LISTA ORGANIZACJI PACJENTÓW WSPIERANYCH PRZEZ
SERVIER POLSKA W ROKU 2020
Servier jest firmą zarządzaną przez fundację non-profit, dlatego traktujemy zaangażowanie społeczne i działalność na rzecz środowiska pacjentów jako priorytet
naszej aktywności.
W Servier stawiamy dobro i potrzeby pacjentów na pierwszym miejscu, ponieważ
znajdują się one w samym sercu naszych działań. Uważamy, że praca dla pacjentów
oraz z udziałem pacjentów jest najlepszym sposobem na to, aby sprostać ich obecnym
i przyszłym potrzebom. Kierujemy się tym przy wszelkich naszych działaniach oraz
decyzjach, począwszy od prac badawczych do uzyskiwania rozwiązań
terapeutycznych i dostarczania ich pacjentom.
Servier od lat prowadzi szereg działań zmierzających do upowszechnianiawiedzy na temat
znaczenia profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki w
onkologii, psychiatrii
i chorobach układu krążenia. Jesteśmyprzekonani, że wsparcie aktywności realizowanych
przez organizacje pacjentów oparte na partnerskich, przejrzystych relacjach, stanowiogromny
wkład w poprawę skuteczności tych działań. Wspieranie edukacji zdrowotnej pacjentów
to ważny element naszej tożsamości.
Więcej informacji na temat programów edukacyjnych jakie realizujemy w Servier znaleźć
można pod adresem www.servier.pl/content/spoleczna-odpowiedzialnosc
W roku 2020, podobnie jak w latach minionych, współpraca Servier ze stowarzyszeniami
oraz fundacjami reprezentującymi środowisko pacjentów, koncentrowała się na wsparciu
ich działalności statutowej,w głównej mierze dotyczącej prowadzenia kampanii edukacyjnoinformacyjnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy
i zaburzeń depresyjnych oraz działań zachęcających do prowadzenia badań
profilaktycznych.

Nazwa organizacji Kwota PLN

Cel wsparcia

Stowarzyszenie
Wspierania
Onkologii UNICORN

20 000

Organizacja konferencji online "Forum
Psychoonkologii dla Pacjentów, ich Bliskich,
Profesjonalistów i Pracodawców" 26 listopada
2020 roku

Stowarzyszenie
Kardiopuls

3 080

Darowizna środków ochrony indywidualnej
niezbędnych do walki z epidemią COVID-19
(maski chirurgiczne, rękawice ochronne
jednorazowe), w ramach działań służących
wsparciu w zwalczaniu skutków epidemii

Fundacja
Stop Chorobom
Cywilizacyjnym

1 540

Darowizna środków ochrony indywidualnej
niezbędnych do walki z epidemią COVID-19
(maski chirurgiczne, rękawice ochronne
jednorazowe), w ramach działań służących
wsparciu w zwalczaniu skutków epidemii

Fundacja Pokonaj
Chłoniaka

21 540

Działalność edukacyjna Fundacji, której celem
jest poszerzanie wiedzy i uświadamianie
chorych na temat postępowania w leczeniu
chłoniaków, w szczególności na wsparcie
inicjatyw Fundacji: SPOŁECZNOŚĆ
NiePochłonięci oraz serwis www.chloniak.org
przeznaczonych dla pacjentów chorujących na
chłoniaka oraz ich rodzin
Darowizna środków ochrony indywidualnej
niezbędnych do walki z epidemią COVID-19
(maski chirurgiczne, rękawice ochronne
jednorazowe), w ramach działań służących
wsparciu w zwalczaniu skutków epidemii

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

25 000

Wydawanie miesięcznika „Biuletyn Informacyjny
Cukrzyca” - czasopisma edukacyjnoinformacyjnego dla członków Stowarzyszenia.
Organizacja Ogólnopolskich Obchodów
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 14.11.2020,
obejmującego sesję naukowo-edukacyjną dla
pacjentów z cukrzycą i ich rodzin oraz wystawę
diabetologiczną

Fundacja Polska
Koalicja Pacjentów
Onkologicznych

20 000

Realizacja projektów edukacyjno-naukowych w
dziedzinie ochrony zdrowia i medycyny, w
szczególności realizacja materiałów
edukacyjnych dla pacjentów onkologicznych w
formie wideo obejmujących tematykę taką jak:
innowacyjne terapie w tym immunoterapie i
terapie celowane, badania kliniczne, sprzeciw dla
terapii alternatywnych, wsparcie organizacji
pacjentów, dieta w chorobach onkologicznych,
wsparcie psychologiczne w chorobie

Fundacja Polska Liga
Walki z Rakiem

15 000

Realizacja projektów edukacyjno-naukowych w
dziedzinie ochrony zdrowia i medycyny, w
szczególności wsparcie projektu wydawniczego

"Jak rozmawiać z pacjentem. Anatomia
komunikacji w praktyce lekarskiej" pod redakcją
Prof. Antoniny Ostrowskiej. Książka stanowi
praktyczną edukację studentów medycyny,
lekarzy oraz pracowników służby zdrowia i ma
na celu przybliżenie zasad skutecznego
komunikowania się z chorymi na nowotwory
Fundacja Stomalife

30 000

Działalność edukacyjna Fundacji, w
szczególności kampania informacyjnoedukacyjna na temat zachorowań na raka jelita
grubego i wczesnej diagnostyki zachorowań

Fundacja im. Błażeja
Rawickiego

10 000

Wsparcie działań edukacyjno-informacyjnych
Fundacji w obszarze raka trzustki,
podnoszących świadomość ogółu
społeczeństwa na temat czynników ryzyka i
objawów choroby

Alivia – Fundacja
Onkologiczna

50 000

Wsparcie drugiej edycji kampanii społecznoedukacyjnej Fundacji ONKOOBRONA –
ONKOTAXI realizowanej przez Fundację w
październiku 2020 roku

Fundacja Synapsis

3 624*

Wynagrodzenie związane z organizacją
międzynarodowych warsztatów online
18.09.2020 roku dedykowanych tematyce
spektrum autyzmu (ASD-Autism Spectrum
Disorder)

*całość świadczeń przekazana została w Euro, przeliczona na PLN po kursie NBP z dnia 17.05.2021r.

