
 

 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku 

Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, partnerów Akademii Rozwoju 

Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału  

w II Międzynarodowej Konferencji PACJENCI.PRO  

pt. „Pacjent jako ekspert w systemie ochrony zdrowia”. 

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Ambasady Brytyjskiej w Polsce oraz Dziekana Wydziału 

Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Mariusza Gujskiego. 

Konferencja odbędzie się 23 listopada (w środę) w godz. 10:00-14:15 w formule ONLINE na platformie 

ZOOM. 

Wśród międzynarodowych prelegentów wydarzenia są m.in.:  

• Anna Arellanesova, Prezes Rare Diseases Czech Republic, 

•  Josie Rudman, reprezentująca brytyjskie National Health Service (NHS), Dyrektor  

New Hospitals Programme Transformation, NHS England and NHS Improvement oraz  

• Robert Hejzak, Prezes National Association of Patients Organisations. 

 

Wydarzenie z udziałem szerokiego grona ekspertów systemu ochrony zdrowia – przedstawicieli 

polskich i międzynarodowych organizacji pacjentów, administracji publicznej oraz środowiska 

akademickiego – poświęcone będzie roli i możliwościom włączania organizacji pacjentów 

w kształtowanie systemów ochrony zdrowia.  

 

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu organizacji pacjentów, wspólnie przyjrzymy się, w jakich 

obszarach ekspertyza pacjentów może przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz 

bezpieczeństwa pacjentów. 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu, wysyłając e-mail z imieniem, nazwiskiem, 

a także nazwą organizacji na adres kontakt@pacjenci.pro. 

 

Zachęcamy do zapisania w swoich kalendarzach daty wydarzania, a przede wszystkim zapraszamy 

Państwa do udziału. Spotkanie daje szansę podjęcia ciekawej dyskusji z ekspertami i innymi 

organizacjami pacjentów. Wkrótce opublikujemy Agendę konferencji.  

 

Z pozdrowieniami, 

Zespół PACJENCI.PRO 

mailto:kontakt@pacjenci.pro


 

*** 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu PACJENCI.PRO, realizowanego w partnerskiej współpracy 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych 

Firm Farmaceutycznych INFARMA, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta. Patronat honorowy nad 

Konferencją objęła Ambasada Brytyjska w Polsce oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Gujski. 

 

http://pacjenci.pro/

