Piękno w różnorodności – Siła w jedności

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” pragnę
serdecznie zaprosić Państwa do współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału
wszystkich organizacji działających na rzecz pacjentów, ich bliskich i podniesienia
świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
Polska Unia Organizacji Pacjentów jest ogólnopolską, pacjencką organizacją parasolową,
założoną w 2016 roku, zrzeszającą stowarzyszenia i fundacje o zasięgu regionalnym i krajowym.
Naszą misją jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości świadczeń
zdrowotnych i społecznych w Polsce. W trosce o dobro pacjentów, pragniemy kształtować
sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek,
być jednym z rzeczników środowiska, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne
i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.
Działania Unii opieramy na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz
współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń,
federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.
Unię powołało pod koniec 2016 roku 7 dużych organizacji pacjentów:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
Federacja Stowarzyszeń “Amazonki”,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
Fundacja Urszuli Jaworskiej,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej “3majmy
się Razem”,
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO,
Fundacja Parkinsona.

Siła środowiska pacjentów tkwi w jedności i budowaniu wzajemnych relacji. Dlatego tak ważna
dla nas wszystkich jest konsolidacja organizacji pacjentów dla umocnienia ich głosu w systemie
ochrony zdrowia oraz podkreślenia podmiotowości pacjenta i jego praw.
Działając razem na rzecz pacjentów jesteśmy skuteczniejsi, nasz głos jest silniejszy!
Będąc członkiem Unii możesz korzystać:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

z wymiany doświadczeń między organizacjami oraz ekspertami
szkoleń i warsztatów zwiększających potencjał Twojej organizacji
porad ekspertów w zakresie prawa, systemu ochrony zdrowia
wspólnych konsultacji rozwiązań legislacyjnych
wsparcia merytorycznego i rzeczowego
wsparcia rzeczniczego
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Od września b.r. Unia rozpoczyna cykl szkoleń „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACJI
PACJENTÓW” dla przedstawicieli organizacji pacjentów z całego kraju mający na celu
zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności reprezentantów środowiska pacjenkiego na
temat systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, procesu refundacyjnego, negocjacji, funduszy
europejskich, zarządzania i in. Szkolenia będą prowadzone we współpracy z instytucjami ochrony
zdrowia m.in.: Ministerstwo Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, AOTMiT, GIS, PFRON,
ZUS. Pierwsze szkolenie z cyklu, które odbędzie się 27 września 2017 w Warszawie we
współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, na które serdecznie Państwa
zapraszamy. W tym roku pragniemy także zachęcić Państwa do udziału w badaniu ankietowym
na temat potrzeb i problemów w opiece zdrowotnej z perspektywy Państwa działalności w
organizacjach pacjentów. Badanie pozwoli na wyznaczenie najpilniejszych kierunków działań
systemowych na szczeblu krajowym i lokalnym.
Mam nadzieję na rozpoczęcie długofalowej, owocnej współpracy, która przysłuży się
podnoszeniu potencjału organizacji pacjentów oraz poprawie sytuacji chorych w
naszym kraju. Serdecznie zapraszam Państwa organizację do członkostwa w Unii oraz
do udziału w szkoleniach, które będą okazją do wzajemnego poznania się i dyskusji
merytorycznej.

Łączę wyrazy szacunku,

Beata Ambroziewicz
Prezes Zarządu
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