Fundacja powstała w 2012 roku, aby
wspierać partycypację pacjentów
w podejmowaniu decyzji w ochronie
zdrowia i zapewniać wsparcie
eksperckie organizacjom pacjenckim,
by komunikowały skuteczniej swoje
problemy i potrzeby.

Misją fundacji jest budowanie Pacjenci są największym niewykorzypłaszczyzn współpracy między stanym zasobem służby zdrowia.
administracją publiczną,
pacjentami i ich organizacjami, zawodami medycznymi,
światem akademickim i biznesem w ochronie zdrowia.

Pacjenci - sami
nie wiecie ile
możecie!

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

ŚWIAT
AKADEMICKI

www.mypacjenci.org

PACJENCI I ICH
ORGANIZACJE

Fundacja
MY Pacjenci to
przede wszystkim
ludzie:
pacjenci, organizacje pacjenckie
i osoby związane z ochroną zdrowia,
ale także każdy obywatel, w którego
interesie działamy, ponieważ każdy
z nas może stać się pacjentem,
zespół Fundacji to pasjonaci z wielu
dyscyplin, nie tylko ochrony zdrowia,
ale także specjaliści PR i marketingu,
socjolodzy, ekonomiści, prawnicy
– ludzie, których połączył wspólny cel:
wspieranie pacjentów.
Fundacja MY Pacjenci
Warszawa, ul. Łabędzia 61
+48 22 615 57 10
info@mypacjenci.org
www.mypacjenci.org
facebook.com/FundacjaMyPacjenci
twitter.com/mypacjenci

ZAWODY
MEDYCZNE

BIZNES

Działalność
Fundacji
Fundacja MY Pacjenci to think tank
działający w ochronie zdrowia,
analizującym potrzeby pacjentów
i obywateli i dostarczającym
konstruktywnych propozycji
rozwiązań systemowych, wychodzących naprzeciw tym potrzebom.
Fundacja promuje ideę pacjentocentrycznych rozwiązań w systemie
ochrony zdrowia.
Fundacja, będąc ekspertem
w zakresie nowoczesnych narzędzi
komunikacji z i do pacjenta:
projektuje narzędzia i działania
odpowiadające współczesnym
pacjentom
wykorzystuje Internet i social media
do prowadzenia efektywnej edukacji
pacjentów i ich otoczenia
produkuje materiały, opracowuje
strategie i wspiera w ich wdrażaniu.

Kluczowe projekty
Fundacji My Pacjenci

Razem
dla zdrowia
Projekt oparty na partnerstwie
Fundacji My Pacjenci, Naczelnej Izby
Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych.
Projekt służy wzmocnieniu dialogu
i współpracy pomiędzy administracją
publiczną, a partnerami społecznymi
(organizacjami pacjenckimi, świadczeniodawcami oraz zawodami
medycznymi).
W ramach projektu prowadzone są
warsztaty dialogu społecznego poświęcone tematom bieżących zmian
w ochronie zdrowia (np. e-zdrowie,
POZ, kolejki doświadczeń medycznych, finansowanie ochrony zdrowia,
prawa pacjenta), prowadzone są
badania opinii oraz opracowywane
raporty zawierające rekomendacje
dla decydentów.
Projekt Razem dla Zdrowia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.razemdlazdrowia.pl

Pacjenci
Decydują
Celem projektu było przygotowanie
wybranych organizacji pacjenckich do
udziału w procesie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia.
Do tej pory odbyły się 2 edycje
projektu:
edycja I - współfinansowana
w ramach szwajcarskiego programu
współpracy
edycja II - współfinansowana ze
środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
W projekcie wzięło udział blisko 200
uczestników z 55 organizacji, powstał
szereg materiałów edukacyjnych,
kampania społeczna, raporty z konsultacji 4 aktów prawnych (dyrektywy
transgranicznej, pakietu kolejkowego,
ustawy refundacyjnej, ustawy
o zdrowiu publicznym).

www.pacjencidecyduja.pl

Rodzice
dla Zdrowia
i Głodni Zmian
Projekt realizowany od 2013 r.
w partnerstwie z Fundacją Nutricia,
skupia się na działaniach na rzecz
zmiany standardu profilaktycznej
opieki pediatrycznej dla dzieci
w wieku 0-5 lat.
Projekt Rodzice dla Zdrowia to
warsztaty i debaty w gronie lekarzy,
pielęgniarek, rodziców, dietetyków
i administracji publicznej.
W ramach projektu opracowano
i złożono wniosek o wpisanie porady
dietetycznej do koszyka świadczeń
gwarantowanych, pod którym podpisało się 6 konsultantów krajowych.
Głodni zmian to ruch społeczny,
inicjatywa blogerów parentingowych
i dietetyków na rzecz walki z otyłością
oraz promocji zdrowych nawyków
żywieniowych u małych dzieci.
W ramach inicjatywy udało się zebrać
10.000 podpisów pod petycją do MZ
w sprawie porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do lat 3.
www.rodzicedlazdrowia.pl
www.glodnizmian.pl

