
udział Naczelnej Izby Aptekarskiej w projekcie



Projekt 
Zdrowe Życie
to pierwszy na taką skalę ogólnopolski
projekt poświęcony profilaktyce zdrowotnej
objęty patronatem honorowym Prezydenta
RP Andrzeja Dudy i małżonki Prezydenta
Agaty Kornhauser-Dudy, przygotowany przy
współpracy Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Aktywów Państwowych, NFZ
oraz PZU S.A.



Podczas dwudniowych
wydarzeń w poszczególnych
miejscowościach można było
skorzystać z szerokiego
wachlarza badań
specjalistycznych, konsultacji
lekarskich i farmaceutycznych
oraz otrzymać szczegółowe
informacje o programach
profilaktycznych w specjalnie
zorganizowanych mobilnych
strefach zdrowia.

Obok badania EKG, USG
płuc czy spirometrii bardzo
dużym zainteresowaniem
cieszyły się porady
dotyczące polipragmazji.



Dzięki współpracy Naczelnej Izby 
z Okręgowymi Izbami Aptekarskimi
farmaceuci mogli dzielić się swoją
wiedzą w aż 9 miejscowościach!

STALOWA WOLA
2-3 lipca

BIŁGORAJ
16-17 lipca

TORUŃ
6-7 sierpnia

KRASNYSTAW
27-28 sierpnia

ELBLĄG
10-11 września

CZĘSTOCHOWA
17-18 września

BUSKO-ZDRÓJ
24-25 września

TOMASZÓW MAZOWIECKI
2 października

DZIAŁDOWO
15-16 października



Dzięki zaangażowaniu
farmaceutów pacjenci
korzystali nie tylko 
z porad poświęconych
polipragmazji, ale
także podstawowych
badań, jak mierzenie
ciśnienia, temperatury
ciała czy poziomu
cukru we krwi. 



KRASNYSTAW
27-28 sierpnia

BIŁGORAJ
16-17 lipca



TORUŃ
6-7 sierpnia

BUSKO-ZDRÓJ
24-25 września



DZIAŁDOWO
15-16 października

ELBLĄG
10-11 września



prawie 1000 osób
skorzystało 

z porad farmaceutów

27 farmaceutek 
i farmaceutów

udzielało porad przez
ponad 150 godzin

Podsumowanie projektu

odwiedziliśmy 
9 miejscowości



Organizacja stanowiska porad farmaceutycznych na
plenerowych wydarzeniach prozdrowotnych to
doskonała okazja do promowania zawodu farmaceuty, 
a w szczególności korzyści wynikających ze współpracy
pacjenta z farmaceutą jako fachowcem medycznym. 

Działania te w przypadku w przypadku funkcjonowania
naszego punktu w Toruniu często spotykały się ze
zdziwieniem, jak wiele zagadnień można omówić 
z farmaceutą, gdy nie ma presji kolejki i czasu.

Marcin Piątek
Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej ORA



Konsekwencją udanej współpracy z lokalnym oddziałem
NFZ, który współorganizował nasz punkt podczas
wspomnianej imprezy jest otworzenie przez Pomorsko-
Kujawską OIA pokoju porad farmaceutycznych w
siedzibie OW NFZ w Bydgoszczy, gdzie pacjenci
cyklicznie raz w tygodniu mają okazję porozmawiać
z farmaceutą i skorzystać z jego usług. 

Marcin Piątek
Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej ORA




