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społecznej na zdrowie. Za największą wartość uznaje je ponad 65% respondentów.
organizacji systemu opieki zdrowotnej.
W świetle badań OBOP z 2012 roku ponad 80% obywateli wskazała, że
przedstawiciele

stowarzyszeń

pacjentów

powinni

brać

aktywny

udział

w podejmowaniu decyzji na jaki cel państwo ma przeznaczyć publiczne środki
w ochronie zdrowia. W praktyce w dialogu społecznym bierze udział kilka organizacji
pacjenckich. W niektórych ciałach decyzyjnych zasiada kilku przedstawicieli
pacjentów. W konsultacjach społecznych bierze udział nie więcej niż 10, stale tych
samych organizacji pacjenckich.
Projekt RAZEM DLA ZDROWIA ma to zmienić. Będzie on realizowany przez
Fundację MY Pacjenci w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą
Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską przez okres 2 lat, do
końca września 2018 r. Jego celem jest promowanie aktywności i kompetencji

Głównym celem
projektu jest
rozwijanie dialogu
społecznego oraz
społecznej idei
odpowiedzialności
instytucji systemu
ochrony zdrowia.

pacjentów jako partnera konsultacji społecznych. Newsletter skierowany do
pacjentów, obok portalu konsultacji społecznych, infolinii i szkoleń, ma za zadanie
informowanie o trwających konsultacjach społecznych, wskazywanie kierunku
zmian korzystnego dla pacjentów i obywateli, pokazywanie dobrych praktyk
i przykładów stanowisk zajmowanych przez organizacje pacjenckie oraz edukację
jak będąc pacjentem czy obywatelem można się włączyć w praktyce w procesy
podejmowania decyzji.
Zachęcamy do dzielenie się z nami Państwa uwagami, sugestiami i spostrzeżeniami
dotyczącymi bieżących aktów prawnych w ochronie zdrowia. Chcielibyśmy, żeby
zdrowie jako wartość stało się ważne dla nas wszystkich nie tylko w badaniach
socjologicznych ale w rzeczywistości.
Już od nowego roku uruchomimy dla Państwa specjalną platformę konsultacji
i społecznych oraz infolinię. Te dwa kanały komunikacji pozwolą, mamy nadzieję,
usprawnić procesy dialogu, przekazywania opinii i zadawania pytań.
Projekt Razem dla Zdrowia współfinansowany jest w ramach projektu
nr POWR.05.02.00-00-0008/16-00 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020, Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”
Ewa Borek, Magdalena Kołodziej
Fundacja MY Pacjenci
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O liderze i partnerach
Fundacja MY Pacjenci – Lider Projektu
Fundacja MY PACJENCI powstała w 2012 roku po to, żeby wspierać partycypację
pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewniać wsparcie
eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje
problemy i potrzeby. Misją Fundacji jest budowanie płaszczyzn współpracy między
administracją publiczną, pacjentami i ich organizacjami, lekarzami, światem
akademickim i biznesem w ochronie zdrowia. Fundacja prowadzi działalność
naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji.
Naczelna Izba Lekarska – Partner Projektu
Naczelna Izba Lekarska, NIL — samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący
lekarzy w tym lekarzy dentystów (daw. lekarzy stomatologów). Zajmuje się
nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza. Działa ona w Polsce od
roku 1921. Reprezentuje lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym,
opiniuje akty prawne z zakresu ochrony zdrowia. Dba o przestrzeganie lekarskiego
etosu, a także – poprzez organizację szkoleń zawodowych dla lekarzy i lekarzy
dentystów – aktywnie włącza się w proces edukacji polskiej kadry medycznej.
Naczelna Izba Aptekarska – Partner Projektu
Naczelna Izba Aptekarska, NIA - samorząd zawodowy aptekarzy powołany został dla
reprezentowania zawodu, sprawowania pieczy nad jego należytym wykonywaniem
i swobodnym podejmowaniem czynności zawodowych, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 19.IV.1991 r. o izbach aptekarskich. Zadaniem samorządu
aptekarskiego jest w szczególności reprezentowanie zawodu farmaceuty i obrona
jego interesów a przede wszystkim pracę dla dobra pacjenta i jego bezpieczeństwa
zdrowotnego. NIA podejmuje inicjatywy ustawodawcze i opiniuje projekty aktów
prawnych przesyłanych do zaopiniowania.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych– Partner Projektu
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, NIPiP - samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych. Sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, ustala zasady
etyki zawodowej, ustala standardy zawodowe, prowadzi orzecznictwo zawodowe,
wydaje prawa wykonywania zawodu. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem
zawodu a tym samym nad jakością świadczeń zdrowotnych, współtworzy programy
edukacyjne, służące poprawie opieki zdrowotnej, mającej na celu zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego polskiemu społeczeństwu.

Poradnik „Razem dla Zdrowia”
Poradnik zawiera najbardziej aktualne informacje pomagające pacjentom
poruszać się w systemie opieki zdrowotnej. Zachęcamy do skorzystania z niego
wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć m.in. jak szybko i skutecznie znaleźć
pomoc medyczną, nawet w nocy czy święta, jakie są zasady zapisywania się
na listy oczekujących, jakie są prawa pacjenta. Lista poruszonych zagadnień
znajduje się w prawym pasku bocznym oraz zakładce PORADNIK. Będzie ona
stale uaktualniana, w miarę pojawiania się kolejnych zmian w systemie ochrony
zdrowia oraz propozycji i uwag Czytelników, o które bardzo prosimy.
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Nasze konsultacje
Głównym celem projektu Razem dla Zdrowia rozwijanie dialogu i wspólne
tworzenie propozycji reform i zmian przez różne strony społeczne. Służyć

Zabierz głos

temu mają m.in. szeroko zbierane opinie wśród pacjentów, obywateli oraz
przedstawicieli zawodów medycznych. Zapraszamy WSZYSTKICH do zabierania
głosu w naszych badaniach.
Aktualnie trwają konsultacje w sprawie oczekiwań pacjentów odnośnie DIALOGU
SPOŁECZENGO W OCHRONIE ZDROWIA i sposobu jego zorganizowania. Ankieta
dostępna jest pod adresem
https://jakiego-dialogu-spolecznego-potrzebujemy-w-ochronie-zdrowia.
webankieta.pl/ .
Nowe badania będą się pojawiać średnio co dwa miesiące. Zawsze będzie można
je odnaleźć na stronie projektu.

Zbliżające się wydarzenia
10.12.2016 - konferencja inaugurująca projekt „Razem dla Zdrowia”
– temat przewodni: dialog społeczny w ochronie zdrowia
Miejsce konferencji: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, Warszawa
Rejestracja: https://goo.gl/forms/HFUwdJ1tsgyiPKRy1

20.01.2017 – warsztaty dla organizacji pacjenckich
– temat przewodni: e-zdrowie
Miejsce warsztatów: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, Warszawa
Rejestracja: https://goo.gl/forms/RreIFitIPHAje92D2
Organizatorzy pokrywają koszty organizacji wszystkich spotkań w ramach projektu
Razem dla Zdrowia. Możliwe jest także ubieganie się o nocleg w pokojach 2-os. oraz
zwrot kosztów dojazdu. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na spotkanie.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji
zgłoszeń. Więcej informacji u Kierownika Projektu Magdaleny Kołodziej e-mail:
magdalena.kolodziej@mypacjenci.org

Zapisz się
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Kalendarium
1 grudnia

Światowy Dzień Walki z AIDS – święto obchodzone corocznie z inicjatywy Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) od 1988 roku.

1 – 10 grudnia

Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc – co roku w dniach 1-10 grudnia odbywają się Dni Walki
z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Przy tej okazji przypomina się o konieczności systematycznej kontroli
płuc.

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – organizowanie dorocznych obchodów
Dnia w duchu pogłębienia integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Dzień Pomocy Cierpiącym Jest to święto ludzi dobrej
woli, którzy swoją bezinteresowną działalnością pomagają potrzebującym. Ustanowienie tego
święta było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontariuszy oraz stało się zaczątkiem nowej
tradycji, dniem dużej promocji idei wolontariatu.

7 grudnia

Ogólnopolski Dzień Szczepień – organizowany był po raz pierwszy w 2009 r. jako społeczna akcja
non-profit. Inicjatywa jego obchodów to wynik współpracy trzech towarzystw lekarskich: Polskiego
Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcji Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

10 grudnia

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – 60 lat
temu, 10 grudnia 1948 roku w paryskim Palais de Chaillot, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło
Powszechną Deklarację Praw Człowieka - dokument stanowiący jedno z największych osiągnięć tej
organizacji. Natomiast Konwencja Praw Dziecka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w 1989 roku. Dokument ten do września 1997 roku ratyfikowało 183 krajów.

11 grudnia

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej – coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 roku. Dzień ten upamiętnia zamach bombowy w 2003 roku na
placówkę ONZ w Bagdadzie, podczas której zginął Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
Sérgio Vieira de Mello. Obchody Dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na
temat działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie i przybliżenie znaczenia
międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Dzień ten jest również okazją, aby wyrazić szacunek
w stosunku do wszystkich pracowników humanitarnych ONZ i innych organizacji oraz uczcić
pamięć tych, którzy pełniąc obowiązki stracili życie.

Kontakt

BIURA PROJEKTU
Fundacja MY Pacjenci
ul. Łabędzia 61
04-806 Warszawa
tel.: +48 22 559 13 10

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel.: +48 22 615 57 10

www.razemdlazdrowia.pl
www.facebook.com/razemdlazdrowia

