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Pacientųchartijaapiepacientųįgalinimą
1. Man rūpi ne tikmanosveikatosbūklė

Sveikatospriežiūraišesmėssusijusisužmoniųbendravimu. Gydymasišlaikantpagarbą, orumąbeiužuojautąiržmogausvertinimas, nepaisantžmogaussveikatosbūklė-
sarsocialinėspadėtiesyraįgalinimoatspirtiestaškas. 

2. Esuįgalintastiek, kieknorėčiaubūti

Niekasnegalibūtiatskirtasnuoįgalinimo, net jeikamnorsprireiktųdaugiaupagalbos. Konkretiemsporeikiamsturibūtipriimtosteisingosstrategijos, ypačsiekiant-
paskatintitųžmoniųbalsus, kuriegalibūtipažeidžiamojearbaatstumtojesituacijoje. Visiemspacientamsturibūtisuteikiamapagalbairgalimybėturėti-
balsądėlsavosveikatospriežiūros, priklausomainuojųgebėjimųirnorų, nepaisantamžiaus, lyties, gebėjimų, etninėskilmės, religijosarbatikėjimo, socioekonominės-
situacijos, seksualinės / lyčiųorientacijos, asmenybės, išraiškosarsavybių. Jeipacientas nori pavestisprendimąkamnorskitam, į tai turibūtiatsižvelgiama. 

3. Esulygiavertispartnerisvisuose, sumanosveikatasusijusiuosesprendimuose

Visisusveikatasusijęsprendimai, nesvarbu, ar tai būtųilgalaikėspriežiūrosplanavimassudėtingiemsporeikiams, arvienkartiniogydymo / prevencijossprendimai, 
turibūtibendrosprendimųpriėmimo tarp pacientoirsveikatospriežiūrosspecialistųkomandosrezultatas. Didžiąjąlaikodalįpacientaipatyssusidorojasulėtinėmisligo-
mis. Pacientaiirspecialistaiturikurtiabipusepagarbagrindžiamussantykius, dalintisinformacijairkaiplygūspartneriaidalyvautidialogedėlgydymopirmenybių, priori-
tetųirvertybių.  

4. Reikiamąinformaciją, įskaitantsavosveikatosįrašus, turiupaprastaisuprantamuformatu
Pacientaituriteisęgautireikiamąirnorimąinformacijątinkamaiskiekiais, tinkamuformatuirreikiamulaikuganapaprastakalba, kadgalėtųatliktipasirinkimuspagalsavo-
poreikius. Turibūtipaisomažmogausteisėnegautiinformacijos. Be to, pacientaiturigalėtilaisvaipasiektiįrašusapiesavosveikatąirbūtilaikomiduomenųapie save 
bendrasavininkiais, tuopačiugalėdamispręsti, kaip tie duomenysdalinamiirnaudojami. Pacientamsskirtainformacijaturibūtikuriamakartusupacientais, siekiantuž-
tikrintijosgerąkokybę.  

5. Mano sveikatospriežiūrosspecialistaiirmūsųsveikatosapsaugossistemavisiemsaktyviaiskatinasveikatosraštingumą

Sveikatosraštingumasyradaugiauneitikinformacija: tai galimybėrasti, vertintiirnaudotisveikatosinformaciją, siekiantpriimtigerus, susveikatasusijusiussprendi-
musvisosegyvenimosrityse. Žemassveikatosraštingumasdaropoveikįsveikataiirgalisustiprintikitasnelygybes. Tai ne tikindividualusiššūkis, tačiau tai iššūkisirvisai-
sistemai: sveikatospriežiūrosspecialistai, organizacijosirsistemos – žmonėmsdažnaisudėtingaorientuotisvisojesistemoje. Viskasturibūtitaippritaikyta, kadvisinau-
dotojai, įskaitantžmonessužemesniusveikatosraštingumu, galėtųsuprastiirpaprastainaudotisreikiamomispaslaugomis.  

6. Turiunuolatinępagalbą, kuriosreikia, norintreguliuotisavopatiespriežiūrą

Individualūspacientųporeikiaivaldytisavosveikatospriežiūrąirgyvenimą, priklausomainuosavovertybių, tikslų, šeimosirkitųaplinkybių, turėtųbūtibendropožiūrio į 
sveikatospriežiūrą centre. Pacientamsiršeimomsturėtųbūtisiūlomosvisosatitinkamosgalimybės, siekiantatliktireikšminguspasirinkimus, o sveikatos / socialinės-
priežiūroskomandaturėtųapimtiteisingusvaidmenis, įgūdžiusiržinias, siekiantsustiprintiveiksmingąsavivaldą. Savivaldosugdymasturibūtiplačiaiprieinamasben-
druomenėje, kaipkompleksinėlėtiniųligųpriežiūrosdalis. 

7. Mano patirtisyraesminissveikatospriežiūroskokybėsmatmuo

Pacientopatirtisturėtųbūtivertinama, kaippagrindinisaspektasvertinantsveikatospriežiūroskokybę. Tai nereiškiapratimų, kai reikiapažymėtilangelius, pavyzdžiui, 
„pasitenkinimoanketos“, tačiauturimagalvojeprasmingas, įskaitantkokybines, į pacientąorientuotaspriemones. Patyspacientaitaip pat turėtųapibrėžtirodiklius, 
kuriepadėtųįvertintisveikatospriežiūroskokybę, iratsižvelgti ne tik į tai, kas, pasakpaslaugųteikėjų, yrasvarbupacientams. Pacientųatsiliepimaituribūtiaktyviaiska-
tinami, išklausomiir į juosturibūtiatsižvelgiama.  

8. Galiudalyvautisveikatospriežiūrospaslaugųvertinimeirbendramekūrime, kadjosvisiemsgalėtųgeriauveikti

Prasmingaspacientųįsitraukimas, kaipnurodoEuropospacientųforumas, yragrindžiamasprielaida, kadpacientaituriunikaliąpatirtįiržinias: tikpacientaimatovisusat-
liekamusveiksmus. Pacientaigaliidentifikuotipaslaugųteikimospragas, nereikalingasirnepageidaujamaspaslaugas, tokiubūdupadedantpaverstisveikatos-
priežiūrąveiksmingesneirefektyvesne. Pacientaitaip pat turiesminędemokratinęteisębūtiatstovaujamivisuosesveikatospriežiūrospaslaugų, politikosirteisė-
saktųplanavimo, teikimoirapžvalgoslygmenyse.Jųįsitraukimasturibūtiįtrauktas į formaliasstruktūrasbeiprocesusirjisturibūtivertinamas.  

9. Pacientųorganizacijųdėkamano balsas tampadidesniovieningobalsodalimi

Individualūspacientaigalibūtistiprūsšalininkai, remdamiesisavopačiųasmeninepatirtimiiraplinkybėmis. Be to, pacientųorganizacijosišreiškiasavopožiūrį, 
reiškiantįpacientųšalininkųnuomonę, per patariamąjį, demokratinįprocesą. Pacientųorganizacijųatstovaipasirenkami tam, kadpateiktųpacientųpožiūrįpolitikos-
lygmeniu, irjiesupranta, kadjieatstovaujaplatesnęperspektyvą. Pacientųorganizacijosturėtųbūtisistemingairemiamos, įskaitantfinansinįpožiūrį, kadjos-
galėtųveiksmingaiatliktišiasužduotis.  

10. Teisingumasirįgalinimasyraneatsiejamiveiksniai – noriu, kadsuvisaispacientaisbūtųelgiamasisąžiningai

Norint, kadpacientasbūtųįgalintas, išpradžiųjisturiturėtiprieigąprieaukštoskokybėssveikatospriežiūros. Daugelispacientųnegauna net pagrindiniogydymo. 
Mūsų,kaippacientųbendruomenės,vizijareiškia, kadvisipacientai be jokiosdiskriminacijosturėtųvienodasgalimybesgautiaukštoskoky-
bėssveikatosirsocialinępriežiūrą, kurisukurtasiekiantpatenkintijųporeikius. Siekiantužtikrinti, kadvisųpacientųteisėsbūtųgerbiamos, kovotisuesamasveikatos-
priežiūrosnelygybevisoje ES irvisosekryptysenacionaliniubei ES lygmeniupirmenybęteiktisveikatospriežiūrai, reikalingipolitiniaipokyčiai. 
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