Kraków, dnia 8 stycznia 2017 roku

Szanowni Państwol Drodzy Przyjaciele i §ympatycy Fundacji!

Zwracamsię do Was po raz kolejny o vysparcie w postaci Przekazania dla
Fundacji Centruń Leczenia §zpiczaka z Krakowa 1o/o Podatku \A' Gzasie
rozliczóń finansowych za ubiegĘ rok 2016, Pragnę wyrpi9_ szczególne
podziękowania dla każdego z Was, którzy wsparli w jakikolwiek sPosób w
iatach ubiegłych nasządziałalnośćw Polsce.
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa,}<tóra Powstała w 2008
roku jest orginizacją pożytku publicznego. Fundacja wspiera potrzebujących i
dla Szpitala Uniwersyteckiego, cyklicznie
chorych, fininsuje sbizęf med-yczny-oraz
aktyłnie działa w sferze Promocji
organizu3e konfórencje-naukówe
i ochrony zdrowia.

Leczenia §zpiczaka
W latach ubiegĘch Fundacja Centrum
_

wydała

kompleksowa_ diagnostyka i
następujące monogriR-e: ,,Szpiczak mnogi
terapia'', ,,§zpiczaf mnogi - wybrane zagadnienia", ,,§zpiczak mnogi
przypaa'ti'i<lińiczne", ,,Szp-iczak mnogi - p9raqnik dla pacjentów", ,,Kuchnia i
'n
*Óv"vna XXl wieku"- Ływienie w chorobach nowotworowych", ,,§zPiczak
mnogi _ praktyczny przewodnik dla pacjentó#, oraz ,,Dwanaścietygodni".

Dzięki działalnościFundacji

na rzecz

chorych

ze

szpiczakiem
plazmocyiowym jest obecnie możliwe w naszym kraju szerokie zastosowanie
noroc=ósnyit lexow: lenalidomid oraz bońezomib. Aktualnie czYnimY starania
rol"inó leki zareiestrowane na świeciestały się równieŻ dostęPne i
"ny
rerunaowine dla polskicn pacjentów Do zrobienia jest nadal bardzo duŻo,
Ń n""rym kĘu następujące nowoczesne teki: daratumumab, cańilzomibe,
pomdidbmide, elotuzuńań, ixazomib są nie refundowane i ich stosowanie jest
praktycznie niemożliwe z uwagi na wysokie ceny dla chorych.
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Dzięki stałemu postępowi w medycynie przez ostatnie 15 lat stało się

faktem, |z szpiczak plJzmocytowy jest obecnie chorobą przewlekłą,
Średnii życiachorych znacznie się wydłużyłaiobecnie jest to okolo 10 lat, a u
pacjentów jest nadzieja na uzyskanie trwałego wyleczenia.
części
-zwiąi<u
l tym .;eszcze większego sensu nabiera grłówny statutowY cel
W
Fundacii, czyli wspieranie interdyscyplinamego ,,centrum Leczenia

z nowoczesnej
Sipicziń,,, gózie
-i chory będzie miał możliwośćskorrystania
diignostyki

terapii poprowadzonej wspólnie przez zespoł:. hematolog,

radioterapeuta, ońopeda, rehabilitant oraz psycholog. Dzięki coraz
sxutecJńiejszej terbpii prowadzonej lekami o różnym mechanizmie działania
udało się w sposób istotny przedłużyćżycie chorym, jednak u niektórych z
nich pojiwiły się problemy zdrowotne, wymagające opieki ze strony rÓŻnYch
specjili'ston l prigniemy a6y kompleksowa współpraca stworzyła nową jakoŚĆ
leczenia źego złożonego nowohroru.

n"ńlog,

DziałalnośćFundacji aktywnie wspierają liczne organizacje, firmY,
insĘfiucje oraz osoby prywatnó w kraju i zagranicą. Raz jeszcze bardzo
ozięrujemy wszystkińzódotychczasowe ogromne wsparcie i prosimy o dalszy
uoział- w' inicjatywach Fundacji na rzecz pacjentów ze szPiczakiem
plazmocytowym, każdv pnelaw, nawet niewielkiej pomoc{, będzie krokiem
ii"p-Źoo' i ńlizy nas ło ńajważniejszego celu, jakim jest prowadzenie
optymalnej terapli, a być może doprowadzenie do całkowitego wyleczenia.
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'Zanądu Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka
www.szpiczak.aro
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