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Kim jesteśmy?
Stowarzyszenie EcoSerce to ogólnopolska
organizacja stworzona przez i dla pacjentów
kardiologicznych.
Stowarzyszenie EcoSerce powstało w listopadzie 2018 roku,
jednak liderzy organizacji już od kilku lat działają na rzecz
pacjentów kardiologicznych, monitorując zmiany w służbie
zdrowia

i

odpowiednio

na

nie

reagując.

Działania

Stowarzyszenia koncentrują się na wspieraniu pacjentów
kardiologicznych poprzez organizację debat i konferencji,
warsztatów w małych i większych miejscowościach oraz
kampaniach informacyjnych i edukacyjnych.

Nasze główne cele

Walka o dobro pacjenta

Bezpieczeństwo pacjenta

Edukacja pacjenta

Do głównych celów Stowarzyszenia

Zapewnienie pacjentom

Od początku naszej działalności

należy walka o dobro pacjentów

kardiologicznym bezpieczeństwa w

zajmujemy

kardiologicznych, poprzez różnego

zakresie dostępności do placówek

podnoszeniem wiedzy na temat

rodzaju aktywności, skierowane

kardiologicznych, specjalistów oraz

chorób

między innymi do przedstawicieli

nowoczesnych metod leczenia, w

specyfiki oraz możliwości radzenia

administracji publicznej poprzez

oparciu o realne potrzeby chorych

sobie w codziennym życiu.

media oraz kontakt bezpośredni.

oraz najwyższe standardy etyczne.

się

głównie

kardiologicznych,

ich

Co robimy?

1

Spotkania dla pacjentów
Najważniejszy jest dla nas bezpośredni
kontakt

z

pacjentem,

rozmowy,

nawiązania

podzielenia

się

możliwość
relacji

i

spostrzeżeniami

na

temat choroby, codziennych problemów
i wyzwań stojących przed kardiologią.

2

Konferencje, debaty, obecność w
mediach
Chętnie bierzemy udział we wszystkich
inicjatywach,
przedstawić

dzięki

którym

problemy

kardiologicznych.

możemy
pacjentów

3

Współpraca z innymi organizacjami
Wiemy, że siła tkwi we współpracy,
dlatego

chętnie

organizacjami,

współdziałamy

którym

podobnie

z
jak

nam zależy na poprawie jakości życia
pacjentów kardiologicznych, zarówno w
kraju, jak i poza nim.

Działamy też tu:
Porozumienie Organizacji Kardiologicznych
Rada Organizacji Pacjentów

Nasze Stowarzyszenie zainicjowało powołanie

Bierzemy aktywny udział w pracach Rady
Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw

Porozumienia Organizacji Kardiologicznych,
którego celem jest integracja środowiska

Pacjenta.

organizacji

działających

Forum Organizacji Pacjentów

obszarach, wzajemne

współpraca

w

w

kardiologii

najbardziej

i

istotnych

wsparcia i kreowanie

nowych rozwiązań.
FOP to inicjatywa działająca przy Narodowym
Funduszu Zdrowia, w którym również nasze
Stowarzyszenie bardzo aktywnie działa w
kilku istotnych zespołach roboczych, gdzie
wraz z innymi organizacjami staramy się
wypracować
chorych.

optymalne

rozwiązania

dla

Global Heart Hub
Od niedawna należymy do Global Heart Hub pozarządowej
obszarze
wymiana

inicjatywy

kardiologii,

pacjentów

której

doświadczeń

wypracowanie

działającej

globalnych

celem
i

jest

wspólne

rozwiązań

kardiologicznych.

w

dla

Jesteśmy

pierwszą i jak dotąd jedyną organizacją z
Polski.

Od początku naszej działalności udało
nam się zrobić naprawdę wiele. Choć
wzięliśmy udział w licznych kampaniach,
konferencjach i materiałach prasowych,
najważniejsze jest jedno - kontakt z
pacjentem. Organizowane przez nas
spotkania w małych miejscowościach to
konieczność, bo tam często pacjent nie
ma łatwego dostępu do specjalisty. I
kontakt z pacjentami podczas tych
spotkań, rozmowy potwierdzające sens
naszych działań to najlepsza nagroda i
potwierdzenie, że to, co robimy ma sens.
Agnieszka Wołczenko
Prezes Stowarzyszenia EcoSerce

Trochę wspomnień

Gościliśmy na łamach takich tytułów jak
Wprost, Super Express, Gazeta
Myszkowska, Do Rzeczy i wielu innych...

Dołącz do nas!
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów
ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
ul. Św. Walentego 3, Miłość
42-350 Koziegłowy
email: biuro@ecoserce.pl
www.ecoserce.pl
Znajdziesz nas również w mediach
społecznościowych!

Jesteśmy dla Was!

