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Białystok, 2.02.2022 r. 

 

Protokół z posiedzenia   

Komitetu Ekspertów ds. Praw Pacjenckich i Geriatrii  

w dniu 1 lutego 2022 r. 

 

W dniu 1 lutego 2022 r. godz. 17:00 z użyciem Platformy ClickMeeting odbyło się posiedzenie Komitetu 

Ekspertów ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii, dalej zwanego Komitetem Ekspertów. 

 

Celem posiedzenia było:  

- Przeprowadzenie konsultacji dotyczących Broszury dla pacjentów pt. Paszport Zdrowego Seniora 

 

1. W imieniu organizatora spotkanie otworzyła dr Eliza Szadkowska Prezes Zarządu Fundacji 

Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa – koordynator projektu.  

 

Poinformowała zebranych, że projekt pn. Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego 

seniorów w Polsce jest finansowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy 

finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 

Koordynator powitała uczestników spotkania: Przedstawicieli Komitetu Ekspertów, Przedstawicieli 

Instytucji udzielających honorowego patronatu i mediów. 

 

Dominik Sołowiej – Rzecznik prasowy projektu poinformował, że projekt został objęty patronatem 

honorowym, takich instytucji jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Rada 

Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz patronatem medialnym: TVP 3 Białystok, Polskie Radio 

Białystok, Rzeczpospolita, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Kurier Poranny, Portal informacyjny Wrota 

Podlasia. 
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Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej: 

Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce | Fundacja Centrum 

Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa (fundacjafcis.pl) 

Dla Zdrowej i Lepszej Starości | Facebook 

 

2. dr Eliza Szadkowska – zaprezentowała zebranym projekt publikacji.  

Publikacja będzie miała formę kieszonkową. Będzie udostępniona do bezpłatnego pobrania. 

Członkowie Komitetu otrzymali treści drogą e-mail, aby zapoznać się z nimi przed dzisiejszym 

spotkaniem. 

Odpowiadać będzie na kluczowe pytania: 

- Jak postępować, kiedy przyjmuje się wiele leków?  

- Z kim konsultować przyjmowanie nowego leku?  

- Dlaczego trzeba sporządzać listę leków i jak to zrobić?  

- Gdzie szukać informacji o zdrowiu i leczeniu?  

- Jakie mamy prawa jako pacjenci? 

 

3. Następnie rozpoczęto konsultacje ekspertów treści publikacji: 

P. Maria Lauryn jako przedstawicielka Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów w Polsce 

zadeklarowała pomoc w promocji Paszportu Zdrowego Seniora. Będzie udostępniać informację o tym 

narzędziu w audycji dla seniorów w Radio I, które dociera do społeczności województwa podlaskiego  

i warmińsko-mazurskiego.  Dotrze też do Uniwersytetów III Wieku. Na Ogólnopolskim Kongresie Rad 

Seniorów temat Paszportu Zdrowego Seniora będzie w agendzie. Przekaże informację także  

w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych Ę.   

Warto też docierać do samorządów – marszałków, prezydentów. Samorządy mogą przewidzieć  

w budżetach środki na druk publikacji. 

Jest także Rada ds. osób starszych przy Prezydencie RP.  

 

dr hab. n. med. Halina Doroszkiewicz – Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa geriatrycznego 

stwierdziła, że z publikacji mogą czerpać pielęgniarki, które również pełnią kluczową rolę w 

http://www.fundacjafcis.pl/index.php/audyt-obywatelski-procesu-leczenia-farmakologicznego-seniorow-w-polsce/
http://www.fundacjafcis.pl/index.php/audyt-obywatelski-procesu-leczenia-farmakologicznego-seniorow-w-polsce/
https://www.facebook.com/dlazdrowejilepszejstarosci
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farmakoterapii, które podają leki, ale też uczą, działają na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i ich 

rodziny. Zwłaszcza te które pracują w opiece długoterminowej. 

 

Na koniec Pani Koordynator podziękowała za udział w posiedzeniu Komitetu.  

 

Dominik Sołowiej powiedział o tym, że Paszport Zdrowego Seniora będzie opublikowany na stronie 

internetowej FCIS pod specjalnym adresem internetowym ułatwiającym jego dystrybucję.  

 

Na koniec poinformował zebranych, że posiedzenie Komitetu jest realizowane w ramach projektu pn. 

Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce finansowanego z dotacji 

Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i 

Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

  

Spotkanie zakończono. 

 

 

Opracowanie: 

dr Eliza Szadkowska - Koordynator Projektu                                                                              


