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PACIENTI       LĪDZDALĪBA 

PACIENTU VIEDOKLIS IR SVARĪGS
Mēs, dažādu vecumu pacienti, kas cieš no dažādām kaitēm, katru dienu esam spiesti sadzīvot ar hronisku saslimšanu un regulāri saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Mēs esam guvuši unikālu  

ieskatu par veselības aprūpi. Mēs kā īsti eksperti zinām, kas palīdz un kas ne. Tāpēc varam sniegt ieteikumus lēmumu pieņēmējiem, kā piedāvāt labu un vienlaikus arī izmaksās efektīvu veselības aprūpi.

AR PACIENTU ORGANIZĀCIJU STARPNIECĪBU KOLEKTĪVI UN PROAKTĪVI IESAISTĪT PACIENTUS POLITIKAS LĒMUMU 
PIEŅEMŠANĀ, LAI NODROŠINĀTU VISU POLITIKAS NOTEIKUMU UN PRAKTISKO METOŽU ATBILSTĪBU PACIENTU 
REĀLĀS DZĪVES VAJADZĪBĀM, VĒLMĒM UN IESPĒJĀM.

AKTĪVI PACIENTI IR IEGUVUMS SABIEDRĪBAI
Mēs vēlamies būt pilntiesīgi partneri savu slimību pārvarēšanā, ņemot vērā katra individuālās iespējas un situāciju. Lai to panāktu, mums nepieciešamas lielākas tiesības. Šīs tiesības sākas ar individuāli 

pielāgotu augstas kvalitātes informāciju un izglītošanu veselības jomā, lai mēs varētu pieņemt apzinātus lēmumus par savu ārstēšanu un aprūpi. Aktīvi pacienti palīdz veselības aprūpes sistēmai. 

Mēs uzņemamies atbildību par savu aprūpi vienlīdzīgā partnersadarbībā ar veselības jomas profesionāļiem. Mēs arī veicam profilakses pasākumus, cenšamies panākt pēc iespējas ātrāku diagnozes 

noteikšanu un rūpīgi ievērojam ārstēšanas procesu, un tas viss ilgtermiņā var samazināt veselības aprūpes izmaksas.. 

PIEŅEMT ES STRATĒĢIJU PACIENTU TIESĪBU UZLABOŠANAI, TOSTARP RĪCĪBAS PLĀNU IZGLĪTOŠANAI VESELĪBAS 
JOMĀ UN AUGSTAS KVALITĀTES INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAI PACIENTIEM PAR VISIEM MŪSU APRŪPES  
ASPEKTIEM.

NOJAUKT PIEEJAMĪBAS BARJERAS
Kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība ir viena no ES pilsoņu pamata tiesībām. Un tomēr daudziem no mums tā nav ikdienas realitāte, un ekonomikas krīze šo situāciju vēl vairāk pasliktinājusi. 

Pieejamība nozīmē ne tikai iespēju saņemt ārstēšanu, bet arī pieņemamas cenas. Pieejamība nozīmē arī to, ka nedrīkst būt diskriminācija. Visi ES dzīvojošie pacienti ir pelnījuši vienlīdzīgu aprūpes 

pieejamību. Arī nevienlīdzības likvidēšana veselības jomā ir izdevīga veselības aprūpes sistēmai. Ja mēs īstajā laikā nesaņemam nepieciešamo ārstēšanu, slimība var saasināties, laupot iespēju dzīvot 

pilnvērtīgi un produktīvi un paaugstinot izmaksas veselības aprūpes, sociālajā un ekonomikas jomā. Mēs visi esam pelnījuši iespēju dot savu ieguldījumu visas sabiedrības labklājībā.

ATBALSTĪT ES INICIATĪVU PAR VIENLĪDZĪGU VESELĪBAS APRŪPES PIEEJAMĪBU VISIEM EIROPAS PILSOŅIEM AR 
DAUDZU DALĪBNIEKU PLATFORMAS STARPNIECĪBU..

PACIENTU LĪDZDALĪBA        VESELĪGĀKA EIROPA
Mums, pacientiem kā veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem jāiesaistās efektīvākas veselības aprūpes izstrādē un pētījumos jaunu, labāku ārstēšanas metožu panākšanai. Saturīga pacientu 

līdzdalība pētījumos ļaus izstrādāt ārstēšanas metodes, kas sniedz patiesu vērtību. Uz pacientu centrēta, integrēta veselības aprūpe uzlabos dzīves kvalitāti mums pašiem un mūsu aprūpētājiem un 

nodrošinās izmaksās efektīvu, vienlīdzīgu un ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmu mums visiem. Citiem vārdiem sakot – veselīgāku Eiropu. 

IZSTRĀDĀT SKAIDRU STRUKTŪRU PACIENTU LĪDZDALĪBAI DAŽĀDĀS VESELĪBAS PĒTĪJUMU JOMĀS, VISĀ 
INOVĀCIJU IZSTRĀDES PROCESA CIKLĀ.

NODROŠINĀT PACIENTU TIESĪBU IEKĻAUŠANU NĀKAMĀ VESELĪBAS KOMISĀRA PORTFOLIO.
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