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U E ar trebui, de asemenea, să 
acționeze pentru a elimina 
toate formele de discriminare, 

inclusiv discriminarea întâlnită de 
pacienți în mediile de îngrijiri de 
sănătate și în viața de zi cu zi.

Accesul echitabil stimulează 
creșterea economică și contribuie 
la o societate prosperă, productivă, 
incluzivă și echitabilă. Accesul 
echitabil necesită investiție politică 
și financiară. Este, de asemenea, în 
sine, o investiție în întreaga societate.

Oamenii sănătoși contribuie 
la creșterea economică și la 
prosperitate. Dar chiar și cei care nu 
sunt „sănătoși” pot contribui mult 

ACCESUL LA ÎNGRIJIRILE 
MEDICALE DE CARE 
AVEM NEVOIE FĂRĂ 
DISCRIMINARE 

Forumul European al Pacienților (FEP) este organizația umbrelă la nivelul UE 
a organizațiilor de pacienți din Europa. Membrii noștri sunt grupuri de pacienți 
cu boli cronice specifice la nivelul UE și coaliții naționale de pacienți.

Accesul la 
îngrijirile 
medicale de care 
avem nevoie fără 
discriminare 

Capacitarea Stimularea 
dezvoltării 
sănătăţii 
digitale 

Partener pentru 
o cercetare mai 
bună

Sprijin în 
realizarea unor 
politici de 
sănătate mai 
bune 

la societate. Pacienții sunt capabili 
să-și atingă potențialul individual de 
sănătate și bunăstare atunci când 
au acces în timp util și la prețuri 
accesibile la întregul spectru de 
îngrijiri și servicii, pe baza nevoii şi 
nu a resurselor.

În timp ce tratamentul echitabil 
este un drept fundamental, actualul 
cadru legislativ al UE nu acoperă 
discriminarea din motive de stare 
de sănătate. Pacienții cu afecțiuni 
cronice se confruntă încă cu 
diverse forme de discriminare și cu 
stigmatizarea socială în domeniile 
îngrijirilor medicale, serviciilor 
sociale, educației, ocupării forței de 
muncă și serviciilor financiare.

Viziunea noastră este ca 
toți pacienții cu afecțiuni 
cronice din Europa să aibă 
acces la servicii medicale 
de înaltă calitate, centrate 
pe pacient și la îngrijiri 
aferente.

Misiunea noastră este să fim vocea 
colectivă influentă a pacientului în 
politicile europene din domeniul 
sănătăţii şi domeniile conexe, şi o forţă 
motrice pentru a promova capacitarea 
pacientului şi accesul echitabil al 
pacientului la îngrijiri în Europa.eu-patient.eu   @eupatientsforum

UE ar trebui să acționeze pentru a se asigura că toți pacienții, 
pretutindeni în UE, au acces în timp util și la un preţ accesibil 
la tot spectrul de îngrijiri de sănătate de care au nevoie, de la 
diagnostic la tratament, servicii sociale și alte servicii de sprijin.

Pentru o Europă 
prosperă, incluzivă 
şi echitabilă, 
pretutindeni 
oamenii trebuie 
să aibă acces 
convenabil la 
îngrijirile de 
sănătate şi 
sprijinul/îngrijirile 
social(e) de care 
au nevoie.

Î n 2019, cetățenii europeni vor 
vota pentru alegerea unui nou 
Parlament European. La scurt 

timp după alegeri, o nouă Comisie 
Europeană va fi nominalizată. 
Această schimbare are loc într-un 
mediu politic provocator, care a 
inclus acțiuni puţine sau chiar deloc 
semnificative ale UE în domeniul 
sănătății după 2020.

Aceasta nu este ceea ce doresc 
pacienții. Pacienții sunt actori politici 
și factori interesaţi de politicile 
de sănătate, o proporţie mare de 
europeni trăind cu una sau mai 
multe boli cronice. Europenii privesc 
sănătatea ca o prioritate a UE: 70% 
dintre cetățeni doresc “UE mai mult 
în domeniul sănătății și mai multă 
sănătate în UE”.

Pacienții înțeleg și simt avantajele 
de a avea politici europeane solide 

şi coordonate în domeniul sănătății, direcţia politică şi 
sprijinul politic. Sprijinul pacienților în alegerile europene 
este crucial pentru a face schimbări pozitive. Forumul 
European al Pacienților (FEP), în calitate de organizație 
la nivelul UE, care reprezintă vocile a aproximativ 150 
de milioane de pacienți cu afecțiuni cronice, dorește ca 
factorii politici noi și vechi să asculte și să acționeze cu 
privire la prioritățile pacienților în toate politicile care au 
un impact asupra vieților acestora. 
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Pacienții înțeleg și simt avantajele 
de a avea politici europene 
solide şi coordonate în domeniul 
sănătății, direcţia politică şi 
sprijinul politic. Sprijinul pacienților 
în alegerile europene este crucial 
pentru a face schimbări pozitive.

Prin urmare, FEP invită liderii politici ai UE, membrii Parlamentului European și 
viitoarea Comisie, să se asigure că sănătatea este o prioritate politică a UE și 
că drepturile pacienților sunt puse în aplicare în întreaga UE, prin luarea unor 
măsuri concrete cu privire la problemele despre care membrii noștri spun că 
sunt cele mai importante pentru pacienţi:



T oți pacienții au dreptul să-și 
definească propriile ţeluri și să 
participe ca parteneri egali în 

sistemul de îngrijire. Numai pacienții 
știu ce contează cel mai mult pentru 
ei în gestionarea stării lor de sănătate. 
Pacienții doresc să trăiască o viață 
normală și numai fiecare pacient poate 
defini ceea ce înseamnă „normalitatea” 
pentru el. Fiecare pacient din întreaga 
UE merită să beneficieze de practici 
de îngrijire care-l capacitează și de o 
cultură a parteneriatului, inclusiv prin 
luarea de decizii în comun și prin sprijin 
pentru auto-îngrijire.

Atunci când pacienții sunt implicați 
cu adevărat în deciziile privind 
îngrijirile medicale, iar preferințele 
lor sunt ascultate și se acționează 
în conformitate, rezultatul este 
o sănătate mai bună, mai mulți 
pacienți implicaţi și chiar costuri 
mai mici. Dar, în ciuda recunoașterii 
în documentele de politici și a unor 

D igitalizarea în domeniul 
îngrijirilor medicale ar trebui să 
conducă la o mai bună calitate, 

siguranță și durabilitate a îngrijirii - 
dar care să promită, de asemenea, 
transformarea îngrijirii într-un proces 
mult mai participativ. Instrumentele 
digitale ar trebui să înceapă de 
la nevoile utilizatorilor de îngrijiri 
medicale și să fie dezvoltate împreună 
cu utilizatorii, pentru a asigura faptul 
că tehnologia facilitează, de fapt, 
îngrijirea medicală participativă, 
centrată pe persoană și conduce la 
rezultate mai bune pentru pacienți şi o 
valoare sporită pentru societate.

Literatura de specialitate privind 
sănătatea digitală este o condiție 

dovezi acumulate rapid, nu există 
încă o abordare coerentă în Europa 
în ceea ce privește capacitarea 
pacienților. Drepturile pacienților 
sunt într-o oarecare măsură 
abordate, dar sunt fragmentate 
în diferite acte legislative și sunt 
departe de a fi cuprinzătoare.

Capacitarea pacienților / centrarea 
pe persoană este recunoscută ca 
o componentă decisivă a calității 
în domeniul îngrijirilor medicale. 
Diferitele nivele de capacitare, în 
funcție de locul în care trăieşti, sunt 
o inegalitate specifică în calitatea 
îngrijirii - o inegalitate în materie de 
sănătate. UE trebuie să abordeze 
acest lucru prin promovarea activă 
a capacitării pacientului, astfel 
încât pacienții de pretutindeni să 
aibă îngrijiri care să fie centrate pe 
persoană, de înaltă calitate și pe 
baza acelorași drepturi fundamentale 
ale pacienților.

prealabilă pentru a spori capacitarea 
și implicarea pacienților și a 
cetățenilor. Pacienții trebuie să 
aibă acces la informații digitale 
sigure, de înaltă calitate, precum 
și la instrumente, inclusiv dosare 
medicale dezvoltate împreună cu 
aceştia.

Pacienții sunt, de asemenea, 
proprietarii datelor personale. Ei 
ar trebui să poată decide cu cine 
să schimbe aceste date și în ce 
condiții. În prezent, acest lucru este 
departe de a se întâmpla. Acțiunile 
UE privind noile evoluții tehnologice 
ar trebui să implice întotdeauna 
pacienții și organizațiile de pacienți 
ca parteneri 

UE ar trebui să se asigure că viitoarele instrumente și sisteme 
de sănătate digitală ale Europei pornesc de la prioritățile 
pacienților și sunt dezvoltate împreună cu pacienții.

UE ar trebui să adopte o nouă legislație europeană, 
cuprinzătoare și actualizată privind drepturile pacienților.

STIMULAREA DEZVOLTĂRII 
SĂNĂTĂŢII DIGITALE 

CAPACITAREA

Tehnologiile digitale 
trebuie să pornească 
de la priorităţile 
pacienţilor şi să fie 
dezvoltate împreună 
cu pacienţii pentru 
a aduce o reală 
valoare.

Toți pacienții trebuie 
să aibă dreptul să-și 
definească propriile 
ţeluri și să participe 
ca parteneri egali în 
sistemul de îngrijiri, 
sprijiniţi de o nouă 

Cartă Europeană pentru 
Drepturile Pacieţilor.
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D oar în acest mod, cercetarea 
poate fi condusă cu adevărat 
de nevoile nesatisfăcute 

și prioritățile din viața reală a 
pacientului, iar pacienții pot fi 
parteneri egali în elaborarea de soluții 
valoroase și durabile.

Implicarea semnificativă a pacienților 
în cercetare nu este doar un imperativ 
moral - pentru că cercetarea are un 
impact direct asupra vieții pacienților 
- dar și practic.

De exemplu, criteriile de măsurare 
a rezultatelor care sunt selectate 
pentru studiile clinice, trebuie 
să fie cele care contează cel mai 
mult pentru pacienți, astfel încât 
cercetarea să producă inovații 

P entru a face față provocărilor 
cauzate de condițiile cronice, 
îngrijirea medicală trebuie 

să devină mult mai centrată pe om 
și coordonată şi nu fragmentată și 
centrată pe boală. Pentru pacienți, 
“inovarea” înseamnă nu numai 
tratamente, ci și modalități noi și 
mai bune de a organiza și de a oferi 
îngrijiri. Pacienții capacitaţi sunt 
parteneri în îmbunătățirea calității 
îngrijirilor, de la sprijin în auto-
gestionarea stării de sănătate prin 
planificarea comună a îngrijirii, până la 
evaluarea și re-proiectarea serviciilor.

Experiența și expertiza pacienților 
pot fi de ajutor în îmbunătățirea 
politicilor de sănătate. Implicarea 
semnificativă a pacienților este 
o resursă insuficient utilizată în 
inovarea din domeniul sănătății și în 

valoroase. Mai multe cercetări ar 
trebui să fie îndreptate și spre 
abordări non-farmacologice de 
îngrijire, cum ar fi îngrijirea centrată 
pe pacienți și sprijinirea punerii în 
aplicare a bunelor practici.

Cercetările finanţate din bani 
publici ar trebui să fie pe deplin 
transparente în ceea ce privește 
rezultatele și datele, pentru a reduce 
duplicarea și risipa în cercetare. 
Informaţiile uşor accesibile privind 
cercetarea științifică sunt necesare 
pentru a permite capacitarea 
pacienților prin cunoştinţe, pentru 
a spori înțelegerea beneficiilor 
cercetării științifice și pentru a 
contracara răspândirea anti-științei și 
a dezinformării.

consolidarea sistemelor de sănătate. 
Acestea au un real potențial de 
îmbunătățire a eficacităţii, eficienței 
și durabilității pe termen lung a 
sistemelor de îngrijiri medicale.

Organizațiile pacienților contribuie 
cu perspectiva unică a pacienților. 
Acestea ar trebui să fie reprezentate 
în toate organismele de luare a 
deciziilor în domeniul sănătății, 
atât la nivelul UE, cât și la nivel 
național. Cel mai mare obstacol 
în calea implicării pacienților 
în politicile de sănătate este că 
majoritatea organizațiilor pacienților 
funcționează cu bugete minime 
și personal voluntar. Pentru a le 
permite să-și îndeplinească rolul în 
politici în mod eficient, acestea au 
nevoie de o “ușă deschisă” dar și de 
un sprijin financiar etic și durabil.

UE ar trebui să asigure implicarea semnificativă a pacienților în toate sectoarele 
sistemelor de sănătate, prin colaborare cu comunitatea pacientului, pentru a 
împărtăși cunoştinţe și pentru a sprijini punerea în aplicare a bunelor practici.

UE ar trebui să implice în mod semnificativ pacienții în toate proiectele 
și programele finanțate de UE, prin colaborare cu organizațiile de 
pacienți, pentru stabilirea regulilor de bază privind implicarea în 
cercetare și recompensarea pacienților pentru expertiza lor.

SPRIJIN ÎN REALIZAREA 
UNOR POLITICI DE 
SĂNĂTATE MAI BUNE PARTENER PENTRU O 

CERCETARE MAI BUNĂ

Experienţa şi expertiza 
pacienţilor vor face 
politicile de sănătate 
mai eficace, eficiente 
şi echitabile în întreaga 
Europă. Contribuţia 
organizaţiilor de 
pacienţi la politicile 
de sănătate trebuie 
valorizată şi finanţată.

Priorităţile 
pacienţilor trebuie să 
conducă cercetarea, 

cu pacienţii în 
calitate de  parteneri 

egali şi complet 
finanţaţi.
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A campaign of the European Patients’ Forum. Particular thanks to MSD Europe Inc and Abbvie SA, Amgen (Europe) GmbH, Bristol-
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Medicines for Europe AISBL, Novartis Pharma AG, Novartis Group, Sandoz International GmbH, Pfizer Inc., F. Hoffman-La Roche Ltd., 
Sanofi-Aventis Groupe, Servier Monde, Shire International GmbH, Takeda Pharmaceuticals International AG, Teva Pharmaceuticals, 
UCB, Vertex Pharmaceuticals (Europe)Ltd.
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