
 

 



 
 

Il-Karta Ewropea tad-Drittijiet tal-Pazjent – Evalwazzjoni 
Active Citizenship Network, 2011 

 
Fil-qosor 

 
Fl-2005, L-Active Citizenship Network (ACN) proponiet proġett biex ikun 
mistħarreġ kif kienet qed issir l-implimentazzjoni tal-Karta Ewropea tad-
Drittijiet tal-Pazjent f’14-il pajjiż membri fl-Unjoni Ewropea (Il-Lussemburgu ma 
kienx inkluż). Il-proġett sar bejn l-2005 u l-2007.  
Il-ħsieb kien biex tibda l-promozzjoni u l-implimentazzjoni tal-Karta, u fl-istess 
waqt tibda l-prattika ta’ ċittadinanza attiva fl-Ewropa. L-għan kien li tpoġġi ċ-
ċittadin fiċ-ċentru tal-Politika tas-Saħħa, billi tbiddel is-sehem tagħhom minn 
sempliċment dawk li jirċievu s-servizzi tas-saħħa għal ċittadini attivi li 
jipparteċipaw fit-tfassil tal-politika tas-saħħa. Fl-istess waqt jipproduċu 
informazzjoni dwar kif fil-fatt kienu qed ikunu implimentati d-drittijiet tal-
pazjenti fuq livell Ewropew.  Ir-raġuni għal dan it-tieni studju li sar fl-2010 kien 
simili ħafna. F’dan il-waqt fir-riforma tal-politika tas-saħħa dawn l-azzjonijiet 
huma partikolarment importanti: it-tisħiħ ta’ sħubija bejn organizzazjonijiet u 
gruppi billi jżidu il-parteċipanti fl-istħarriġ għal 20 pajjiż; nipproduċu 
informazzjoni dwar il-qagħda ċivika għall-kontribut fil-politka; li tkun fuq 
quddiem nett biex taġixxi, mhux biss biex iċ-ċittadini jagħtu reazzjoni, billi 
tinbena sħubija bejn dawk kollha involuti fis-settur tas-saħħa (professjonisti, 
awtoritajiet tal-post, kumpaniji, universitajiet eċċ); u fl-aħħar imma mhux l-
inqas li wieħed jaqsam l-informazzjoni u nitgħalmu minn xulxin. 
 
METODOLOĠIJA TAL-PROĠETT 
Fit-tieni stħarriġ, il-metodoloġija użata kienet bħal tal-2005 b’tibdiliet żgħar li 
ħarġu fl-ewwel proġett. Fil-fażi tad-definizjoni, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni, il-metodoloġija tal-proġett ta’ evalwazzjoni tfasslet fuq il-metodu 
tal-“informazzjoni ċivika”, din tfisser, il-kapaċità għal organizzazzjoniet taċ-
ċittadini organizzati li jipproduċu u jużaw informazzjoni biex jippromwovu l-
politika u l-parteċipazzjoni fit-tfassil tal-politika pubblika.  
Fl-istudju nġabru tliet tipi ta’ informazzjoni (kif spjegat hawn taħt), u r-raba’ tip 
kien miżjud biex jgħaqqad l-informazzjoni miġbura. 
A. L-Azzjonijiet mistennija mill-Awtoritajiet dwar id-drittijiet tal-pazjenti: l-
ewwel tip ta’ informazzjoni kejjel kemm l-awtoritajiet (il-gvern, l-
amministrazzjoni pubblika, il-Ministeru tas-Saħħa, eċċ) qed jippromwovu n-
norma, il-politika u azzjoni relevanti fl-interess tal-Karta Ewropea tad-drittijiet 
tal-Pazjent. 
B. Il-kundizzjoni veri tal-pazjenti fl-isptar: it-tieni tip ta’ informazzjoni tkejjel 
il-kundizzjonijiet veri li jsibu ċ-ċittadini li jużaw is-sistema tas-saħħa u 
għaldaqstant, l-esperjenza reali ta’ dawk li użaw sptar jew servizzi ta’ matul il-
jum fi sptar (per eżempju, il-ħin li damu jistennew biex sarulhom testijiet jew 
operazzjonijiet fi sptar, fuq jekk hemmx ċerti servizzi għal pazjenti fi sptar, 
bħal medjaturi kulturali, eċċ). Din it-tip ta’ informazzjoni nġabret minn ċittadini  



 
 
b’metodu prattikat sew fl-Italija, dak ta’ evalwazzjoni ċivika, li tapplika aspett 
mill-informazzjoni ċivika. Kemm f’dan l-istudju kif ukoll f’dak ta’ qablu, kull dritt 
imniżżel fil-Karta Ewropea kien assoċjat ma’ grupp ta’ indikaturi li 
jikkorrispondu miegħu mill-qrib u jwasslu biex issir evalwazzjoni ta’ kemm qed 
ikun applikat dan id-dritt partikolari. Il-proċess wassal biex kienu identifikati 88 
indikatur dwar l-14-il dritt tal-pazjenti u dritt għal ċittadinanza attiva, biex turi 
il-kundizzjonijiet li jinsabu fihom il-pazjenti tal-isptarijiet.  
Ċ. Informazzjoni minn organizzazzjonijiet ċiviċi: it-tielet tip ta’ 
informazzjoni kienet dwar il-kontribut ta’ organizzazzjonijiet ċiviċi, ibbażata fuq 
il-ħsieb li dawn l-organizzazzjonijiet minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom u 
l-esperjenza tagħhom, joffru firxa wiesgħa ta’ informazzjoni dwar is-saħħa u s-
sistema tas-saħħa. L-organizzazzjonijiet ċiviċi li kienu involuti f’dan l-istudju 
taw din l-informazzjoni, u f’xi każi staqsew organizzazzjonijiet oħra għall-
informazzjoni. 
D. Ir-raba’ tip ta’ informazzjoni ma tinfluwenzax l-evalwazzjoni imma nġabret u 
kienet inkluża biex tgħin meta wieħed janaliżża u jinterpreta l-informazzjoni l-
oħra miġbura. L-istatistika kienet miġbura minn aġenziji internazzjonali bl-
għan li tgħin fid-dokumentazzjoni u d-deskrizzjoni u tkun tista’ tqabbel il-
kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ popolazzjoni u fatturi oħra li jista’ jkollhom effett 
fuq is-saħħa u s-servizzi tas-saħħa.  
 
L-informazzjoni kienet miġbura minn erba’ sorsi: 

• uffiċjal mill-Ministeru tas-Saħħa 
• osservazzjoni fuq il-post ġo sptarijiet (sa massimu ta’ 5 sptarijiet kull 

pajjiż, skont id-daqs tal-popolazzjoni) u laqgħa mal-awtoritajiet 
responsabbli   

• organizzazzjoni sħab f’kull pajjiż  
• statistika fuq livell Ewropew 

 
Biex ikun iktar faċli li wieħed jifhem ir-riżultati, inħadem il-PRES (Patients’ 
Rights Euro Score, il-Kejl Ewropew tad-Drittijiet tal-Pazjenti)1. Il-Kejl jgħati 
valur minn 0 sa 100 biex juri il-grad kemm l-informazzjoni miġbura tirrispetta 
dak li ċ-ċittadini jistennew.  
L-evalwazzjoni ta’ kull dritt imbagħad kien maħdum b’index2 ġenerali bħala l-
medja tal-PRES tal-informazzjoni miġbura minn A, B u Ċ. Id-drittijiet kienu 
evalwati skont dawn it-tabelli bbażati fuq il-valuri li ġabu fl-index ġenerali3: 
MHUX RISPETTAT, RISPETTAT FTIT, PARZJALMENT RISPETTAT, KWAŻI 
RISPETTAT, RISPETTAT GĦAL KOLLOX. 
 

                                            
1 It-total ta’ indikaturi użati fir-rapport kien ta’ 156. 

2Fl-Index ġenerali, il-kalkolazzjoni għall-“Informazzjoni mgħoddija mill-Organizzazzjonijiet Ċiviċi” kkontribwew biex 

inħadment il-medja meta wieħed jara l-popolazzjoni ta’ kull pajjiż b’mod individwali. Sors: http://europa.eu – data 

2007 – Għall- Maċedonia: http://ec.europa.eu/enlargement - data 2006. 
3 0 – 50: MHUX RISPETTAT, 51 – 60: RISPETTAT FTIT, 61 – 70: PARZJALMENT RISPETTAT , 71 – 90: KWAŻI 

RISPETTAT , 91 – 100: RISPETTAT GĦAL KOLLOX 



 
 
F’dan il-proġett ipparteċipaw: 20 pajjiż, 56 sptar, 23 Ministeri tas-Saħħa u 70 
organizzazjoni ċivika. 
 
ĦARSA LEJN ID-DRITTIJIET 
Meta wieħed ipoġġi f’ordni l-index li ġabu d-drittijiet4 li kienu mistħarġa mill-
inqas wieħed li ġab punti għal dak li ġab l-aktar hu possibbli li wieħed jibni 
klassifika ta’ kemm id-drittijiet qed ikunu rispettati bbażżati fuq il-Kejl Ewropew 
tad-Drittijiet tal-Pazjenti. 
 
Kif wieħed jista’ jara mingħajr diffikultà, m’hemm l-ebda dritt li hu meqjus 
kompletament implimentat: 
DRITT ANALIŻI PRES 
7. DRITT LI JIĠI RISPETTAT IL-ĦIN               
TAL-PAZJENTI 

MHUX RISPETTAT 
                                        

41 

5. DRITT GĦALL-GĦAŻLA ĦIELSA* MHUX RISPETTAT 43 
2. DRITT GĦALL-AĊĊESS għal kura MHUX RISPETTAT 46 
3 DRITT GĦALL-INFORMAZZJONI RISPETTAT FTIT 54 
15. DRITT GĦAĊ-ĊITTADINANZA 
ATTIVA 

RISPETTAT FTIT 54 

11. DRITT LI JIĠI EVITAT UĠIEGĦ 
U TBATIJIA BLA BŻONN 

RISPETTAT FTIT 58 

9. DRITT GĦAS-SIGURTÀ RISPETTAT FTIT 60 
8  DRITT GĦALL-PRATTIKA LI 
TILĦAQ LIVELLI GĦOLJA TA’ 
KWALITÀ 

PARZJALMENT RISPETTAT 61 

10. DRITT GĦAL ŻVILUPPI ĠODDA PARZJALMENT RISPETTAT 63 
4. DRITT TA’ KUNSENS PARZJALMENT RISPETTAT 64 
14. DRITT GĦAL KUMPENS PARZJALMENT RISPETTAT 64 
13. DRITT LI JILMENTA PARZJALMENT RISPETTAT 66 
12. DRITT GĦAL KURA 
PERSONALIZZATA 

KWAŻI RISPETTAT 74 

1. DRITT GĦAL MIŻURI 
PREVENTIVI 

KWAŻI RISPETTAT 75 

6. DRITT GĦALL-PRIVATEZZA U 
KUNFIDENZJALITA’ 

KWAŻI RISPETTAT 77 

2. DRITT GĦALL-AĊĊESS- fiżiku KWAŻI RISPETTAT 84 
 
TOTAL – VALUR MEDJU  

 
DRITT GĦALL-AĊĊESS 

 
62 

*Dan skont ir-risposti miġbura mill-organizzazzjonjiet parteċipanti  
Sors Active Citizenship network  

 
 
 
 
                                            
4 Biex wieħed jagħmel evalwazzjoni korretta tad-“Dritt għall-aċċess” hu importanti li jiddistingwi bejn “aċċess fiżiku” 

għall-isptarijiet (trasport, parkeġġ, aċċess mingħajr xkiel eċċ) u “aċċess għal kura u trattamenti”. 



 
 
Punti Kritiċi: il-ħin, għażla libera, aċċess għal kura 
Minkejja d-differenzi fil-metodoloġija użata bejn dan l-istudju u dak li sar qabel 
mill-ACN, id-drittijiet li ġabu l-inqas marki fiż-żewġ studji kienu l-istess. Wieħed 
jista’ jikkonkludi li huma l-iktar tliet punti kritiċi kważi fil-pajjiżi kollha. 
 
L-iktar li jinsab f’qagħda kritika hu d-dritt li jirrispetta l-ħin tal-pazjenti skont 
kif meqjus mill-organizzazzjonijiet ċiviċi: f’19 minn 20 pajjiż kien rappurtat 
b’mod regolari jew spiss li dan id-dritt mhux qed jitħares. Dan il-fattur hu serju 
mhux biss dwar il-fatt tal-ħela ta’ ħin, imma aktar konsegwenzi serji għaċ-
ċittadini li sofrew dewmin biex jirċievi trattament u djanjożi.  
F’4 pajjiżi biss ġie legalment stabbilit perjodu massimu ta’ stennija kemm għal 
testijiet speċifiċi u għal operazzjonijiet mhux ta’ natura urġenti. Ħarġet ukoll 
problema ta’ trasparenza fuq livell ta’ istitizzjonijiet u sptarijiet fejn ċittadini 
m’għandhomx informazzjoni dwar il-lista ta’ stennija għal eżamijiet mediċi, 
trattamenti u operazzjonijiet. Mill-isptarijiet li pparteċipaw fl-istħarriġ, fi 15-il 
pajjiż ħarġet b’mod ċara l-problema ta’ listi ta’ stennijia għall-operazzjoni tal-
hip replacement u CT Scan. 
L-organizzazzjonijiet ċiviċi wrew ukoll li d-drittijiet li mhux qed ikunu mħarsa 
huma d-dritt għal għażla ħielsa u d-dritt għal aċċess għal kura. 
Id-dritt għall-għażla ħielsa hu rikonoxxut fil-prinċipju mill-pajjiżi kollha, imma 
ħafna drabi hi limitat minn proċeduri fl-organizzazzjonijiet, minn limiti imposti 
minn kumpaniji tal-assigurazzjoni u fatturi oħra. Skont 60% ta’ 
organizzazzjonijiet ċiviċi intervistati, awtoritajiet amministrattivi u kumpaniji tal-
assigurazzjoni joffru inċentivi biex jiddeterminaw l-aċċess għal ċerti sptarijiet u 
ċentri tal-kura. Fil-qosor dak li jidher hu li l-“għażla” fil-fatt mhi xejn għażla 
ħielsa imma hi mimlija b’ostakli. 
Dwar l-aċċess għal kura neċessarja u trattamenti, l-organizzazzjonijiet ċiviċi 
rrappurtaw li spiss ikun hemm problemi biex wieħed jaċċessa servizzi 
(minħabba problemi b’riżorsi finanzjari, il-post fejn ikunu joqogħdu jew it-tip ta’ 
marda): instab li ma kienx hemm problemi jew kważi xejn għal aċċess għal 
servizzi fi 3 pajjiżi biss minn 20. 
 
Il-medjokrità: Is-sigurtà, kwalità u innovazzjoni 
Hu fattur importanti kemm dawn it-tliet drittijiet jiddependu fuq il-faċilitajiet: Is-
sigurtà, kwalità u innovazzjoni.  
Dwar id-dritt għas-sigurtà, waqt li jidher li hemm serħan tal-moħħ dwar is-
sigurtà tal-pazjenti fl-isptar, nuqqasijiet fir-rigward ta’ persuni b’diżabilità, l-
azzjonijiet mill-istituzjonijiet għad-drittijiet tal-pazjent u l-fatt li d-drittiiet jinkisru 
spiss hekk kif ġie rraportat mill-organizzazzjonijiet ċiviċi wassal biex il-marki 
għal dan id-dritt ikunu baxxi: fi 17-il pajjiż minn 20, m’hemmx protezzjoni legali 
stabbilita għal persuni li jirrapurtaw inċidenti u f’9 pajjiżi m’hemm l-ebda 
rakomandazzjoni biex tidħol fis-seħħ “WHO Surgical Safety Checklist” (iċ-
Checklist għas-sigurtà fl-operazzjonijiet ta’ organizzazzjoni dinjija tas-saħħa). 
Dan hu iktar gravi meta wieħed iqis li fejn tidħol is-sigurtà l-valuri aċċettabli 
jridu jkunu qrib l-ogħla grad.  
Xi indikaturi ntlaqtu ħażin mill-marka li ġab id-dritt għal ħarsien tal-livell tal-
kwalità: l-iktar ħaġa li tispikka hu l-fatt li ma teżisti l-ebda lista nazzjonali li 



 
tirrapporta l-iskala ta’ kif jiġu wara xulxin fil-kwalità s-servizzi tas-saħħa ħlief 
fir-Renju Unit. L-indikatur għal preżenza ta’ programmi governattivi nazzjonali 
ta’ għarfien tas-servizzi tas-saħħa juri li dan mhux żviluppat f’ħafna pajjiżi.  
Id-dritt għall-innovazzjoni fl-isptarijiet hu ta’ serħan il-moħħ, għajr għan-
nuqqas tad-dokumentazzjoni dwar il-pazjent b’mod elettroniku li tinstab biss  
fl-isptarijiet kollha f’5 pajjiżi biss. Il-prattika tal-Mediċina għall-loppju 
ikkontrollat mill-pazjent (Patient Controlled Analgesia), minkejja li hemm xi 
nuqqasijiet fis-sistema, u l-użu tat-teknoloġija tal-informatika għal kura fejn 
hemm id-distanza bejn pazjent u entità medika (telemedicine) huma ftit iktar 
mifruxa. Instab li d-dritt hu miksur f’20 pajjiż b’modi differenti. F’nofs il-pajjiżi, 
kien rappurtat ksur tad-dritt spiss minħabba dewmien fl-introduzzjoni ta’ 
testijiet ġodda (innovattivi) li jintużaw għad-djanjożi, trattamenti innovattivi jew 
dewmien f’xi qasam tar-riċerka medika, f’4 każi kien saħansitra rrapurtat li dan 
isir b’mod regolari. 
L-istatistika, li ma tintużax biex jinħadem il-PRES, juru nuqqasijiet kbar u 
mifruxa biex ikunu disponibbli ċerti mediċini innovattivi u l-użu ta’ ċerti 
teknoloġiji.  
 
“Bla tifħir jew tort”: kunsens, kumpens u lment 
It-tliet karatteristiċi ta’ klijenti li jsemmgħu leħinhom ġabu l-istess riżultat bħala 
parzjalment rispettati u ġabu l-istess marki. Il-pożizzjoni tagħhom b’differenzi 
żgħar irriżultat l-istess bħall-istħarriġ li sar qabel: hu possibli li titkellem dwar 
drittijiet li mhux qed jitħaddmu. .  
Dwar id-dritt għal kunsens, hu sinifikanti n-nuqqas ta’ gwidi minn-naħa tal-
amministrazzjoni għal kunsens infurmat waqt operazzjonijiet, indikatur li 
intlaħaq biss f’5 pajjiżi.  Fl-isptarijiet, ħarġet biċ-ċar problema fejn jidħlu l-
formoli għal kunsens speċifiċi b’kontenut partikolari għal 4 tipi ta’ 
operazzjonijiet, b’differenzi sensittivi bejn pajjiżi differenti u qbil fl-istess pajjiż.  
Din is-sitwazzjoni partikolari titlob li wieħed jirrifletti b’mod speċifiku dwar it-
tifsira ta’ “kunsens” minn lat ċiviku. (dettal aktar ’l isfel). 
Minħabba li dawn l-indikaturi ġew magħżula għaż-żewġ livelli (dak 
amministrattiv u fl-isptarijiet), jidher li r-rispett għad-dritt għal kumpens fl-
isptarijiet hu ħafna iktar batut meta tqabbel it-tnejn. Fuq kollox m’hemmx 
kumitati indipendenti u strutturi li jgħatu support lill-partijiet konċernati biex 
jaslu għal qbil dwar il-kumpens, flimkien ma’ nuqqasjijiet fil-qasam tal-
assigurazzjoni. 
Minkejja li l-punteġġ miksub għad-dritt tal-ilment fuq livell amministrattiv u fil-
livell ta’ sptar hu suffiċenti, ħareġ id-dubju: hu faċli biex wieħed iwassal ilment, 
anke b’miżuri fl-organizzazzjoni imma dawn l-ilmenti ħafna drabi mhux 
meqjusa bħala sors importanti ta’ informazzjoni fit-tmexxija tas-servizzi.  L-
Awtorijiet tas-Saħħa ma jippublikawx rapport dwar l-ilmenti li jsiru miċ-ċittadini. 
Dan ħareġ ukoll fejn jidħlu l-isptarijiet, fejn ma ssirx analiżi sistematika, u 
anqas ma jinġabru rapporti dwar ilmenti.  Aktar min hekk kien iktar diffiċli li 
ssib proċeduri mfassla biex jiġbru flimkien ir-rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq 
dawn ir-rapporti li għandhom ikunu ir-raġuni għaliex jinġabru l-ilmenti f’isem l-
amministrazzjoni tal-isptarijiet.  
Fattur allarmanti hu dak rapportat mill-organizzazjonijiet ċiviċi li sabu li spiss 
jew b’mod regolari jinkiser id-dritt għall-ilment. 



 
 
Kważi rispettati: it-trattament personalizzat, il-prevenzjoni, il-privatezza u 
aċċess fiżiku.  
In-naħa ta’ fuq tal-klassifika nsibu 4 drittijiet, li l-ebda wieħed ma laħaq il-livell 
“rispettat għal kollox”.  
Waqt li ħareġ li tingħata attenzjoni għad-dritt ta’ trattament personalizzat 
fuq livell nazzjonali, ma jidhirx li qed iseħħ fil-prattika (fl-isptarijiet). Fil-fatt 
jeżisti kullimkien qafas legali li jitolb li ma jkunx hemm diskriminazzjoni u biex 
fil-kura personalizzata jiġu kkunsidrati l-kultura, ir-reliġjon, is-sess u l-età, 
imma hemm nuqqasijiet kbar kif dawn jiġu implimentati b’mod effettiv fil-kura 
personalizzata fl-isptarijijet: ta’ min isemmi l-aspett tal-lingwa (servizzi tal- 
interpreti, speċjalment tal-lingwa tas-sinjali) u l-aspett kulturali (medjaturi 
kulturali u għajnuna reliġjuża) huma injorati fil-biċċa l-kbira tal-isptarijijiet. 
Aspetti oħra marbuta mal-kultura tal-isptar (bħal ħin tal-viżitaturi u l-għażla tal-
ikel)  ġabu punti baxxi fil-medja.  
Il-kultura tad-dritt għall-prevenzjoni tidher li għandha għeruq tajba fl-Ewropa 
l-aktar f’dak li għandu x’jaqsam ma’ tilqim tradizzjonali, imma fis-sistema 
hemm xi difetti fejn jidħlu programmi ta’ screening f’xi pajjiżi.  
Fid-dritt tal-privatezza u kunfidenzjalità tal-pazjenti, bla dubju hemm 
preżenza tajba madwar l-Ewropa ta’ liġijiet jew linji  gwida li jħarsu l-
informazzjoni dwar il-pazjenti. Fl-isptarijijet li kienu studjati fl-istħarrig, hemm 
livell tajjeb għal ħarsien ta’ dan id-dritt, ħlief fi sptarijiet fi 11-il pajjiż fejn 
issemmew jew dehru l-kunjomijiet ta’ xi pazjenti u f’6 pajjiżi fejn kien hemm 
każijiet li ħarġet informazzjoni medika mingħajr il-permessi meħtieġa.   
Id-dritt għal aċċess fiżiku u faċli biex pazjenti jaslu fil-bini tal-isptar jidher li 
hu standard prattikat fuq livell Ewropew. F’xi pajjiżi hemm problemi fejn il-
parkeġġ hu bi ħlas. Mil-lagħat ċiviku, nuqqas ta’ attenzjoni joħroġ mill-fatt li ma 
jkunx provdut parkeġġ għall-persuni b’diżabilità bħal parkeġġ riżervat jew il-
possibilità li jieqfu quddiem id-daħla tal-isptar.    
 
Punti kritiċi: informazzjoni, azzjoni ċivika u li tevita l-uġigħ  
Id-dritt għall-azzjoni ċivika, id-dritt għall-informazzjoni u d-dritt li tevita t-tbatija 
u l-uġigħ ġabu riżultati mhux sodisfaċenti, mhux aċċettabli għaliex dawn huma 
punti ta’ importanza relattiva mill-perspettiva taċ-ċittadini. 
Id-dritt għall-azzjoni ċivika u d-dritt għall-informazzjoni, b’mod partikolari, 
iħarsu lejn l-akkontabilità u t-trasparenza tal-entitajiet. Huma drittijiet meqjusa 
bħala ‘drittijiet rotob’: il-maġġoranza ta’ azzjonijiet u inizjattivi neċessarji biex 
jiddaħħlu u jkunu risptettati dawn id-drittijiet la jiswew ħafna flus u lanqas 
ħafna ħin għall-awtoritajiet jew l-amministrazzjoni tal-isptarijiet, għalhekk 
riżultat baxx f’dawn id-drittijiet hu kkunsidrat aktar serju. 
Dawn l-inizjattivi, pereżempju, ma jiswewx daqshekk flus u mhux diffiċli biex 
wieħed idaħħalhom, imma jistgħu jagħmlu differenza f’termini konkreti ta’ 
parteċipazzjoni demokratika u l-akkontabilità tal-awtoritajiet tas-saħħa: l-ispiża 
biex jiddaħħlu siti elettroniċi diġà saret u kulma jridu hu li l-informazzjoni 
tittella’ b’mod regulari jew tkun kompluta, li jkun hemm qafas legali li jinkludi 
gruppi ta’ ċittadini għall-ħarsien tal-kwalità; konsultazzjoni minn żmien għal 
żmien ma’ organizzazzjonijiet taċ-ċittadini f’isem l-isptarijiet.  
 



 
Hi ftit batuta l-medja miksuba dwar l-azzjoni li jieħdu l-awtoritajiet għad-dritt 
tal-azzjoni ċivika: li ħareġ hi problemi legali, dwar l-għarfien tal-istess dritt 
tar-rwol taċ-ċittadini u ta’ organizzazzjonijiet taċ-ċittadini.  Pereżempju, f’7 
pajjiżi biss hemm liġijiet li jagħtu d-dritt lill-organizzazzjonijiet taċ-ċittadini li 
jevalwaw jew jirranġaw livelli li jħarsu l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa, u f’8 
pajjiżi biss hemm liġijiet li jagħrfu li informazzjoni li jtellgħu organizzazzjonijiet 
taċ-ċittadini u tal-pazjenti għandha tintuża għall-evalwazzjoni tal-politika tas-
saħħa.  
Għad-dritt tal-informazzjoni, il-medja ta’ marki għal-livell tal-
amministrazzjoni u għal-livell tal-isptar mhumiex daqshekk baxxi. Imma hu 
importanti li wieħed ma jinjorax żball komuni li jagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa 
biex jagħtu informazzjoni dwar kemm hu sodisfatt il-klijent ibbażat fuq ir-
riżultat kliniku. Fl-isptarijiet hemm problema mifruxa dwar l-aċċess liberu għall-
istorja tal-pazjenti, li jkun hemm linja tat-telefown bla ħlas għall-informazzjoni 
u l-kontenut tas-siti elettroniċi. F’7 pajjiżi l-isptarijijiet laħqu l-livell ‘tajjeb’ għall-
indikatur dwar l-oqsma ta l-assoċjazzjonijiet volontarji u ta’ interess pubbliku:  
Nistgħu nikkonfermaw li ċittadini attivi huma meqjusa bħala dawk li jindaħħlu. 
Din is-sitwazzjoni hi probabbli marbuta mal-ostakli misjuba f’ħafna pajjiżi minn 
gruppi li jgħassu waqt il-ħin tal-viżitaturi u biex iġibu informazzjoni mill-
awtoritajiet tas-saħħa.  
Fil-fatt il-livell baxx milħuq fl-indiċi PRES għad-dritt tal-informazzjoni hu 
minħabba li spiss kien rapportat ksur mill-organizzazzjonijijiet ċiviċi.  
Fl-aħħar, wieħed irid iħares lejn il-livell baxx u inaċċettabli għad-dritt biex 
ikunu evitati tbatija u uġigħ: il-gvernijiet ta’ 4 pajjiżi biss għamlu riċerka dwar 
in-norma nazzjonali li tillimita b’mod eċċessiv l-użu ta’ narkotiċi u l-miżuri li 
jittieħdu biex jittieħdu miżuri biex tkun evitata tbatija bla bżonn għaċ-ċittadini.    
Ħlief għal ftit eċċezzjonijiet f’xi pajjiżi, fejn l-isptarijiet li kienu evalwati wrew 
attenzjoni għal ugigħ tal-pazjenti, f’ħafna każi nstabu li kissru d-dritt li jkunu 
evitati t-tbatija u l-uġigħ mill-mod kif iħarsu lejn l-affarijiet organizzazzjonijiet 
ċiviċi. Dan in-nuqqas juri li l-propju rispett għad-dritt hu miżmum mill-azzjoni 
ta’ organizzazzjonijiet u r-reżistenza li tnaqqas l-effiċjenza tas-servizzi u 
inizjattivi tal-isptarijijiet.   
 



 
IL-EURO SCORES TAD-DRITTIJIET TAL-PAZJENTI (PRES, PATIENTS’ 
RIGHTS EURO SCORES) FIL-PAJJIŻI EWROPEJ5  
 
Meta nħadem il-PRES pajjiż pajjiż ma kienx biex ikun hemm klassifika tal-
kwalità jew l-effiċjenza ġenerali tas-sistema imma biex tkun evalwata l-
attenzjoni lejn id-drittijiet hekk kif imħabbra fil-Karta Ewropea.  

 
 
 
 
 

                                            
5 Ir-riżultat tal-Ġermanja, hu ftit sorpriża iżda jista’ jkun minħabba li xi indikaturi kien jeħtieġ li jkunu mistħarrġa fuq il-

livell ta’ Laender. Dan il-fatt jibbaża direttament fuq in-nuqqas ta’ kollaborazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet ta’ xi 

sptarijiet li wasslu biex partijiet mill-matrix ma setgħux  ikunu maħduma. It-terminu Pajjiżi Ewropej jirreferi għall-20 

pajjiż li pparteċipaw fil-proġett. 



 
M’hemm l-ebda sitwazzjoni fejn l-implimentazzjoni hi meqjusa kompluta, anke 
fl-aħjar sitwazzjoni (fir-Renju Unit), il-livell għar-rispett fis-sitwazzjoni ideali 
jibqa’ ’l fuq minn 20% u għalhekk għandu jkun ikkunsidrat sinifikanti.  
Hu probabbli li minħabba s-sistemi u l-organizzazzjonijiet diversi, l-importanza 
mogħtija lill-indikaturi tvarja b’mod konsiderevoli minn pajjiż għall-ieħor. L-
evalwazzjoni ta’ dawn id-differenzi tista’ tkun parti prinċipali f’xogħol fil-futur li 
jtejjeb il-marki tal-indikaturi.  
Jista’ jkun possibbli li organizzazzjonijiet taċ-ċittadini jkunu jistgħu jużaw l-
informazzjoni li toħroġ mill-pajjiż rispettiv kif ukoll livelli dettaljati biex il-
pubbliku jkun jista’ jqabbel is-sitwazzjoni ma’ dak li jaħsbu l-esperti u l-
awtoritajiet.  
Fi 8 pajjiżi r-riżultat kien ogħla mill-medja u tinkludi l-iSlovakja u l-Estonja, fejn 
hemm ħidma intensiva għaddejja biex ikun hemm titjib fis-sistemi, kif kien 
rappurtat anke minn osservaturi oħra (HCP, 2009) 
Minn naħa l-oħra 6 pajjiżi jġibu PRES ta’ anqas minn 60. 
 
VOKABULARJU BAŻIKU TAD-DRITTIJIET TAL-PAZJENTI 
Dan l-istħarriġ ma pproduċix biss marki għall-indikaturi mistħarġa biss. Waqt li 
studja r-rispett għad-drittijiet tal-Karta Ewropea, skoprejna informazzjoni aktar 
sinifikanti u ta’ valur miżjud.  
 
Waqt l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett u meta wieħed iħares lejn l-
informazzjoni miġbura, ħareġ ċar li ċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet ċiviċi 
mhumiex infurmati biżżejjed dwar id-drittijiet tagħhom, u kif jitolbuhom. Jekk 
iċ-ċittadini ma jkunux jafu d-drittijiet tagħhom ma jistgħux jiġġieldu għalihom u 
jħaddmuhom.  
Din il-problema ta’ nuqqas ta’ għarfien dwar id-drittijiet wera li biex wieħed 
jistudja kemm qed ikunu rispettati d-drittijiet tal-pazjenti hemm xogħol ieħor li 
jrid isir qabel.  
Fil-qosor hu essenzjali li jinbena vokabularju bażiku dwar id-drittijiet tal-
pazjenti f’żewġ stadji:  
• l-ewwel pass – hu neċessarju li jkun hemm qbil minn naħa ċivika tat-

tifsira ta’ ċerti kunċetti u kliem biex tingħeleb id-diffikultà ġejja minħabba 
differenzi kbar fil-‘lingwaġġ’ użat fil-kura tas-saħħa madwar l-Ewropa.  
Dan hu importanti għax b’hekk id-drittijiet jistgħu jsiru konkreti minkejja 
kuntesti differenti ħafna. L-għan ta’ dan l-ewwel pass hu li jiċċara l-problemi 
li qed iwaqqfu milli wieħed jitlob id-drittijiet  tiegħu. L-enfażi fuq  
- Id-dokumentazzjoni klinika: għandu jkun hemm qbil dwar xi tfisser  
dokumentazzjoni klinika, għax pazjenti madwar l-Ewropa għandhom l-
ewwel ikunu jafu li għandhom id-dritta għaliha imbagħad x’jistgħu jitolbu ;  
- Kunsens infurmat: diskussjoni dwar it-tifsira ta’ dan il-kunċett u aktar 
analiżi kif jista’ jkun implimentat dan id-dritt għal kunsens hu neċessarju, 
ibbażat fuq informazzjoni sorprendenti li ħarġet ;  
- Ċittadinanza attiva: iċ-cittadini ħafna drabi huma trattati jew ikkunsidrati li 
qed jindaħħlu. Li tidħol il-kultura u l-qafas legali biex iħares ir-rwol 
neċessarju li l-pazjenti jistgħu jeżerċitaw id-dritt ta’ ċittadinanza attiva.    
 



 
• It-tieni pass- hemm bżonn ta’ ħidma flimkien għal aktar għarfien tad-

drittijiet: sibna li ħafna organizzazzjonijiet ċiviċi għandhom diffikultà biex 
jaħdmu biex jitolbu d-drittijiet taċ-ċittadini għax m’għandhomx informazzjoni 
u riżorsi biex iħarrġu ċ-ċittadini fil-komunitajiet tagħhom. Suġġerimenti għal 
din il-ħidma: informazzjoni, taħriġ, bdil ta’ informazzjoni bejn 
organizzazzjonijiet ta’ ċittadini Ewropej.  

 
Il-ħidma b’dawn l-għanijiet tfassal proċess li minnu jkun jista’ jsir iktar faċli li 
jintalbu d-drittijiet tal-pazjenti. 
 
KONKLUŻJONI 
Dan l-stħarriġ hu proċess esperimentali li beda fl-2002 dwar il-Karta Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Pazjenti ‘jiżviluppa l-kontenut u l-prattiċi taċ-ċittadinanza 
Ewropea li jista’ jkollha tifsira u valur’ (Moro, 2009).  
 
L-informazzjoni miġbura enfasizzat 4 oqsma; l-istat ġenerali tad-drittijiet, is-
sitwazzjoni fil-pajjiżi differenti, l-iżvilupp ta’ qafas Ewropew u u jedd mhux 
mitmum għall-klijenti.  
 
L-istat ġenerali tad-drittijiet. L-Ebda dritt mhu implimentat u rispettat 
kompletament. L-istess bħall-istudju tal-2007, l-agħar riżultat kien fir-rispett 
tal-ħin tal-pazjenti, il-libertà tal-għażla u aċċess għall-kura tas-saħħa. Kif 
ħareġ fl-istudju ta’ qabel (ACN 2007) dan ir-riżultat – flimkien mal-għaġir 
medjokru tad-drittijijiet għas-sigurtà, kwalità u innovazjoni – hi marbuta mal-
kriżi tal-“Mudell Soċjo Ewropew” sa fejn jidħol id-dritt universali għall-kura tas-
saħħa u tnaqqis fil-livelli ta’ protezzjoni.  
Baxxa wisq hi l-marka miksuba għad-dritt biex tkun evitata tbatija bla bżonn u 
ugigħ.  
L-aħjar drittijiet (trattament personalizzat, prevenzjoni, privatezza u aċċess 
fiżiku) minn naħa l-oħra huma kkunsidrati bħala fatturi karatteristiċi tas-
sistema tas-saħħa Ewropea.    
 
Is-sitwazzjoni fil-pajjiżi differenti. Il-kejl permezz tal-PRES juri l-attenzjoni li 
tingħata għad-drittijiet tal-Karta Ewropea u ma jistax jintuża bħala bażi ta’ 
klassifikazzjoni tas-sistemi tas-saħħa. Kif jidher (aktar ’l fuq), anke l-aħjar 
pajjiżi ma kisbux marki eċċellenti. F’ħarsa ġenerali, jidher ċar li hemm 
differenzi kbar meta wieħed iqabbel il-pajjiżi b’qabża ta’ madwar 40% bejn l-
aħjar u l-agħar sitwazzjoni. Dan jikkonferma li teżisti diskriminazzjoni qawwija 
li tiddependi fejn wieħed ikun joqgħod.  
 
L-iżvilupp ta’ qafas Ewropew: Il-metodu ta’ stħarriġ li ġie addattat f’dan l-
Audit Ċiviku wera differenzi fost is-sistemi tas-saħħa Ewropej, imma wkoll 
karatteristiċi komuni u importanti: 
• aċċess fiżiku tajjeb għall-isptarijiet, kważi kollha jitlaħħqu faċilment bit-

trasport pubbliku 
 



 
• id-dritt għal privatezza u kunfidenzjalità jidher li hu relattivament 

implimentat u msaħħaħ bi gwidi nazzjonali 
• protezzjoni tajba għad-dritt għal miżuri ta’ prevenzjoni, b’tilqim u programm 

ta’ skrining 
• preżenza ta’ indikaturi fil-liġijiet biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni u li 

tingħata kura personalizzata li tagħti każ tal-kultura, reliġjon, sess u l-età.  
 
Tnax-il indikatur ieħor rigward is-sigurtà, il-kwalità u l-kura personalizzata 
huma preżenti u jżommu magħhom kważi l-pajjiżi kollha, tant li hu possibbli li 
wieħed jitkellem dwar kultura Ewropea komuni ta’ ħarsien tas-saħħa.  
 
Jedd lil dawk li jużaw is-servizz mhux komplet.  Ħafna pajjiżi, matul dawn 
l-aħħar snin, għarfu d-drittijijet – għal kunsens infurmat, l-għażla ħielsa, għall-
ilment u għall-kumpens – li jista’ jwassal għat-taħriġ ta’ “klijent b’saħħa li jieħu 
azzjoni”. Minkejja kollox il-proċess għadu mhux lest: fil-fatt dawn l-istess 
drittijiet ma laħqux marki sodisfaċenti, mod kif titwassal l-informazzjoni hi 
nieqsa u m’hemmx għajnuna biex wieħed ikun ċittadin attiv. 
Wieħed jista’ jgħid li b’mod ġenerali, iċ-ċittadini, f’aħjar sitwazzjonijiet jistgħu 
ikunu l-għan prinċipali tal-attenzjoni, imma għad mhumiex meqjusa bħala 
dawk li jistgħu jipparteċipaw biex jaraw li d-drittijiet ikunu mħarsa.  
 
RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦAĊ-ĊITTADINI 
Il-Pilastru – il-protezzjoni universali mis-sistemi tal-kura tas-saħħa – titlob 
ħidma kbira biex ikun evitat mard li jikkawża l-esklużjoni soċjali, b’riżorsi 
addattati u garanziji għall-protezzjoni tal-persuni batuti u b’politika li tindirizza 
l-ħames oqsma. 
1. L-implimentazzjoni tal-Karta Ewropea tad-Drittijiet tal-Pazjent bħala kejl u 

għodda standard għall-evalwazzjoni tal-kwalità u aċċessiblità għas-
servizzi tas-saħħa. 

2. Il-ħin, l-għażla libera u aċċess għall-kura għandhom ikunu dikjarati bħala 
prijorità biex ikun hemm politika tas-saħħa aċċettabli fl-Ewropa. 

3. Differenzi fit-trattamenti bejn iċ-cittadini Ewropej iridu jonqsu. L-
implimentazzjoni tad-Direttiva Ewropea għall-kura mingħajr fruntieri 
(European Directive on cross-border care) għandha tkun imsejsa fuq l-
istess livelli ta’ kwalità, informazzjoni u sigurtà permezz li jitneħħa xkiel 
biex wieħed jeżerċita l-għażla libera u mmaniġjar aħjar ta’ listi ta’ 
stennija.  

4. L-iżvilupp u t-taħrig ta’ “klijent b’saħħa li jieħu azzjoni”(empowered users) 
għandha titkompla, waqt li jitnaqqas il-livell ta’ protezzjoni li ġejja mill-kriżi 
tal-mudell soċjali billi jiġi promoss il-prinċipju taċ-ċittadini attivi mal-
Ewropa kollha, bl-implimentazzjoni għad-dritt tal-informazzjoni u billi 
tinfirex il-kura bil-pazjent fiċ-centru. 

5. Komunitajiet lokali għadhom ikunu f’pożizzjoni li liberalment jagħmlu użu 
mir-riżorsi tagħhom, bis-sosten adekwat finanzjarju kif ukoll azzjonijiet li 
jsostnu u jħarrġu l-mexxejja lokali. 

 



 
IL-KARTA EWROPEA TAD-DRITTIJIET TAL-PAZJENT 

 
1- Dritt għal miżuri preventivi 
Kull individwu għandu dritt li jingħata servizz adekwat biex jiġi evitat xi mard. 
 
2 - Dritt għall-aċċess 
Kull individwu għandu dritt li jkollu aċċess għas-servizzi tas-saħħa li jkollu 
bżonn. Is-servizzi tas-saħħa għandhom jiżguraw aċċess indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni minħabba mezzi finanzjarji, il-pajjiż fejn joqgħod l-
individwu, il-marda li jkollu jew meta jagħmel użu mis-servizz. 
 
3 - Dritt għall-informazzjoni 
Kull individwu għandu dritt li jkollu aċċess għal kull informazzjoni dwar l-istat 
tas-saħħa tiegħu, dwar servizzi tas-saħħa u kif juża dawn is-servizzi; kif ukoll 
żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda. 
 
4 - Dritt ta’ kunsens 
Kull individwu għandu dritt għall-aċċess għal kull informazzjoni li tista’ twasslu 
biex ikollu sehem attiv fid-deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu dwar saħħtu. Din l-
informazzjoni għandha tingħata qabel tibda kwalunkwe proċedura jew kura, kif 
ukoll sehem f’riċerka xjentifika.  
 
5 - Dritt għall-għażla ħielsa 
Kull individwu għandu dritt li wara li tingħata informazzjoni xierqa, u jkun 
infurmat biżżejjed, ikun ħieles li jagħżel minn fost diversi proċeduri u min 
iwettaq dawn il-proċeduri. 
 
6 - Dritt għall-privattezza u kunfidenzjalità 
Kull individwu għandu dritt għall-kunfidenzjalità rigward informazzjoni 
personali, inkluż dik l-informazzjoni dwar l-istat ta’ saħħtu kif ukoll dwar il-
possibilità ta’ proċeduri djanjostiċi jew terapewtiċi. Kull persona għandha dritt 
li jkollha l-privatezza protetta waqt it-twettieq ta’ eżamijiet djanjostiċi, viżti minn 
speċjalisti, kif ukoll waqt kura medika in ġenerali. 
 
7 - Dritt li jiġi rispettat il-ħin tal-pazjenti 
Kull individwu għandu dritt li jingħata t-trattament ta’ kura fl-iqsar żmien u 
f’perjodu ta’ żmien miftiehem minn qabel. Dan id-dritt japplika għal kull fażi tal-
kura. 
 
8 - Dritt għall-prattika li tilħaq livelli għolja ta’ kwalità 
Kull individwu għandu dritt għall-aċċess għal servizzi tas-saħħa ta’ kwalità 
għolja, billi jkunu osservati kriterji speċifiċi u preċiżi. 
 
9 - Dritt għas-sigurtà 
Kull individwu għandu dritt li ma jbatix danni li jkunu kkawżati minn servizzi 
tas-saħħa mhux adekwati, jew minn prattiċi mediċi ħżiena u żbaljati. Il-pazjent 
għandu jkollu servizzi tas-saħħa li jiżguraw livelli għoljin ta’ sigurtà. 
 



 
10 - Dritt għal żviluppi ġodda 
Kull individwu għandu dritt li jkollu aċċess għal proċeduri innovattivi, inklużi 
dawk djanjostiċi, skont livelli stabbiliti fuq livell internazzjonali, 
indipendentament minn mezzi ekonomiċi u finanzjarji. 
 
11 - Dritt li jiġi evitat uġigħ u tbatija bla bżonn 
Kull individwu għandu dritt li ma jitħalliex ibati bla bżonn, f’kull fażi tal-marda 
tiegħu. 
 
12 - Dritt għal kura personalizzata 
Kull individwu għandu dritt li jirċievi trattamenti djanjostiċi u terapewtiċi kemm 
jista’ jkun imfassla skont il-ħtiġijiet personali tiegħu. 
 
13 - Dritt li jilmenta 
Kull individwu għandu dritt li jagħmel ilment dwar xi danni li jkun sofra, u li 
jirċievi tweġiba u t-tagħrif kollu dwar l-ilment tiegħu. 
 
14 - Dritt għal kumpens 
Kull individwu għandu dritt li jirċievi kumpens xieraq fi żmien qasir kemm-il 
darba jsofri danni ta’ natura fiżika, morali u psikoloġika li jirriżultaw minn xi 
kura li jkun ħa mis-servizz tas-saħħa. 
 
Id-drittijiet għaċ-ċittadini attivi 
Il-Karta tipprovdi tliet drittijiet għaċ-ċittadini attivi – dawn jippermettu individwi 
u għaqdiet ta’ ċittadini li jqajmu l-għarfien dwar id-drittijiet tal-pazjenti u li jaraw 
li verament jidħlu fis-seħħ. 
Dritt li jorganizzaw attivitajiet ta’ interess ġenerali. 
Dritt li jorganizzaw attivitajiet biex jinfurmaw lill-pubbliku. 
Dritt li jkollhom sehem fit-tfassil tal-politika dwar is-saħħa.  



 
 

Active Citizenship Network (ACN) 
 
Il-missjoni tal-ACN tinqasam fi tnejn: 
�   Biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ Ċittadinanza attiva Ewropea; 
�   Biex tippromwovi l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet taċ-cittadini 

Ewropej u l-politika pubblika nazzjonali. 
 
L-istrateġija tal-ACN hi biex tippromwovi l-mod kif jaraw l-affarijiet iċ-cittadini 
Ewropej fl-oqsma kollha tal-politika pubblika, l-aktar enfażi fl-oqsma tas-
saħħa, tal-konsumaturi u sitwazzjonijiet ta’ responsabbiltà soċjali. 
�  Din il-pożizzjoni dejjem tkun ibbażata fuq informazzjoni ċivika, li tfisser, 

informazzjoni miġbura u analizzata mill-organizzazzjonijiet ċiviċi stess. 
�  Tipparteċipa fit-tfassil ta’ strumenti ċiviċi bħall-Karta tad-Drittijiet tal-Pazjent, 

il-Karta Ewropea taċ-Ċittadinanza Attiva, Gwida għal prattika tajba ta’ 
sħubija fis-CSR fl-Ewropa eċċ. 

�  Is-sit elettroniku tal-ACN u l-gazzetta li titqassam huma żewġ għodda 
essenzjali għan-network u għodda fil-ħidma biex jitqajjem dejjem aktar 
għarfien. 

 
Malta Health Network (MHN) 

 
l-għan tal-MHN hu biex tirrapreżenta l-interessi tal-pazjenti u tas-saħħa tal-
komunità fuq livell nazzjonali, Ewropew u livell internazzjonali. Dan permezz 
ta’ kordinazzjoni, kollaborazjoni u tisħiħ fil-kapaċità permezz ta’ ħidma fil-qrib 
fost organizzazzjonijiet mhux governattivi li joperaw fil-qasam tas-saħħa 
(NGOs), organizzazzjonijiet mhux kummerċjali li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa 
(NPOs) u organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-pazjenti (PRGs). 
  
L-oġġettivi tal-MHN huma: 
• Li tagħti vuċi lil pazjenti dwar l-oqsma tas-saħħa 
• Li tinfluwenza l-politika u l-prattika favur is-saħħa għall-ġid tal-komunità 
• Li titwaqqaf qafas li jiffaċilita l-kommunikazzjoni dwar l-oqsma tas-saħħa, 

dwar dak li hu importanti għall-pazjenti b’ħidma mal-NGOs, NPOs, PRGs u 
entitajiet governattivi u fil-komunità. 

• Li tippromwovi r-rappreżentati tagħha fuq livell nazzjonali, fuq livell 
Ewropew u f’oqsma internazzjonali. 

 
L-MHN taħdem fil-qrib mal-ACN fil-qasam tal-promozzjoni u r-riċerka dwar id-
drittijiet tal-pazjenti. Aktar dettalji jinsabu fis-sit elettroniku 
www.maltahealthnetwork.org   



 

 


