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Szanowni Państwo!

2. Co przyniesie pacjentom rok
2018

niesie ten rok? Mamy nadzieję, że będzie to rok pełen pozytywnych zmian dla pa-

3. Konsultacje publiczne - dlaczego nasz głos ma znaczenie?

na poprawę systemu ochrony zdrowia.

4. Relacja z warsztatów
5. Kontakt

Nowy rok 2018 to nowe wyzwania, nowe priorytety i nowe oczekiwania. Co przycjentów, rok w którym rola pacjenta w znacząco wzrośnie a głos pacjenta będzie
głośny i zauważalny w procesach tworzenia poprawę i działaniach nastawionych

W naszym projekcie też mamy nadzieję dalej się rozwijać wspólnie z Państwem.
Spotykać się i dyskutować o tematach ważnych dla pacjentów, zbierać opinie i
komentować aktualną sytuację w ochronie zdrowia.
Przed nami chwila „oddechu” i przygotowania się do dalszego działania, ale już
wkrótce przekażemy Państwu informację o dalszych planach projektowych.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym wydanie naszego biuletyny. Przypominamy w nim jak ważne są konsultacje publiczne a także dzielimy się
naszą „wróżbą” na 2018 r.
Miłej lektury!
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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Co przyniesie pacjentom rok 2018
Rok 2018 będzie rokiem budowania silniejszej pozycji pacjentów w procesach podejmowania decyzji. Protestom rezydentów
zawdzięczamy deklaracje zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Może nie w tej wysokości i może nie w takim terminie
jak byśmy oczekiwali, ale jednak zwiększenie nakładów staje się faktem a ochrona zdrowia priorytetem w świetle deklaracji
premiera Morawieckiego.
Pojawia się zapotrzebowanie na wiedzę o potrzebach pacjentów i wyznaczonych przez nich kierunkach, w których powinien
ewoluować system, aby pacjenci mogli być z niego zadowoleni. Taką wizję pacjentocentrycznego, nowoczesnego i efektywnego
kosztowo systemu zdrowia organizacje pacjentów pod koniec 2017 roku przygotowały i poinformowały o niej pozostałe
środowiska w ochronie zdrowia. Ta wizja systemu z którego zadowoleni są pacjenci będzie się przewijała w najbliższym roku
w wielu dyskusjach na Miodowej i Wiejskiej. Będzie urealniana przez polityków ale zacznie także wywierać wpływ na decyzje o
wydatkach dodatkowych środków na zdrowie.
Wielu ekspertów widzi potrzebę wzmocnienia głosu pacjentów w dyskusji dotyczącej zmian systemowych. Myślę że w 2018
roku powstanie koncepcja w jaki sposób pacjenci mogą zostać w sposób trwały i systematyczny wykorzystani w procesach
podejmowaniu decyzji. Nie wykluczone że wizja ta powstanie we współpracy z nowo powołanym Rzecznikiem Praw Pacjenta
i instytucja publiczna wraz z organizacjami pacjentów zadba o skupienie się na zmianach które są korzystne nie dla płatnika
czy świadczeniodawców ale dla pacjentów. Rok 2018 będzie rokiem w którym wyraźnie zobaczymy jakie znacznie może mieć
patients empowerment i w jakim stopniu może on zrównoważyć wpływy innych interesariuszy systemu zdrowia. (Ewa Borek)
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Konsultacje publiczne - dlaczego nasz głos
ma znaczenie?
Niemal każdego dnia obserwujemy, jak władze publiczne każdego szczebla – od parlamentu po rady gmin
– stanowią prawo, które bezpośrednio lub pośrednio kształtuje naszą sytuację społeczną, materialną
czy zawodową. Biorąc udział w wyborach, wpływamy na to, kto będzie reprezentował nasze interesy,
nowelizował lub tworzył nowe regulacje prawne. Nie oznacza to jednak, że owe decyzje zawsze są optymalne
dla podmiotów, których dotyczą.
Jako społeczeństwo mamy możliwość manifestowania naszych zróżnicowanych poglądów i opinii na
rozmaite sposoby – mamy prawo do publicznych wypowiedzi, składania petycji, udziału w zgromadzeniach
publicznych. Warto jednak mieć na względzie, że jest jeszcze jeden sposób, dzięki któremu możemy
wpływać na poszczególne decyzje legislacyjne na wczesnym etapie stanowienia prawa – tym sposobem jest
branie czynnego udziału w konsultacjach publicznych, które mają szczególne znaczenie w przypadku
wprowadzania lub nowelizowania przepisów dotyczących zdrowia.
Ochrona zdrowia jest jednym z najistotniejszych obowiązków władz publicznych i często stanowi
podstawowy przedmiot zainteresowania społeczeństwa. Reformy dotyczące ochrony zdrowia nierzadko
mają bezpośredni wpływ na nas i naszych bliskich. Dzięki konsultacjom pacjenci, czyli osoby, na które
zmiany w ochronie zdrowia oddziałują wprost, mamy możliwość prezentowania swoich opinii, propozycji
i uwag, a w konsekwencji – wpływu na kształt proponowanych regulacji prawnych.
Jako pacjenci mamy bezpośrednią styczność z systemem ochrony zdrowia i potrafimy zidentyfikować
poszczególne problemy, wynikające z proponowanych zmian prawnych, które mogą być trudno dostrzegalne
na etapie ich projektowania. Z tej perspektywy szczególnie cenne są opinie prezentowane przez różnego
rodzaju organizacje pacjentów, które dysponują kompleksowymi informacjami na temat całokształtu
braków i niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej.
Beneficjentami aktywnego prowadzenia tego rodzaju konsultacji jesteśmy my - pacjenci. Dzięki
opiniowaniu społecznemu organy władzy publicznej mają możliwość dostosowania przepisów prawa
do naszych potrzeb, a my sami mamy realną możliwość zwrócenia uwagi władz publicznych na kwestie
dotyczące ochrony zdrowia tak, aby nowe przepisy uwzględniały realne potrzeby polskich pacjentów.
W szerszej perspektywie aktywny dialog pomiędzy pacjentami a organami władz publicznych prowadzi do
tworzenia wysokiej jakości prawa, które stanowi odpowiedź na poszczególne problemy systemu opieki
zdrowotnej.
Zabierając głos w dyskusji, mamy możliwość oddziaływania na organy państwa tak, by ostateczny
kształt poszczególnych regulacji prawnych był optymalny, a ryzyko niezadowolenia społecznego
spowodowanego wprowadzeniem chybionych zmian było zminimalizowane.
Musimy także mieć na uwadze, że ochrona zdrowia pochłania znaczne środki z budżetu państwa, dlatego
tym bardziej istotne jest to, abyśmy – nie tylko jako pacjenci, ale także jako obywatele – zabierali głos
w sprawie sposobu wydatkowania tych środków.
Więcej informacji nt. konsultacji znajduje się w naszym poradniku dostępnym na stronie:
http://razemdlazdrowia.pl/konsultacje
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Relacja z warsztatów
W dn. 16.12.2017 r. w Warszawie odbył się kolejny warsztat regionalny, tym razem organizowany we współpracy z Polską
Fundacją Osób Słabosłyszących. Warsztat dedykowany był osobom z dysfunkcją słuchu, ich potrzebom i oczekiwaniom w
systemie ochrony zdrowia.
Spotkanie rozpoczęła sesja poświęcona systemowi ochrony zdrowia. Rozmawialiśmy o praktycznych aspektach konsultacji
społecznych a następnie o prawach pacjenta, w szczególności pacjenta z niepełnosprawnością, w tym pacjenta słabosłyszącego
i głuchoniewidomego.
Tematem przewodnim drugiej sesji były postulaty zmian w ochronie zdrowia. Zaprezentowane zostały wyniki badania pt.
„System ochrony zdrowia - jaki jest, a jakiego potrzebujemy?”. Trzecia sesja poświęcona była modelowi wspólnego działania
pacjentów słabosłyszących oraz głuchoniewidomych na rzecz urzeczywistniania ich praw jako pacjentów.
Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.

Pełna relacja ze spotkania dostępna na stronie projektu:
http://razemdlazdrowia.pl/spotkania/13-warsztat-regionalny-5-temat-moj-wplyw-na-ochrone-zdrowia

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

