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Ewa Borek - fundator

ŚP. EWA BOREK, Fundatorka, była Prezes Zarządu Fundacji, 
lekarz, menadżer, ekspert z wieloletnim doświadczeniem 
pracy na rzecz poprawy dostępu pacjentów do nowoczesnych 
terapii. Ekspert w dziedzinie organizacji i finansowania 
ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego. Organizator 
dużych międzynarodowych projektów edukacyjnych, wśród 
których warto wymienić projekt Wolność Oddechu, który 
realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce 
doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 
mln uczniów, czy projekt Rak Piersi od A do Z, który 
zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród 
polskich Amazonek. Autorka 
bloga www.pacjenci.blogspot.com oraz licznych publikacji w 
prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu 
usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Ekspert aktywnie 
wspierający organizacje pacjenckie.

http://www.pacjenci.blogspot.com/


Nasze cele

Fundacja MY PACJENCI powstała w 2012 roku po to, żeby wspierać 
partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia 
i zapewniać wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby 
komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. 

Misją Fundacji jest budowanie płaszczyzn współpracy między 
administracją publiczną, pacjentami i ich organizacjami, lekarzami, 
światem akademickim i biznesem w ochronie zdrowia.



Pacjencki think tank

Fundacja MY Pacjenci należy do nielicznego grona organizacji pozarządowych w 
ochronie zdrowia, podejmujących działania systemowe. Jest autorem wielu 
cenionych raportów, dotyczących systemu ochrony zdrowia i rekomendowanych 
zmian w kierunku uczynienia go bardziej pacjentocentryczny
(https://mypacjenci.org/raporty-i-stanowiska/). 

Fundacja posiada doświadczenie w realizacji kampanii społecznych, edukacyjnych 
i uświadamiających, jest też cennym źródłem informacji i opinii. 
Przedstawiciele Fundacji uczestniczą na bieżąco w dyskusjach i debatach 
dotyczących systemu ochrony zdrowia, przedstawia stanowiska i opinie w 
prowadzonych konsultacjach publicznych. 

https://mypacjenci.org/raporty-i-stanowiska/


Nasz zespół

• Magdalena Kołodziej, Prezes Zarządu, ekspert ds. marketingu i zarządzania projektami

• Kinga Wojtaszczyk, MBA, Członek Zarządu, ekspert ochrony zdrowia

• dr  Joanna Flicińska-Turkiewicz, ekonomista, ekspert ds. nowych mediów

• Ewelina Nazarko-Ludwiczak, komunikacja i PR

• dr Anna Sitek, socjolog

• Adrian Janus, prawnik

• Mirosław Borek, trener, coach personalny

• Tomasz Faluta, analityk, HTA



Najważniejsze zrealizowane 
projekty (LIDER)

• Razem dla Zdrowia – rozwój dialogu społecznego między pacjentami, zawodami 
medycznymi i administracją publiczną (www.razemdlazdrowia.pl) 

• Pacjenci Decydują – rozwój partycypacji i liderów organizacji pacjentów 
(www.pacjencidecyduja.pl) 

• Audyt społeczny profilaktyki onkologicznej – poprawa skuteczności programów 
profilaktyki

• Rejestry w onkologii – poprawa jakości danych o nowotworach, profilaktyce i ich 
leczeniu

• Rodzice dla Zdrowia – edukacja rodziców z zakresu prawidłowego żywienia dzieci 
(www.rodzicedlazdrowia.pl) 

• Głodni zmian – ruch społeczny na rzecz edukacji rodziców w zakresie prawidłowego 
żywienia dzieci (www.glodnizmian.pl) 

http://www.razemdlazdrowia.pl/
http://www.pacjencidecyduja.pl/
http://www.rodzicedlazdrowia.pl/
http://www.glodnizmian.pl/


Partnerstwo społeczne w projektach 
(zrealizowane)

• „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów głowy i szyi” – partner 
społeczny Centrum Onkologii w Warszawie, 
odpowiedzialny za przeprowadzenie kampanii 
uświadamiającej w mediach społecznościowych i z 
wykorzystaniem materiałów drukowanych 
(dystrybucja bezpośrednia).



Partnerstwo społeczne w projektach 
(aktualne)

• Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 
Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii 
Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim – partner 
społeczny Instytutu Kardiologii w Warszawie, odpowiedzialny za 
kampanię uświadamiającą i opracowanie materiałów edukacyjnych 
kierowanych do zespołów POZ i pacjentów.

www.sercunaratunek.pl

http://www.sercunaratunek.pl/


Konferencja PACJENTOCENTRYZM

• Konferencja w formule paneli 
dyskusyjnych:

• Pacjentocentryczny system ochrony 
zdrowia

• Profilaktyka jako priorytet systemu 
ochrony zdrowia

• Rozwiązania e-zdrowia w służbie 
pacjentom

• Debata specjalna poświęcona 
problemowi długu zdrowotnego po 
pandemii 



Nasze raporty (ponad 20)

• Dialog społeczny
• Profilaktyka
• Inne tematy



Aktywność w zakresie HTA



Nasze stanowiska

• Ustawy
• Rozporządzenia
• E-petycja 



Nasze poradniki



My w mediach (przykłady)
Prasa, radio, on-line, TV, media społecznościowe

http://www.google.pl/url?q=http://dzwonek2013.pl/project/radio-dla-ciebie/&sa=U&ei=w2U1U_3xJ-iP4gSAyIGYDg&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHyTt1bcjUrb27D9FlePNEYz8f63A
http://www.google.pl/url?q=http://dzwonek2013.pl/project/radio-dla-ciebie/&sa=U&ei=w2U1U_3xJ-iP4gSAyIGYDg&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHyTt1bcjUrb27D9FlePNEYz8f63A
http://www.google.pl/url?q=http://www.medexpress.pl/&sa=U&ei=_2g1U_WgCcXy4QTtl4HACg&ved=0CD8Q9QEwCQ&usg=AFQjCNEMhBUoOZDOU98n-LbSbtFLucSezQ
http://www.google.pl/url?q=http://www.medexpress.pl/&sa=U&ei=_2g1U_WgCcXy4QTtl4HACg&ved=0CD8Q9QEwCQ&usg=AFQjCNEMhBUoOZDOU98n-LbSbtFLucSezQ
http://www.google.pl/url?q=http://www.cemschance.pl/?attachment_id=430&sa=U&ei=Mmo1U-zpCYnLhAek3oHgDg&ved=0CB8Q9QEwAA&usg=AFQjCNEXnbS0ehiBguSZ2tS_2rmwej1SfA
http://www.google.pl/url?q=http://www.cemschance.pl/?attachment_id=430&sa=U&ei=Mmo1U-zpCYnLhAek3oHgDg&ved=0CB8Q9QEwAA&usg=AFQjCNEXnbS0ehiBguSZ2tS_2rmwej1SfA
http://www.google.pl/url?q=https://www.ptwp.pl/grupa/dla-prasy/do-pobrania/&sa=U&ei=K201U5LDH8i2hQfznIGIDw&ved=0CB8Q9QEwAA&usg=AFQjCNG7UQWvpRKWmfq4qIyppa2TPPDLaQ
http://www.google.pl/url?q=https://www.ptwp.pl/grupa/dla-prasy/do-pobrania/&sa=U&ei=K201U5LDH8i2hQfznIGIDw&ved=0CB8Q9QEwAA&usg=AFQjCNG7UQWvpRKWmfq4qIyppa2TPPDLaQ
http://www.google.pl/url?q=http://medialukow.wordpress.com/2014/01/27/oficjalne-stanowisko-tvp-w-sprawie-testow-nowej-technologi-kompresji-w-dvb-t/&sa=U&ei=JG41U7CMF4imhAfosIDIDw&ved=0CCUQ9QEwAw&usg=AFQjCNEj3qSd3TEkZyolKosuzoSNYjrFTw
http://www.google.pl/url?q=http://medialukow.wordpress.com/2014/01/27/oficjalne-stanowisko-tvp-w-sprawie-testow-nowej-technologi-kompresji-w-dvb-t/&sa=U&ei=JG41U7CMF4imhAfosIDIDw&ved=0CCUQ9QEwAw&usg=AFQjCNEj3qSd3TEkZyolKosuzoSNYjrFTw
http://www.google.pl/url?q=http://tip.org.pl/artykul.html?aid=43782&sa=U&ei=_nE1U5jMJofp4wSI1YGICQ&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNFxoCzpGaQnQPQqCscPRnZ84ylMQQ
http://www.google.pl/url?q=http://tip.org.pl/artykul.html?aid=43782&sa=U&ei=_nE1U5jMJofp4wSI1YGICQ&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNFxoCzpGaQnQPQqCscPRnZ84ylMQQ
http://www.google.pl/url?q=http://portalmedialny.pl/art/41704/gazeta-wyborcza-drozsza-w-2014-roku.html&sa=U&ei=RTA3U5fpHaS07QaT54DgCQ&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=3vhwdrghjJ-cw79I5gQ-Mg&usg=AFQjCNGkcx6zFH0QWyR-RoxmflkIzqmmIw
http://www.google.pl/url?q=http://portalmedialny.pl/art/41704/gazeta-wyborcza-drozsza-w-2014-roku.html&sa=U&ei=RTA3U5fpHaS07QaT54DgCQ&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=3vhwdrghjJ-cw79I5gQ-Mg&usg=AFQjCNGkcx6zFH0QWyR-RoxmflkIzqmmIw


styczeń – grudzień 2021



styczeń – lipiec 2022



Działania w trakcie pandemii

W czasie pandemii Fundacja:

• przeprowadziła 4 reprezentatywne 
badanie wśród Polaków dotyczące 
korzystania z systemu ochrony 
zdrowia w sprawach nie związanych 
z covid19 
(https://mypacjenci.org/raporty-i-
stanowiska/), 

https://mypacjenci.org/raporty-i-stanowiska/


Działania w trakcie w pandemii – cd.

• przeprowadziła akcję społeczną #leczniezwlekaj 
(https://www.facebook.com/hashtag/leczniezwlekaj/), 
zwracającą uwagę na konieczność leczenia się i nie 
przerywania go w trakcie pandemii,

https://www.facebook.com/hashtag/leczniezwlekaj/


Działania w trakcie w pandemii – cd.

• wyprodukowała spoty edukacyjne dot. 
potrzeby noszenia maseczki 
(https://mypacjenci.org/za-czym-
tesknisz-w-pandemii/) czy wsparcia 
seniorów (https://mypacjenci.org/jakie-
leczenie-przerwali-twoi-bliscy/),

https://mypacjenci.org/za-czym-tesknisz-w-pandemii/
https://mypacjenci.org/jakie-leczenie-przerwali-twoi-bliscy/
https://mypacjenci.org/za-czym-tesknisz-w-pandemii/
https://mypacjenci.org/za-czym-tesknisz-w-pandemii/
https://mypacjenci.org/jakie-leczenie-przerwali-twoi-bliscy/
https://mypacjenci.org/jakie-leczenie-przerwali-twoi-bliscy/


Działania w trakcie w pandemii – cd.

• zorganizowała debatę z udziałem ekspertów „PACJENT W PANDEMII –
co zostało z idei pacjentocentryzmu?” 
(https://www.medexpress.pl/eksperci-pacjenci-zagubieni-w-
systemie/79489),

https://www.medexpress.pl/eksperci-pacjenci-zagubieni-w-systemie/79489
https://www.medexpress.pl/eksperci-pacjenci-zagubieni-w-systemie/79489
https://www.medexpress.pl/eksperci-pacjenci-zagubieni-w-systemie/79489


Działania w trakcie w pandemii – cd.

• wspiera zespół ekspertów – klinicystów 
Continue Curatio
(https://chorobynieczekaja.mypacjenci.org/), 
który opracowuje rekomendacje dla 
Ministerstwa Zdrowia, m.in. dot. 
funkcjonowania telewizyt,

https://chorobynieczekaja.mypacjenci.org/
https://chorobynieczekaja.mypacjenci.org/
https://chorobynieczekaja.mypacjenci.org/


Działania w trakcie w pandemii – cd.

• działała na rzecz umożliwienia ordynacji leków z 
bezpłatnej listy 75+ przez lekarzy specjalistów 
(https://mypacjenci.org/apel-dot-nieodplatnego-
dostepu-do-lekow-dla-pacjentow-75/). 

https://mypacjenci.org/apel-dot-nieodplatnego-dostepu-do-lekow-dla-pacjentow-75/


Laureat nagrody „Dla Zdrowia 
i Pacjenta”

• Nagroda w kategorii „Bezpieczeństwo 
i prawa pacjenta” za działalność m.in. 
Innymi w okresie pandemii.

• Okolicznościowe nagrody „Dla Zdrowia 
i Pacjenta” to wyróżnienie ustanowione 
przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa 
NFZ, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej dla organizacji działających 
dla dobra pacjentów. 

https://fb.watch/3HC8v2tQFG/
https://fb.watch/3HC8v2tQFG/


Działalność społeczna

Magdalena Kołodziej - wiceprzewodniczący Rady 
Organizacji Pacjentów przy właściwym do spraw 
zdrowia



Współpraca z administracją – ciała 
doradcze

• członek Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia
• członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjentów, 
• członek Forum Organizacji Pacjentów przy NFZ, 
• członek Rady ds. Interopreracyjności przy Centrum eZdrowia, 
• członek Komitetu Sterującego przy MZ.



Zapraszamy do współpracy!

Magdalena Kołodziej
Prezes Zarządu
magdalena.kolodziej@mypacjenci.org

ul. Krępowieckiego 10/29
01-456 Warszawa
www.mypacjenci.org

mailto:magdalena.kolodziej@mypacjenci.org
http://www.mypacjenci.org/
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