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Il-Vot tagħna
għal ewroPa aktar b’saħħItha

Il-PazjentI     Il-ParteċIPazzjonI

Il-fehMIet tal-PazjentI jgħoddu.
Aħna, pazjenti ta’ kull età u ta’ kull kondizzjoni, ngħixu ta’ kuljum bil-mard kroniku tagħna u nużaw is-servizzi tas-saħħa regolarment. Aħna għandna perspettiva unika dwar il-kura tas-saħħa. Aħna  

esperti dwar x’jgħodd għalina u dak li ma jgħoddx għalina. Aħna nistgħu għalhekk niggwidaw lil min jagħmel (ifassal) il-politika, dwar kif jistgħu joffru kura ta’ kwalità tajba, li tista’ tkun ukoll ekonomika.

jInVolVu l-PazjentI b’Mod kollettIV u Pro-attIV fId-deċIzjonIjIet lI jIeħdu, bIeX PerMezz  
ta’ l-organIzzazzjonIjIet tagħħoM, jIŻguraw lI l-PolItIka u l-PrattIċI kollha lI jfasslu jkunu 
jIrrIflettu l-bŻonnIjIet, l-għazlIet u l-kaPaċItajIet realI tal-ħajja tal-PazjentI.

PazjentI abIlItatI (b’ċertu ħIlIet) huMa ta’ Valur għas-soċjetà.
Aħna rridu nkunu msieħba sħaħ fl-immaniġġjar tal-kundizzjonijiet tagħna skond il-kapaċitajiet individwali tagħna u s-sitwazzjoni li nkunu fiha. Għandna bżonn li jkollna l-kapaċita’ (l-għodda/ il-mezzi) 

li nagħmlu dan. Sabiex wieħed ikollu s-setgħa (l-kapaċita’) li jagħmel dan, irid ikollna  informazzjoni ta’ kwalità għolja u l-litteriżmu (l-għarfien meħtieġ dwar il-kura tas-saħħa), mfassla apposta biex 

inkunu nistgħu nagħmlu għażliet infurmati dwar it-trattament u l-kura tas-saħħitna. Pazjenti abilitati huma ta’ ġid għas-sistemi tas-saħħa. Aħna naqsmu r-responsabbiltà għall-kura tagħna flimkien  

mal-professjonisti tas-saħħa. Aħna nieħdu wkoll miżuri preventivi, infittxu li tingħatalna dijanjosi kmieni kemm jista’ jkun u naċċettaw il-kura li tingħatalna, u li, wara kollox, dan kollu jista’ jwassal għal 

tnaqqis fl-ispiża tal-kura tas-saħħa (fuq medda ta’ zmien).

jadottaw XI strateĠIja tal-ue dwar setgħat (Il-koMPetenza) tal-Pazjent, lI tkun tInkludI 
Pjan ta’ azzjonI dwar l-għarfIen tal-kura tas-saħħa u InforMazzjonI ta’ kwalItà għolja għal 
PazjentI fuQ l-asPettI kollha tal-kura tagħna.

jItneħħew l-ostaklI għall-aċċess
L-aċċess għal kura tas-saħħa ta’ kwalità huwa dritt bażiku taċ-ċittadini ta’ l-UE. Madankollu,  għal ħafna minna, dan għadu mhux realtà - sitwazzjoni li kull ma jmur qed issir agħar minħabba l-kriżi  

ekonomika. L-Aċċessibilita’ tfisser id-disponibbiltà ta’ kura medika, iżda tfisser ukoll affordabbiltà tagħha (kemm nistgħu nifilħuha/naffordjawha). L-Aċċessibilita’ tfisser ukoll li ma jkunx hemm  

diskriminazzjoni. Il-pazjenti kollha fl-UE jistħoqqilhom aċċess indaqs għall-kura ta’ saħħithom. Li nkissru (nwarrbu) n-nuqqas ta’ l-ugwaljanzi fis-settur tas-saħħa jagħmel wkoll tajjeb għas-sistemi  

tas-saħħa. Jekk aħna ma niksbux fil-ħin il-kura li jkollna bżonn, nistgħu nimirdu b’mard aktar serju, filwaqt li nnaqqsu l-kapaċità tagħna li ngħixu ħajja twila u produttiva, u nkunu qed inżidu l-ispiża tal-ħajja 

soċjali u ekonomika u dik tal-kura ta’ saħħitna. Lkoll kemm aħna jistħoqqilna li ningħataw l-opportunità biex nikkontribwixxu għas-soċjetà tagħna.

jappoĠĠjaw Xi inizjattiVa tal-UE Dwar l-aĊĊESSiBilita’ għal KUra taS-Saħħa nDaQS  
għaĊ-ĊittaDini EwropEj KollHa, pErMEzz ta’ pjattaForMa li tiĠBor FiHa l-iMSiEħBa U l-partijiEt 
KollHa KKonĊErnati.

l-InVolVIMent tal-Pazjent      ewroPa aktar b’ (f’)saħħItha
Aħna, il-pazjenti, li nuzaw is-sistemi tal-kura tas-saħħa, ninħtieġu li nkunu involuti fit-tfassil ta’ kura tas-saħħa aktar effettiva u f’riċerka li tipprovdi trattamenti ġodda u aħjar. Involviment tal-pazjent 

aktar attiv fil-qasam tar-riċerka għandu jwassal għal trattamenti ta’ valur reali. Sistemi tas-saħħa, fejn il-kura tkun ħolistika (mogħtija b’mod integrat) u ffukata fuq il-pazjent, iwassluna għal kwalità 

ta’ ħajja aħjar, kemm għalina, kif ukoll għal dawk li jduru bina, u jipprovdulna kura tas-saħħa aktar ekonomika, ġusta u li tkun sostenibbli għal kulħadd. Fi kliem ieħor, ikollna Ewropa aktar f’saħħitha.

jiŻVilUppaw QaFaS Ċar għall-inVolViMEnt tal-pazjEnt Fl-aSpEtti KollHa tar-riĊErKa Dwar  
iS-Saħħa, pErMEzz taĊ-ĊiKlU KollU FiS-SEnSiEla  ta’ l-innoVazzjoni.

jiŻgUraw li D-DrittijiEt tal-pazjEnti jKUnU jiFFUrMaw parti Mill-ManiFESt tal-KUMMiSSarjU 
taS-Saħħa proSpEttiV.
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