Fòrum Català de Pacients
Manifest de les associacions catalanes de pacients:
Per què són necessàries les associacions de pacients?
Per què un malalt ha d’estar associat?
10 de febrer de 2006

1.- Ofereixen informació i comunicació de qualitat.
Les associacions de pacients disposen del temps, del personal i de
l’experiència per proporcionar, als pacients i als seus familiars, informació i
recursos adaptats als seus coneixements, sobre la malaltia, la seva prevenció i
l’abordatge de les seves necessitats. Proporcionen també informació general
sobre altres aspectes o recursos relacionats amb la malaltia, tot constituint un
referent clar d’on adreçar-se.
2.- Faciliten l’intercanvi d’experiències.
Faciliten la creació d’espais de contacte i d’intercanvi d’experiències,
coneixements i opinions amb altres persones afectades i les seves famílies,
orientant i ajudant a promoure la sensació de control dels pacients sobre la
malaltia i potenciant l’ajuda mútua.
3.- Promouen la integració social solidària.
Orienten i afavoreixen la relació dels pacients amb altres persones, organismes
i institucions, tot recolzant la seva integració social i fent front als prejudicis i la
discriminació que afecta als malalts i als seus familiars.
4.- Tenen en compte la dignitat del malalt i els seus drets.
Representen un suport davant de qualsevol necessitat física, psicològica o
social i la base logística a partir de la qual els pacients i els seus familiars
poden exposar les seves idees, i canalitzar les diferents iniciatives en benefici
de tots els afectats.
5.- Permeten la millora de qualitat de vida.
Serveixen als interessos dels pacients amb l’objectiu general de millorar la seva
qualitat de vida, afavorint el desenvolupament de dispositius assistencials
d’ajuda i atenció sanitària.
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6.- Donen suport a la investigació de qualitat.
Recolzen la recerca en proves diagnòstiques i nous tractaments de la malaltia,
actuant com a cens de la població afectada i col·laborant aquells projectes que
millorin el coneixement científic existent sobre la mateixa. Identifiquen quines
són les millors mesures per valorar els objectius terapèutics.
7.- Comuniquen la visió legítima dels pacients.
Representen la visió dels pacients davant els professionals, les institucions i la
societat en general, la qual cosa afavoreix la democratització dels serveis de
salut i el disseny d’una atenció sanitària centrada en els malalts.
8.- Defensen els interessos dels pacients i els seus familiars.
Proporcionen assessorament en les àrees jurídiques, de serveis socials i
d’atenció sanitària. Formulen propostes de millora a les administracions i als
professionals sobre aquelles polítiques i estratègies que poden millorar la
qualitat de vida dels malalts.
9.- Sensibilitzen l’opinió pública envers la problemàtica de la malaltia.
Se situen com font de sensibilització de la societat envers la malaltia per tal de
pal·liar-ne les conseqüències personals, familiars i socials.
10.- Aconsegueixen una millora de la qualitat de l’atenció sanitària.
Els pacients associats són part de l’atenció sanitària d’altres malalts, són més
responsables en la cura de la seva salut, més complidors en el seguiment de
les instruccions mèdiques i no malbaraten recursos sanitaris.
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