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Słowo od realizatorów projektu
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dot. przebiegu
projektu Razem dla Zdrowia.
W tym numerze przeczytają Państwo o prognozach dla systemu ochrony zdrowia
na 2017 r. z punktu widzenia pacjenta, dowiedzą się dlaczego warto śledzić
strony Narodowego Funduszu Zdrowia a także obejrzą fotorelację z konferencji
otwierającej projekt.
Zapraszam do lektury, a także do śledzenia naszej strony i zabierania głosu
w trwających badaniach opinii oraz do udziału w warsztatach.
Magdalena Kołodziej
Fundacja MY Pacjenci

BADANIE OPINII
Zapraszamy do śledzenia naszych działań w ramach projektu i zabierania głosu
w badaniach opinii. W 2017 r. planujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych 6 wybranych aktów prawnych.
Aktualne ankiety znajda Państwo zawsze pod adresem:
http://razemdlazdrowia.pl/konsultacje

WARSZATATY
Zapraszamy również do rejestracji na warsztatach dla przedstawicieli organizacji pacjenckich i zawodów medycznych.
Aktualne daty i miejsca spotkań oraz formularze rejestracji na warsztaty znajdą
Państwo zawsze pod adresem: http://razemdlazdrowia.pl/spotkania.
W pierwszej połowie 2017 r planujemy spotkania :
•
•
•

16 marca 2017 r. - Temat: Jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo
pacjenta
8 maja 2017 r. - Temat: e-Zdrowie
6 lipca 2017 r. - Temat: Sieć szpitali

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.
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Co nas pacjentów czeka w 2017 roku?
Nie będzie to niestety dla pacjentów rok przełomu. Główny problem
pacjentów – wysokie wydatki na badania i wizyty u lekarzy specjalistów
wynikające z długich kolejek w publicznej służbie zdrowia nie został nawet
zaadresowany. Minister zdrowia powiedział tylko, że nie ma prostego
sposobu na likwidację kolejek. Tymczasem jeden z jego ministrów
w czasach, w których nie był jeszcze ministrem wskazał bardzo prostą
receptę na kolejki do specjalistów. Policzył, że wystarczy Ambulatoryjną
Opiekę Specjalistyczną dofinansować kwotą 5 mld PLN. Spowoduje to
wyjście AOS ze strefy prywatnej do publicznej i oszczędzi wielokrotnie
więcej w kieszeniach pacjentów. Te proste recepty nie są jednak
przedmiotem zainteresowań na Miodowej. Pomysł jest inny, też prosty
i przewrotny, bo polegający na tym, że by wąskie gardło systemu jakim jest
AOS po prostu amputować. Nie ma AOS nie ma kolejek, nie ma problemu.
AOS ma zostać rozdzielony pomiędzy lekarzy rodzinnych kontraktujących
usługi lekarzy specjalistów i placówki lecznictwa zamkniętego, oferujące
opiekę specjalistyczną poszpitalną. Nikt nie bierze pod uwagę, że Polacy
leczą się u specjalistów. Nie widzą alternatywy wobec wieloletniej postawy
bierności POZ, zajmującego się dystrybucją zwolnień, zaświadczeń, recept
i skierowań i nieumotywowanego, żeby za 140 PLN/rok zajmować się
leczeniem.
Odbudowa wiarygodności, reputacji i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanego przez lekarzy rodzinnych będzie
trwała cale lata, pod warunkiem że zmieni się radykalnie wizja, cele i finansowanie tego segmentu opieki. Tak radykalna zmiana
w POZ się jednak nie zapowiada. Do tego czasu jesteśmy skazani na leczenie się u prywatnych specjalistów wobec znikającego
w 2017 roku segmentu publicznej opieki specjalistycznej. Wydamy na ten cel znacznie więcej z prywatnej kieszeni. Prywatnie
praktykujących specjalistów czekają złote lata i okres prosperity. To przez ich gabinety pacjenci będą przepływać do publicznych
szpitali w celu przyspieszenia diagnostyki czy leczenia. Rok 2017 będzie zatem kolejnym rokiem, w którym powinniśmy się
powstrzymać od wszelkich chorób, jeśli nie stać nas na prywatne leczenie.

Przedstawiciele pacjentów w Radach Oddziałów
Wojewódzkich NFZ – potrzebna czujność.
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
która wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadza zmiany dotyczące powoływania przedstawicieli pacjentów do składu
Rady Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
W skład Rady OW NFZ wchodzić będzie dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania
danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, w tym przedstawiciel organizacji pacjenkich, który będzie powoływany
spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych
w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę
ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady.
W przypadku, gdy organizacje pacjenckie, nie wskażą kandydatów na członka rady Funduszu, mimo dwukrotnej publikacji
ogłoszenia o zamiarze powołania członka tej rady na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę,
kandydata wskaże właściwy wojewoda.
Rady oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia powołane przed dniem wejścia w życie przywołanej nowelizacji
ustawy powinny funkcjonować do dnia powołania rady Funduszu przez właściwego wojewodę, nie dłużej jednak niż przez
okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Tak więc organizacje pacjencie powinny monitorować BIP i zgłaszać kandydatów na członków Rad Oddziałów Wojewódzkich
NFZ. Uczestnictwo przedstawicieli pacjentów w tej radzie ma kluczowe znaczenie dla nadzoru wydawania publicznych środków
na ochronę zdrowia na szczeblu wojewódzkim. Rady Oddziałów Wojewódzkich NFZ to jedne z nielicznych ciał decyzyjnych w
ochronie zdrowia, w których zasiadają przedstawiciele pacjentów.
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Relacja z warsztatów
W dniu 10 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt Razem dla Zdrowia z udziałem przedstawicieli organizacji
pacjenckich, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i mediów.
Konferencja składała się z części prelekcyjnej oraz panelu dyskusyjnego a jej głównym tematem był dialog społeczny w ochronie
zdrowia – jego wartość i korzyści dla wszystkich uczestników.
Konferencję oraz panel dyskusyjny prowadził mecenas Wojciech Idaszak, Naczelna Izba Lekarska, a uczestnikami panelu byli
Pani Ewa Borek, Prezes, Fundacja MY Pacjenci, Pan prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes, Naczelna Izba Lekarska, Pani Mariola
Łodzińska, Wiceprezes, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Pan Piotr Brukiewicz, Naczelna Izba Aptekarska. Zaproszenie
do udziału w panelu dyskusyjnym przyjęli także Pan Jakub Bydłoń, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego, Ministerstwo
Zdrowia oraz Pan Piotr Frączak, Prezes, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.
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Portal Razem dla Zdrowia
W styczniu 2017 r. pod adresem www.razemdlazdrowia.pl uruchomiony został portal dedykowany projektowi Razem dla
Zdrowa oraz tematyce konsultacji społecznych w ochronie zdrowia.
Portal „Razem dla Zdrowia” powstał w odpowiedzi na oczekiwania samych chorych, którzy w badaniu sondażowym
przeprowadzonym przez Fundację MY Pacjenci jednoznacznie zadeklarowali, że chcieliby współdecydować o kształcie reform
w zdrowiu. Do tej pory tylko nieliczni z nich zgłaszali jednak swoje uwagi w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.
Platforma online ma to zmienić.
Na platformie znaleźć można wile praktycznych informacji, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. systemu
ochrony zdrowia a przede wszystkim w przystępny sposób zapoznać się z założeniami konsultowanych aktów prawnych i
zabrać głos w badaniach.
Zapraszamy na www.razemdlazdrowia.pl.

Infolinia
Z początkiem 2017 r. uruchomiony został specjalny numer
telefonu. Każdy może tam zadzwonić i uzyskać odpowiedź na
nurtującego go pytania z zakresu systemu ochrony zdrowia.
Odpowiedzi na pytania udzielają eksperci: prawnicy, lekarze,
pielęgniarki, farmaceuci.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-16.00

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

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

