
 

 

 

Krótka informacja o nas 

Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” zostało utworzone w 2002 r. z inicjatywy dziennikarzy 

zajmujących się profilaktyką i ochroną zdrowia, reprezentujących ogólnopolskie i regionalne media: prasę, 

radio i telewizję. Skupia przedstawicieli mediów ze wszystkich regionów kraju.  

Główne cele organizacji to m.in.: 

✓ promowanie zdrowego stylu życia,  

✓ kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych Polaków, 

✓ upowszechnianie informacji na temat ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,  

✓ popularyzowanie wiedzy o nowoczesnych metodach i kosztach leczenia,  

przede wszystkim chorób cywilizacyjnych, 

✓ propagowanie wiedzy o zaletach i skutkach ubocznych farmakoterapii, 

✓ organizowanie i uczestnictwo w programach edukacyjnych na rzecz promocji zdrowia. 

 (Szczegółowe cele działalności zawiera Statut zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000142429) 

Aby umożliwić dziennikarzom doskonalenie warsztatu i zdobywanie aktualnej wiedzy, 

organizowane są konferencje prasowe i cykliczne, specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty prowadzone 

przez wybitnych specjalistów z wybranej dziedziny medycyny. Najbardziej liczącym się, corocznym 

przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” z udziałem 

przedstawicieli mediów ogólnopolskich i regionalnych. W 2018 roku odbyła się XVII edycja tej 

Konferencji. Dużym zainteresowaniem dziennikarzy cieszą się warsztaty naukowo-szkoleniowe Quo vadis 

medicina?, podczas których podejmowane są tematy z różnych dziedzin medycyny. Ponadto, 

Stowarzyszenie organizuje fakultatywne specjalistyczne seminaria dla dziennikarzy z cyklu Medicinaria we 

współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Odbyło się już dziewięć 

szkoleń w ramach tego projektu, którego głównym założeniem jest wysoka interaktywność zajęć, a wiedza 

dziennikarzy jest każdorazowo weryfikowana za pomocą testu przygotowanego wspólnie z placówką 

dydaktyczną. 

Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” funkcjonuje na zasadzie non profit. W celu 

prowadzenia działalności statutowej ubiega się o finansowe wsparcie podmiotów gospodarczych. 

Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, m. in: Polskim Komitetem 

Zwalczania Raka, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Polskim Towarzystwem Patologów, Polskim 

Towarzystwem Alergologicznym, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Sekcją Bariatryczną 

Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, 

Polskim Towarzystwem Stomijnym – POL-ILKO, Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, Polskim 

Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, Państwowym Inspektoratem Sanitarnym, Narodowym Instytutem 

Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, Centrum Badawczo-Rozwojowym Genetycznych 

Badań Nowotworów Złośliwych READ-GENE i wieloma innymi.   

Organizację reprezentuje 3-osobowy Zarząd: 

• red. Ewa Dux-Prabucka – Prezes Zarządu 

• red. Anna Koprowicz – Wiceprezes 

• red. Jolanta Lenartowicz – Wiceprezes, Skarbnik                              

Działalność statutową Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia” można wesprzeć darowizną na konto: 

ING Bank Śląski nr konta: 22 1050 1054 1000 0022 7209 4273      

Zapraszamy na www.dziennikarze.org 


