Takeda współpracuje z Organizacjami Pacjentów wspierając inicjatywy, które służą poprawie jakości
życia pacjentów. Współpraca z Organizacjami Pacjentów dotyczy m.in. organizacji programów
edukacyjnych, których celem jest dostarczenie pacjentom obiektywnych i rzetelnych informacji
dotyczących dostępnych metod leczenia, podnoszenie świadomości dotyczącej chorób oraz
znaczenia, jakie ma ich wczesne wykrywanie i właściwe leczenie.
Nasza współpraca oparta jest na zasadach uczciwości, przejrzystości, niezależności i jest zgodna z
zasadami zawartymi w „Kodeksie dobrych praktyk przemysłu farmaceutycznego”.
W 2019 roku udzieliliśmy wsparcia następującym Organizacjom Pacjentów :
•

ALIVIA – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z Warszawy – umowa darowizny pieniężnej
w wysokości 17 000,00zł przeznaczona na dofinansowanie działań edukacyjnych, które
pozwolą na podniesienie świadomości onkologicznej pacjentów i ich rodzin

•

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN z Warszawy –umowa sponsorska
30000,00 zł dot. konferencji „Choroby Rzadkie i Sieroce Produkty Medyczne- wyzwania dla
Polski”, która odbyła się w Warszawie w dn. 19/11/2018r.

•

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z
Warszawy – umowa o współpracy na kwotę 5000,00zł przy realizacji projektu Takeda – „ In
Their Shoes”, który ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat
chorób zapalnych jelita

•

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – umowa sponsorska w
wysokości 5000,00zł dot. udziału w XXIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki
Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbyła się w Częstochowie w dn. 1719/01/2019r. oraz dwie umowy zlecenia dot. organizacji warsztatów dla personelu hospicjów
na kwotę 3000,00zł.

•

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” – umowa barterowa, zgodnie
z którą, Takeda i Stowarzyszenie zobowiązują się do zrealizowania akcji edukacyjnej
skierowanej do lekarzy i pacjentów w zakresie diagnozowania i leczenia chłoniaków oraz
umowa o współpracy na kwotę 3000,00zł dotycząca realizacji badania wśród pacjentów
„Badanie jakości życia i wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie chorych z chłoniakiem
skórnym w Polsce”

•

Stowarzyszenie Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „Łódzcy Zapaleńcy” – umowa
barterowa, zgodnie z którą, Takeda zobowiązuje się do promocji raportu „Badanie pacjentów
z nieswoistymi zapaleniami jelita”, które został opracowany na zlecenie Stowarzyszenia

•

Carita – Fundacja Onkologiczna im. Wiesławy Adamiec – umowa na kwotę 20000,00zł
wspierająca działania edukacyjne w ramach konferencji „Krajowy Dzień Pacjentów ze
Szpiczakiem Mnogim”, która odbyła się 12/10/2019 w Poznaniu oraz umowa o współpracy na
kwotę 5000,00zł dotycząca realizacji badania „Pacjenci leczeni z powodu szpiczaka mnogiego
– doświadczenie i oczekiwania w stosunku do metod leczenia”

•

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy” – umowa o współpracy na
kwotę 5000,00zł dotycząca realizacji badania "Badanie jakości życia i wpływu choroby na
codzienne funkcjonowanie chorych z chłoniakiem skórnym w Polsce"

•

Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” –
umowa darowizny pieniężnej w wysokości 11900,00zł na dofinasowanie projektu „Zapalona
Akademia”

•

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka, umowa darowizny pieniężnej w
wysokości 15000,00zł na wsparcie organizacji 14 Kongresu Stowarzyszenia, które odbyło się
w Olsztynie w dn. 22-24/03/2019

W 2018 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:
•

•

•
•
•

ALIVIA – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z Warszawy - darowizna pieniężna w
wysokości 10 000,00zł przeznaczona na dofinansowanie projektu Kolejkoskop oraz 3 000,00zł
zgodnie z umową o współpracy za organizację i przygotowanie spotkania dla pracowników z
okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach w dn. 21/03/2018r.
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN z Warszawy – darowizna
pieniężna w wysokości 30 000,00zł przeznaczona na wsparcie kampanii „Rzadkie choroby są
częste i ważne” oraz umowa sponsorska 7000,00 zł dot. konferencji „Choroby Rzadkie i
Sieroce Produkty Medyczne- wyzwania dla Polski”, która odbyła się w Warszawie w dn.
19/11/2018r.
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z
Warszawy – darowizna pieniężna w wysokości 10 000,00zł na wsparcie wydania kwartalnika
„J-elita”
Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z Warszawy – umowa sponsorska w
wysokości 5 000,00zł dot. konferencji „VII Forum Pacjentów Onkologicznych”, która odbyła
się w Warszawie w dn. 21/03/2018r.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – umowa sponsorska w
wysokości 5000,00zł dot. udziału w XXII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki
Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbyła się w Częstochowie w dn. 1820/01/2018r. oraz umowy zlecenia dot. organizacji przeprowadzenia warsztatów dla
personelu hospicjów, które odbyły się w Jarnołtówku w dn.22/09/2018 -kwota umowy 2
000,00zł oraz w Żorach w dn.10/11/2018 -kwota umowy 2 500,00zł.

W 2017 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:
•

•

•

ALIVIA – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z Warszawy - darowizna pieniężna w
wysokości 15 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie działań komunikacyjnych, mających
na celu podnoszenie świadomości opinii publicznej na temat dostępności innowacyjnych
terapii onkologicznych dla polskich pacjentów.
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN z Warszawy – dwie darowizny
pieniężne w wysokości 15 000,00 zł przeznaczona na wsparcie kampanii „Rzadkie choroby są
częste i ważne” oraz 6800,00 zł przeznaczone na wsparcie organizacji III Polskiej Konferencji
EUROPLAN – Polska dla Chorób Rzadkich”, która odbyła się w Warszawie e dn. 14/12/2017r.
Stowarzyszenie Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „Łódzcy Zapaleńcy” z Łodzi –
darowizna pieniężna w wysokości 25 000,00 zł przeznaczona na wsparcie projektu, który miał
na celu przeprowadzenie badania ankietowego wśród pacjentów z nieswoistymi zapaleniami

•
•
•
•
•

•

jelita i środowiska medycznego dotyczącego wiedzy na temat terapii biologicznych,
opracowanie ich wyniku oraz stworzenie narzędzia, które będzie mogło być wykorzystywane
zarówno przez pacjentów jak i środowisko medyczne.
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z
Warszawy – darowizna pieniężna w wysokości 2000,00 zł na wsparcie organizacji Światowych
Dni IBD w Szczecinie w dn. 20/05/2017r.
Federacja Pacjentów Polskich z Warszawy –umowa darowizny w wysokości 25 000,00 zł na
wsparcie projektu „Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych
„EUPATI”
Stowarzyszenie UNICORN z Krakowa – umowa sponsorska w wysokości 1 500,00 zł dot.
udziału w konferencji „ 2 Forum Onkologiczne”, która odbyła się w Krakowie e dn.
27/02/2017r.
Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z Warszawy – umowa sponsorska w
wysokości 5 000,00 zł dot. konferencji „VI Forum Pacjentów Onkologicznych”, która odbyła
się w Warszawie w dn. 21/03/2017r.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – umowa sponsorska w
wysokości 5000,00 zł dot. udziału w XXI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki
Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbyła się w Częstochowie w dn. 1921/01/2017r.
Fundacja Tam i z powrotem z Warszawy – darowizna pieniężna w wysokości 22 050,00 zł
przeznaczona na dofinasowanie publikacji „Co warto wiedzieć. Chłoniaki” przeznaczonej dla
pacjentów onkologicznych i ich rodzin

W 2016 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:
•
•

•
•
•
•
•

ALIVIA – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z Warszawy - darowizna pieniężna w
wysokości 30 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie projektu ONKOMAPA.PL, która
stanowi internetowy przewodnik po ośrodkach onkologicznych w Polsce.
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN z Warszawy – darowizna pieniężna
w wysokości 25 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie organizacji warsztatów z zakresu
chorób rzadkich, które odbyły się w Warszawie w dn. 26/10/2016 oraz dofinasowanie udziału
przedstawicieli KFO w Europejskiej Konferencji Chorób Rzadkich, która odbyła się w dn. 2628/05/2016 w Edynburgu.
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa – umowa sponsorska w wysokości 12 000,00
zł dot. konferencji „Kompleksowa terapia dyskrazjii plazmocytowych w 2016r.”, która odbyła
się w Krakowie w dn. 03/09/2016
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy- dofinansowanie udziału w
kursie „Medycyna Paliatywna” 21-22/10/2016 i 04-05/11/2016 w wysokości 600,00 zł
Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z Warszawy – umowa sponsorska w
wysokości 5 000,00 zł dot. konferencji „V Forum Pacjentów Onkologicznych”, która odbyła się
w Warszawie w dn. 05/04/2016
Polska Unia Onkologii z Warszawy – darowizna pieniężna w wysokości 15 000,00 zł
przeznaczone na dofinansowanie bezpłatnej infolinii PUO, która przeznaczona jest dla
pacjentów chorych na raka oraz ich rodzin
Fundacja Razem w Chorobie – darowizna pieniężna w wysokości 15 000,00zł przeznaczona na
dofinasowanie organizacji konferencji oraz spotkań edukacyjnych dla pacjentów z chorobami
onkologicznymi oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących chorób
nowotworowych dla pacjentów

•

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej dofinansowanie udziału w
konferencji „Hospicjum sztuka życia – sztuką jest pomagać” 21-23/01/2016 w wysokości
800,00 zł

W 2015 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:
•
•
•
•
•
•

Fundacja “Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja z Warszawy – darowizna
pieniężna w wysokości 16 600,00 zł przeznaczone na dofinansowanie druku materiałów
informacyjno- edukacyjnych związanych z poprawą jakości życia pacjentów onkologicznych
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa – darowizna pieniężna w wysokości 13
000,00 zł przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu dla pacjentów znajdujących się
pod opieką Fundacji
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy - dofinansowanie udziału w
kursach „Medycyna Paliatywna” 6-7/03/2015, 20-21/03/2015, 23-24/10/2015, 6-7/11/2015
w wysokości 2 700,00 zł
Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z Warszawy – umowa sponsorska dot.
konferencji „IV Forum Pacjentów Onkologicznych”, która odbyła się w Warszawie w dn.
25/05/2015, na kwotę 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie z Łodzi – umowa sponsorska dot. konferencji Nowości i
problemy medycyny paliatywnej 2015, która odbyła się w Łodzi w dn. 19-21/11/2015, na
kwotę 21 460,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaka „Przebiśnieg” z Krakowa – umowa dot.
wsparcia akcji na rzecz chorych na chłoniaka „ Pokażemy Wam Żywe Dowody! Zdemaskujmy
Chłoniaka”, na kwotę 8 000,00zł

W 2014 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:
•

•
•
•
•

Fundacja “Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja z Warszawy – dwie darowizny
pieniężne w łącznej wysokości 39 220,00 zł przeznaczone na dofinansowanie akcji „Forum
Walki z Bólem” oraz materiałów na temat bólu przewlekłego skierowanych do pacjentów z
chorobą nowotworową
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z Warszawy – darowizna pieniężna
w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów kampanii ONKOBIEG
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy- dofinansowanie udziału w
kursie „Medycyna Paliatywna” 10-12/04/2014 oraz 25-26/04/2014 w wysokości 1650,00pln
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych - Oddział Kraków – umowa sponsoringu
konferencji naukowej „XXIII Dzień Alergii poświęconej astmie i chorobom alergicznym” na
kwotę 3000,00 zł
Federacja Stowarzyszeń Amazonki z Poznania – darowizna pieniężna w wysokości 2500,00 zł
przeznaczona na dofinasowanie spotkania edukacyjnego dla pacjentek

W 2013 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pacjenckim:
•

Fundacja “Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja z Warszawy otrzymała darowiznę
pieniężną w wysokości 18 450 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zamieszczenie w
magazynie ogólnopolskim artykułu i wywiadu edukacyjnego na temat bólu przewlekłego

•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności
„Zielony Balonik” z Łodzi otrzymało darowiznę pieniężną w wysokości 30 000 zł na
sfinansowanie kosztów zakupu odczynników do badań immunologicznych dla pacjentów
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z Warszawy otrzymało darowiznę
pieniężną w wysokości 10 000 zł na sfinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników
ochrony zdrowia
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - w roku 2013 przekazaliśmy kwotę
4520 zł na organizację konferencji „Wyleczyć czasami, ulżyć często, pocieszyć zawsze” w
zamian za możliwość organizacji stoiska wystawienniczego oraz udział zaproszonych lekarzy
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie – w roku 2013 przekazaliśmy kwotę 31 600 zł na
organizację konferencji poświęconej tematyce dot. opieki paliatywnej w zamian za możliwość
organizacji stoiska wystawienniczego oraz udział zaproszonych lekarzy.
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy - w roku 2013 zapłaciliśmy
kwotę 2000 zł za możliwość organizacji stoiska wystawienniczego podczas trwania kursu
„Medycyna Paliatywna”.
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział Kraków – w roku 2013
zapłaciliśmy kwotę 3000 zł w zamian za możliwość przeprowadzenia wykładu oraz organizacji
stoiska podczas trwania konferencji naukowej XXII Dzień Alergii poświęconej astmie i
chorobom alergicznym.

W 2012 roku wsparcie od naszej firmy uzyskały następujące organizacje pacjenckie:
•
•

•
•

Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę otrzymało darowiznę pieniężną w wysokości 5000
zł z przeznaczeniem na organizację programu edukacyjnego dla pacjentów chorych na astmę.
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych - Oddział Kraków – przekazaliśmy
kwotę 3000 zł w na organizację konferencji naukowej XXI Dzień Alergii poświęconej astmie i
chorobom alergicznym w zamian za możliwość przeprowadzenia wykładu oraz stoiska
podczas trwania konferencji dla lekarzy.
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie – wpłaciliśmy kwotę 400 zł na rzecz Stowarzyszenia w
zamian za udział lekarza w kursie „Ból i objawy somatyczne” organizowanym przez
Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskie j- przekazaliśmy kwotę 7450 zł na
rzecz Stowarzyszenia w zamian za udział lekarzy w szkoleniu organizowanym przez
Stowarzyszenie pt. „Praktyka w opiece paliatywnej wyrazem uczuć, troski i empatii” oraz za
możliwość organizacji stoiska podczas tego wydarzenia naukowego.

