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Det er trist, at nogen ønsker at dø, fordi deres liv på grund af kræft er blevet så ubærligt. Jane Aamunds råb om hjælp giver anledning til at gøre opmærksom på de senfølger, som mund- og halscancerpatienter lider under. Man er erklæret ”rask”, men senfølgerne er mangeårige og invaliderende. Der udleveres ikke en ”køreplan” for det videre forløb efter udskrivning. Eksempelvis har
mange patienter spiseproblemer resten af deres liv. Tandbehandling, diætist og ergoterapi, psykolog m.v. kan være en økonomisk
byrde, som mange patienter ikke har råd til. Jane Aamund har selv gjort opmærksom på de store summer, hun har måttet ofre af
egen lomme, bare på tandbehandling. Ikke alle har den mulighed.
Især er det problemer med at spise noget, der har fået et af vores medlemmer til at sige: ”bliv rask, men dø af sult”. I Danmark er der til enhver
tid ca. 10.000 ”rask”-meldte hovedhalscancerpatienter. Men årene efter udskrivning fra hospital kan være et helvede i kortere eller længere tid i værste tilfælde resten af livet. Jane Aamund blev opereret for halscancer for ca. 15 år siden. Og som nævnt er der ingen ”køreplan” for at gøre
overlevelsen til også at være et liv med livskvalitet.
Henvisning til klinisk diætist fra egen praktiserende læge findes ikke. Kun som medlem af sygeforsikringen ”danmark” kan der årligt ydes
tilskud à 200 kr. per konsultation, i alt kun 800 kr. Ved fire konsultationer på et år er egenbetalingen sådan ca. 1600 kr. Hertil kommer måske
tilsvarende for ergo-/fysioterapi og psykologhjælp, for ikke at tale om medicin og meget kostbare tandbehandlinger. Det er ikke alle beskåret at
klare den situation. Måtte det lykkes for Foreningen af Kliniske Diætister at opnå tilskud til diætist-hjælp til støtte for alle patienter ramt af disse
senfølger.
Med venlig hilsen
Jette Balslev, formand, Foreningen Hovedhalscancer.dk
www.hovedhalscancer.dk / hovedhalscancer@gmail.com
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