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– Mamy. Poprzez miejsce w zarzą-

dzie Narodowego Funduszu Ubezpie-

czeń Opieki Zdrowotnej bezpośrednio

wpływamy na to, co jest refundowane,

jak zmieniać system, jakie standardy

w służbie zdrowia ustanowić itd. Jesz-

cze niedawno w Bułgarii mieliśmy pro-

blem ze wzrostem cen leków. Dzięki na-

szym negocjacjom z firmami farmaceu-

tycznymi i rządem udało się obniżyć ce-

ny, co spowodowało, że leki są bardziej

dostępne dla większej grupy pacjentów.

Kontynuujemy te negocjacje.
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– Jedną z głównych zasad NOP jest,

by nasza organizacja nie miała tylko

jednego źródła funduszy. Chcemy

być przez to bardziej niezależni. Na-

wet jeśli ktoś proponuje sfinansowa-

nie jakiejś inicjatywy, a chciałby to

zrobić sam, to nigdy się na to nie zga-

dzamy. Przyjmujemy, że muszą być

2–3 źródła funduszy dla każdego pro-

jektu. Takie zasady obowiązują też na

poziomie organizacji europejskich

i my je przyjęliśmy.

Jednym z głównych źródeł finanso-

wania jest branża farmaceutyczna. Na

początku roku zwracamy się do

wszystkich firm albo do reprezentują-

cych je stowarzyszeń o dofinansowa-

nie naszej działalności. Tak zdobyte

pieniądze zużywamy na potrzeby biur.

Fundusze na konkretne projekty zdo-

bywamy oddzielnie, ale zgodnie z za-

sadą, o której mówiłem wcześniej.

Ciągle rośnie też udział środków,

które uzyskujemy z różnego rodzaju

funduszy: unijnych, międzynarodo-

wych fundacji, lokalnych grantów. Nie-

stety, zdobywanie pieniędzy z tego ty-

pu źródeł to trudny proces.

By móc lepiej wspierać zmiany

w systemie ochrony zdrowia w Bułga-

rii, zależy nam na większej niezależno-

ści od firm farmaceutycznych. Na ra-

zie nie mamy jednak możliwości finan-

sowania działalności organizacji pa-

cjenckich z pieniędzy publicznych.

Rozmawiamy z rządem, by zmienić tę

sytuację. Mam nadzieję, że już 2013 r.

w naszym budżecie znajdą się pienią-

dze z tego źródła.
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– Problemy w opiece zdrowotnej,

z jakimi zmagamy się w Bułgarii, są

dość odmienne od tych, które wystę-

pują w większości krajów Unii. Istnie-

je bowiem duża różnica, która dzieli

nowe i stare kraje Unii i ona wręcz ro-

śnie. Dlatego zdecydowaliśmy się, by

wspólnie przedyskutować problemy

w gronie państw z naszego regionu. 

To będzie pierwsza tego typu kon-

ferencja, na którą zaprosiliśmy

przedstawicieli organizacji pacjenc-

kich oraz decydentów z krajów, któ-

re są nowymi członkami UE, a także

z państw kandydujących do członko-

stwa w Unii. Mamy zamiar spraw-

dzić, jak możemy sobie nawzajem

pomóc współpracując z organizacja-

mi z innych krajów, dzieląc się do-

świadczeniami i stosowanymi prak-

tykami. By wspólnie zmniejszać lu-

kę, która dzieli stare kraje UE od no-

wych. W projekt konferencji zaanga-

żowaliśmy naszego ministra zdrowia,

mamy też wsparcie członków Euro-

parlamentu.

Pierwsza konferencja odbędzie się

w Sofii już 20–21 września br., ale na-

szym zamiarem jest organizować ją

co rok w innym kraju. W 2013 r. miała-

by się ona odbyć w Polsce, ponieważ

wasz kraj jest jednym z naszych głów-

nych partnerów w tym projekcie.
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Sytuacja w służbie
zdrowia była na tyle
kiepska, że organizacje
zrozumiały, iż nie 
mamy innego wyjścia,
jak współpracować,
by razem coś 
osiągnąć.�

Amerykanka Kelly
Young to dowód na to,
że wystarczy siła
i wola jednostki, 
by stworzyć 
narzędzia komunikacji  
i stowarzyszenie bardzo
przydatne dla chorych.
Warunek: musisz tak 
samo cierpieć jak oni.

M
ieszka na Florydzie,

jest matką 5 dzieci,

które nie chodzą do

szkoły – sama je

uczy. Gdy 6 lat temu urodziło się

ostatnie z nich – synek, zdiagno-

zowano u niej reumatoidalne za-

palenie stawów. – Miałam proble-

my, by założyć mu skarpetki albo

zmienić pieluchę, musiałam bez-

radnie patrzeć, jak robi to za mnie

ktoś inny – wspomina ten czas

Kelly Young. 

Zapalenie stawów całkowicie

zmieniło jej życie. Z powodu wie-

lu obowiązków chciała sobie jak

najbardziej usprawnić codzienne

życie, by najskuteczniej walczyć

z chorobą i wiedzieć na jej temat

jak najwięcej. Tymczasem nie

znała nikogo z RZS, zaczęła więc

szukać innych pacjentów i wszel-

kich przydatnych informacji. Po-

czątki nie były łatwe. Swoje pro-

blemy zdrowotne opisywała na

blogu. To także nie przychodziło

z łatwością, bo pisząc odczuwa
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silny ból. – Wszystkie moje stawy są

bardzo wrażliwe, a każdy ruch powo-

duje ból, muszę więc dokonywać co-

dziennie wyborów, co będę robić,

a czego nie – mówi Kelly Young w roz-

mowie ze „SZ”.

Mimo tego 3 lata temu zrobiła ol-

brzymi krok – założyła stronę

www.rawarrior.com – Rheumatoid Ar-

thritis (RA) Warrior (tłum. wojownik

reumatoidalnego zapalenia stawów).

Obecnie to największe w USA, i praw-

dopodobnie na świecie, kompendium

wiedzy o RZS dostępne w internecie.

Ponad 650 artykułów, setki historii

osób chorych i wpisów Kelly na blo-

gu. Efekty? Miliony wejść na stronę,

15 tys. fanów na Facebooku, aż 45 tys.

na Twitterze, 14 tys. na Youtube. Ty-

siące ludzi subskrybuje newslettery

Kelly Young. 

– Codziennie słyszę lub czytam o ko-

lejnym człowieku, u którego zdiagnozo-

wano RZS. Rozmawianie z nimi, pisanie

o tym to naprawdę moja pasja – twierdzi.

Założyła także stowarzyszenie Rheuma-

todid Patient Foundation, fundację po-

magającą cierpiącym na reumatoidalne

zapalenie stawów. Pomaganie tej ogrom-

nej społeczności to jej życie.

Nic więc dziwnego, że aktywną

Kelly Young wypatrzyły media. Na jej

stronie są linki do kilkudziesięciu wy-

wiadów, artykułów, materiałów, rapor-

tów, są też filmowe relacje poświęcone

Kelly lub jej pracy. A to tylko część

z medialnych materiałów, których była

bohaterką. Amerykanka sama także

publikuje, upowszechnia wiedzę na te-

mat swojej choroby również na prelek-

cjach, wykładach – na stronie można

znaleźć kilkadziesiąt artykułów jej au-

torstwa lub prelekcji wygłoszonych

przed szerokim audytorium. �
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– Przeciętnie 10 godzin dziennie

poświęcam na Warriora, media spo-

łeczne, pisanie, badania i korespon-

dencję, głównie z innymi chorymi.

Codziennie kontaktuję się z nimi

przez internet, telefon, często spoty-

kam się też osobiście. Te kontakty nie

tylko pozwalają mi zdobyć cenną

wiedzę, ale i umacniają

w tym, by polepszać ży-

cie innym chorym.
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–  Moja 20-letnia córka asystuje mi

od jakiegoś czasu. A poza tym nie

mam zbytniego wsparcia. Nawet fi-

nansowego.
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– Sprzedałam już trochę reklam na

stronie, ale wystarcza to tylko na moje

podróże i wystąpienia. Nie mogę się

z tego utrzymać. Tylko jedna z tych re-

klam dotyczyła firmy farmaceutycznej

– sądzę, że koncerny z tej branży oba-

wiają się prezentowania na stronie two-

rzonej przez pacjenta, dlatego że jej czę-

ścią jest blog, czyli medium społeczno-

ściowe, zaś FDA nerwowo patrzy na ak-

tywności koncernów w blogsferze. Za-

rabiam na wystąpieniach, publika-

cjach, a teraz przygotowuję książkę.
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– Kilka czynników. Po pierwsze –

RA jest bardzo częstą chorobą, która

powoduje niepełnosprawność i pro-

wadzi do wcześniejszej śmierci. Jed-

nocześnie opinia publiczna jest myl-

nie przekonana, że to „tylko” artre-

tyzm, dlatego też skrajnie mało fun-

duszy w USA przeznacza się na bada-

nia tej choroby. Po trzecie – tylko nie-

wielki procent chorych unika nawro-

tów choroby po obecnie stosowa-

nych metodach leczenia.
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– Nie wiem, ilu osobom pomo-

głam, bo też często ludzie piszą do

mnie dopiero po miesiącach czytania

bloga czy artykułów ze strony,

a większość odwiedzających rawar-

rior.com nie pisze nigdy. Z pewnością

jednak uświadomienie sobie, że moż-

na być chorym na RZS, jest istotne,

bo w im wcześniejszym stadium za-

cznie się leczenie, tym większe praw-

dopodobieństwo remisji. Tymczasem

w USA choroba ta zazwyczaj nie jest

wykrywana we wczesnym stadium

– ludzie nie szukają pomocy, bo są

przekonani, że RZS

nie jest poważną cho-

robą. Także wielu le-

karzy nie ma o tym

pojęcia. Zdiagnozowanie RZS zajmu-

je czasami lata.
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– Pacjenci z tą samą diagnozą.

Choćby dlatego, że mówiąc o na-

szych doświadczeniach jesteśmy bar-

dziej wiarygodni. Pomagamy też po-

prawić sytuację innych chorych po-

przez uświadamianie społeczeństwa

na temat danej choroby.
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Energia z kontaktów

Rozmowa z Kelly Young




