Federacja Pacjentów Polskich
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ars Vivendi”
mają zaszczyt zaprosić Państwa

na regionalne spotkania warsztatowe .
w ramach projektu:

„Dostępność dla pacjentów - monitoring tworzonego
i stanowionego prawa”.
Nasze zaproszenie kierujemy w szczególności do przedstawicieli organizacji pacjenckich
działających w dziedzinie chorób rzadkich, stomii oraz nietrzymania moczu, działających na terenie
Polski. Celem spotkania jest przekazania informacji nt. bieżącej tematyki oraz procedur konsultacji
społecznych, w szczególności w dziedzinie ochrony zdrowia z uwzględnieniem tematyki
dostępności oraz wspólnemu opracowaniu listy barier dostępności.
Tematyka spotkania warsztatowego:
Dzień 1
1. Diagnozowanie stanu instytucjonalnego i eksperckiego organizacji – beneficjentów Projektu.
2. Zdefiniowanie barier oraz możliwości rozwoju organizacji, w szczególności w odniesieniu
do monitorowania prawa.
3. Zreferowanie bieżącego stanu dialogu pomiędzy Ministerstwem Zdrowia oraz innymi
decydentami w zakresie ochrony zdrowia a przedstawicielami organizacji pacjenckich,
w szczególności „Dialogu dla Zdrowia”.
4. Zdefiniowanie problematyki dostępności, w Ustawie Refundacyjnej i Projekcie ustawy
o jakości.
5. Omówienie podstawowych zasad zawartych w ustawie oraz w innych regulacjach
dotyczących dostępności.
Dzień 2
1. Zdefiniowanie i omówienie listy barier w dostępności dla pacjentów w obszarach: ochrony
zdrowia, architektury, transportu, cyfryzacji, innych;
2. Sformułowanie propozycji zmian w regulacjach dotyczących dostępności,
3. Określenie głównych zasad współpracy Federacji Pacjentów Polskich z organizacjami
pacjenckimi – beneficjentami Projektu, w zakresie monitorowania prawa dotyczącego
problematyki dostępności.
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Spotkanie ma formę 2-dniowych warsztatów.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom: zwrot kosztów podróży, nocleg i całodzienne
wyżywienie.
(Uwaga: zwrot kosztów dojazdu w wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub
kołowego zgodnie z obowiązującym cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze,
także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem
lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości).
Terminy spotkań wg załączonego harmonogramu.
Informacje o miejscach spotkań będą przekazywane zgodnie z harmonogramem.
Spotkania są elementem realizacji projektu POWR.02.16.00-00-0119/20-00
„Dostępność dla pacjentów - monitoring tworzonego i stanowionego prawa”,
realizowanego w terminie od 2020-10-01 do 2022-09-30.
Stanisław Maćkowiak
Prezes Federacji Pacjentów Polskich
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