
Ma már létfontosságú a betegszervezetek szerepe és részvételük az
egészségpolitikai döntéshozatalban

A Mental Health Europe tagja az Európai Betegfórumnak, így annak jelenleg egy cseh tagja
mutatta be a legutóbbi webináriumon, a betegszervezetek fontosságát. A Cseh Betegszervezetek
Országos Szövetsége, a NAPO cselekvésre való felhívást fogalmazott meg, ez az EU Tanácsának
cseh elnöksége alkalmából nemrégiben szervezett konferencia eredménye, amelyen feltárták a
betegszervezetek szerepét az egészségpolitikai döntéshozatalban, bemutatták a legjobb gyakorlati
példákat, és megvitatták a betegszervezetek jövőbeni szerepét. A NAPO a Cseh Köztársaságban
működő, a betegség és fogyatékosság összes típusával foglalkozó betegszervezeteket tömöríti. A
NAPO küldetése, hogy előmozdítsa a betegek kollektív érdekeit, és támogatást nyújtson
tagszervezeteinek. Alig több, mint egy éve alapították tizenegy alapító taggal és sikeresen
szorgalmazza a krónikus betegségben szenvedők elsőbbségi Covid-19 elleni védőoltását,
támogatta a közegészségbiztosítási törvény módosítását a cseh parlamentben. A Cseh
Köztársaságban körülbelül 140 betegszervezet működik. Közülük jelenleg tizenegyen a NAPO
ernyőszervezet tagjai. A NAPO célja, hogy megbecsült partnere legyen az Egészségügyi
Minisztériumnak, az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalnak, az Állami Egészségügyi Intézetnek
és más olyan egészségfejlesztési intézményeknek, amelyek kikérik a betegek véleményét és
konzultálnak velük.

A NAPO felhívása:

- Meg kell erősíteni a betegszervezetek szerepét és bevonását az egészségügyi ágazat
döntéshozatali folyamataiba,

- biztosítani kell a betegszervezetek tevékenységének fenntarthatóságát, különösen a
finanszírozás és a szakmai kapacitások megerősítése terén,

- meg kell erősíteni a betegszervezetek szerepét az egészségbiztosító társaságok
igazgatóságában és felügyelőbizottságában az egészségügyi ágazatban a közpénzek
felhasználásának átláthatóságának és hatékonyságának növelése érdekében,

- a betegek szisztematikus bevonása szükséges az orvosi kutatásba és innovációba,
- cél a háziorvosok és fogorvosok által nyújtott egészségügyi ellátás elérhetőségének

növelése is, a szakosodott ellátó központokban nyújtott ellátás fejlesztése, a kezelés
multidiszciplináris megközelítésére helyezve a hangsúlyt,

- elő kell segíti a gyermekek és felnőttek palliatív ellátását, a nyugalmat, a mobil és otthoni
gondozást,

- biztosítani kell az egészségügyi és szociális ellátás – különösen a tartósan betegek vagy
mozgássérültek – jogalkotási és rendszerszintű integrációját, az otthoni és
fekvőbeteg-ellátásban, figyelembe véve a betegek igényeit; beleértve annak kombinált
finanszírozását.
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