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Stowarzyszenie ubiega się obecnie o status Organizacji Pożytku Publicznego.             

Z uzyskanych środków ma szanse rozszerzyć swoją działalność. Chcielibyśmy                

w maksymalnym możliwym stopniu dostosować nasze działania do potrzeb naszych 

Członków, a także wszystkich Pacjentów dializowanych, dlatego zamierzamy: 

   

1. włączyć jak najszersze grono Pacjentów i ich Rodzin do redagowania pisma 

„Dializa i Ty”, 

2. zachęcić Pacjentów i ich Rodziny do współtworzenia strony internetowej 

www.osod.info oraz podejmowania dyskusji na forum internetowym, które 

stworzyliśmy aby umożliwić komunikowanie się między sobą pacjentów z całej 

Polski, 

3. zachęcać Pacjentów do aktywnego spędzania czasu na wycieczkach, spotkaniach, 

szkoleniach współorganizowanych i współfinansowanych przez Stowarzyszenie, 

4. rozwinąć sieć kontaktów pomiędzy Pacjentami ich Rodzinami i Opiekunami                   

a Stowarzyszeniem w celu wymiany informacji, dotyczących życia codziennego 

osób dializowanych i podejmowania inicjatyw na rzecz poprawy jego jakości, 

5. wskazywać na konieczność edukacji Pacjentów i ich współdziałania w procesie 

leczenia i rehabilitacji, 

6. starać się o zwiększenie środków na zatrudnianie rehabilitantów, dietetyków                   

i psychologów na stacjach dializ, 

7. podejmować negocjacje z NFZ na temat refundacji leków dla pacjentów 

dializowanych, 

8. stworzyć możliwości kontaktu osobom zaczynającym swoje zmagania                       

z dializami z doświadczonymi Pacjentami (rodzaj telefonu zaufania), 

9. stworzenie systemu informowania Pacjentów na stacjach dializ (np. radiowęzeł, 

monitory telewizyjne lub komputerowe) 

10. przy odpowiedniej ilości środków udzielać pomocy finansowej i nieodpłatnej 

pomocy rzeczowej (np. calcium carbonicum). 

 

Dla realizacji powyższych zadań prócz naszego zawsze chętnego do działań Zespołu, 

potrzebujemy środków finansowych, dlatego ubiegamy się o status OPP i mamy nadzieję, 

że społeczeństwo odpowie zrozumieniem, a my z kolei będziemy działać zgodnie   

z potrzebami naszego otoczenia.  

 

Apelujemy do Wszystkich związanych ze środowiskiem, a w szczególności do 

Personelu medycznego o przekazywanie powyższych informacji Pacjentom, ich Rodzinom 

i Opiekunom, a w szczególności: 

 

1. uświadamianie im konieczności aktywności, zarówno fizycznej jak umysłowej oraz 

utrzymywania kontaktów społecznych, zamiast skupiania sie na sobie i swoich 

problemach, 

2. konieczności włączenia do procesu leczenia Rodzin Pacjentów oraz ich Opiekunów, 

3. wyszukanie osoby chętnej do współdziałania ze Stowarzyszeniem i stałego 

kontaktu, umożliwiającego nam rozpoznanie potrzeb Pacjentów, przesyłania 

informacji, materiałów etc.,  

4. a także osobistego przekazywania nam wszelkich pomysłów, spostrzeżeń, uwag, 

mogących usprawnić działanie Stowarzyszenia i zsynchronizować je                        

z rzeczywistymi potrzebami Pacjentów. 

http://www.osod.info/

