KAS YRA
PACIENTŲ
ĮGALINIMAS?
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PACIENTAI NURODO E5 TVARIOMS SVEIKATOS SISTEMOMS
INDIVIDUALUS

ORGANIZACINĖ

Pacientai gali priimti pagrįstus
sprendimus dėl savo sveikatos, jei
jie gali naudotis visa reikiama
aktualia informacija, kuri pateikta
lengvai suprantamu formatu.

EXPERTISE (KOMPETENCIJA)
Pacientai patys kiekvieną dieną
prižiūri savo sveikatos būklę ir
tokiu būdu jie įgauna unikalios
patirties apie sveikatos priežiūrą,
kuri turi būti remiama.
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Individualūs pacientai dirba su pacientų
organizacijomis, kad galėtų save
atstovauti ir nukreipti savo patirtį bei
kolektyvinį balsą.
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POLITIKA

ENGAGEMENT (ĮSITRAUKIMAS)

Pacientai turi būti įtraukti į visiems
skirtos efektyvesnės sveikatos
priežiūros sistemos kūrimą bei
tyrimus, siekiant tiekti naujus
ir geresnius gydymo būdus bei
paslaugas.

EQUALITY (LYGYBĖ)

Pacientams reikalinga pagalba,
kad jie taptų lygiaverčiais
partneriais su sveikatos
priežiūros specialistais ir kartu
galėtų tvarkyti klausimus,
susijusius su jų sveikatos būkle.

PRASTAS SVEIKATOS
RAŠTINGUMAS LEMIA:

3-5

ĮGALINIMO ASPEKTAI:

%

IŠ VISŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ
SISTEMOS LYGMENIU

ĮGALINIMAS YRA:
Procesas, kuris padeda
žmonėms įgyti savo
gyvenimo kontrolę ir
padidina jų gebėjimą
spręsti problemas, kurias
jie patys įvardija kaip

“The costs of limited health literacy: a systematic review”,
Eichler K, Wieser S, Bruegger U, Int J Public Health,
2009;54(5):313-24

saviveiksmingumas
savimonė
pasitikėjimas
susidorojimas su įgūdžiais
sveikatos raštingumas

ĮGALINTI PACIENTAI YRA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOMANDOS DALIS
ĮGALINTI PACIENTAI YRA LABBAI SVARBŪS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS SISTEMOMS

NUO VEIKSMŲ PACIENTUI…

MES

darome pagrįstus pasirinkimus dėl
savo gydymo būdų ir priežiūros

MES

geriau sutariame su sveikatos
priežiūros specialistais

MES

esame įsipareigoję laikytis savo
gydymo

MES norime ir galime prisiimti daugiau
atsakomybės dėl savo priežiūros

… KI VEIKSMŲ SU
PACIENTU!

MES imamės prevencinių priemonių ir
ieškome anktyvų diagnozių, kurios sumažina
hospitalizavimą ir skubios pagalbos vizitus

…VISA TAI SUMAŽINA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDAS
ILGALAIKĖJE PERSPEKTYVOJE.

#PatientsprescribE

EXPERIENCE (PATIRTIS)

EDUCATION (ŠVIETIMAS)
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KAS YRA EUROPOS PACIENTU FORUMAS?
Pacientų organizacijos

Europos Pacientų Forumas yra visa apimanti
organizacija, kuri atstovauja chroniškomis
ligomis sergančių Europos Sąjungos pacientų
interesams.

60+
MŪSŲ NARIAI

Mūsų nariai apima visos Europos konkrečių
ligų ir pacientų grupių nacionalines
koalicijas
Valstybiniu lygiu, nesusiję
su tam tikra liga

Europos Sąjungos lygiu,
susiję su tam tikra liga

APIE KĄ VISA ŠI KAMPANIJA?

Lėtinėmis ligomis sergantys pacientai dažnai
vadinami labiausiai neišnaudojamu ištekliumi
sveikatos priežiūros sistemoje, o į pacientą
orientuoti modeliai parodė geresnę priežiūros
kokybę bei galimą ilgalaikį ekonomišką efektyvumą.
Daugybė pacientų vis dar deda pastangas, kad
gautų pagalbą, kurios jiems reikia, kad jie taptų
lygiaverčiais partneriais sveikatos priežiūros
sistemoje. Norint pasiekti tikros pažangos, pacientų
įgalinimą reikia padaryti prioritetu, pradedant nuo
ES masto strategijos ir veiksmų plano.

Europos Pacientų Forumas yra didelė
pirmaujanti kampanija apie pacientų įgalinimą
2015-2016 metais, kuri siekia paskatinti
Europos diskusijas šia tema ir eiti link
konkrečių veiksmų.
Šia kampanija Europos Pacientų Forumas
siekia skatinti supratimą, ką reiškia pacientų
įgalinimas iš pacientų perspektyvos tarp
politinių sprendimų priėmėjų ir sveikatos
priežiūra suinteresuotų šalių.

Europos Pacientų Forumo prezidentas,
Anders Olauson
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Ši kampanija yra bendra Europos Pacientų Forumo ir Roberto Boscho Stiftungo iniciatyva, kuriems padeda Amgen ir GSK

