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Stowa rry sr,,erri e Ptze sz c zepi o nych
Stowanyszenie Pneszeepionydt Sert powstało w grudniu 2006 l.
z iniciańrw pacientów lKi csK MsWiA w Warszawie oraz ich
lodziń i.prńlaciłił. zostało zarciest]owane w Krajowym Reiestr.e
Sądowym pod nl 0$026880.

n towarzYszenie ma status
Dorganiźacii pożytku pu-
blicznego.

Członkami ZałoĘcie|ami
byĘ23 osoby, w tym 12 osób
po transplantacji serca. Obec-
nie Stowarryszenie liczY 81
członków w tym 36 osoby po
przeszczepie serca i jedna oso-
ba oczekująca na nowe serce.

Działalność naszego Sto-
warzyszenia wlmika z emPa-
tii' altruizmu i chęci uwrażli-
wienia społeczeństwa na pro-
blemy ludzi Po PrzeszczePie.

Idea. która nam przyświe-
ca brzmi:

,,Ęle jesteśmy warci ile
możemv dać z siebie drugie-
mu człowiekowi''.

Głównymi celami Stowa-
rzysżenia są:
1. PomochumanitarnaiĘo-

łeczna osobom po prze-
szczePie serca.

2. Integracjatychosób.

3. Aktywizacja społeczna
i zawodowa.

4. Propagowanie krwio-
dawstwa.

5. Propagowanie leczenia
metodą transplantacji
serca.

6. Wspieranie ośrodków
transplantacji serca w ca-
Łym kraju.

7. Propagowanie zdrowego
srylu życia.

Stowarzyszenie realizuje
swoje cele poprzezi
1. WspóĘracę z władzami,

insqmrcjami, organiza-
cj ami krajowym i i zagr a-
nicznymi zainteresowa-
nymi działalnością Sto.
warzyszenia.

2. WspóĘracę z ośrodkami
Kardiochirurgii, Kardio-
logii, Nefrologii, ośrod-
kami Transplantacji Ser-
ca oraz innych narzą.
dów, np.:

t z Centrum Organizaqj'
no-KoordYnacYjnYm
ds.Transplantacji Poltran-
solant

r lblską Unią Medycyny
Transplantacyjnej,

r Polską Federacją Pacjen-
tów Dialtransplant

r RodzinamiDawcówNa.
rządów.

3. WspóĘracę z przychod.
niami i lekarzami Prowa-
dzącymi osoby przed i po
przeszczepieniu serca.

4. Udzielanie pomocy PsY-
chologicznej, material-
nej osobom po Prze-
szczepie serca i krwio-
davcom.

5. Działalność informacyj-
no-propagandową: or.
ganizowanie odczytów,
konferencji, spotkań te-
matycznych, Publikacje
materiałów'dotyczących
ochrony zdrowia i Profi-
laktyki chorób serca.

6. Rozbudzanie aktywności
i sprawności fi zycznej osób
po przeszczePie serca : or-
ganizowanie zajęć rekre-

Serc

8.

acyjnydr, sPonowYch i tu-
rvswcznych w trakcie sPo-
tkan integacyjnYch.
organizację zjazdow,
warsztatów psycholo gicz-
nvch i rehabilitacYjnYch'
kónferencji, sympozjów
i sootkań naukowych.
Aktywny udział człon-
ków Stowarzyszenra
wmediach.

9. Spotkania zmłodziezą|i-
cóalną i akademicką pro-
muią"L transplantację.

ro. Stitv kontakt z osobami
oczókującymi na prze-
szczep serca i Po opera-
cji. Róguhrne spotkania
z osobami oczekującymi
na pr zeszczep są niezwy-
kle ważne dla obu stron.
oczekujący na ffans-
plantację mogą widzieć
przyszł'e efekty tej tera-
pii, Poznac zasady zyqa
DO przeszczepre otaz
w tyctt trudnYch chwi-
lach poznać bratnią du-
szę -bo nie jesteś sam.

Realizując powyższe cele,
Stowarzyszenie opiera się

wyłącznie na społecznej pra-
cv członków.

Stowarzyszenie będzie
kontynuowało dotychczaso-
we działania oraz będzie się
starało zwrócić szczególną
uwagę na następujące pro.
blemy:
r zatrudnianiaosób po prze.

szczepie serca,

r pozyski'vvanie nowYch
członków i symparytow
Stowarzyszenia,

r edukacja rodzin osób po
transplantacji.
Abyśmy mogli realizować

rihsze cele niezbędne są od-
powiednie środki finanso-
we. Ich źródeł poszukujemy
wśród firm, instytucji pań.

tl Ty|e iesteśmy Warci ile możemy dać
z siebie drugiemu czlowiekowi

r propagowanie uPrawiania
sportu i rekreacji,

r edukację i informację
o pr zeszczep ach narządów
wśród młodziezy poprzez
spotkania w placówkach
oświatowych,

l zorganizowanie dla mło-
dziezy dni otwartYch
w placówkach medycz-
nych zajmujących się
transplantacją narządów,

l spotkania w środowi-
si<ach wiejskich i maĘch
miast,

stwowych oraz osób pry-
watnych - ludzi dobrej wo-
li ' Każde wsparcie jest dla
naszego StowarzYszenia
bardzo pomocne i ułatwia
nam osiągnięcie obranych
celów.

Szczegółowe informacje
o Stowarzyszeniu Przeszcze-
oionvch Serc:
*.'.ń.przozc"epserca.plr
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