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Jak zostać swoim własnym rzecznikiem  
Warsztat dla polskich organizacji  
reprezentujących pacjentów dotkniętych chorobami mózgu 
 

 

Planowanie i świadczenie opieki zdrowotnej powinno być przede wszystkim zorganizowane 

wokół potrzeb pacjenta. W związku z tym ważne jest aby pacjent był wyposażony w 

odpowiednie narzędzia, które mogą mu pomóc jak najlepiej komunikować swoje potrzeby oraz 

efektywnie wpływać na kształt polityk zdrowotnych i proces podejmowania decyzji przez 

decydentów. Dotyczy to obszarów takich jak definicja priorytetów badawczych, uczestnictwo w 

pracach badawczo-rozwojowych (R&D), wpływ na decyzje płatników i organów regulujących, 

angażowanie się w w proces wspólnego podejmowania decyzji oraz zabieganie o wsparcie po 

otrzymaniu leczenia.   

Europejska Federacja Stowarzyszeń Neurologicznych (EFNA) odpowiedziała na te potrzeby, 

ogłaszając w 2016 inicjatywę szkolenia pacjentów z schorzeniami neurologicznymi (Training 

Initiatives for Neurology Advocates – TINA). Poprzez szereg krajowych i europejskich wydarzeń, 

które są dopasowane do potrzeb pacjentów i ich opiekunów, kampania oferuje wsparcie dla 

pacjentów w wspieraniu ich działań związanych z lobbowaniem na rzecz poprawy jakości opieki 

medycznej. Głównym motto tej inicjatywy jest umieszczenie pacjentów z chorobami 

neurologicznymi w centrum procesu decyzyjnego oraz implementacji.  

Mamy przyjemność poinformować, że jedno z wydarzeń TINA będzie miało miejsce w 

Warszawie 1 grudnia 2017. Swoją obecnością zaszczyci nas m.in. Europoseł Pan Bogdan Wenta 

oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar. Warsztaty skupią sie na trzech 

obszarach, które były zidentyfikowane przez polskich pacjentów jako priorytetowe: i) jak zostać 

swoim własnym rzecznikiem, ii) jak stworzyć efektywną kampanię szerzącą świadomość oraz 

iii) jak budować partnerstwo umożliwiające rozwój. Warsztaty zaoferują konkretne narzędzia 

wzbogacające teoretyczną wiedzę jak również jej praktyczną aplikację.  

PROGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REJESTRACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ: 
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PROGRAM 

9.00  Powitanie 

Izabela Czarnecka – Walicka, Prezes Fundacji NeuroPozytywni 

9.15   Uwagi wstępne  

• “Wszyscy jesteśmy pacjentami”  

Bodgan Wenta, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

• “Prawa pacjentów = prawa obywateli”  

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich  

• “Zrozumieć, chronić, rozwijać i pielęgnować nasz najcenniejszy atut: mózg  

Reprezentant Polskiego Towarzystwa Neurologicznego  

Q&A: pytania i odpowiedzi, dyskusja 

 

10.30 Przerwa na kawę 

 

11.00   Warsztaty: Jak zostać swoim własnym rzecznikiem? Pierwsza runda 

Uczestnicy proszeni są o uprzednie zarejestrowanie się na jeden z przedpołudniowych 

warsztatów 

Grupa A – Czym jest Ocena Technologii Medycznych (OTM) i dlaczego jest ona ważna z 

punktu widzenia pacjenta.  

Prowadząca - Paulina Kieszkowska-Knapik (TBC) 

• Wprowadzenie do OTM 

• Zarys OTM w Polsce 

• Przekrój istniejących mechanizmów zaangażowania pacjentów 

• Dyskusja nad optymalizacją zaangażowania pacjentów   

 

Grupa B – Jak stworzyć efektywną kampanię szerzącą świadomość  

• Tworzenie głównego przekazu kampanii 

• Tworzenie strategii kampani 

• Rozpowszechnianie przekazu, np. przez: 

o Kanały medialne (nowe i tradycyjne) 

o Platformy promujące polityki 

o Wydarzenia offline i inicjatywy 

• Mierzenie sukcesu  
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Grupa C – Jak budować partnerstwo umożliwiające rozwój 

• Identyfikacja potencjalnych partnerów i liderów opinii publicznej  

• Opracowanie wytycznych dla partnerstwa z innymi interesariuszami i firmami   

• Optymalizacja partnerstwa aby lepiej dotrzeć do osób podejmujących decyzje  

• Generowanie/prezentowanie dowodów aby wpłynąć na polityki i proces 

podejmowania decyzji  

 

12.30 – 13.30: Lunch 

 

13.30:  Druga runda warsztatów (warsztaty jak wyżej) 

Uczestnicy proszeni są o uprzednie zarejestrowanie się na jeden z popołudniowych warsztatów 

 

15.00: Przerwa na kawę  

 

15.20: Raporty z poszczególnych warsztatów i dyskusja 

16.20: Uwagi podsumowujące oraz ogłoszenie wspólnej deklaracji wynikłej z dyskusji. 

Proponowana deklaracja dotyczy potrzeby pilnego opracowania „Polskiego Brain Plan”, który 

w centrum będzie miał potrzeby pacjenta 

 

Warsztaty TINA pod patronatem EFNA są współorganizowane przy współpracy z Fundacją 

NeuroPozytywni. Wydarzenie jest darmowe i będzie przeprowadzone w języku polskim. 

Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o rejesterację pod następującym linkiem: 

https://warsztaty-efna.konfeo.com/pl/groups 

 

 

TRENINGI DLA GRUP PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI SĄ MOŻLIWE DZIĘKI 

SPONSOROM: 

   

  

https://warsztaty-efna.konfeo.com/pl/groups

