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Позиція Польського Товариства Ревматологів щодо медичної
допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом

Польське Товариство Ревматологів із сумом і жахом сприймає інформацію
про війну на українській землі. Ми - як лікарі - добре знаємо, що таке
страждання, і щосили протистоїмо всім актам агресії проти народу вільної
України, які завжди спричиняють смерть і страждання багатьох невинних
людей.
Ми хочемо подякувати всім польським ревматологам за акти підтримки
народу України, особливо за допомогу громадянам цієї країни, які
знаходять притулок на нашій батьківщині. Ми закликаємо вас надавати
подальшу, ширшу допомогу всіма способами, як інституційно
організованими, так і індивідуальними.
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Ми усвідомлюємо, що серед сотень тисяч людей з України, які втікають з
країни, в якій триває збройний конфлікт, також будуть особи, що
потребують спеціалізованого ревматологічного лікування, включно з
застосуванням імуносупресивних препаратів та біологічної терапії, які в
Польщі доступні лише за Державними програмами лікування. Це
стосується як дорослих, так і дітей з запальними захворюваннями суглобів.
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Як ревматологи, ми висловлюємо підтримку нашим колегам з України та
запевняємо їх у своїй готовності їм допомогти.

Згідно з повідомленням Національного фонду здоров’я, «Громадянину
України, який прибув до Польщі у зв’язку з воєнною агресією Росії в Україні
та який звернувся у зв’язку з проблемами зі здоров’ям до сімейного лікаря,
до лікаря-спеціаліста в поліклініці, або в лікарню, повинна бути надана
адекватна медична допомога. Медичні послуги, надані громадянам
та громадянкам України, будуть безкоштовні, оплачені Національним
Фондом Здоров’я».
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dlaobywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html
Польське Товариство Ревматологів закликає, щоб положення про додаткове
право щодо отримання медичних послуг у Польщі для громадян України
також включали можливість призначення лікарських засобів відповідно до
принципів реімбурсації в Польщі, включаючи можливість використання
біологічного лікування в рамках Державних програм лікування. Польське
Товариство Ревматологів заявляє про готовність надавати всіляку допомогу
в роботі над такими положеннями, які дозволять ефективно лікувати
громадян України в Польщі.
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