
Załącznik do umowy  

 

Załącznik do umowy dotyczący wydatkowania zgromadzonych środków z 1% 

 na leczenie i rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) ), układu ruchu, 

inne schorzenia neurologiczne oraz inne schorzenia przewlekłe. 
 

 1. Cele Programu. 

      1.1. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty leczenia i rehabilitacji osób chorych na „stwardnienie 

rozsiane (SM), układu ruchu, inne schorzenia neurologiczne oraz inne schorzenia przewlekłe” trudności 

związane z dostępem do leków, leczenia oraz środków wpływających na poprawę jakości życia chorych. 

Fundacja „Walczę z SM” postanowiła wprowadzić Program Gromadzenia środków na leczenie i 

rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM), układu ruchu, inne schorzenia neurologiczne oraz 

inne schorzenia przewlekłe, który ma ułatwić dostęp do wyżej wymienionych środków i świadczeń. 

      1.2. Program Gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM), 

układu ruchu, inne schorzenia neurologiczne oraz inne schorzenia przewlekłe”, ma na celu pomóc tym 

osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których niejednokrotnie nie są one w stanie same 

ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 

 2. Adresaci Programu. 

2.1. Program Gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM),   

układu ruchu, inne schorzenia neurologiczne oraz inne schorzenia przewlekłe  jest skierowany do 

podopiecznych Fundacji „Walczę z SM”. 

2.2. Warunkiem korzystania jest podpisanie Porozumienia z Fundacją „Walczę z SM”. 

2.3. Program realizowany jest przez Fundację „Walczę z SM”. 

 

        3.  Zasady korzystania z Programu. 
3.1. W ramach umowy gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację osób chorych na stwardnienie 

rozsiane (SM), układu ruchu, inne schorzenia neurologiczne oraz inne schorzenia przewlekłe”  możliwe jest 

finansowanie zgodnie z Wykazem: 

 

 Zakup leków immunomodulujących oraz innych neurologicznych i w terapiach schorzeń 

współistniejących (udokumentowane receptą) 

 leki immunomodulujące i immunosupresyjne 

 pozostałe leki stosowane w terapii objawowo (np. przeciw spastyczne, przeciwbólowe) 

 leki niezbędne w terapii chorób współistniejących (w tym antydepresyjne i psychotropowe) 

 

 Zakup innych leków (lekarze: psycholog, urolog, logopeda, okulista, ginekolog, psychiatra, 

alergolog, dermatolog, laryngolg, otolaryngolog )- (udokumentowane receptą) 

 leki z innych specjalizacji związane z leczeniem skutków/objawów oraz mające na celu eliminację 

chorób współistniejących 

 środki antykoncepcyjne dla chorych leczonych immunomodulacyjnie oraz 

immunosupresyjnie 

 bądź przyjmujących leki objawowe posiadające przeciwwskazanie do zajścia w ciążę 

 Zakup suplementów i leków łagodzących objawy choroby (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim 

lub receptą) 

 Zakup leków poza granicami RP – zarejestrowanych i dopuszczonych do sprzedaży na terenie 

innych krajów UE przez Agencję Technologii Medycznych, zakup tych leków może odbywać się 

tylko na wyraźne skierowanie od lekarza (udokumentowane receptą), natomiast chory pokrywa 

wszelkie koszty obsługi związane z transakcją zakupu leków. 



 Terapia psychologiczna, terapia neurologiczna, urologiczna, logopedyczna, okulistyczna, 

dermatologiczna i inne łagodzące objawy choroby oraz u rehabilitantów i dietetyków 

 Zabiegi rehabilitacyjne i turnusy rehabilitacyjne, sanatoryjne, uzdrowiskowe, masaże terapeutyczne.  

 

 Zakupu przyrządów i sprzętów do rehabilitacji oraz sprzętów sportowych, wspieranie aktywności 

fizycznej, sprzęt ortopedyczny i medyczny: 

 wejściówki na zajęcia rehabilitacyjne/basen 

 materace rehabilitacyjne/masażery 

 odzież sportowa  nie więcej niż 3 komplety w roku 

 ciśnieniomierze 

 sprzęt wspomagający aktywność fizyczną stacjonarnie/programy treningowe 

 Zakup wózków inwalidzkich oraz innych sprzętów ułatwiających poruszanie się osoby 

niepełnosprawnej ruchowo: kule/balkoniki 

 łózka rehabilitacyjne 

 adaptery/rotatory/rowery stacjonarne.  

 schodołazy/podnośniki/dźwigi osobowe 

 

 Zakup sprzętu ułatwiającego likwidację barier komunikacyjnych wynikających  

z niepełnosprawności lub ograniczeń narządów związanej ze stwardnieniem rozsianym(SM), 

układu ruchu, inne schorzenia neurologiczne oraz inne schorzenia przewlekłe : 

 specjalistyczne aparaty telefoniczne 

 programy komputerowe dla osób słabowidzących 

 rampa podjazdowe 

 poręcze/uchwyty 

 zakup i montaż zatrzasków magnetycznych 

 przyrządy ułatwiające pomoc w ubieraniu się: elastyczne sznurówki, przyrząd do ściągania butów, 

przyrząd do zakładania skarpet, przyrząd ułatwiający zapinanie guzików 

 oczyszczacze powietrza, urządzenia przeciwalergiczne  

 lupy/czytniki 

 rolety wewnętrzne i przyciemniacze szyb na wskazanie lekarza 

 

3.2. W ramach Programu możliwe jest finansowanie przejazdu osoby chorej na turnusy 

rehabilitacyjne. Rozliczane na podstawie umowy użyczenie i druku kilometrówki 

 

3.3. Mając na celu likwidacje barier komunikacyjnych oraz ułatwienie możliwości podjęcia pracy 

zarobkowej, w uzasadnionych przypadkach w ramach Programu dopuszcza się finansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego. 

 

3.4. W ramach Programu nie może być pokrywany zakup paraleków oraz nie może być finansowana terapia 

leczenia stwardnienia rozsianego lub innych schorzeń neurologicznych niezgodnych ze standardami 

Parlamentu Europejskiego. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z  Programu Gromadzenia środków na leczenie i 

rehabilitację osób chorych i w pełni je akceptuję. 
 

 

 

…......................................................................................... 

Data i podpis Odbiorcy wpłat celowych 


