Dobra zmiana omija pacjentów.
Percepcja zmian w systemie ochrony zdrowia 2016-2018 wśród przedstawicieli
organizacji pacjenckich – podsumowanie projektu Razem dla Zdrowia

Głównym celem projektu
Razem dla Zdrowia, realizowanego ze
środków EFS w latach 2016-2018, było
zbudowanie dialogu społecznego oraz
współpracy pomiędzy administracją
publiczną a partnerami społecznymi.

organizacje
pacjentów,
świadczeniodawcy,
przedstawiciele
zawodów medycznych
– izby lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów

MZ
administracja
publiczna

W ramach ponad dwuletniej realizacji projektu:
przeprowadzono 11
debat z udziałem
ww interesariuszy,
które dotyczyły
istotnych bieżących
problemów systemu
ochrony zdrowia

przygotowano 10 raportów przedstawiających wyniki debat, badań społecznych
oraz analizy najlepszych praktyk oraz
rekomendacje dla administracji publicznej,
będące wspólnym uzgodnieniem
debatujących środowisk zainteresowanych
procesami transformacji systemowej

przeprowadzono
badania społeczne
oczekiwań pacjentów
i zawodów medycznych
od kierunków wskazywanych podczas debat
zmian

W ramach debat i badań poruszono następujące tematy, których dotyczyły przygotowane w ramach
projektu raporty:
W jakim szpitalu

@

E-zdrowie

chcielibyśmy się leczyć?

Czego oczekują pacjenci?
Metodologia: sondaż opinii online przeprowadzony na grupie N=1233
pacjentów i obywateli przeprowadzony z inicjatywy CSIOZ

Metodologia: sondaż opinii online przeprowadzony w grupie N=566 pacjentów oraz lekarzy

Charakterystyka respondentów (N=1233)
Wykształcenie:

Reprezentanci grup:
68% pacjenci

Podstawowa
opieka zdrowotna

Pacjenci (N=193)

jaka jest i jakiej potrzebujemy

75% wyższe
22% średnie

9% lekarze
6% administracja publiczna
6% obywatele
3% pielęgniarki i położne
2% świadczeniodawcy

Charakterystyka respondentów

(także pomaturalne)

21% lekarz dentysta

kobiety

19% miasto 101 tys.-300 tys.

mężczyźni

mieszkańców

18% wieś
16% miasto 21 tys.-100 tys.
mieszkańców

9% miasto < 20 tys.

2% nie wiem/trudno

mieszkańców

powiedzieć

Wiek:
23% 21-30 lat

18%

38%

podstawowe

mężczyźni

62%

Miejsce zamieszkania:

mężczyźni

kobiety

43% miasto > 300 tys.

Miejsce zamieszkania:

46% miasto > 300 tys.

mieszkańców

mieszkańców

IE

• informacje

o najczęstszych
chorobach
przewlekłych

SY
ST
EM

• zapisy na wizyty online
• sprawdzanie kolejek
• wyszukiwarka gdzie kupić lek
• info o systemie opieki zdrowotnej

• info o prawach pacjenta
• info o ochronie danych
medycznych
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• wyszukiwarka
O
świadczeniodawców

• dostęp do IKP, ZIP,
EDM

• telemedycyna
Porady z zakresu:

• non-emergency line: 111
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• ból głowy, kręgosłupa,

NFZ

1 zł

NFZ

+

68%
Korzystam z usług
w ramach
powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego i
jednocześnie z usług
świadczonych poza

17%
Korzystam wyłącznie
z usług w całości
samodzielnie
opłacanych lub
dostępnych w
ramach
dodatkowego
ubezpieczenia

14%
Korzystam z usług
medycznych wyłącznie w ramach
powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego

1%
nie korzystam
z usług
medycznych

FARMACEUCI

PIELĘGNIARKI

Wydatki prywatne
na świadczenia
zdrowotne ponoszone
przez respondentów
w okresie ostatnich
12 miesięcy kształtują
się średnio na poziomie

1551,61 PLN;
najczęściej wskazywaną wartością był
1000,00 PLN

6. Współpłacenie za
świadczenia zdrowotne

7%

2%

Nie, ale
chętnie
skorzystał(a)bym z takiej
możliwości

Nie,
nieodczuwam takiej
potrzeby

Nie wiem
/trudno
powiedzieć

2

Jak skrócić kolejki do
świadczeń zdrowotnych?

Wyniki badania sondażowego zbierającego opinie i oczekiwania obywateli i pacjentów dotyczące kolejek do świadczeń zdrowotnych.
Badanie ma charakter niereprezentatywny. Próba obejmuje 729 osób, które dobrowolnie wyraziły chęć udziału w badaniu ankietowym
on-line. Do przeprowadzenia sondażu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety on-line (10 pytań), dystrybuowany przez portal
ZnanyLekarz.pl oraz współpracujące z Fundacją MY Pacjenci organizacje pacjentów w okresie 1-31 lipca 2018.

KOORDYNATORZY

Charakterystyka respondentów (N=729)
Wykształcenie:
47% wyższe
38% średnie (także
pomaturalne)
12% zawodowe
3% podstawowe lub
gimnazjalne
0,1% niepełne podstawowe

OPIEKUNOWIE
MEDYCZNI

• opieka nad chorym przewlekle

i

99

w domu

• kontakty do pacjenckich
grup wsparcia

9

Miejsce zamieszkania:
25% z dużych miast
24% z małych miast
23% ze wsi
15% ze średnich miast
13% z miasteczek

• zdrowy styl życia
• zdrowie psychiczne
• zdrowe starzenie się

PIELĘGNIARKI

tj. smog, hałas

• profilaktyka onkologiczna
• profilaktyka uzależnień
• kontrola urodzin
• poradnictwo

przeziębienie, kaszel, katar,
zaparcie, zapalenie skóry,
niestrawność, migrena,
D trądzik, drobne skaleZ
O IĆ czenia, urazy
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laktacyjne

• szczepienia
• inne

Wyniki badania sondażowego zbierającego opinie i oczekiwania obywateli
i pacjentów dotyczące systemu informacji i wsparcia w ochronie zdrowia
Badanie ma charakter niereprezentatywny. Próba obejmuje 454 osoby,
które dobrowolnie wyraziły chęć udziału w badaniu ankietowym on-line.
Do przeprowadzenia sondażu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety
on-line (34 pytania), dystrybuowany przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, portal ZnanyLekarz.pl oraz
współpracujące

FARMACEUCI

Porady z zakresu:

• zdrowe odżywianie

• zagrożenia środowiskowe,

• biegunka, gorączka,

W przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego lub konieczności
uzyskania pomocy medycznej korzystam ... (N=1385)

CH
O

niu (self medication)
– np. cukrzyca, astma,
niewydolność krążenia

brzucha

System ochrony zdrowia
– jak z niego korzystamy?

LEKARZE PIELĘGNIARKI

• wsparcie w samolecze-
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25%

mężczyźni

KOORDYNATORZY

INFORMATYCY

K
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FARMACEUCI

INFOLINIA
TELEFONICZNA
24/7

12%
mężczyźni

Stan zdrowia:
51% osoby cierpiące
na chorobę
przewlekłą
6% pielęgniarki
49% osoby nie cierpiące
położne
na chorobę
przewlekłą
3% obywatele

Czy kiedykolwiek korzystałaś/eś z portalu NFZ do wyszukiwania terminów
wizyt lub badań u świadczeniodawców
kolejki.nfz.gow.pl?

53%

Niska aktywność
fizyczna dzieci

50%

28%

Łatwa dostępność
niezdrowej żywności
dla dzieci

Niewłaściwe
żywienie dzieci
w domu

DIETETYCY

EDUKATORZY
ZDROWOTNI

65%
tak

60%

nie

we współpracy
z portalem

AI

AUTORYZOWANE
ZASOBY WIEDZY

35%

Sondaż opinii został
przeprowadzony
w okresie 1-31.07.18
przez

nie
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AI SZTUCZNA
INTELIGENCJA

7. System informacji i wsparcia pacjentów i obywateli

40%
tak

51%
nie

49%
tak

Brak wiedzy rodziców
z zakresu zdrowego
żywienia dzieci

Prawa pacjenta
– czas na zmiany

Wiek:

43% średnie (także
pomaturalne)
35% wyższe
20% zawodowe
2% podstawowe lub
gimnazjalne
0,2% niepełne
podstawowe

52% 51-60 lat
26% 41-50 lat
12% 31-40 lat
5% 61-70 lat
4% 20-30 lat
1% poniżej 20 lat
0,7% powyżej 70 lat

90%
kobiety

34% z małych miast
22% ze wsi
20% z dużych miast
18% ze średnich miast
6% z miasteczek

10%
mężczyźni
Stan zdrowia:

Grupy

badanych:

Samoocena stanu zdrowia:
56% czuję się zdrowy, jednak
mam pewne problemy
zdrowotne
29% mam ciągłe lub okresowe
problemy ze zdrowiem
11% czuję się zupełnie zdrowy
4% czuję się osobą ciężko
chorującą i cierpiącą

17% 41-50 lat
12% 61-70 lat
3% do 20 lat
2% 71 lat i więcej

N=1386 [Opracowanie własne]

93%
Nie

6%
Tak

2%

Niewiem/
/trudno
powiedzieć

W przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego lub konieczności
uzyskania pomocy medycznej…

NFZ

NFZ

+

68%

17%

14%

1%

Korzystam z usług
w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego i
jednocześnie z usług
świadczonych poza
tym systemem

Korzystam wyłącznie
z usług w całości
samodzielnie
opłacanych lub
dostępnych w
ramach dodatkowego ubezpieczenia

Korzystam z usług
medycznych wyłącznie w ramach
powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego

nie korzystam
z usług
medycznych

5. System ochrony zdrowia jakiego potrzebują
pacjenci – organizacja
i finansowanie

W ramach projektu dialogu społecznego Razem dla Zdrowia Fundacja MY Pacjenci
przeprowadziła we współpracy z Fundacją Onkologiczną Alivia oraz organizacjami
pacjentów onkologicznych sondaż online. Dotyczył on opinii i oczekiwań pacjentów
onkologicznych od systemu mierników w onkologii. Badanie zostało przeprowadzone w terminie od 20.09.18 do 20.10.18. Ankietę opublikowano na stronach
internetowych, portalach w mediach społecznościowych oraz skierowano do
organizacji pacjentów onkologicznych. W badaniu wzięło udział 526 osób, które
dobrowolnie wyraziły chęć wypełnienia ankiety on-line. Sondaż ma charakter
niereprezentatywny.

Charakterystyka respondentów (N=455)
Wykształcenie:

Wiek:
23% 21-30 lat
23% 51-60 lat
20% 31-40 lat

Pacjentocentryczne
mierniki w onkologii

W ramach realizacji projektu dialogu społecznego pt. Razem dla Zdrowia,
Fundacja MY Pacjenci przeprowadziła wśród pacjentów i obywateli sondaż
on-line. Dotyczył on opinii i oczekiwań obywateli dotyczących praw
pacjenta. Kwestionariusz zawierał 11 pytań. Badanie przeprowadzone
zostało w terminie od 24 sierpnia do 22 września 2018 r. Ankietę opublikowano na stronach internetowych, portalach w mediach społecznościowych współpracujących z Fundacją organizacji pacjenckich. W badaniu
wzięło udział 455 osób, które dobrowolnie wyraziły chęć wypełnienia
ankiety on-line. Sondaż miał charakter niereprezentatywny.

Czy kiedykolwiek skorzystałaś/łeś
z możliwości skrócenia czasu
oczekiwania na świadczenia
wykorzystując tzw. „znajomości”?

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

27%

4. Otyłość dzieci –
konieczna profilaktyka

Miejsce
zamieszkania:
POŁOŻNE

FIZJOTERAPEUCI

24 / 7
APLIKACJA
MOBILNA

88%
kobiety
Grupy badanych:
74% pacjenci
8% rodzice/opiekunowie
dzieci

YM
RZ

PSYCHOLO- DORADCY
LAKTACYJNI
GOWIE

?

PORTAL + CZAT

Wiek:
34% 41-50 lat
31% 31-40 lat
16% 20-30 lat
10% 51-60 lat
6% 61-70 lat
1% powyżej 70 lat
1% poniżej 20 lat

Czy obecnie oczekujesz w kolejce
na badanie lub wizytę u lekarza?

W

75%

kobiety

System informacji i wsparcia
pacjentów i obywateli

A
OWcia
ży

Stan zdrowia:
67% osoby zdrowe
33% osoby z problemami
zdrowotnymi

16%

Tak

2. Bezpieczny Pacjent
3. E-zdrowie – czego
– tworzenie kultury bezoczekują pacjenci
pieczeństwa i jakości leczenia

ŁYMI
LEK
EW
RZ
IP

Miejsce zamieszkania:
44% z dużych miast
19% ze średnich miast
15% z małych miast

75%

mężczyźni

kobiety

System opieki zdrowotnej, z jakiego korzystają pacjenci
Czy jesteś
zadowolony(a)
z tego, jak obecnie
funkcjonuje opieka
zdrowotna?

?

Czy w ciągu ostatnich
12 miesięcy korzystał(a)
Pan(i) z Internetu
w jakimkolwiek obszarze
zawiązanym z ochroną
zdrowia? (N=1233)

W badaniu uczestniczyły osoby
w wieku 26-84 lat (średnia wieku
wynosiła 49 lat)

W badaniu uczestniczyły osoby w wieku 15-73 lat
(średnia wieku wynosiła 40 lat), reprezentujące
przede wszystkim: pacjentów (65%); obywateli
(9%); pielęgniarki i położne (3%); przedstawicieli
org. pacjenckich (3%)

PERSONEL
NIEMEDYCZNY

W badaniu uczestniczyły
osoby w wieku 16-82 lata
(średnia wieku 44 lata;
dominanta 30), reprezentujące przede wszystkim:
49% pacjentów
22% lekarzy
6% rodziców
i opiekunów dzieci
4% pielęgniarki
i położne

średnio 49 lat

M
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RO

Wykształcenie:
70% wyższe
25% średnie

Wiek:

średnio 40 lat

RO

1 zł

Wiek:

ZD

1 zł
Współpłacenie za
świadczenia zdrowotne
Charakterystyka
respondentów
(N=1386)

mieszkańców
mieszkańców

A
Ć

1. Podstawowa opieka
zdrowotna – jaka jest
i jakiej oczekujemy

35%
21%
20%
15%
10%

8% wieś

mieszkańców

ME
sta D
n

Opracowanie infografiki: StoryVisio.pl

Miejsce zamieszkania:
miasto > 300 tys. mieszk.
wieś
miasto 21 tys.-100 tys. mieszk.
miasto 101 tys.-300 tys. mieszk.
miasto < 20 tys. mieszk.

8%

mężczyźni

7% miasto < 20 tys.

mieszkańców

9% miasto < 20 tys.

INFO
RM
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O
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mieszkańców

18% miasto 21 tys.-100 tys.

92%

kobiety

Jakie Pana/Pani zdaniem są główne przyczyny
otyłości u dzieci? (N=2554)

Korzystanie z e-usług w ochronie zdrowia

22% miasto 101 tys.-300 tys.

mieszkańców

15% wieś
12% miasto 101 tys.-300 tys.

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

we współpracy z portalem

30% 31-40 lat
22% 41-50 lat
16% 51-60 lat
8% 61 lat iwięcej
2% do 20lat

lub gimnazjalne

2% niepełne

82%

kobiety

21% miasto 21 tys.-100 tys.

Sondaż opinii został przeprowadzony
w okresie 30.01.17 – 26.02.17 przez

Wiek:
30% 21-30 lat
43% 31-40 lat
15% 41-50 lat
4% 51-60 lat
3% do 20lat
1% 61 lat i więcej

Z kim identyfikują się
respondenci?:
49% pacjenci
22% lekarze
8% obywatele
6% rodzice/
/opiekunowie dzieci
4% pielęgniarki
i położne

25%

75%

Miejsce zamieszkania:
44% miasto > 300 tys.
mieszkańców
19% miasto 21 tys.-100 tys.
mieszkańców
15% miasto 101 tys.-300 tys.
mieszkańców
14% wieś
9% miasto < 20 tys.
mieszkańców

Wykształcenie:
67% wyższe
26% średnie (także pomaturalne)
5% zawodowe
2% podstawowe lub gimnazjalne

mieszkańców

27%

73%

jednak mam pewne
problemy zdrowotne

23% mam ciągłe lub

(także pomaturalne)

8% zawodowe
2% podstawowe

Wyniki badania sondażowego zbierającego opinie i oczekiwania obywateli i pacjentów dotyczące opieki medycznej realizowanej
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Badanie ma charakter niereprezentatywny. Próba obejmuje 550 osób, które
dobrowolnie wyraziły chęć udziału w badaniu ankietowym on-line. Do przeprowadzenia sondażu wykorzystano autorski
kwestionariusz ankiety on-line (31 pytań), dystrybuowany przez portal ZnanyLekarz.pl oraz współpracujące z Fundacją MY Pacjenci
organizacje pacjenckie. Równolegle, Naczelna Izba Lekarska przeprowadziła 40 pogłębionych wywiadów indywidualnych
z przedstawicielami pacjentów.

Wykształcenie:
70% wyższe
25% średnie
(także pomaturalne)
5% zawodowe
1% podstawowe
lub gimnazjalne
0% niepełne
podstawowe

Charakterystyka respondentów

lub gimnazjalne

okresowe problemy
ze zdrowiem

Tytuł zawodowy:
79% lekarz

Charakterystyka respondentów N=1386 [Opracowanie własne]

2% zawodowe
1% podstawowe

39% miasto > 300 tys.

58% czuję się zdrowy/a,

Lekarze i lekarze
dentyści (N=373)
28% średnie

System ochrony zdrowia
jakiego potrzebują pacjenci
organizacja i finansowanie

Metodologia: W ramach realizacji projektu dialogu społecznego pt. Razem dla Zdrowia Fundacja My Pacjenci
wraz Fundacją NUTRICIA,
portalami www.znanylekarz.pl, www.1000dni.pl, www.slow.edu.pl oraz grupą blogerów parentingowych przeprowadziła sondaż opinii
online dotyczący opinii i oczekiwań obywateli od rozwiązań z obszaru profilaktyki otyłości dzieci. Badanie ma charakter niereprezentatywny, próba obejmuje 2554 osoby, które wzięły dobrowolny udział w badaniu ankietowym online. Do przeprowadzenia sondażu
wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający 30 pytań pojedynczego lub wielokrotnego wyboru.

Miejsce zamieszkania:

Samoocena stanu zdrowia:
18% czuję się zupełnie
zdrowy/a

Wykształcenie:
60% wyższe

Otyłość dzieci
profilaktyka

71% osoby cierpiące
na chorobę
przewlekłą
29% osoby nie cierpiące
na chorobę
przewlekłą

Charakterystyka respondentów (N=526)
Wiek:

Wykształcenie:

Grupy

badanych:

44% 41-50 lat
24% 51-60 lat
20% 31-40 lat
6% 61-70 lat
5% 20-30 lat
1% poniżej 20 lat
0,6% powyżej 70 lat

72% pacjenci
9% nie
wiem/trudno
powiedzieć
7%
rodzice/opiekunowie
dzieci
5% obywatele
2% zawody
medyczne
2% identyfikuję się

40% średnie (także
pomaturalne)
34% wyższe
22% zawodowe
2% podstawowe lub
gimnazjalne
0,7% niepełne
podstawowe

Miejsce zamieszkania:
25% z małych miast
28% ze wsi
18% z dużych miast
13% ze średnich miast
16% z miasteczek

z inną grupą
1% administracja
publiczna
1% organizacje
pacjenckie
1% ośrodek
akademicki,
eksperci
0,4%
świadczeniodawcy
0,4% organizacje

88%
kobiety

Stan zdrowia:

59% jestem pacjentem
onkologicznym
18% cierpię na
chorobę przewlekłą
15% nie cierpię na
chorobę przewlekłą
8% nie odpowiem na
to pytanie

12%
mężczyźni

Diagnostyka

67% pacjenci
2% fizjoterapeuci
7% pielęgniarki
1% farmaceuci
i położne
1% świadczeniodawcy
5% obywatele
1% identyfikuję się
4% nie wiem
z inną grupą
4% rodzice/opieku1% administracja
nowie dzieci
publiczna
3% lekarze
1% psychologowie
2% organizacje
0,5% dietetycy
pacjenckie

Czy wiesz w których ośrodkach w Twoim
województwie najszybciej przebiega
diagnostyka umożliwiająca leczenie
onkologiczne?

30% tak
63% nie
7% nie mam
zdania

Opracowanie infografiki: StoryVisio.pl

8. Jak skrócić kolejki do
świadczeń zdrowotnych?

9. Prawa pacjenta
– czas na zmiany

10. Pacjentocentryczne
mierniki w onkologii

Postulaty zawarte w rekomendacjach pacjentów obejmowały następujące zagadnienia
pacjentocentrycznej transformacji systemu ochrony zdrowia:

1. Informacja gdzie
się leczy skutecznie
i bezpiecznie

RBM

2. Rejestr błędów
medycznych

pacjent
gov.pl

30
3. Limit czasu
oczekiwania na
świadczenia

4. Wyszukiwarka czasu
oczekiwania na porady
lub badania i zapisy online

5. Publiczny portal pacjent.gov.pl
wraz z 24/7 infolinią dla pacjentów
i obywateli

cd.:

1zł

CO2

6. Profilaktyka priorytetem
wydatków na zdrowie
SZPITAL

10. Leczenie w szpitalu to
ostateczność

7. Więcej pieniędzy na
zdrowie mniej na wojsko
i górnictwo

8. Podatek cukrowy
i smogowy na zdrowie

9. Limit prywatnych
wydatków na leczenie

11. System skupiony na
wyleczeniu, a nie na
leczeniu

12. E-zdrowie

13. Nowe role i współpraca
zawodów medycznych

@

Wdrożenie tych rozwiązań, oczekiwanych przez pacjentów sprawi, że polska ochrona zdrowia wejdzie w nowy etap pacjentocentrycznej opieki, transparentności, komunikacji i współpracy i zacznie dostarczać wyniki leczenia porównywalne z wynikami osiąganymi
w innych krajach europejskich. Działania te odbudują zaufanie do publicznego systemu opieki zdrowotnej i przełożą się na społeczne
zadowolenie i poczucie zdrowotnego bezpieczeństwa.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej:

86% 14%

Bardzo
Dobra
dobra
Jaka jest Pana / Pani
ogólna ocena projektu
Razem dla Zdrowia?
(N=35)

!

100%

93%

Czy udział w projekcie
Razem dla Zdrowia miał
dla Pana/Pani charakter
edukacyjny? (N=30)

Czy czuje się Pan / Pani
lepiej przygotowana
do zabierania głosu
w debatach dot. ochrony
zdrowia? (N=30)

Tak

Tak

87%
Znacząco

Na ile zwiększył się
Pana / Pani poziom
wiedzy nt. systemu
ochrony zdrowia?
(N=30)

!

Według Pana / Pani Razem dla Zdrowia to projekt, który: (N=30)

100%

Dostarczył wartościowych wniosków
i rekomendacji dla
decydentów

100%

Był szczególnie
ciekawy ze względu na
udział przedstawicieli
wielu środowisk

Co mi dał projekt
– opinie uczestników:
„Udział w projekcie ośmielił mnie, zachęcił i otworzył
nowe horyzonty działania. Pokazał, że współpraca
jest możliwa. Po raz pierwszy poczułam, że my
organizacje i JST jesteśmy jedną rodziną, bo
działamy na rzecz naszej lokalnej społeczności.”

Sondaż opinii został przeprowadzony wśród przedstawicieli
organizacji, biorących udział
w spotkaniach regionalnych
projektu Razem dla Zdrowia
w okresie XI 2017 r. przez
Fundację MY Pacjenci

Copyright © Fundacja MY Pacjenci

100%

Dawał możliwości wymiany poglądów z innymi
uczestnikami systemu
ochrony zdrowia

93%

Poruszał kluczowe
z perspektywy pacjentów obszary
i zagadnienia

„Dla Stowarzyszenia przebieg
projektu stanowi wzór i źródło inspiracji. Znalezienie się wśród uczestników, poznanie osób, bezpośrednie
wysłuchanie decydentów, poznanie
uwarunkowań i trudności to wielki
zysk osobisty.”

93%

Jednoczył środowisko
pacjentów we
wspólnej dyskusji

„Był dla mnie bardzo wartościowy, podczas warsztatów spotkałam innych przedstawicieli
organizacji pacjenckich.
Zdobyłam wiedzę. Pozyskana
wiedzę wykorzystam w dalszej
pracy z moimi podopiecznymi.”

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