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Katowice, dnia 29.10.2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
40-844 Katowice
ul. Kossutha 13
DYREKCJA
ŚLĄSKIEGO OW

dotyczy:

wyjaśnienia oraz informacji na temat dostępu do leczenia metodą głębokiej stymulacji
mózgu chorych na dystonię

Szanowni Państwo,
Jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Dystonię i w imieniu wszystkich osób
chorujących na dystonię

zwracam się z pilną prośbą o wyjaśnienie informacji jakie otrzymaliśmy z naszego

szpitala, a mianowicie:
1. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w bardzo dużym stopniu ogranicza dostęp do leczenia metodą
głębokiej stymulacji mózgu (DBS) dla osób chorych na dystonię.
W województwie śląskim na 2013 r. zakontraktowano DBS wystarczające dla leczenia 10 chorych
w tym chorych z chorobą Parkinsona i dystonią i chorych wymagających

wymiany baterii

w urządzeniach wcześniej implantowanych (trwałość baterii jest różna od 2 – 5 lat).
W innych województwach sytuacja jest zróżnicowana, np. w województwie mazowieckim
zakontraktowano 132 procedury DBS na 2013 r. co daje możliwość pełnego leczenia dla 66 chorych
rocznie.
2. Od dłuższego czasu rośnie kolejka chorych z dystonią uogólnioną lub innymi silnymi postaciami
dystonii i nie można udzielać pomocy tym chorym. Na chwilę obecną jest ich około 100 osób, a czas
oczekiwania na leczenie sięga kilkunastu lat.
3. Głęboka stymulacja mózgu (DBS) jest jedyną skuteczną metodą w leczeniu dystonii uogólnionej
i innych ciężkich postaci dystonii, niestety pozostaje stale drogą procedurą, która z tego powodu jest
dostępny tylko dla pacjentów objętych refundacją.
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Duży niepokój budzi ogromna dysproporcja pomiędzy traktowaniem chorych w różnych województwach i nie
rozumiemy działań dyskryminujących śląskich pacjentów.
Na chwilę obecną nie pozostaje nam nic innego, jak tylko prosić Państwa o natychmiastowe zwiększenie takich
kontraktów ze szpitalami na terenie województwa śląskiego, które dysponują znakomitą kadrą specjalistów w tym
zakresie oraz są świetnie wyposażone w odpowiedni sprzęt.
Dlatego prosimy, aby wszyscy chorzy mogli być jak najszybciej prawidłowo leczeni. W przeciwnym razie
będziemy zmuszeni do podjęcia innych działań

prowadzących do uruchomienia ogólnopolskiej kampanii

medialnej, aby pokazać dotychczasową bezduszność Państwa działań prowadzącą do ograniczania
podstawowego konstytucyjnego prawa obywatelskiego obowiązującego w Polsce: prawa do leczenia.

Z poważaniem,
w imieniu wszystkich chorych na dystonię

……………………………………………
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