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PACIENTI PREDPISUJÚ E BODOV PRE UDRŽATEĽNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

INDIVIDUÁLNE

ORGANIZAČNÉ

Pacienti môžu spraviť informované
rozhodnutia o svojom zdraví, ak sú
schopní sa dostať ku všetkým
relevantným informáciám v ľahko
zrozumiteľnej podobe.

EXPERTISE (ODBORNOSŤ)
Pacienti každodenne zvládajú svoj
zdravotný stav, takže majú
jedinečné znalosti v oblasti
zdravotnej starostlivosti, ktorú je
potrebné poskytnúť.

E

Jednotliví pacienti spolupracujú s
pacientskymi organizáciami, aby ich
mohli zastúpiť a smerovať ich
skúsenosti a kolektívny hlas.

5

POLITIKA

ENGAGEMENT
(ANGAŽOVANOSŤ)

Je potrebné zapojiť pacientov do
vytvárania efektívnejšej
zdravotnej starostlivosti pre
všetkých, a tiež do výskumu s
cieľom poskytnúť novšie a lepšie
metódy liečby a služieb.

EQUALITY (ROVNOSŤ)
Pacienti potrebujú podporu,
aby sa stali rovnocennými
partnermi vo vzťahu so
zdravotnými pracovníkmi pri
zvládaní ich stavu.

NÍZKA ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ
JE ZODPOVEDNÁ ZA::

3-5

%

Z CELKOVÝCH NÁKLADOV VYNALOŽENÝCH
NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ NA
SYSTÉMOVEJ ÚROVNI

POSILNENIE
POSTAVENIA
PACIENTOV JE:

Proces, ktorý pomáha
ľuďom získať kontrolu nad
vlastnými životmi a zvyšuje
ich schopnosť jednať v
otázkach, ktoré samy
deﬁnujú ako dôležité

ASPEKTY POSILNENIA POSTAVENIA PACIENTOV ZAHŔŇAJÚ:
výkonnosť
sebavedomie
dôvera
Schopnosť vyrovnať sa so
situáciou
zdravotná gramotnosť

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

ZAPOJENÍ PACIENTI SÚ SÚČASŤOU ZDRAVOTNÍCKEHO TÍMU
OD PRÁCE “NA” PACIENTOVI…

… K SPOLUPRÁCI S PACIENTOM!

ZAPOJENÍ PACIENTI SÚ ROZHODUJÚCI PRE SYSTÉM
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
MY

robíme informované rozhodnutia o našej
liečbe a starostlivosti

MY

máme lepší vzťah so zdravotníckymi
pracovníkmi

MY

zaväzujeme sa k dodržiavaniu liečby

MY

sme ochotní a schopní prevziať väčšiu
zodpovednosť za našu starostlivosť

MY

prijímame preventívne opatrenia a zabezpečujeme
skoršiu diagnostiku za účelom zníženia hospitalizácie
a naliehavých prípadov

…VŠETKO SPOMENUTÉ ZNIŽUJE NÁKLADY NA ZDRAVOTNÚ
STAROSTLIVOSŤ Z DLHODOBÉHO HĽADISKA.

#PatientsprescribE

EXPERIENCE (SKÚSENOSŤ)

EDUCATION (VZDELÁVANIE)
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KTO JE EPF?
Európske Pacientske Fórum (EPF) je zastrešujúca
organizácia, ktorá zastupuje záujmy pacientov s
chronickým ochorením v rámci celej Európskej únii.

60+
NAŠI ČLENOVIA

Naši členovia pozostávajú z paneurópskej, na
špeciﬁcké ochorenia zameranej, a národnej
koalície pacientskych skupín.

O ČOM VŠETKOM JE CELÁ KAMPAŇ?

V rokoch 2015-2016 vedie EPF veľkú kampaň
na posilnenie postavenia pacientov tak, aby sa
európska diskusia na túto tému stala kľúčovým
krokom vpred, smerom ku konkrétnym
opatreniam.
Touto kampaňou sa EPF snaží podporiť
porozumenie uvoľnenia prostriedkov na
posilnenie postavenia pacientov z pohľadu
pacientov medzi tvorcov zákonov a iné
zainteresované strany v oblasti zdravia.

"Pacienti s chronickým ochorením sú často
označovaní ako najnedostatočnejšie využitý zdroj v
zdravotnom systéme, hoci na pacienta zamerané
modely starostlivosti preukázali lepšiu kvalitu
zdravotnej starostlivosti, ako aj zvýšenie efektívnosti
v oblasti potenciálnych dlhodobých nákladov. Príliš
veľa pacientov sa stále snaží získať potrebnú
podporu, aby sa mohli stať rovnocennými partnermi
v oblasti starostlivosti. Pre skutočný pokrok
potrebujeme, aby sa posilnenie postavenia
pacientov stalo prioritou, počnúc rozvojom
celoeurópskej stratégie a akčného plánu"

EPF Prezident, Anders Olauson

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Európske Pacientske Fórum
Rue du Commerce 31
1000 Brusel –
Belgicko
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