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Skończyły się wakacje i wrzesień rozpoczęliśmy bardzo pracowicie. Za nami poddzieci oraz warsztaty poświęcone finansowaniu ochrony zdrowia. Obecnie pracujemy nad raportem z badań poświęconych profilaktyce otyłości, przygotowujemy
badań z tematu e-zdrowia a także relację z warsztatów nt. finansowania ochrony
zdrowia z udziałem znakomitych gości znajdą Państwo w tym numerze newslettera.
Przed nami jeszcze warsztaty regionalne w Gdańsku oraz prace nad kwestionariuszem kolejnych badań opinii.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dot. przebiegu projektu Razem dla Zdrowia, a także do zabierania głosu w naszych badaniach opinii
oraz do udziału w warsztatach.
Zespół projektu
Razem dla Zdrowia

BADANIE OPINII
Już niedługo rozpoczniemy badanie nt. finansowania ochrony zdrowia. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i zabierania głosu w badaniu.
Ankiety dostępne są zawsze pod adresem http://razemdlazdrowia.pl/konsultacje
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E-zdrowie – Czego oczekują pacjenci?
Informatyzacja ochrony zdrowia i wdrożenie rozwiązań z obszaru e-zdrowia oznacza dla pacjentów prawdziwą rewolucję
i wpłynie na nich i na system opieki zdrowotnej w znacznie większym stopniu niż inne obecnie wprowadzane zmiany w systemie
ochrony zdrowia.
Rozwój e-zdrowia oznacza zmiany znacznie poważniejsze ponieważ wpływające na kulturę leczenia, dotyczące roli pacjenta jako
partnera swojego leczenia, budujące jego zaangażowanie (ang. empowerment), rozwijające kompetencje zdrowotne i cyfrowe
pacjentów, budujące jego centralne miejsce w systemie, wpływające na skuteczność, jakość i bezpieczeństwo i dostępność
leczenia. To one zmieniają i w najbliższych latach zmieniać będą oblicze ochrony zdrowia w sposób znacznie poważniejszy
i w niezależny od innych proponowanych zmian. Zmiany te mają charakter globalny, są zmianami o charakterze kulturowym
cywilizacyjnym. Ważne jest, żeby działania w obszarze e-zdrowia w Polsce nie były odraczane, aby były priorytetem wszystkich
interesariuszy i decydentów ochrony zdrowia i nie napotykały na przeszkody czy opóźnienia we wdrażaniu. Pacjenci żeby móc
z nich skorzystać w pełni muszą być ich świadomi i na nie przygotowani.
Wyniki badania opinii pacjentów wskazują kierunki istotnych zmian, które instytucje nadzorujące informatyzację w ochronie
zdrowia takie jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
powinny wdrożyć w krótkiej perspektywie, aby w pełni wykorzystać potencjał wdrażanych rozwiązań z obszaru e-zdrowia.

Pełen raport znajduje się na stronie: http://razemdlazdrowia.pl/konsultacje/9-rozwiazania-dotyczace-e-zdrowia

Razem dla Zdrowia

3

Finansowanie ochrony zdrowia – rozpoczęliśmy dialog
społeczny na temat systemu, z którego zadowoleni są
pacjenci. Relacja z warsztatów.
W nawiązaniu do apelu pacjentów, towarzystw medycznych oraz izb zawodów medycznych dotyczącego zwiększenia
finansowania ochrony zdrowia skierowanego do Pani Premier Beaty Szydło w lipcu br., w dniu 11 września odbyły się w
siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie warsztaty dialogu społecznego zatytułowane „System ochrony zdrowia z
jakiego zadowoleni są pacjenci – finansowanie systemu i świadczeń”. Konferencja dialogu społecznego organizowana po raz
6ty w siedzibie NIL odbywała się w ramach projektu Razem dla Zdrowia, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i mającego na celu zbudowanie dialogu dotyczącego ważnych spraw ochrony zdrowia między pacjentami,
lekarzami, pielęgniarkami i farmaceutami. Partnerami projektu realizowanego przez Fundację MY Pacjenci jest Naczelna Izba
Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych i Naczelna Izba Aptekarska.
Podczas konferencji wskazano liczne kierunki zmian, w których powinien podążać polski system opieki zdrowotnej, żeby mógł
się stać bardziej przyjazny dla pacjentów. Konferencję rozpoczęła Minister Katarzyna Głowala, przekazując informację o dotacji
z budżetu państwa skierowanej na zakupy sprzętu praz dofinansowanie medycyny szkolnej w wysokości blisko 3 mld PLN.
Diagnozę problemu i rekomendacje przedstawił Johan Hjertquist z Health Consumer Powerhouse, który jest inicjatorem i
autorem europejskiego konsumenckiego indeksu ochrony zdrowia (Euro Health Consumer Index), w którym Polska zajmuje
jedno z ostatnich miejsc. Wskazał, że potrzebna jest pilnie poważna przebudowa systemu zgodna z trendami zmian, jakie
dokonują się w systemach europejskich. Podkreślał znaczenie dostępności do danych dotyczących jakości i bezpieczeństwa
leczenia oraz nadanie priorytetu rozwiązaniom z obszaru e-zdrowia jako sposobom na budowę systemu stawiającego pacjenta
w centrum uwagi. W gronie prelegentów znaleźli się Minister Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju, Minister Jarosław Pinkas
z KPRM, Prof. Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju, Prof. Piotr Hoffman z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
przedstawiciele izb lekarskiej, pielęgniarskiej, aptekarskiej, przedstawiciele pacjentów i eksperci. Przedstawiono liczne
stanowiska i propozycje zmian o różnym charakterze – od dotyczących kształcenia lekarzy po konkretne rozwiązania
zwiększające finansowanie na zasadzie solidarnych obciążeń pracowników, pracodawców i budżetu. Konferencję zakończyła
dyskusja panelowa, moderowana przez Prof. Romualda Krajewskiego, która dostarczyła rekomendacji kilku głównych
kierunków zmian. Zostaną one ujęte w kwestionariuszu badawczym, który powstanie po konferencji i będzie zbierał opinie
pacjentów i zawodów medycznych na temat propozycji zmian, które padły podczas konferencji. Na jego podstawie powstanie
raport z rekomendacjami wspieranymi przez te środowiska skierowany do decydentów.
Konferencja dotycząca przyszłości ochrony zdrowia, zorganizowana i współprowadzona przez lekarzy i pacjentów z udziałem
ekspertów i decydentów daje nadzieję że w toku dalszych prac zostaną wypracowane rekomendacje, które okażą się przydatne
decydentom w dokonywaniu zmian oczekiwanych przez te środowiska.
Pełna relacja ze spotkania znajduje się na stronie: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania
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Projekt Razem dla Zdrowia
Głównym celem projektu Razem dla Zdrowia jest rozwijanie dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności
instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych
mechanizmów konsultacji społecznych. Realizacja celu pozwoli na wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy administracją
publiczną a partnerami społecznymi (organizacjami pacjenckimi oraz zawodami medycznymi).
Wypracowane w ramach projektu stanowiska i rekomendacje, będą podstawą do wdrożenia projakościowych rozwiązań
organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.
Projekt RAZEM DLA ZDROWIA realizowany jest przez Fundację MY Pacjenci w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną
Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską.

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

Infolinia: 690-677-446
e-mail: kontakt@razemdlazdrowia.pl
www.razemdlazdrowia.pl
www.facebook.com/razemdlazdrowia

