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DziaDziałłania na rzecz stworzenia ania na rzecz stworzenia 
systemowej opieki zdrowotnej dla systemowej opieki zdrowotnej dla 
chorych na SG w Polsce:chorych na SG w Polsce:

� Wystąpienie na piśmie do Ministra Zdrowia, 
3 października 2011r. : 

◦ prośba o wpisanie SG na listę chorób przewlekłych 
i objęcie naszych pacjentów powszechną, 
kompleksową opieką - sprawa w toku.

� Wystąpienie na piśmie do Rzecznika Praw 
Pacjenta, 20 stycznia 2012r. : 

◦ interwencja w sprawie pilnego wdroŜenia systemu 
opieki zdrowotnej dla naszych chorych - sprawa 
przekazana do Ministra Zdrowia.



UdziaUdziałł w inicjatywach krajowych:w inicjatywach krajowych:

� Współpraca w ramach 
„Programu Zdrowia dla 
Pomorzan” - Choroby Rzadkie.

� Przystąpienie do Krajowego 
Forum na rzecz terapii chorób 
rzadkich ORPHAN 
Forum, będąc organizacją parasolową, 
grupuje Stowarzyszenia zabiegające 
o zapewnienie opieki i leczenia dla 
osób chorych na choroby rzadkie. 

(www.chorobyrzadkie.pl). 



UdziaUdziałł w inicjatywach krajowych:w inicjatywach krajowych:

� Udział we współtworzeniu „Narodowego Planu 
dla Chorób Rzadkich” poprzez uczestnictwo 
w pracach Zespołu ds. Chorób Rzadkich 
(od września 2011r.)

� Zespół działa przy Ministrze Zdrowia, a powołany 
został do przygotowania Narodowego Planu.

� W ramach współpracy: 
uczestniczymy w cyklicznych posiedzeniach Zespołu, 
zgłaszamy koncepcje rozwiązań, wydajemy opinie.



UdziaUdziałł w inicjatywach krajowych:w inicjatywach krajowych:

� Przystąpienie do „Porozumienia 1 Czerwca”

� NiezaleŜna inicjatywa obywatelska, będąca odpowiedzią na 
systematyczne ograniczanie w Polsce dostępu do leczenia. 

� „Porozumienie” tworzą obywatele, pacjenci, opiekunowie 
chorych, lekarze, osoby niepełnosprawne.  

� „Porozumienie” obejmuje obecnie ponad 40 róŜnych 
organizacji pacjenckich.

� W ramach współpracy zgłosiliśmy do MZ i NFZ:
◦ postulat w sprawie zmiany zasad refundacji niektórych leków 

przeciwpadaczkowych,

◦ postulat w sprawie zapewnienia chorym na SG dostępu do nowej 
terapii lekowej. 

(www.1czerwca.pl)



ByliByliśśmy obecni:my obecni:

VI Ogólnopolskie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych OFIP
(16 ,17 września 2011r., Warszawa) – dyskusja na 
temat kondycji sektora obywatelskiego w Polsce:

• wzięliśmy udział w części konferencyjnej,

• aktywnie uczestniczyliśmy w sesji branŜowej 
dla organizacji działających na rzecz pacjentów,

• nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami 
podobnych organizacji.

(www.ofip.org.pl)



ByliByliśśmy obecni:my obecni:

VI Forum Liderów Organizacji Pacjentów 
(10 ,11 lutego 2012r., Warszawa) organizowane co 
roku z okazji Światowego Dnia Chorego:
• inicjator i organizator - Ks.  Arkadiusz Nowak, 

Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

• wzięliśmy udział w Konferencji, na której Minister 
Zdrowia i Prezes NFZ odpowiadali na konkretne pytania 
dotyczące problemów pacjentów,

• uczestniczyliśmy w spotkaniach słuŜących wymianie 
doświadczeń i integracji z innymi organizacjami,

• mieliśmy okazję uczestniczyć w  dorocznej 
uroczystej Gali wręczenia Nagród Św. Kamila.

(www.prawapacjenta.eu )



ByliByliśśmy obecni:my obecni:

Obchody Światowego Dnia Chorób 
Rzadkich
(29 lutego 2012, Warszawa, Park Łazienkowski):
• organizator - Krajowe Forum na rzecz terapii chorób

rzadkich ORPHAN, w imieniu własnym i organizacji 
członkowskich,

• wzięliśmy udział w Konferencji pt. „Razem jesteśmy 
silni”, w której uczestniczyli pacjenci, lekarze przedstawiciele 
organizacji społecznych i administracji państwowej oraz 
w Happeningu „Nadzieja”.



Konferencję uświetniła wystawa 
zdjęć dzieci i dorosłych z 

chorobami rzadkimi, w tym 
zdjęć chorych na SG.

Obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich



UdziaUdziałł w inicjatywach miw inicjatywach mięędzynarodowych:dzynarodowych:

� Międzynarodowa współpraca szczególnie intensywnie 
rozwinęła się po Spotkaniu liderów organizacji 
pacjentów (Amsterdam, maj 2011) działających na 
rzecz chorych na TSC w Europie i USA.



UdziaUdziałł w inicjatywach miw inicjatywach mięędzynarodowych:dzynarodowych:

W Spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele naszego 
Stowarzyszenia :

• zainicjowano współpracę w ramach Światowego 
Zrzeszenia organizacji pacjentów - TSC International
pod przewodnictwem amerykańskiej organizacji 
Tuberous Sclerosis Alliance,   

• powołano Komitet ZałoŜycielski Europejskiego 
Zrzeszenia organizacji pacjentów - E-TSC
pod przewodnictwem niemieckiej organizacji 
Tuberose Sklerose Deustchland e.V.



UdziaUdziałł w inicjatywach miw inicjatywach mięędzynarodowych:dzynarodowych:

Przystąpienie do TSC International (w skrócie TSCi):

� Zrzesza 29 organizacji z całego świata.

� Adres strony:   www.tscinternational.org
(na stronie TSCi dostępna jest międzynarodowa grupa dyskusyjna TSC)

� Organizacja ma na celu:
◦ wspieranie osób dotkniętych TSC na całym świecie,

◦ wymianę informacji, doświadczeń, pomysłów,

◦ wspieranie projektów badawczych,

◦ wyznaczanie światowych standardów opieki medycznej dla chorych,

◦ szerzenie wiedzy i międzynarodowej świadomości o chorobie.



UdziaUdziałł w inicjatywach miw inicjatywach mięędzynarodowych:dzynarodowych:

� Organizacja TSCi ustanowiła dzień 15 maja 
Światowym Dniem Stwardnienia Guzowatego 
(Global TSC Awareness Day).

� W tym roku, po raz pierwszy na świecie, w tym takŜe 
w Polsce, obchodzono ten dzień:
◦ w Polsce głównie poprzez media

i portale społecznościowe,

◦ w Stanach Zjednoczonych 
w jednej z witryn wystawowych 
Rockefeller Center w Nowym Jorku 
uruchomiono okolicznościową
ekspozycję o TSC, do końca maja.

� NajbliŜsze spotkanie zespołu roboczego z udziałem naszych 
reprezentantów – 9 września 2012 w Neapolu.



UdziaUdziałł w inicjatywach miw inicjatywach mięędzynarodowych:dzynarodowych:

NaleŜymy do Komitetu ZałoŜycielskiego E-TSC, 
zrzeszenia europejskiego:

� Zarejestrowane w Niemczech, z siedzibą w Wiesbaden,

� I Walny Zjazd we wrześniu br. w Neapolu,

� Planowany jest wybór władz, przyjęcie statutu, 

� KaŜdy kraj będzie reprezentować jeden przedstawiciel,

� Główny cel - polepszenie sytuacji chorych na TSC 
w Europie.



UdziaUdziałł w inicjatywach miw inicjatywach mięędzynarodowych:dzynarodowych:

Przystąpienie do EIGPC:

� Grupa Roboczo-Konsultacyjna działająca przy organizacji 
Eurordis, zrzeszającej europejskie organizacje na rzecz 
chorób rzadkich.

� Grupa EIGPC:
◦ skupia organizacje z państw, 

w których prowadzone są
badania kliniczne,

◦ dba o zabezpieczenie interesów 
i praw pacjentów biorących 
udział w badaniach,

◦ interweniuje w przypadku 
łamania tych praw.



ByliByliśśmy obecni:my obecni:

Konferencja Medyczna w Wiesbaden 
„Jahrestagung 2012” (23-25 marca 2012r., Niemcy) 
organizowana  przez niemiecką organizację Tuberose 
Sklerose Deustchland e.V.:
• konferencja w formie wykładów, dyskusji i konsultacji 

indywidualnych dla pacjentów,

• poświęcona problematyce leczenia SG,

• mówiono o nowych moŜliwościach leczenia ewerolimusem,

• omówiono dotychczasowe rezultaty,

• prezentowano standardy leczenia, 

• uczestnicy:  lekarze i pacjenci z Niemiec, Hiszpanii, USA, 
Chorwacji, Polski, w tym przedstawiciele naszej organizacji.

(www.tsdev.org) 



Nasz pobyt, oprócz poszerzenia wiedzy o chorobie i leczeniu, przyniósł
takŜe  moŜliwość nawiązania ścisłych kontaktów z przedstawicielami 
niemieckiej organizacji pacjentów i lekarzami obecnymi na Konferencji. 
Mieliśmy teŜ okazję zobaczyć jak zjednoczeni w działaniu na rzecz 
swoich chorych są nasi sąsiedzi z Niemiec.

Konferencja Medyczna w Wiesbaden 
„Jahrestagung 2012”



ByliByliśśmy obecni:my obecni:

Konferencja medyczna w Waszyngtonie 
o najnowszych uzgodnieniach dla TSC

„Consensus Conference DC 2012”

(14-16 czerwca 2012r., USA) organizowana przez 
amerykańską organizację Tuberous Sclerosis Alliance:
• dyskusja lekarzy o aktualnych kryteriach diagnostycznych 

oraz nowych standardach w monitorowaniu i leczeniu TSC,

• uzgodnienie i rekomendacja najnowszych zaleceń dla TSC,

• spotkania edukacyjne dla rodzin i wspólny Marsz,

• robocze spotkanie organizacji TSC International dla reprezentantów 
poszczególnych państw udziałem  dwóch przedstawicielek z naszego 
stowarzyszenia (reprezentujących nas w kontaktach z organizacjami 
zagranicznymi).

(www.tsalliance.org)



śyczliwe przyjęcie nas przez 
członków organizacji i lekarzy,  
sprzyjało nawiązaniu 
bezpośrednich kontaktów. 

Konferencja medyczna w Waszyngtonie 
o najnowszych uzgodnieniach dla TSC 
„Consensus Conference DC 2012”



BBęędziemy uczestniczydziemy uczestniczyćć::

Międzynarodowy Kongres Medyczny 
w Neapolu „International TSC Congress”

(6-9 września 2012r., Włochy) organizowany przez włoską
organizację Associazione Sclerosi Tuberosa: 
• planowane są wykłady, spotkania, dyskusje medyczne,

• przyjęcie aktualnych oficjalnych kryteriów 
diagnostyczno-leczniczych dla TSC,

• I Zjazd europejskiej organizacji E-TSC, do której przystąpiliśmy,

• spotkanie członków międzynarodowej organizacji 
TSC International, do której naleŜymy.

(www.sclerosituberosa.org)



MiMięędzynarodowa aktywnodzynarodowa aktywnośćść
umoumoŜŜliwiliwiłła nam:a nam:

� dostęp do wiedzy o prowadzonych 
badaniach  naukowych, o systemach 
i standardach leczenia chorych 
na TSC w innych krajach,

� wymianę doświadczeń w celu 
przenoszenia ich na nasz grunt,

� wymianę poglądów i dyskusję na 
tematy związane z chorobą i leczeniem,

� kontakty z działaczami i pacjentami 
z innych państw,

� ścisłą współpracę i współdecydowanie. 



DziaDziałłania edukacyjne:ania edukacyjne:

� Całoroczna współpraca z Firmą Novartis oraz 
Firmą Fleishman-Hillard w ramach kampanii 
społeczno-edukacyjnej „Mosty Nadziei”:
◦ udział w akcji „Budujemy Mosty Nadziei”, 8 listopada 2011,

◦ kalendarz „GENialna DruŜyna” na rok 2012,

◦ wypowiedzi do mediów, artykuły sponsorowane,

◦ ulotka informacyjna o chorobie i baner reklamowy (roll-up),

◦ kontynuacja współpracy na kolejny rok (m. in. kalendarz na 
2013 rok, kolejne materiały informacyjne o Stowarzyszeniu 
i chorobie).



WaWaŜŜne daty:ne daty:

� 15 maja - Światowy Dzień Stwardnienia Guzowatego

� 11 Lutego - Światowy Dzień Chorego

� Ostatni dzień lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich

� 8 Listopada - Dzień Jedności z Osobami z Rzadkimi              
Chorobami Genetycznymi



Wspierali nas:Wspierali nas:

� Firma Novartis Oncology

� Pani Katarzyna Morzycka i Pan Andrzej Lechowicz
z firmy Fleishman-Hillard

� Biuro Kolporterskie Tomasz Zapłata

� Pan Jakub Konefał

� Państwo Maria, Zbigniew i Patryk Grobelny

właściciele Ośrodka Wczasowego „Morena”

Serdecznie Dziękujemy!



KAMPANIA KAMPANIA 

SPOSPOŁŁECZNOECZNO--EDUKACYJNA EDUKACYJNA 

„„MOSTY NADZIEIMOSTY NADZIEI””

ANDRZEJ LECHOWICZ,  ANDRZEJ LECHOWICZ,  FLEISHMANFLEISHMAN--HILLARDHILLARD



Cel Kampanii Cel Kampanii „„Mosty NadzieiMosty Nadziei””

� zbudowanie świadomości społecznej 
o stwardnieniu guzowatym, metodach rozpoznawania 
i leczenia tej choroby;

� zwrócenie uwagi lekarzy na symptomy oraz korzyści 
płynące ze wczesnego zdiagnozowania;

� informowanie nowych pacjentów o dostępnych 
formach pomocy, udzielanie wsparcia;

� dotarcie do mediów - informowanie, edukowanie 
o stwardnieniu guzowatym, moŜliwościach leczenia 
oraz finansowania terapii;

� wsparcie dla uzyskania refundacji - umoŜliwienie 
leczenia w ramach programu terapeutycznego.



XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa 
HematologHematologóów i Transfuzjologw i Transfuzjologóów w Lublinie w w Lublinie 
(17 wrze(17 wrześśnia 2011r.)nia 2011r.)

� Podczas XXIV Zjazdu PTHiT w Lublinie odbyła się
Sesja Satelitarna Novartis Oncology poświęcona 
nowym metodom leczenia stwardnienia guzowatego. 

� Sesja była początkiem nawiązania interdyscyplinarnej 
współpracy pomiędzy specjalistami z róŜnych dziedzin 
medycyny w zakresie stosowania nowych metod leczenia.

� W sesji udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 
i prof. dr hab. med. n. med. Jerzy Kowalczyk
◦ nawiązanie kontaktów z ekspertami,

◦ dokumentacja wypowiedzi,

◦ aranŜacja wywiadów.  



Akcja Akcja „„Budujemy Mosty NadzieiBudujemy Mosty Nadziei””
(8 listopada 2011r.)(8 listopada 2011r.)
� Happening organizowany z okazji czwartej rocznicy obchodów 

Dnia Jedności z Osobami z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi, 
który w 2007 roku został ustanowiony przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „Gen”. 

� KaŜdy z uczestników akcji miał okazję wnieść swój wkład w powstanie 
„Ŝywego” łańcucha DNA i okazać wsparcie dla osób chorych na 
rzadkie choroby genetyczne.

� Patronat nad akcją objęły instytucje badawcze i naukowe, takie 
jak Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, Instytut Genetyki 
i Biotechnologii UW oraz Akademia Wychowania Fizycznego 
w Warszawie.



Akcja Akcja „„Budujemy Mosty NadzieiBudujemy Mosty Nadziei””



Projekt Projekt „„GENialnGENialna Drua DruŜŜynayna””

� Udział sześciu rodzin ze Stowarzyszenia 
Chorych na Stwardnienie Guzowate 
w sesji zdjęciowej do kalendarza
pt. „GENialna DruŜyna” na 2012 r. 

� Ideą kalendarza było pokazanie osób 
chorych na stwardnienie guzowate 
wraz z rodzinami w zwykłych 
codziennych sytuacjach Ŝyciowych.

� Kalendarz przedstawia sześć
„GENialnych DruŜyn”, które pokazały, 
Ŝe z tą chorobą moŜna Ŝyć. 
NajwaŜniejsze są wspólnie spędzane 
chwile, wsparcie najbliŜszych, miłość i 
„codzienne uśmiechy”.

� Autorem zdjęć jest p. Marek Zawadka.



Film dot. leczenia padaczki Film dot. leczenia padaczki 
u dzieci z TSC (listopad 2011)u dzieci z TSC (listopad 2011)

� Produkcja filmu z prof. dr hab. med. Sergiuszem Jóźwiakiem 
o nowatorskiej metodzie leczenia padaczki u dzieci ze 
stwardnieniem guzowatym przed wystąpieniem napadów.

� Informacja o chorobie (czym jest stwardnienie guzowate?)

� Przedstawienie dwóch metod leczenia padaczki (jak leczenie wyglądało 
dotychczas, a co proponuje prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak?)



Briefing prasowy w Centrum Briefing prasowy w Centrum 
Zdrowia Dziecka (15 grudnia 2011r.)Zdrowia Dziecka (15 grudnia 2011r.)

� Celem briefingu prasowego było przedstawienie 
wyników badań realizowanych w Centrum Zdrowia 
Dziecka pod kierownictwem prof. dr hab. med. 
Sergiusza Jóźwiaka na temat nowej metody leczenia 
przeciwpadaczkowego przed wystąpieniem napadów 
u dzieci ze stwardnieniem guzowatym. 

� Przygotowanie materiałów prasowych 
we współpracy z prof. dr hab. med. Sergiuszem 
Jóźwiakiem oraz dr Jackiem Gralińskim, 
przewodniczącym Zespołu ds. Chorób 
Rzadkich przy Ministrze Zdrowia.

� Wspólna organizacja briefingu 
oraz działania media relations.



Briefing prasowy w CZDBriefing prasowy w CZD



ŚŚwiatowy Dziewiatowy Dzieńń Stwardnienia Stwardnienia 
Guzowatego (15 maja 2012r.)Guzowatego (15 maja 2012r.)

� Poinformowanie mediów 
o pierwszym w Polsce i na 
świecie Dniu Stwardnienia 
Guzowatego.

� Data została wpisana 
do kalendarium Wikipedii.



ArtykuArtykułły sponsorowaney sponsorowane
� Redakcja treści dwóch artykułów na podstawie wywiadów 

oraz konsultacji merytorycznych z ekspertami:

◦ „Choroba o wielu twarzach – stwardnienie guzowate”
– wywiad z prof. dr hab. med. Sergiuszem Jóźwiakiem z CZD.

◦ „Dzień Jedności z Osobami z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi”
– rozmowa z Andrzejem Chaberką, Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Guzowate.

� Publikacja materiałów w dodatku Rzeczpospolita Media Planet 
„Wygrać z rakiem” dnia 8 listopada 2011r.  oraz 4 lutego 2012r.



Podsumowanie wspPodsumowanie wspóółłpracy z mediamipracy z mediami
� Redagowanie oraz dystrybuowanie informacji prasowych 

nt. nowych moŜliwości terapeutycznych w leczeniu stwardnienia 
guzowatego, sytuacji pacjentów z rzadkimi chorobami genetycznymi, 
Światowego Dnia Chorych na Stwardnienie Guzowate oraz 
pozostałych działań podejmowanych w ramach Kampanii.

� Efekty działań media relations zainicjowanych w ramach
Kampanii „Mosty Nadziei” w podziale na publikacje:

◦ Liczba publikacji nt. akcji "Budujemy Mosty Nadziei": 40

◦ Liczba publikacji nt. leczenia padaczki u dzieci ze stwardnieniem 
guzowatym (briefing prasowy w CZD): 20

◦ Liczba publikacji nt. Światowego Dnia Stwardnienia Guzowatego: 14

◦ Liczba publikacji w Rzeczpospolitej Media Planet 
(artykuły sponsorowane): 4



Planowane aktywnoPlanowane aktywnośścici
� Kalendarz „GENialana DruŜyna” na 2013r. 

Sesja zdjęciowa do kalendarza odbędzie się
podczas Zjazdu Stowarzyszenia.

� Wystawa fotograficzna „GENialna DruŜyna”
w wybranych ośrodkach neurologii 
i onkologii w całej Polsce.

Serdecznie zapraszamy 
do współpracy!



DZIDZIĘĘKUJEMY ZA UWAGKUJEMY ZA UWAGĘĘ ☺☺☺☺☺☺☺☺


