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εν όψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών 2014

Η ψήφος μας 
για μία πιο υγιή Ευρώπη

Ασθενείς       Συμμετοχή

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΡΑΝΕ
Εμείς, οι ασθενείς κάθε ηλικίας και κλινικής κατάστασης, ζούμε καθημερινά με τις χρόνιες παθήσεις μας και τακτικά χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες υγείας. Έχουμε μία μοναδική οπτική της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είμαστε ειδήμονες στο τι μας βοηθάει και τι όχι. Οπότε μπορούμε να κατευθύνουμε τους ιθύνοντες ως προς το πώς θα καταφέρουν να προσφέρουν υψηλής 
ποιότητας φροντίδας που ταυτόχρονα θα είναι και οικονομική. 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.    

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θέλουμε να είμαστε ισότιμοι συνοδοιπόροι στη διαχείρηση των ασθενειών μας που θα είναι ανάλογη των δυνατοτήτων και συνθηκών μας. Πρέπει να μας δοθεί η δύνατότητα να το κάνουμε. 
Η ισχύς μας ξεκινάει από την προσαρμοσμένη υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και εκπαίδευση στον τομέα της υγείας, παρέχωντας μας τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις για τη 
θεραπεία και περίθαλψη μας βασιζόμενοι στην έγκυρη ενημέρωση.  Οι ασθενείς με ισχύ είναι πολύτιμοι για κάθε σύστημα υγείας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της περίθαλψής μας μέσα από 
την κοινή συνεργασία μας με ειδικούς στον τομέα της υγείας. Επίσης λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα, αναζητούμε έγκαιρη διάγνωση και ακολουθούμε πιστά κάθε θεραπευτική αγωγή που 
μπορεί να οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη μειώση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.   

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΣ.

ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
Η πρόσβαση στην ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε πολίτη της ΕΕ. Όμως αυτή η δυνατότητα πρόσβασης δεν αποτελεί πραγματικότητα για πολλούς από εμάς, 
μία κατάσταση που επιδεινώνεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Πρόσβαση σημαίνει διαθεσιμότητα θεραπευτικής αγωγής που θα είναι συγχρόνως και οικονομικά προσιτή.
Η κατάρριψη ανισοτήτων είναι επίσης πολύτιμη σε κάθε σύστημα υγείας. Εάν δε λάβουμε την απαραίτητη φροντίδα στο σωστό χρόνο που τη χρειαζόμαστε, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης 
σοβαρότερων ασθενειών, μείωσης της ικανότητάς μας να ζούμε μία γεμάτη και παραγωγική ζωή και αύξησης του υγειονομικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους. Όλοι μας έχουμε το 
δικαίωμα να συνεισφέρουμε στην κοινωνία που ζούμε.    

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ       ΠΙΟ ΥΓΙΗΣ ΕΥΡΩΠΗ
Εμείς, οι ασθενείς, ως χρήστες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε στο σχεδιασμό ενός πιο αποδοτικού συστήματος και στην έρευνα με σκοπό το 
σχεδιασμό νέων και καλύτερων θεραπευτικών μεθόδων. Η ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών σε αυτή την έρευνα θα οδηγήσει στο σχεδιασμό νέων θεραπευτικών μεθόδων που 
παρέχουν πραγματική αξία. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με κέντρο τον ασθενή που θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, θα οδηγήσει στην καλύτερη ποιότητα ζωής για 

εμάς και τους φροντιστές μας και σε ένα οικονομικότερο, δίκαιο και βιώσιμο σύστημα υγείας για όλους. Με άλλα λόγια, σε μία πιο υγιή Ευρώπη. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. 
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