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Projekt	  ustawy	  o	  Zdrowiu	  Publicznym	  

•  Uzasadnienie  projektu:  realizacja  przewidzianych  w  nim  
zadań  umożliwi  "znaczącą  poprawę  sytuacji  zdrowotnej"  
polskiego  społeczeństwa.  


•  Służyć  temu  ma  m.in.  promocja  zdrowia  i  zapobieganie  

chorobom,  niwelowanie  nierówności  zdrowotnych  oraz  
wspieranie  innowacyjności  i  stabilności  systemu  opieki  
zdrowotnej.



Konsultacje	  społeczne	  ustawy	  

•  Zakończyły  się  27  kwietnia  2015

•  Fundacja  MY  Pacjenci  przekazała  
swoje  stanowisko,  uwzględniające  
częściowy  wyniki  naszej  ankiety






„Przeprowadzone  w  ramach  konsultacji  społecznych  ustawy  o  zdrowiu  
publicznym  badania  pokazały,  że  zdrowie  publiczne  jest  tematem  bardzo  
ważnym  dla  obywateli.  Nie  mieliśmy  problemu  ze  znalezieniem  chętnych  do  
wzięcia  udziału  w  badaniach  dotyczących  priorytetów  zdrowia  publicznego  i  na  
nasze  trudne  pytania  odpowiedziało  w  ciągu  tygodnia  ponad  1900  osób.  Nasi  
respondenci  to  głównie  osoby  do  40  roku  życia,  dla  których  ważna  jest  
edukacja  w  zakresie  zdrowego  żywienia  w  tym  także  żywienia  dzieci,  
zrozumienie  korzyści  wynikających  ze  szczepień,  tematy  dotyczące  nowych  
zagrożeń  takich  jak  np.  stres  w  miejscu  pracy  czy  nowych  rodzajów  uzależnień  
–  tj.  komputer,  zakupy,  praca”  

Ewa  Borek,  Prezes    Fundacji  MY  Pacjenci



Badanie	  on-‐line	  

•  KwesXonariusz  opracowany  przy  udziale  ekspertów    
z  zakresu  zdrowia  publicznego  i  systemu  ochrony  
zdrowia  kilku  uczelni  

•  Przeprowadzone  w  dniach  20-‐25  kwietnia  2015  r.  
•  Badania  wspierał  portal  znanylekarz.pl  oraz  

kampania  informacyjna  prowadzona  w  mediach  
społecznościowych:  FB,  Twi]er,  You  Tube



Kampania	  społeczna	  na	  FB	  

(https://www.youtube.com/watch?v=8ENZTrKskNE) 



Informacja	  w	  mediach	  



Zaangażowanie	  organizacji	  
uczestniczących	  w	  projekcie	  PD	  

•  Dziękujemy!
•  Nazwy  organizacji  uczestniczących  w  konsultacjach  

znajdą  się  w  raporcie.



•  Do  opracowania  danych  wzięto  informacje  z  1939  ankiet

•  Do  tej  pory  w  badaniu  udział  wzięło  2169  respondentów
•  Dane  zbieramy  do  końca  maja

•  Raport  zaprezentowany  będzie  w  dniu  18  czerwca  na  
konferencji  podsumowującej  projekt  Pacjenci  Decydują



WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  Województwo	  zamieszkania	  
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WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  praca	  w	  zawodzie	  zw.	  ochroną	  zdrowia	  (t/n)	  
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WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  płeć	  
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WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  ocena	  stanu	  zdrowia	  
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WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  leczenie	  
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WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  przedstawiciel	  organizacji	  pozarządowych	  działających	  na	  
rzecz	  zdrowia	  w	  składzie	  Rady	  do	  Spraw	  Zdr.	  Publicznego	  
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WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  największe	  wyzwanie	  dla	  zdrowia	  polskiego	  społeczeństwa	  

•  dostęp  do  lekarza  specjalisty    -‐  54%  głosów
•  nadwaga  i  otyłość  -‐  38%  głosów
•  choroby  przewlekłe  (cukrzyca,  nadciśnienie)  -‐  37%  

głosów
•  dostęp  do  badań  diagnostycznych  -‐  37%  głosów
•  stres  26%  



WYNIKI	  BADANIA	  
	  -‐	  jakich	  informacji	  w	  zakresie	  zdrowia	  brakuje	  najbardziej	  

•  jak  i  gdzie  uzyskać  pomoc  medyczną  w  publicznej  
służbie  zdrowia  -‐  45%  głosów

•  jak  radzić  sobie  ze  stresem  -‐  33%  głosów
•  informacje  dotyczące    szczepień  ochronnych  31%  

głosów
•  informacje  dotyczące  opieki  medycznej  nad  osobami  

starszymi  20%
•  zasady  prawidłowego  odżywiania  19%  głosów



Dziękuję	  za	  uwagę!	  


