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  Informacja Prasowa       Warszawa, 21 listopada 2016 r. 

           

Nowy rozdział w dialogu społecznym w ochronie zdrowia 
. 
 
Rozwijanie dialogu i wspólne tworzenie propozycji reform i zmian przez różne strony społeczne jest 
potrzebne obywatelom w polskim systemie ochrony zdrowia. Potwierdza to przyznane dofinansowanie  
unijne Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja i Rozwój na rozwój dialogu społecznego w ochronie 
zdrowia (pełne brzmienie programu dofinansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010, Działanie 5.2 Działania 
projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 
zdrowotnych). 
 
W ramach przyznanych środków Fundacja My Pacjenci w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną 
Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską podejmie się budowy otwartej platformy 
współpracy i dialogu społecznego pomiędzy administracją publiczną, przedstawicielami zawodów 
medycznych oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi pacjentów. Projekt Razem dla Zdrowia 
realizowany będzie przez partnerów do września 2018 r.  

Głównym celem projektu jest rozwijanie społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony 
zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych 
mechanizmów konsultacji społecznych.   

Jednym z pierwszych działań podjętych w projekcie Razem dla Zdrowia jest opracowanie i uruchomienie 
internetowej Platformy Dialogu Społecznego, która na wzór rozwiązań stosowanych w innych krajach 
europejskich umożliwi organizacjom pacjenckim, indywidualnym pacjentom oraz przedstawicielom 
organizacji ochrony zdrowia na w pełni egalitarny udział w opiniowaniu rządowych propozycji zmian. 

„To co zaproponujemy w ramach projektu Razem dla zdrowia wraz z naszymi partnerami – izbami 
zawodów medycznych – to jego zupełnie nowa formuła. Nowoczesna platforma internetowa do 
prowadzenia dialogu pozwoli na sprawne zbieranie opinii nie tylko pacjentów i obywateli na temat 
bieżących inicjatyw legislacyjnych w zdrowiu, ale także na zbieranie opinii wszystkich środowisk 
medycznych w sposób, który pomoże wskazać administracji publicznej kierunek pożądanych 
zmian. Nowoczesne, profesjonalne narzędzie powinno pomóc w sprawieniu, że dialog społeczny 
stanie się transparentny, otwarty i merytoryczny i być może nie będzie już musiał się dokonywać 
na ulicy czy poprzez okupowanie budynku resortu zdrowia.” – tłumaczy Ewa Borek, Prezes 
Fundacji My Pacjenci 

Planowane jest aby we współpracy z Ministerstwem Zdrowia poddać pod konsultacje społeczne z 
wykorzystaniem platformy 10 aktów prawnych najistotniejszych dla pacjentów i przedstawicieli zawodów 
medycznych.   
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Wynikiem konsultacji każdorazowo będzie opracowana przez partnerów projektu Razem dla Zdrowia 
rekomendacja zmian, które będą służyły lepszemu dostosowaniu systemu opieki zdrowotnej do potrzeb 
pacjentów, lekarzy, pielęgniarek oraz aptekarzy. 

„Nowoczesna formuła konsultacji społecznych w zakresie zmian w prawie dotyczącym systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce to doskonały sposób na poznanie opinii nie tylko środowisk zawodów 
medycznych, ale również pacjentów i obywateli, którym te zmiany będą dedykowane. Uważamy, 
że w ten sposób prowadzony dialog będzie nowym sposobem na zbieranie  merytorycznych opinii 
opartych na wiedzy i doświadczeniu uwzględniający potrzeby różnych środowisk. Mamy tylko 
nadzieję, że ta forma zbierania opinii będzie uwzględniana w projektach jakie trafią do konsultacji 
społecznych gdyż  do chwili obecnej nie mamy powodów do zadowolenia.”  - mówi Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

W planach jest również opracowanie kampanii zachęcającej  pacjentów i obywateli do udziału w 
konsultacjach społecznych, dzięki którym mają szansę wpłynąć na kształt systemu ochrony zdrowia w 
Polsce. Nadrzędnym  zadaniem społecznego jest wzajemne wspieranie się władzy i obywateli we wspólnym 
podejmowaniu korzystnych dla pacjentów i obywateli decyzji dotyczących zdrowia, uwzględniających 
uwarunkowania polityczne i ekonomiczne.  

Konferencja inaugurująca projekt Dialogu Społecznego w ochronie zdrowia, Razem dla Zdrowia odbędzie 
się 10 grudnia 2016 r  o godzinie 8 rano w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w 
Warszawie. Konferencja ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji 
pacjenckich, pacjentów niezrzeszonych oraz przedstawicieli mediów zainteresowanych rozwojem dialogu 
społecznego w ochronie zdrowia. 

-koniec-	

 

Więcej informacji udziela: 

Izabella Dessoulavy-Gładysz                                  
Dyrektor ds.  PR Fundacji My Pacjenci                  
tel. 600 006 640                                                       

Razem dla Zdrowia to partnerstwo Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacji My Pacjenci, której celem jest współpraca i dialog, służące 
doskonaleniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, jak również wspólna edukacja pacjentów. Celem działań 
koalicji jest również odbudowanie zaufania pacjentów do systemu opieki zdrowotnej i zawodów medycznych. 

Fundacja MY Pacjenci wspiera uczestnictwo pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i 
zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim tak, żeby skuteczniej komunikowały one swoje 
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problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i 
szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji.  

 

Naczelna Izba Lekarska to jednostka lekarskiego samorządu zawodowego. 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 reprezentuje farmaceutów, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem 
zawodu farmaceuty, opiniuje akty prawne z zakresu ochrony zdrowia. 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych to jednostka samorządu zawodowego 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 

------------------------------------------------------------------------------- 

Projekt Dialog dla Zdrowia- POWR.05.02.00-00-0008/16 pn. „Razem dla Zdrowia” w ramach 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”. 
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