V juliju 2008 je bilo na projektno skupino za pripravo spremembe Pravil naslovljeno pismo z
naslednjo vsebino:
Društvo za fibromialgijo
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana
drustvofm@gmail.com
(tel. 07/ 49 64 179)

datum: 26.7.08

Projektna skupina za pripravo spremembe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v
členih, ki obravnavajo zdraviliško zdravljenje
Zadeva: Prošnja in pobuda za umestitev bolezni sindroma fibromialgije in sindroma kronične
utrujenosti v seznam indikacij za zdraviliško zdravljenje, opredeljenih v 45. členu Pravil.
Spoštovani g. Jože Utroša, dr. med!
Smo društvo, ki združuje bolnike s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti. Obračamo se na
Vas kot člana projektne skupine za pripravo spremembe Pravil v členih, ki urejajo pravice do
zdraviliškega zdravljenja. To pismo je odziv na odlično televizijsko oddajo Polnočni klub z naslovom
Slovenska naravna zdravilišča, v kateri ste sodelovali kot imenovani zdravnik ZZZS. Vsebina oddaje je
bila nadvse zanimiva, saj ste posredovali številne informacije, za katere smo Vam bolniki iskreno
hvaležni.
Fibromialgija in sindrom kronične utrujenosti sta bolezni, ki se med drugim izražata s široko
razprostranjenimi bolečinami v mišicah in sklepih. Strokovna terapevtska priporočila vključujejo poleg
medikamentoznega simptomatskega zdravljenja tudi fizikalno terapijo in priporočeno zdravljenje v
naravnem zdravilišču.
Na vodstvo Društva so se v preteklosti obračali bolniki, ki so jim bile zavrnjene vloge za balneološko
zdravljenje z utemeljitvijo, da bolezni nista zajeti v 45. členu Pravil kot indikaciji za zdraviliško
zdravljenje. Menimo, da je to do bolnikov krivično, saj ocenjujemo, da gre za bolezenski stanji, ki
izpolnjujeta vse pogoje za vključitev v dopolnjene standarde.
Bolniki upamo, da republiški strokovni kolegij, ki je bil pristojen za sestavo prenovljenega seznama
revmatičnih bolezni, ni pozabil na naše obolenje in da bosta po novem sindroma fibromialgije in
kronične utrujenosti eksplicitno navedena v kategoriji zunajsklepnega revmatizma.
Če pa je tudi tokrat s strani stroke prišlo do morebitne pozabe na nezanemarljivo število bolnikov, Vas
kot člana projektne skupine v imenu Društva za fibromialgijo vljudno prosimo za zastopanje interesov
naših bolnikov.
Društvo za fibromialgijo združuje bolnike iz vse Slovenije in ne deluje zgolj kot samopomočna
organizacija članov, saj mu je Ministrstvo za zdravje po štirih letih javnega delovanja podelilo status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Predstavitev Društva je
dostopna na spletni strani: www.skufmslovenija.org.
Vljudno se Vam zahvaljujemo za obravnavo naše prošnje in še enkrat hvala za ozaveščanje javnosti
preko TV oddaje, za katero smo se pisno zahvalili tudi urednici oddaje Polnočni klub novinarki
ga.Danici Lorenčič.
S spoštovanjem in z lepimi pozdravi!

v imenu članov Društva
predsednica
Veronika Felicijan

Priloga:
Povezava na TV oddajo:

