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DZIENNIKARSKI KLUB PROMOCJI ZDROWIA
00-366 WARSZAWA, UL. FOKSAL 3/5
TEL. 0 607 59 68 13

Integracja dla zdrowia
Rozmowa z red. Jadwig¹ Kamiñsk¹, prezesem stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia
ka osób znalaz³o na to czas. Podobnego wsparcia oczekiwa³o te¿ Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Czy nie lepiej by³oby reaktywowaæ poprzednie stowa rzyszenie?
By³ taki pomys³, ale okaza³ siê nierealny. Aby móc reaktywowaæ organizacjê, konieczne jest zebranie podpisów 50
procent jej cz³onków. Tymczasem od zawieszenia dzia³alnoœci poprzedniego stowarzyszenia minê³o ju¿ sporo czasu i niemo¿liwe by³o odtworzenie wszystkich kontaktów.
W tej sytuacji o wiele szybciej i proœciej by³o za³o¿yæ nowe
stowarzyszenie, które jednak opiera siê na statucie poprzedniej organizacji i przyjmuje za swoje jej cele.
Czy oprócz za³o¿eñ organizacyjnych, bêdziecie jeszcze
w jakiœ sposób nawi¹zywaæ do poprzedniej organizacji?

Sk¹d pomys³ utworzenia stowarzyszenia Dziennikarski
Klub Promocji Zdrowia?
Zacznijmy od tego, ¿e pomys³ nie jest nowy. Kilka lat temu istnia³a podobna organizacja dziennikarska, która,
niestety, zawiesi³a swoj¹ dzia³alnoœæ. W œrodowisku jednak czu³o siê potrzebê konsolidacji. Pewnych spraw nie
da siê bowiem rozwi¹zaæ w pojedynkê. Wielokrotnie
zwracali siê do mnie przedstawiciele organizacji i towarzystw lekarskich o zabranie g³osu w sprawach kluczowych dla zdrowia. By³o tak, np. podczas powo³ywania
przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Uk³adu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Przedstawiciele ministerstwa zwrócili
siê do mnie wówczas z pytaniem, kto z dziennikarzy
móg³by wypowiedzieæ siê w tej kwestii. Niestety, tylko kil-
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Oczywiœcie. Doœwiadczenia zdobyte przez dzia³aj¹ce
przed kilkoma laty stowarzyszenie s¹ dla nas niezmiernie
wa¿ne. Wówczas po raz pierwszy uda³o siê nam zintegrowaæ œrodowisko dziennikarskie na tak¹ skalê. Byliœmy liderami w tej dziedzinie. Uda³o nam siê zorganizowaæ sporo imprez masowych, takich jak Tydzieñ dla Serca, Dni Walki z Rakiem czy Ogólnopolskie Forum dla
Zdrowia i wiele innych. Zabieraliœmy te¿ g³os w wielu
sprawach kluczowych dla polskiej s³u¿by zdrowia.
Jakie cele stawia sobie organizacja?
Chodzi nam przede wszystkim o to, by zintegrowaæ œrodowisko dziennikarzy pisz¹cych o zdrowiu, propagowaæ
zdrowy styl ¿ycia. Wa¿ne jest równie¿ poszanowanie
godnoœci zawodu i dbanie o prawo dziennikarzy do
swobodnego wypowiadania siê. Chcemy opiniowaæ politykê dotycz¹c¹ promocji zdrowia, dbaæ o rzeteln¹ informacjê i edukacjê w tej dziedzinie. Ju¿ od roku nasza
grupa inicjatywna organizuje wraz z Centrum Multime-
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dialnym Foksal cykl dyskusji dotycz¹cych najwa¿niejszych problemów, przed którymi stoi medycyna w Polsce.
W roku 2004 bêdziemy ten cykl kontynuowali. Przystêpujemy równie¿ do stworzenia w Domu Dziennikarza,
gdzie jest siedziba stowarzyszenia, Centrum Informacyjnego dla dziennikarzy pisz¹cych o zdrowiu. Bêdzie tam
mo¿na uzyskaæ najpe³niejszy zestaw informacji o imprezach, konferencjach prasowych, sympozjach i kongresach poœwiêconych tematyce zdrowotnej. Dziennikarze
z ca³ej Polski bêd¹ mogli otrzymaæ te informacje zarówno z opracowywanej przez nas strony internetowej, jak
i telefonicznie.

W jaki sposób stowarzyszenie bêdzie pozyskiwa³o œrodki
na dzia³alnoœæ?
Aby unikn¹æ jakichkolwiek dwuznacznych sytuacji, zdecydowaliœmy, ¿e stowarzyszenie nie bêdzie prowadzi³o
w ogóle dzia³alnoœci gospodarczej. Je¿eli bêdziemy chcieli zorganizowaæ wiêksze przedsiêwziêcie, które bêdzie wymaga³o nak³adów finansowych, zwrócimy siê o pomoc do
tzw. cz³onków wspieraj¹cych. Wspó³praca z nimi zostanie
uregulowana w osobnym regulaminie.
Rozmawia³a: Patrycja Majer

26 listopada w warszawskim Domu Dziennikarza zosta³o powo³ane do ¿ycia stowarzyszenie Dziennikarski Klub
Promocji Zdrowia. Organizacja ta nawi¹zuje do dzia³aj¹cego przez szereg lat stowarzyszenia, zrzeszaj¹cego dziennikarzy zajmuj¹cych siê tematyk¹ zdrowotn¹, którego inicjatork¹ i wspó³organizatork¹ by³a red. Wanda Konarzewska. Celem nowego stowarzyszenia, zgodnie z przyjêtym statutem, ma byæ przede wszystkim stworzenie silnej, integruj¹cej œrodowisko organizacji, która bêdzie siê zajmowa³a m.in. szkoleniami dla dziennikarzy medycznych, a tak¿e opiniowaniem przedsiêwziêæ dotycz¹cych opieki medycznej. – Chcemy móc wspó³uczestniczyæ w tworzeniu wa¿nych dla Polaków profilaktycznych programów zdrowotnych – powiedzia³ red. Mariusz Gujski, prowadz¹cy spotkanie.
Podkreœli³ on tak¿e, ¿e stowarzyszeniu zale¿y, aby byæ organizacj¹ o charakterze elitarnym, która skupia osoby zaanga¿owane w edukacjê medyczn¹, rzetelnie i odpowiedzialnie wykonuj¹ce swoj¹ pracê, dobrze przygotowane od
strony fachowej i kieruj¹ce siê zasadami etyki. – Chodzi o to, ¿ebyœmy roœli w si³ê rozs¹dnie, zwracaj¹c uwagê nie na
iloœæ, a na jakoœæ cz³onków – doda³.
Dziennikarze obecni na pierwszym spotkaniu wy³onili cz³onków Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej. Prezesem stowarzyszenia zosta³a red. Jadwiga Kamiñska, dziennikarka Polskiego Radia SA, od lat prowadz¹ca audycje dotycz¹ce zagadnieñ medycznych i funkcjonowania s³u¿by zdrowia. Cz³onkami Zarz¹du stowarzyszenia zostali red. Mariusz Gujski (TVP), red. Janusz Michalak (red. naczelny Wydawnictwa Termedia), red. Dorota Romanowska (Newsweek Polska)
i red. Iwona Schymalla (TVP). Red. Wanda Konarzewska zosta³a jednog³oœnie wybrana prezesem honorowym. Do
Komisji Rewizyjnej natomiast wybrano red. Ewê Gwiazdowicz (Puls), red. Iwonê Konarsk¹ (Przegl¹d) i red. Ryszarda
Sterczyñskiego (¯yjmy d³u¿ej).
Aby móc dobrze realizowaæ za³o¿enia statutowe, stowarzyszenie tworzy radê naukow¹, w sk³ad której wejd¹ najwiêksze autorytety medyczne w kraju.
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