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Deklaracja Intencji 
Strategicznych Rady 
Pacjentów i Klientów (Patient 
and Client Council, PCC) 
opisuje to, co chcielibyśmy 
osiągnąć dla ludzi w 
przyszłości, nasz cel i rolę w 
osiągnięciu tego celu, nasze 
wartości i sposoby pracy oraz 
zmiany, które chcemy 
wprowadzić.



WIZJA

Naszą wizją jest służba 
zdrowia i opieki 
społecznej, aktywnie 
kształtowana przez 
potrzeby i doświadczenia 
pacjentów, klientów, 
opiekunów i społeczności, 
aby umożliwić im jak 
najlepsze życie. 



Jesteśmy niezależnym, 
silnym głosem: zaufanym 
rzecznikiem zmian. Łączymy 
ludzi z usługami opieki 
zdrowotnej i społecznej, aby 
mogli oni skutecznie 
oddziaływać na te usługi. 
Robimy to, pomagając im, 
dając im siłę. Wspieramy i 
doradzamy.

Usługi PCC w zakresie opieki zdrowotnej  
i społecznej 
• reprezentowanie interesów społeczeństwa; 
• wspieranie zaangażowania społeczeństwa; 
• pomoc osobom składającym lub  
  zamierzającym złożyć zażalenie; 
• promowanie udzielania przez organy HSC  
  porad i informacji dla społeczeństwa na temat  
  planowania, zlecania i świadczenia usług; 
• podjęcie badań nad najlepszymi metodami i  
  praktykami w zakresie doradztwa i  
  angażowania społeczeństwa. 

CEL



Jesteśmy oddani wartościom HSC i będą 
one odzwierciedlone w naszym 
zachowaniu poprzez:

wykonywanie naszej pracy

Współpraca

Doskonałość

Otwartość i szczerość

Współczucie

Stawiamy ludzi w centrum wszystkiego, 
co robimy

Bazujemy na dowodach

Działamy niezależnie

Pracujemy w ramach  
partnerstwa 

WARTOŚCI



Opieka zdrowotna i społeczna jest skomplikowana, 
dlatego pomagamy ludziom w korzystaniu z niej. 
Angażujemy, włączamy i łączymy. Informujemy, 
wspieramy i doradzamy. Naszym celem jest 
ułatwienie „nieustającego dialogu” między 
społeczeństwem a służbą zdrowia i opieką społeczną. 
Dzięki tej lokalnej i regionalnej sieci możemy 
wspólnie dokonać zmian. 
 

Nasze ukierunkowanie na rozwiązania pozwoli 
ludziom wnieść swoje doświadczenie, wiedzę i 
umiejętności, aby wpłynąć na ustawodawstwo, 
politykę i praktykę w zakresie zdrowia i opieki 
społecznej.

NASZA PRACA
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Nasze struktury zaangażowania 
zapewniają społeczeństwu szereg 
możliwości zaangażowania się zgodnie 
z ich zainteresowaniami w zakresie 
zdrowia i opieki społecznej, na różnych 
poziomach złożoności. 
 
Podstawą naszego zaangażowania jest nasz program 
członkowski PCC dla tych, którzy są zainteresowani 
regularnymi powiadomieniami o ogólnych informacjach i 
rozwoju w zakresie zdrowia i opieki społecznej. 
 
To ogólne utrzymywanie kontaktu z PCC oraz opieką 
zdrowotną i społeczną jest rozszerzone o kolejny 
poziom dzięki naszym centrom obywatelskim PCC 
(PCC Citizen Hubs), które oferują bardziej interaktywny i 
dwukierunkowy proces zaangażowania. Centra 
obywatelskie PCC działają w każdym z obszarów 
Funduszu, z przystosowanym centrum obywatelskim dla 
osób z trudnościami w uczeniu się. Dają one możliwość 
zaangażowania się na poziomie lokalnym, jak również 
stanowią forum dla comiesięcznych wiadomości, 
dyskusji i wymiany informacji. Na następnym poziomie, 
praca staje się bardziej tematyczna. Nasze platformy 
zaangażowania PCC oferują możliwość zaangażowania 
się w tematyczną, zorientowaną na zadania pracę na 

bardziej strategicznym poziomie, z przedstawicielami 
społeczeństwa, jak również sektora zdrowia i opieki 
społecznej oraz wolontariatu i społeczności. 
 
Nasz Komitet ds. priorytetów ludności zbiera 
informacje na temat tego, co społeczeństwo mówi 
nam o zdrowiu i opiece społecznej, jakie problemy i 
obawy wymagają wsparcia oraz na jakie inicjatywy 
polityczne chce mieć wpływ. Jest to 
regionalny podkomitet naszej Rady PCC. Stanowi on 
strategiczne forum do krytycznej oceny relacji 
pomiędzy naszą pracą w zakresie zaangażowania, 
doradztwa i polityki, w szerszym środowisku opieki 
zdrowotnej i społecznej. 
 
Rada PCC jest zarządem Rady Pacjentów i Klientów. 
Wyznacza strategiczny kierunek organizacji jako 
całości, bazując na wiedzy Komitetu ds. priorytetów 
ludności oraz na szerszym głosie opinii publicznej. 
 

ZAANGAŻOWANIE



Nasze doradztwo i wsparcie zaczyna 
się od pierwszego kontaktu z PCC, 
który często polega na udzielaniu porad 
i informacji dla społeczeństwa przez 
telefon lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
 
Koncentrujemy się na wczesnym rozwiązywaniu 
problemów poprzez ułatwione rozmowy, pomoc w 
wyszukiwaniu odpowiednich usług i kierowanie do nich 
w celu zaspokojenia natychmiastowych potrzeb. 
 
Tam, gdzie nie można osiągnąć natychmiastowego i 
wczesnego rozwiązania, nasze wsparcie i pomoc 
prowadzi do indywidualnego i grupowego doradztwa. 
W niektórych przypadkach to wsparcie i doradztwo 
prowadzi do formalnego procesu składania skarg. 
Może to obejmować świadczenie usług niezależnego 
rzecznictwa w ramach SAI (ciężkie zdarzenia 
niepożądane), a także dochodzenia publiczne. 

W całej naszej pracy kładziemy nacisk na 
budowanie relacji i partnerskie podejście, 
stawiając współtworzenie i prawo głosu w 
centrum naszej pracy. Ma to decydujące 
znaczenie dla realizacji naszego celu, jakim 
jest wspieranie zaangażowania obywateli i 
reprezentowanie ich interesów. 
 
Dzięki takiemu podejściu, wykorzystaniu 
umiejętności i technik doradztwa i mediacji na 
poziomie indywidualnym i grupowym, możemy 
zapewnić pomoc (w formie reprezentacji lub w 
inny sposób) osobom składającym lub 
zamierzającym złożyć skargę dotyczącą opieki 
zdrowotnej i społecznej w najbardziej 
efektywny sposób. 
 
 

DORADZTWO



Wykorzystanie materiału 
dowodowego zebranego w tej 
pracy daje nam podstawę do 
naszych działań w zakresie 
wpływu na politykę i 
oddziaływania. 
 
W celu rozszerzenia zasięgu PCC polegamy na 
podejściu „sieci sieci”, wykorzystując sieci i 
powiązania, które, jak wiemy, posiada każda osoba i 
organizacja, która współpracuje z PCC, niezależnie 
od zakresu naszej pracy. W ten sposób 
maksymalizuje się wartość tych połączeń i sieci, 
uwzględniając bogactwo wiedzy i doświadczenia, 
które w nich drzemią. 
 

PCC działa jako swoisty katalizator lub narzędzie 
do „nieustannych rozmów” w całej służbie 
zdrowia i opiece społecznej, ponieważ uznaje, że 
włączenie głosu społeczeństwa do stołu 
decyzyjnego powinno być procesem 
dynamicznym. 
 
Kładziemy nacisk na innowacje w całej naszej 
pracy, aby zmaksymalizować wpływ na politykę i 
funkcję sprawczą PCC. Stawiamy na najlepsze 
metody i praktyki w zakresie doradztwa 
publicznego i angażowania społeczeństwa w 
sprawy związane z opieką zdrowotną i  
społeczną. 
 
 
  

WPŁYW I 
ODDZIAŁYWANIE 
NA POLITYKĘ



Cele strategiczne: 
W dłuższej perspektywie zobaczymy dwie 
duże różnice: 
 
• Głos publiczny ma wpływ na poziomie regionalnym i  
  lokalnym na projektowanie, planowanie, zlecanie i  
  świadczenie opieki zdrowotnej i społecznej. 
• System opieki zdrowotnej i społecznej  
  konsekwentnie reaguje na ludzi z otwartością,  
  uczciwością i współczuciem, aby zaradzić  
  trudnościom lub uchybieniom w standardach opieki. 
 
 

Cele operacyjne: 
w miarę postępu będziemy 
widzieć następujące zmiany: 
 
1. Poprawiona jakość usług 
2. Zwiększona świadomość społeczna w zakresie praw i  

uprawnień w sektorze opieki zdrowotnej 
3. Zwiększony udział społeczeństwa w planowaniu  

transformacji opieki zdrowotnej i społecznej 
4. Poprawa komunikacji dla osób składających skargę na  

HSC 
5. Poprawa kompetencji zdrowotnych 
6. Poprawa podejścia regionalnego we wszystkich  

instytucjach HSC 
7. Zwiększona świadomość marki PCC w HSC i w  

społeczeństwie 
 
 

CELE



Nasza Deklaracja intencji strategicznych 
wyznacza kierunek dla naszych 
pracowników, społeczeństwa i naszych 
partnerów. 

Chociaż istnieje wiele niewiadomych 
(Covid, kwestie podatkowe, polityczne itd.), 
nasze zamiary są niezmienne. Naszym 
zadaniem jest wniesienie głosu społeczeństwa 
do stołów decyzyjnych. Znajdujemy się w fazie 
ogromnej transformacji i zmian. 

Społeczeństwo chce zająć swoje miejsce w dyskusji o 
tym, jak planujemy i świadczymy usługi zdrowotne i 
socjalne, których potrzebujemy. Praca ta będzie 
wspierana przez regionalne strategie zdrowia i opieki 
społecznej oraz plany transformacji, na przykład: 
• Program rządowy dla Północnej Irlandii (The  

Northern Ireland Programme for Government); 
• Zdrowie i samopoczucie 2026: Efekty wspólnej  

pracy (Health and Wellbeing 2026: Delivering  
Together) - program transformacji; 

• Odbudowa usług zdrowotnych i opieki społecznej  
(Rebuilding Health and Social Care Services); 

• Ustawa (reformująca) o opiece zdrowotnej i  
społecznej (Irlandia Północna) z 2009 r.; 

• Ramowe wytyczne Departamentu Zdrowia; 
• Regionalne strategie HSC; 
 
Realizacja naszych priorytetów jest oparta na rocznym 
planie operacyjnym dostępnym na stronie internetowej 
PCC. 

PLANY



Nasze priorytety opierają się na 
zaangażowaniu społeczeństwa 
(priorytety ludzi), obszarach 
szczególnego zainteresowania w 
ramach opieki zdrowotnej i 
społecznej (priorytety operacyjne) 
oraz działaniach niezbędnych do 
realizacji naszej pracy (priorytety 
wspierające): 

Z naszej bieżącej pracy nad zaangażowaniem wiemy, że 
ludzie są najbardziej zainteresowani: 
1. Jakością bezpiecznej opieki 
2. Prawami, uprawnieniami i przekazywaniem informacji 
3. Zaangażowaniem w planowanie i realizację odbudowy i  

poprawy usług zdrowotnych i socjalnych 
4. Dostępem do usług 
 
Naszymi priorytetami operacyjnymi są: 
Odbudowa i naprawa HSC, w szczególności: 
- Planowanie przyszłości 
- Dość podziałów (No More Silos) 
- Rak 
- Osoby szczególnie narażone pod względem klinicznym 
- Opieka domowa 
- Żałoba i opieka paliatywna 
- Planowanie opieki z wyprzedzeniem 
 
Nasze priorytety operacyjne 
- Opieka nad osobami starszymi 
- Zdrowie psychiczne 
- Trudności w uczeniu się 
- Ochrona osób dorosłych 
- Zapytania publiczne 
- Ciężkie zdarzenia niepożądane 
- Tożsamość płciowa 
- Zespół przewlekłego zmęczenia 
 

PRIORYTETY



NOTES



NASZA DROGA 
PAŃSTWA GŁOS 

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH 
INFORMACJI NA TEMAT NASZYCH 
PLANÓW LUB INNYCH ASPEKTÓW 
NASZEJ PRACY PROSIMY O KONTAKT: 
Nr telefonu: 0800 917 0222 
Email: info.pcc@pcc-ni.net 
     Strona internetowa:            
     www.patientclientcouncil.hscni.net 
@PatientClient 
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