A szervezet tevékenysége

A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség 2005 decemberében alakult társadalmi
szervezet. Tevékenysége alapvetően a fogyasztóvédelemre és kiemelten a betegek jogainak
képviseletére épül.

A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség fogyasztói tájékoztatással, hazai és európai
uniós jogszabály-tervezetek véleményezésével, módosítási javaslatokkal foglalkozik.
A jövőben is kiemelten szeretnénk kezelni a betegek jogait mind a fogyasztói tájékoztatásban,
tervezett kiadványaink és konferenciáink témájában.

Az Európai Unió a 2007-2013 időszakra az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közös
cselekvési programot fogadott el.
A javaslat az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén eddig elvégzett munkára épít. Mivel a
Római Szerződés 152. és 153. cikke alapján az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi politika
számos célkitűzése – így például az egészségügyi helyzet javítása, a tájékoztatás és oktatás, a
biztonság, az egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdések beépítése a szakpolitikákba –
egybeesik, ezért számos hasonló cselekvéstípust alkalmaznak a célkitűzések elérése érdekében:
fogyasztók tájékoztatása, konzultáció, kockázatértékelések. A program egy keretbe foglalja a
közegészségügyi és a fogyasztóvédelmi politikát és programokat, miáltal hatékonyabb uniós
politikákat teremt a fogyasztók számára.

A cselekvési program közös célkitűzéseket határoz meg az egészségügy és a fogyasztóvédelem
terén:

a) A fogyasztók megvédése azon kockázatoktól és fenyegetésektől, amelyek az egyén
szintjén nem befolyásolhatók, és amelyeket a tagállamok egyedül nem képesek
hatékonyan kezelni (például az emberi egészséget érintő fenyegetésektől, a nem
biztonságos termékektől, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól).

b) A fogyasztók döntéshozatali helyzetének javítása egészségügyi és fogyasztói érdekeik
területén.
c) Az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi célkitűzések figyelembevételének erősítése
valamennyi közösségi politikában, és ezáltal az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi
kérdések központi helyének biztosítása a politikai döntéshozatalban.

Mindezekből is látszik, hogy a jövőben a fogyasztóvédelem és az egészségügy egymástól
elválaszthatatlan, szerves egészt fog alkotni.

Mindezek miatt a szervezet – más társadalmi szervezetekkel együttműködve – „Fogyasztói
érdekek az egészségügy területén, betegjogok védelme Magyarországon” címmel, 2006 végén
konferenciát kíván szervezni, elsősorban a fogyasztóvédelmi szakemberek számára.
A konferencia elsődleges célja, hogy megvilágítsa a közegészségügy és a fogyasztóvédelem
lehetséges összefüggéseit, kapcsolódási pontjait, illetve ismertesse az egészségügy terén az
elmúlt időszakban bekövetkezett – fogyasztói szempontból jelentős – változásokat. Emellett a
rendezvény hasznos tapasztalatcserére biztosítana lehetőséget az egészségügyben dolgozó
szakemberek számára is.

A szervezet 2006 nyarán szorosabb kapcsolatot épített ki a helsinki székhelyű társadalmi
szervezettel, a Finnish Centre for Health Promotion-nal. A közeli jövőben az egyesületünk
megvalósítandó célkitűzései közé tartozik a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a meglévők
elmélyítése konkrét együttműködési tervekkel.
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