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STRATEGIA Declaraţia de intenţie privind 

strategia organizaţiei Patient 
and Client Council (PCC) 
detaliază ce le dorim 
oamenilor în viitor, scopul și 
rolul nostru în atingerea 
acestui obiectiv, valorile și 
metodele noastre de lucru și 
schimbarea pe care ne dorim 
să o aducem.



VIZIUNE

Viziunea noastră este un 
serviciu de îngrijiri medicale și 
asistenţă socială modelat în 
mod activ de nevoile și 
experienţa pacienţilor, clienţilor, 
îngrijitorilor și comunităţilor, 
pentru a le permite să aibă o 
viaţă cât mai bună. 
 



Suntem o voce independentă 
și influentă: catalizator pentru 
schimbare de încredere. 
Conectăm oamenii cu 
serviciile de sănătate și 
asistenţă socială, astfel încât 
aceștia să influenţeze în mod 
eficient aceste servicii. Facem 
acest lucru oferind sprijin 
oamenilor și abilitându-i. 
Conducem și susţinem.

Cu respectarea serviciilor de sănătate și 
asistenţă socială, PCC 
• reprezintă interesul publicului; 
• promovează implicarea publicului; 
• sprijină oamenii care fac sau doresc să facă o  
  plângere; 
• promovează furnizarea consilierii și  
  informaţiei publicului privind proiectarea,  
  punerea în funcţiune și livrarea serviciilor de  
  către organismele de sănătate și asistenţă  
  socială; 
• efectuează cercetări cu privire la cele mai  
  bune metode și practici pentru  
  consultarea și implicarea publicului. 

SCOP



Respectăm valorile serviciilor de sănătate 
și asistenţă socială, iar acest lucru este 
reflectat în comportamentul nostru:

În desfășurarea muncii noastre

Colaborare

Excelenţă

Deschidere și onestitate

Compasiune

Ţinem cont de oameni în tot ceea ce 
facem

Dovezile stau la baza acţiunilor noastre

Ne exprimăm independent

Lucrăm în parteneriat 

VALORI



Îngrijirea medicală și asistenţa socială sunt complexe, 
așadar sprijinim oamenii în înţelegerea acestora. Ne 
luăm angajamentul, ne implicăm și ne conectăm. 
Informăm, susţinem și sprijinim. Avem ca scop 
facilitarea unei „conversaţii constante” între public și 
serviciile de îngrijire medicală și asistenţa socială. Prin 
intermediul acestei reţele locale și regionale facem 
schimbarea împreună. 
 

Atitudinea noastră centrată pe soluţii va da 
ocazia oamenilor să contribuie folosind 
experienţa, cunoștinţele și competenţele lor 
pentru a influenţa legislaţia, politicile și practicile 
din domeniul serviciilor de sănătate și al 
asistenţei sociale.

MUNCA NOASTRĂ
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Structurile noastre pentru implicare 
oferă publicului o gamă de oportunităţi 
în vederea implicării pe mai multe 
niveluri de complexitate, în funcţie de 
interesul său, în serviciile de sănătate și 
asistenţă socială. 
 
Baza pentru implicarea noastră o reprezintă programul 
de afiliere PCC pentru cei interesaţi de informaţii mai 
generale actualizate regulat, și dezvoltări în cadrul 
serviciilor de sănătate și asistenţă socială. 
 
Acest angajament generic de „a păstra legătura” cu 
PCC și cu serviciile de sănătate și asistenţă socială 
este consolidat la următorul nivel prin Centrele pentru 
cetăţeni PCC, care oferă un proces mai interactiv și 
bidirecţional pentru implicare. Centrele pentru cetăţeni 
PCC operează în fiecare zonă a Trustului, cu un centru 
dedicat pentru dificultăţi de învăţare. Acestea vă oferă 
ocazia de a vă implica la nivel local dar și un forum 
pentru actualizări lunare, discuţii și împărtășirea 
informaţiilor. 
 
La următorul nivel, activitatea se concentrează mai mult 
pe subiecte individuale. Platformele noastre de 

implicare PCC vă oferă ocazia de a vă implica în 
activităţi tematice, orientate către sarcini la un nivel 
mai strategic, cu reprezentanţi din public, dar și din 
domeniul serviciilor de sănătate și asistenţă socială, a 
voluntarilor și a comunităţii. 
 
Informaţiile pe care le colectăm despre ceea ce ne 
spune publicul cu privire la serviciile de sănătate și 
asistenţă socială, problemele și preocupările în 
privinţa cărora au nevoie de ajutor, și iniţiativele în 
materie de politici pe care ei doresc să le adapteze și 
să le influenţeze sunt puse laolaltă în cadrul Comisiei 
pentru Priorităţile Oamenilor. Aceasta este o 
subcomisie regională a Consiliului PCC. Aceasta 
oferă un forum strategic pentru evaluarea critică a 
conexiunilor aferente activităţii noastre practice în 
materie de implicare, susţinere și politici în domeniul 
mai extins al serviciilor de sănătate și asistenţă 
socială. 
 
Consiliul PCC este comisia organizaţiei Patient  
and Client Council. Pe baza informaţiilor  
primite de la Comisia pentru Priorităţile  
Oamenilor, acesta stabilește direcţia  
strategică a organizaţiei în ansamblu. 

IMPLICARE



Susţinerea și sprijinul nostru începe de 
la primul punct de intrare în PCC, care 
deseori înseamnă consilierea și 
informarea publicului la telefon sau prin 
e-mail. 
 
Prioritatea noastră este soluţionarea timpurie a 
problemelor prin conversaţii facilitate, semnalizare și 
„trimiterea susţinută” către serviciile adecvate, pentru a 
răspunde nevoii imediate. 
 
În cazul în care nu se obţine soluţionarea timpurie, 
susţinerea și sprijinul nostru continuă cu o anchetă 
individuală sau de grup. În unele cazuri, sprijinul și 
susţinerea vor duce, inevitabil, la procesul de depunere 
a unei plângeri oficiale. Acest lucru include prestarea 
unor servicii de susţinere independente sub emblema 
incidentelor adverse grave și anchete publice. 
  

În cadrul practicilor noastre profesăm o 
abordare care se concentrează pe construirea 
de relaţii și o abordare de tip parteneriat, 
care plasează conlucrarea și exprimarea 
opiniilor în centrul activităţii noastre. Acest 
aspect este vital în atingerea scopului nostru 
de promovare a implicării publicului și de 
reprezentare a intereselor acestuia. 
 
Adoptarea acestei abordări, utilizarea susţinerii 
și a competenţelor și tehnicilor de mediere 
atât la nivel individual cât și în grup, ne permite 
să oferim asistenţă (prin reprezentare sau 
folosind alte metode) persoanelor care depun 
sau intenţionează să depună o plângere legată 
de serviciile de sănătate și asistenţă socială, în 
cel mai eficient mod. 
 
 
 

SUSŢINERE



Dovezile obţinute prin această 
activitate stau la baza eforturilor 
noastre privind impactul și 
influenţa asupra politicilor. 
 
Pentru a extinde aria de acoperire PCC, ne bazăm, 
în tot ceea ce facem, pe o abordare de tip „reţea de 
reţele”, mobilizând reţelele și relaţiile pe care le are 
fiecare persoană sau organizaţie care intră în 
contact cu PCC. Aceasta maximizează valoarea 
acestor relaţii și reţele, recunoscând profunzimea 
cunoștinţelor și a expertizei care există în fiecare. 
  
PCC acţionează ca un catalizator sau instrument 
pentru „dialog constant” în domeniul serviciilor de 
sănătate și a asistenţei sociale, recunoscând că 
implicarea vocii publicului în procesul de luare a 
deciziilor trebui să fie un proces dinamic. 

 
Punem accentul pe inovaţii pe ansamblul 
practicilor noastre, în vederea maximizării 
funcţiei organizaţiei de impactare și influenţare a 
politicilor. Ne concentrăm asupra folosirii celor mai 
bune metode și practici în consultarea și 
implicarea publicului în chestiunile care privesc 
serviciile de sănătate și asistenţă socială. 
 
 
  

IMPACTUL ȘI 
INFLUENŢA 
POLITICILOR



Rezultate strategice – 
Pe termen lung, vom observa două mari 
diferenţe: 
 
• Vocea publicului se face auzită la nivel regional și  
  local în conceperea, planificarea, punerea în funcţiune  
  și prestarea serviciilor de sănătate și asistenţă socială. 
• Sistemul de sănătate și asistenţă socială le răspunde  
  în mod consistent oamenilor cu deschidere, onestitate  
  și compasiune în vederea soluţionării dificultăţilor și  
  eșecurilor privind standardele de îngrijire. 
 
 
 

Rezultate operaţionale – 
pe măsură ce înaintăm vom 
constata următoarele îmbunătăţiri: 
 
1. Calitate îmbunătăţită a serviciilor 
2. Nivel crescut de sensibilizare a publicului cu privire la  

drepturile și prerogativele pe care le are în domeniul  
serviciilor de sănătate 

3. Nivel crescut de participare a publicului la conceperea  
activităţilor de transformare a serviciilor de sănătate și  
asistenţă socială. 

4. Experienţă îmbunătăţită în materie de comunicare a  
celor care depun o plângere împotriva serviciilor de  
sănătate și asistenţă socială 

5. Înţelegere mai bună a serviciilor de sănătate 
6. Procese de abordare regională îmbunătăţite pentru  

toate organismele din domeniul serviciilor de sănătate  
și asistenţă socială 

7. Nivel crescut de conștientizare a mărcii PCC în cadrul  
serviciilor de sănătate și asistenţă socială, respectiv al  
publicului 

 
 

REZULTATE



Declaraţia noastră de intenţie privind 
strategia oferă îndrumare personalului 
nostru, publicului și partenerilor. 

Publicul dorește să participe la discuţiile legate de modul 

Deși există multe incertitudini 
(Covid, incertitudini fiscale și politice etc.), 
intenţia noastră este una fermă. Rolul nostru este 
să facem auzită vocea publicului pe parcursul 
procesului de luare a deciziilor. Suntem într-o 
etapă de amplă transformare și schimbare. 

în care concepem și prestăm serviciile de sănătate și 
asistenţă socială de care avem nevoie. Această 
activitate va fi susţinută de strategii și planuri regionale 
de transformare a serviciilor de sănătate și asistenţă 
socială, spre exemplu, 
- Programul Irlandei de Nord privind  

Guvernarea 
- Sănătate și Bunăstare 2026: Rezultate comune  

(Program de transformare)/[Health and Wellbeing  
2026: Delivering Together (Transformation  
Programme)] 

- Reconstruirea serviciilor de sănătate și asistenţă  
socială 

- Legea din 2009 privind serviciile de sănătate  
asistenţă socială (Reformă) (Irlanda de  
Nord)/[Health and Social Care (Reform) Act  
(Northern Ireland) 2009] 

- Planul-cadru axat pe rezultate al Direcţiei pentru  
Sănătate 

- Strategiile regionale ale serviciilor de sănătate și  
asistenţă socială 

 
Implementarea priorităţilor noastre este susţinută de 
Planul Operaţional anual/ disponibil pe pagina de web 
a PCC. 
 

PLANURI



Priorităţile noastre se bazează pe 
implicarea publicului (priorităţile 
oamenilor), domenii de interes 
deosebit în cadrul serviciilor de 
sănătate și asistenţă socială 
(priorităţi operaţionale) și pe 
măsurile necesare pentru 
îndeplinirea activităţilor propuse de 
noi (priorităţi privind împuternicirea): 

Din activităţile noastre de implicare desfășurate în prezent am 
aflat că oamenii sunt cel mai preocupaţi de: 
1. Siguranţa și calitatea serviciilor de îngrijire 
2. Drepturi, prerogative și furnizarea informaţiilor 
3. Implicarea în proiectarea și livrarea reconstrucţiei și refacerii 

serviciilor de sănătate și de asistenţă socială 
4. Accesarea serviciilor 
 
Priorităţile noastre operaţionale sunt: 
Reconstruirea și refacerea serviciilor de sănătate și asistenţă 
socială, în special: 
- Planificarea viitorului 
- Eliminarea structurii de tip siloz 
- Cancer 
- Grupurile extrem de vulnerabile clinic 
- Îngrijirea la domiciliu 
- Decesul și îngrijirea paliativă 
- Planificarea în avans a îngrijirii 
 
Priorităţile noastre operaţionale 
- Îngrijirea bătrânilor 
- Sănătatea mentală 
- Dizabilitate de învăţare 
- Protecţia adulţilor 
- Anchetele publice 
- Incidentele adverse grave 
- Identitatea de gen 
- Encefalomielita mialgică (EM) 
 
 

PRIORITĂŢI



NOTES



POVESTEA NOASTRĂ 
VOCEA DUMNEAVOASTRĂ 

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
PRIVIND INTENŢIA NOASTRĂ SAU 
ALTE ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII 
NOASTRE, VĂ RUGĂM SĂ NE 
CONTACTAŢI LA/PRIN: 
Telefon: 0800 917 0222 
E  mail: info.pcc@pcc-ni.net 
Site web: 
www.patientclientcouncil.hscni.net  
@PatientClient 
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