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Szanowny Pan
Prof. Łukasz Szumowski
Minister zdrowia

Jako reprezentanci Krakowskiej Grupy Wsparcia Chorych na szpiczaka
plazmocytowego zrzeszonej przy Fundacji Centrum Leczenię Szpiczaka
Twrucamy się z prośbą o niezwłoczne podjęcie decyzji w sprawie
dofinansowania zę środków NFZ wyjazdow sanatoryjnych i rehabilitacyjnych
dla tej grupy chorych.

Obecnie NFZ odrzuca wnioski doĘczące leczenia sanatoryjnego w tej

grupie Chorych, nie dając Pacjentom mozliwości odwołania od tej decyzji.
Chorzy na szpiczaka plazmocytowego cierpią m.in. na dolegliwości

układu ruchu, zarówno w wyniku choroby jak i skutków ubocznych jej leczenia.
Koniecznym zatęmjest umożliwienie im korzystania z rehabilitacji w zakresie

uzgodnionym ze specjalistami i lekarzem prowadzącym. Skazywanie nas na

brak możliwości usprawnienia ruchowego jest niesprawiedliwe
i niezgodnę z prawami pacjenta. Nie jest prawdą, żę osoby z chorobami
nowotworowymi ,,nie nadają się" do leczenia sanatoryjnego czy wyjazdów
rehabilitacyjnych. Dowodem tego był I turnus rehabilitacyjny w Nałęczowie,
zotganizowany ptzęz Fundację Cęntrum Lęczęrua Szpiczaka w porozumieniu
z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i AWF. Z turnusu skorzystało 15

osób, będących w trakcie leczenia, przed i po autoprzeszczepach.
Przeprowadzone przęz specjalistow z AWT badania wykazŃ znac7rLą poprawę

w zakręsie dolegliwości bólołvych i sprawności ruchowej. Ogromny wpływ na

poprawę stanu zdrowia miała równiez zmiana klimatu i otoczenia. Niestety,
ze względu na koszt takiego turnusu nie wszyscy potrzebujący mogli z niego

skorzystać, chociaz opłacają ubezpieczenie zdrowotne. Niezbędne zatem jest,

aby tak jak w przypadku chorych kardiologicmie (kompleksowa terapia),

stworzyć możliwości leczenia sanatoryjnego dla osób chorych na

którzy są obecnie wykluczeni i dyskryminowaniptzez system.

iczaka,



jako esoby dotiffrięię ią uciryZiiwą chorobą, jak również ich najbiźszę

otoczęnie, najlepiej mającyjej objawy i skutki terapii domagamy się, by turnusy

rehabilitacyj ne ma|aĄ się na liście procedur leczenia z dofinansowanięm

NFZ.
Niżej potipisani popierają treść powyźszego pisma i wyrazają zgodę

na przetwarzanię danych osobowych w tym zakresie (zgodnie Rozporządzenie
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z ania 27 kwietnia 20i6 t.

(RoDo)).
L.p. lmię inazwisko Adres zamieszkania
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