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IL-PAZJENTI JIPPRESKRIVU E5 GĦAL SISTEMI TAS-SAĦĦA SOSTENIBBLI
Il-Forum tal-Pazjenti Ewropej u Health Partners Jingħaqdu
Għal Azzjoni tal-UE dwar l-Għoti tas-Setgħa lill-Pazjent
Brussell, 21 ta’ Mejju 2015 – Fl-20 u fil-21 ta’ Mejju 2015, iżjed minn 150 mexxej tal-pazjenti,
professjonisti fil-qasam tas-saħħa, rappreżentanti tal-NGOs, riċerkaturi u dawk li jfasslu l-politika
nġabru fi Brussell biex jesploraw ir-rwol tal-għoti tas-setgħa lill-pazjent fil-bini ta’ sistemi tas-saħħa
sostenibbli, ekwi u ta’ kwalità għolja fl-Ewropa.
B’dan l-avveniment mifrux fuq jumejn, il-Forum tal-Pazjenti Ewropej (EPF) fakkar it-tnedija uffiċjali ta’
kampanja ewlenija mifruxa fuq sena dwar l-Għoti tas-Setgħa lill-Pazjent. L-EPF għandu jaħdem flimkien
mal-komunità tas-saħħa sabiex id-diskussjonijiet Ewropej dwar dan is-suġġett jagħmlu l-pass kruċjali li
jmiss ’il quddiem, lejn azzjonijiet konkreti.
Il-kelliema, kemm esperti kif ukoll pazjenti, ippreżentaw il-bażi tal-evidenza dwar l-għoti tas-setgħa lillpazjent u studji tal-każi li huma ta’ ispirazzjoni. Il-parteċipanti ddiskutew l-isfidi biex l-għoti tas-setgħa
jsir realtà għall-pazjenti kollha u kif jista’ jiġi integrat f’approċċ tal-UE għall-ġejjieni meta titkejjel ilkwalità tal-kura tas-saħħa. Is-sessjonijiet ta’ ħidma interattivi daħlu fil-fond ta’ tliet aspetti ewlenin talgħoti tas-setgħa: l-għarfien dwar is-saħħa, il-qsim tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u l-awtoġestjoni.
“Pazjenti b’kundizzjonijiet kroniċi ta’ spiss jissejħu r-riżorsa l-inqas użata fis-sistema tas-saħħa filwaqt li
l-mudelli tal-kura ffukati fuq il-pazjent urew kwalità aħjar ta’ kura kif ukoll kosteffiċjenzi potenzjali fittul. Wisq pazjenti għadhom qed jitħabtu biex jieħdu l-appoġġ li għandhom bżonn biex isiru sħab indaqs
fil-kura. Sabiex isir progress reali, jeħtieġ li nagħmlu l-għoti tas-setgħa lill-pazjent bħala prijorità, billi
nibdew bl-iżvilupp ta’ strateġija u pjan ta’ azzjoni għall-UE kollha”, qal il-President tal-EPF, Anders
Olauson.
#PatientsprescribE5
“Il-pazjenti jippreskrivu E5 għal sistemi tas-saħħa sostenibbli” huwa s-slogan tal-kampanja tal-EPF biex
juri li l-pazjenti huma nies attivi li jistgħu, jekk jiġu megħjuna u skont il-kapaċitajiet u s-sitwazzjoni
individwali tagħhom, jagħmlu d-differenza fis-sostenibbiltà tas-sistemi tal-kura tas-saħħa. Il-ħames
“E”jiet tal-Għoti tas-Setgħa (Empowerment) jfissru:





Edukazzjoni (Education): il-pazjenti jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet informati dwar saħħithom
jekk ikunu kapaċi jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha, f’format li jinftiehem
faċilment.
Kompetenza (Expertise): il-pazjenti jieħdu ħsieb il-kundizzjoni tagħhom kuljum u għaldaqstant
għandhom kompetenza unika fil-kura tas-saħħa li jeħtieġ li tiġi appoġġjata.
Ugwaljanza (Equality): il-pazjenti jeħtieġu appoġġ biex isiru sħab indaqs mal-professjonisti filqasam tas-saħħa fil-ġestjoni tal-kundizzjoni tagħhom.

Din il-konferenza u l-kampanja huma inizjattiva konġunta tal-Forum tal-Pazjenti Ewropej u Robert Bosch Stiftung,
bl-appoġġ ta’ Amgen u GSK.




Esperjenza (Experience): il-pazjenti individwali jaħdmu mal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti biex
jirrappreżentawhom, u jwasslu l-esperjenza u l-leħen kollettiv tagħhom.
Involviment (Engagement): il-pazjenti jeħtieġ li jkunu involuti fl-iddisinjar ta’ kura tas-saħħa
iżjed effikaċi għal kulħadd, u fir-riċerka biex jingħataw trattamenti u servizzi ġodda u aħjar.

Il-ħtieġa li jiġi promoss il-fehim ta’ xi jfisser l-għoti tas-setgħa lill-pazjent mill-perspettiva tal-pazjent
fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi u l-partijiet interessati fil-qasam tas-saħħa ħarġet millkonferenza. L-eżiti tal-laqgħa għandhom għalhekk jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-Karta dwar l-Għoti
tas-Setgħa lill-Pazjent u tal-Pjan Direzzjonali għall-Azzjoni ta’ partijiet interessati multipli, li għandhom
jiġu rilaxxati f’Novembru 2015.
Kampanja konġunta mmexxija mill-pazjenti
Il-partijiet interessati ewlenin fil-qasam tas-saħħa – inkluż organizzazzjonijiet rappreżentattivi tattobba, l-infermiera u l-ispiżjara – ingħaqdu mal-EPF fis-sejħa għall-azzjoni dwar l-għoti tas-setgħa lillpazjent:
“Il-pazjenti huma dak li jgħaqqad lit-tobba fl-Ewropa u l-għoti tas-setgħa lill-pazjent huwa lkredu ta’ dak li huwa meħtieġ f’dan iż-żmien: il-kapaċità jeħtieġ li tkun taqbel mal-isfidi u lopportunitajiet tas-sistemi tal-kura tas-saħħa moderni. Il-pazjenti li jkollhom is-setgħa jkunu
pazjenti informati tajjeb ħafna, pazjenti b’għarfien dwar is-saħħa u fl-aħħar imma mhux l-inqas ikunu
pazjenti li jieħdu r-responsabbiltà ta’ saħħithom u jaħdmu fi sħubija mat-tobba. Teżisti dejjem iżjed ilħtieġa urġenti li jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi u l-kundizzjonijiet kroniċi u jeħtieġ li tittieħed azzjoni
biex tingħata s-setgħa lill-pazjent fil-ġestjoni tagħhom. Is-CPME jappoġġja l-azzjonijiet li jiżguraw laċċess tal-pazjenti, l-għarfien dwar is-saħħa, il-promozzjoni tas-saħħa u li jaqdu l-bżonnijiet tal-pazjenti
filwaqt li jirrispettaw l-awtonomija tat-tobba u r-rwol ta’ valur tagħhom fl-għoti tal-kura tas-saħħa.” Dr Katrín Fjeldsted, Kumitat Permanenti tat-Tobba Ewropej (CPME).
“Aħna bħala Studenti tal-Mediċina nappoġġjaw bis-saħħa l-Għoti tas-Setgħa lill-Pazjent, għaliex
il-kompetenza u l-esperjenza tal-pazjenti huma importanti ħafna għall-proċess tat-terapija.” Pascal Nohl-Deryk, Assoċjazzjoni Ewropea tal-Istudenti tal-Mediċina (EMSA)
“Il-fokus tal-professjonisti kollha fil-qasam tas-saħħa, inkluż ovvjament tal-ispiżjara, jeħtieġ li jkun fuq
il-pazjenti. Dan ifisser li nirrikonoxxu li l-pazjenti għandhom il-vuċi tagħhom stess, u li lawtonomija tal-pazjenti u l-għoti tas-setgħa lill-pazjent huma parti essenzjali kemm misservizzi tas-saħħa iżjed sensittivi, kif ukoll mill-kura iżjed effikaċi u effiċjenti.” – John Chave,
Grupp Farmaċewtiku tal-Unjoni Ewropea (PGEU)
“Pazjenti informati jieħdu deċiżjonijiet informati – u spiss differenti. Li b’mod attiv jiġu
mistiedna biex ikunu parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet kondiviż huwa l-ewwel pass
importanti meta rridu sistema tal-kura tas-saħħa li tirrispetta l-valuri u l-preferenzi talpazjenti.”– Beth Lilja, Uffiċjal Kap Eżekuttiv, Soċjetà Daniża għas-Sikurezza tal-Pazjenti.
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Dwar l-EPF
Il-Forum tal-Pazjenti Ewropej (EPF) twaqqaf fl-2003 biex jiżgura li l-komunità tal-pazjenti tkun il-mutur
wara l-politiki u l-programmi li jaffettwaw il-ħajja tal-pazjenti sabiex iseħħu bidliet li jagħtuhom issetgħa li jkunu ċittadini ndaqs fl-UE.
L-EPF attwalment jirrappreżenta 65 membru, li huma koalizzjonijiet nazzjonali ta’ organizzazzjonijiet
tal-pazjenti u organizzazzjonijiet ta’ pazjenti b’mard speċifiku li jaħdmu fil-livell Ewropew, u l-EPF
tirrifletti l-leħen ta’ madwar 150 miljun pazjent affettwati minn diversi mard kroniku madwar lEwropa.
Il-viżjoni tal-EPF għall-ġejjieni hija li l-pazjenti kollha b’kundizzjonijiet kroniċi u/jew tul il-ħajja fl-UE
jkollhom aċċess għal kura tas-saħħa u soċjali ta’ kwalità għolja, ekwa u ffukata fuq il-pazjent.
L-għanijiet strateġiċi tal-EPF jiffukaw fuq oqsma bħall-għarfien dwar is-saħħa, l-iddisinjar u t-twassil talkura tas-saħħa, l-involviment tal-pazjent, l-għoti tas-setgħa lill-pazjent, organizzazzjonijiet tal-pazjenti
sostenibbli u n-nondiskriminazzjoni.
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