
Zawiązanie buta 
– okazja 500zł

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Najpierw lekarz. Specjalista, onkolog. On może 
pomóc. Wie jak walczyć z chorobą, czym ją 
leczyć, kiedy operować, jak się raka pozbyć. 
Chorzy wierzą, że z tego wyjdą; przecież 
medycyna radzi sobie dziś z tak trudnymi 
przypadkami, niemożliwe że tu nie pomoże! 
Czasem okazuje się jednak, że ten konkretny 
przypadek jest nietypowy, rzadki, trudny  
w leczeniu, skomplikowany. W takich sytuacjach 
szansą może być nowoczesny lek, innowacyjna 
terapia. Ta terapia istnieje, tylko ...nie jest do-
stępna. Zaraz zaraz, jak to nie jest dostępna??? 
Niedostępna?!??!!! 

Pojawiają się trudne do wymówienia  
i zrozumienia słowa, nazewnictwo medyczne, 
sformułowania prawne, przepisy. Okazuje się, 
że ten przypadek nie spełnia kryteriów, które 
kwalifikują chorych do leczenia w ramach 
NFZ. A więc istnieje lek, terapia, które mogłyby 
pomóc, ale lekarze mają związane ręce – nie 
mogą ich zastosować. 

Takich chorych jest wielu; pacjentów, 
którzy dowiedzieli się, że metody z sukcesem 
stosowane w podobnych przypadkach w innych 
krajach europejskich – w Polsce są niedostęp-
ne. Dlaczego? Przyczyn jest wiele, ale jedna 
jest podstawowa – są to terapie i leki bardzo 

Przekaż Twój 1% podatku 
i pomóż nam pomagać 
chorym na raka.
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Fundacja Alivia pomaga chorym na 
raka gromadzić fundusze. Naszym 
podopiecznym zrefundowaliśmy wydatki 
związane z leczeniem na łączną kwotę 
ponad 1 miliona złotych.

Możesz również wejść na 
www.alivia.org.pl  
i przekazać dowolną kwotę 
na działania fundacji Alivia.

kosztowne. Publicznych pieniędzy nie starcza 
na najlepsze leczenie dla wszystkich chorych, 
więc nasz system refundacyjny preferuje leki 
generyczne. To rozsądne, tyle że w przypadku 
leków najnowszych, innowacyjnych, tańsze 
odpowiedniki... jeszcze nie powstały.

I wszystko to miałoby sens gdyby nie 
chodziło o ludzkie zdrowie i życie. O zdrowie 
i życie wielu z nas. Do niektórych chorych za-
czyna docierać, że jeśli czegoś nie zrobią, jeśli 
nie wezmą sprawy w swoje ręcę, nie dostaną 
tego, co może uratować im życie. Usłyszą „Nie”, 
a uzasadnieniem odmowy będą niezrozumiałe 
przepisy niezrozumiałej ustawy.

Trudno w to uwierzyć, ale taki scenariusz 
jest udziałem wielu ludzi w naszym kraju. Co 
roku tysiące chorych na raka wydaje własne 
oszczędności, zadłuża się, prosi o pomoc fi-
nansową rodzinę, znajomych i nieznajomych. 
Po to, żeby mieć na badania obrazowe, żeby jak 
najszybciej trafić do specjalisty, żeby leczyć się 
tym, co daje większe szanse na przeżycie.  Mo-
gliby czekać w kolejce jednej, drugiej, kolejnej. 
Może mogliby nawet czekać na powstanie leków 
generycznych. Tylko ich rak nie chce czekać. 
I robi swoje.

Chorych na raka każda chwila  życia kosztuje. 
Niektórzy aby przeżyć  – muszą wydawać na 
nierefundowane leczenie 50 000 zł miesięcznie!

Niektórzy z nas, tacy jak my, 
pewnego dnia otrzymują 
elektryzującą diagnozę: 
rak. Reakcje są różne: szok, 
niedowierzanie, złość, 
wściekłość, załamanie... Ten 
dzień, tę chwilę chcieliby 
wymazać ze swojego życia. 
Bo nagle okazuje się, że 
nic już nie jest takie, jak 
kiedyś i trudno jest żyć tak, 
jak kiedyś. Z dnia na dzień 
najważniejszym zadaniem 
staje się walka o przeżycie. 

Luksusowa choroba


