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Nareszcie! Na te zmiany czekaliśmy 22 lata! 27 sierpnia 2021 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie
zmieniające dotychczasowe zasady refundacji wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie, w tym środków
absorpcyjnych. Zmiana objęła pieluchomajtki, pieluchy
anatomiczne, majtki chłonne, podkłady i wkłady anatomiczne (urologiczne), a także jednorazowe cewniki
urologiczne. Od 1 grudnia 2021 roku limity cenowe dla
pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych wzrosną do 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym
do 90 sztuk miesięcznie. Dzięki naszym interwencjom
Minister Zdrowia zdecydował się również utrzymać limity
cenowe dla pacjentów nieonkologicznych (P.101) dla podkładów i wkładów anatomicznych (urologicznych) na dotychczasowym poziomie.
Wpływom pandemii SARS-CoV-2 poświęcone zostało
dziesiąte, jubileuszowe wydanie przygotowywanego przy
okazji Światowego Tygodnia Kontynencji (World Continence Week, WCW) raportu „Pacjent z NTM w systemie
opieki zdrowotnej”. Zmiany, jakie wirus wywarł na system
opieki nad osobami z NTM będziemy odczuwać przez
kolejnych kilka lat.
Za nami także Europejski Tydzień Urologii, który w tym
roku odbył się w dniach 20-24 września. W całości został
on poświęcony tematowi inkontynencji, a w szczególności
tematom dotyczącym: odpowiedniej higieny skóry, stosowania umiejętnie dobranych środków chłonnych, leczenia
pęcherza nadreaktywnego, neuromodulacji nerwów krzyżowych, uroonkologii oraz rehabilitacji uroonkologicwznej.
Lokalnym wydarzeniem była regionalna konferencja edukacyjna „Uspokój swój pęcherz – profilaktyka,

diagnostyka, leczenie”, która odbyła się 30 września 2021 r.
w Bydgoszczy. Dzięki bezpłatnej formule zgromadziła ona
szerokie audytorium, a prelegenci, znakomici specjaliści z dziedziny geriatrii, urologii i psychologii, poruszyli
tematy obejmujące: profilaktykę i diagnostykę schorzeń
układu moczowo-płciowego oraz dokonali przeglądu
aktualnych, dostępnych w Polsce terapii w zakresie leczenia inkontynencji, w tym dostępnej w Polsce od 2019 roku
neuromodulacji nerwów krzyżowych, która to metoda od
niecałego roku jest również w zakresie świadczeń realizowanych przez Klinikę Urologii bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego nr.1 im. dr Antoniego Jurasza.
Po konferencji, w Bydgoskim Centrum Sportu odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia „UroConti”. Po zatwierdzeniu uchwał
sprawozdawczych Delegaci podziękowali Zarządowi
Głównemu Stowarzyszenia za prace w kończącej się
kadencji i dokonali wyboru Zarządu na nową kadencję
2021-2024 w składzie: Anna Sarbak – Prezes, Elżbieta
Żukowska – Sekretarz, Aniela Rogowska – Skarbnik.
Niestety, mamy też bardzo smutne wieści. Pożegnaliśmy dwie nasze koleżanki: w sierpniu Grażynę Makowską,
byłą prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia „UroConti” oraz Barbarę Piskorską, członkinię-założycielkę
Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „UroConti”,
z którą pożegnaliśmy się we wrześniu.
W imieniu Zarządu Głównego oraz wszystkich członków Stowarzyszenia, Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Anna Sarbak
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„PACJENT Z NTM W SYSTEMIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ”
– X EDYCJA RAPORTU

T

o już dziesiąte, jubileuszowe wydanie przygotowywanego przy okazji Światowego Tygodnia
Kontynencji (World Continence Week, WCW) raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej”.
Tegoroczna edycja opisuje między innymi kilka przełomowych wydarzeń, które mają lub wkrótce będą
miały istotny wpływ na sytuację polskich pacjentów zmagających się z nietrzymaniem moczu.
Raport powstał w oparciu o dostępne dane i doniesienia z ostatnich 12 miesięcy. Po raz pierwszy w historii na
jego kluczowe wnioski tak wielki wpływ miały okoliczności pozamerytoryczne - czyli pandemia SARS-CoV-2.
Trudno nie zwrócić uwagi na wyraźnie zauważalny spadek liczby wizyt w poradniach urologicznych
i ginekologiczno-położniczych. Wynikało to po pierwsze z nałożonych obostrzeń, a po drugie z obawy
pacjentów dotyczącej pojawiania się w gabinetach lekarskich. Wg znawców rynku, konsekwencją tego będzie
prawdopodobnie tzw. dług zdrowotny, z którym system ochrony zdrowia będzie musiał mierzyć się w kolejnych
latach. Znacząco mniejsza liczba wizyt w poradniach przełożyła się w sposób bezpośredni na wydatki płatnika
na refundację porad ambulatoryjnych związanych z NTM.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

RADA ORGANIZACJI
PACJENTÓW O USTAWIE
REFUNDACYJNEJ

28

lipca 2021 roku odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, działającej przy Rzeczniku
Praw Pacjenta, której członkiem jest Stowarzyszenie „UroConti”. Członkowie Rady dyskutowali na
temat projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej.
Podczas spotkania organizacje zrzeszone w Radzie Organizacji Pacjentów podkreśliły, że środowiskom
pacjentów nie chodzi o zatrzymanie nowelizacji ustawy, a jedynie o nakreślenie priorytetów i rozwianie
wątpliwości związanych z nowymi przepisami.
30 lipca 2021 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się wysłuchanie publiczne, podczas którego organizacje,
w tym Stowarzyszenie „UroConti” przedstawiły swoje postulaty, które zostaną następnie przeanalizowane.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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NOWE WYTYCZNE OCENY
TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
(AOTMIT)

A

gencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała dokument „Wytyczne Oceny
Technologii Medycznych. Wyroby medyczne, część I”. W pracach nad przygotowaniem dokumentu
uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti”.
Celem projektu jest opracowanie wytycznych HTA dla wyrobów medycznych z uwzględnieniem specyfiki
różnych grup przeznaczenia i klas bezpieczeństwa wyrobów. Wdrożenie dokumentu ma zapewnić pacjentom
dostęp do skutecznych i bezpiecznych wyrobów, tworząc równocześnie przyjazne i przewidywalne środowisko
dla producentów wyrobów medycznych. To pierwszy dokument z serii wytycznych dedykowanych wyłącznie
wyrobom medycznym.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

AKTUALNE PLACÓWKI
ŚWIADCZĄCE ZABIEG
NEUROMODULACJI
KRZYŻOWEJ

O

d 1 kwietnia 2019 roku neuromodulacja krzyżowa jest
w pełni dostępna jako świadczenie
gwarantowane w oddziałach urologicznych i ginekologicznych.
Obecnie do wykonywania zabiegu
zostało przygotowanych 7 placówek szpitalnych – 2 ginekologiczne
i 5 urologicznych. Proces kwalifikacji pacjentów do terapii wydaje się
być efektywny, a dostępność do niej
coraz większa. Prezentujemy aktualną listę placówek świadczących
zabieg neuromodulacji krzyżowej.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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ZMIANY W REFUNDACJI
ŚRODKÓW ABSORPCYJNYCH

27

sierpnia 2021 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające dotychczasowe zasady
refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym środków absorpcyjnych.

Zmiana objęła pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady i wkłady anatomiczne
(urologiczne), a także jednorazowe cewniki urologiczne. Po raz pierwszy od 22 lat zmianie uległy limity
cenowe w refundacji środków absorpcyjnych. Od 1 grudnia 2021 roku limity cenowe dla pieluchomajtek,
majtek chłonnych i pieluch anatomicznych wzrosną do 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk
miesięcznie.
Rozporządzenie zostało opublikowane 15 września, a z jego treścią można zapoznać się tutaj.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

POSŁANKA MONIKA
WIELICHOWSKA ŻĄDA
PRZEPROSIN OD MINISTRA
ZDROWIA

P

osłanka Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) zażądała od Wiceministra
Zdrowia Macieja Miłkowskiego przeprosin za stwierdzenie, że niektóre interwencje poselskie „noszą
znamiona zjawiska o charakterze lobbingowym”. W tej sprawie skierowała pismo do Ministra Zdrowia
Adama Niedzielskiego.
W piśmie napisała m.in.: „Mam dla Pana Macieja Miłkowskiego dwa komunikaty. Pierwszy. Zadawałam i będę
zadawać pytania w imieniu pacjentów. A Pan nie ma prawa być recenzentem składanych interpelacji. (...) Drugi.
Działanie na rzecz chorych poskutkowało pomówieniem mnie. Przeprosin od Pana nie oczekuję. Niech Pan
przeprosi chorych. Niech Pan przeprosi pacjentów ze Stowarzyszenia Osób z NTM (...) Pan Maciej Miłkowski
powinien zweryfikować swoje oskarżenie (...) A Pan minister powinien przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą
z pracownikiem, który mu podlega.”
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE POSELSKIE
I ODPOWIEDZI

INTERPELACJA
Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia
interpelację nr 25403 w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat
czekają na refundację leku Betmiga. W interpelacji prosi o odpowiedź na następujące pytania:
1. J aki jest powód blokowania przez Ministra Macieja Miłkowskiego pozytywnej decyzji o refundacji leku
Betmiga (mirabegron) w II linii leczenia dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego?
2. D
 laczego Minister Maciej Miłkowski nie chce przenieść oszczędności finansowych, jakie budżet państwa
uzyskał na wprowadzeniu od 2019 roku zamienników solifenacyny, refundowanej w I linii leczenia, na
rzecz wprowadzenia do refundacji leku Betmiga (mirabegron) w II linii leczenia farmakologicznego?
3. C
 zy i kiedy pacjenci uzyskają dostęp do refundowanego nowoczesnego leczenia?
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 25403 poseł
Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska), w sprawie pacjentów cierpiących na
zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat czekają na refundację leku Betmiga.
Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE POSELSKIE
I ODPOWIEDZI

INTERPELACJE
Poseł Kazimierz Moskal (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Ministra Zdrowia
interpelację nr 25909 w sprawie potrzeby dofinansowania metod diagnozowania i leczenia chorób
urologicznych. W interpelacji prosi o odpowiedź na trzy pytania:
1. J akie działania podejmuje ministerstwo w celu zwiększenia dostępności świadczeń urologicznych?
2. J aki jest średni czas oczekiwania na hospitalizację na oddziałach urologicznych?
3. C
 zy i kiedy ministerstwo podejmie działania w celu dofinansowania procedur urologicznych?
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Waldemar Kraska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 25909 posła
Kazimierza Moskala (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie potrzeby dofinansowania
metod diagnozowania i leczenia chorób urologicznych.
Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE POSELSKIE
I ODPOWIEDZI

INTERPELACJE
Posłanki Monika Rosa i Katarzyna Lubnauer (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowały do
Ministra Zdrowia interpelację nr 26302 w sprawie dostępu chorych na nowotwór gruczołu krokowego do
nowoczesnych technologii lekowych i zabiegowych. W interpelacji proszą o odpowiedź na następujące
pytania:
1. C
 zy Ministerstwo Zdrowia planuje wydanie nowego obwieszczenia refundacyjnego, które będzie ujmować
nowe terapie lekowe dotyczące raka prostaty? Jeśli tak, to w jakim terminie?
2. C
 zy Ministerstwo Zdrowia podejmuje rozmowy z firmami farmaceutycznymi dotyczące zmian
w programach lekowych?
3. C
 zy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na proces
diagnostyczno-terapeutyczny w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego?
4. C
 zy Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę poszerzenia dostępu pacjentów z rakiem prostaty
do apalutamidu, darolutamidu i enzalutamidu?
5. C
 zy Ministerstwo Zdrowia dokona zmiany umożliwiającej wcześniejsze rozpoczęcie leczenia pacjentów
z rakiem prostaty, tak aby nie musieli czekać na terapię aż ich stan zdrowia się pogorszy? Jeśli tak, to
w jakim czasie?
Pełna treść interpelacji: www.sekcjaprostaty.pl
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PACJENCI Z RAKIEM
PROSTATY WCIĄŻ CZEKAJĄ

P

olscy pacjenci z rakiem gruczołu krokowego czują się dyskryminowani. Uważają, że nie są leczeni
zgodnie z aktualną wiedzą i osiągnięciami nowoczesnej medycyny tylko dlatego, że urodzili się po
złej stronie Odry czy Tatr.
Nowoczesne leki – enzalutamid oraz apalutamid i darolutamid miały pojawić się dla pacjentów przed
przerzutami na wrześniowej liście refundacyjnej, ale niestety się na niej nie znalazły.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

EUROPEJSKI TYDZIEŃ
UROLOGII

Z

a nami Europejski Tydzień Urologii. Co roku zorganizowało go Europejskie Towarzystwo Urologiczne
(ang. European Association of Urology – EAU). Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 20-24
września.
W tym roku obchody poświęcone były tematowi inkontynencji, dostępnych metod leczenia, a także tematowi jak
przełamać istniejące tabu na temat nietrzymania moczu.
Poruszono m.in. tematy dotyczące: odpowiedniej higieny skóry, stosowania umiejętnie dobranych środków
chłonnych, leczenia pęcherza nadreaktywnego, neuromodulacji nerwów krzyżowych, uroonkologii oraz
rehabilitacji uroonkologicznej.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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KONFERENCJA „USPOKÓJ
SWÓJ PĘCHERZ”
W BYDGOSZCZY

30

września 2021 roku w Bydgoskim Centrum Sportu, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy odbyła
się regionalna konferencja edukacyjna „Uspokój swój pęcherz – profilaktyka, diagnostyka,
leczenie”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywną dyskusję.
Konferencja dedykowana była dla wszystkich zainteresowanych tematem osób. Podczas jej trwania
wysłuchaliśmy wystąpień znakomitych specjalistów w dziedzinie geriatrii, urologii i psychologii: prof. Katarzyny
Wieczorowskiej-Tobis, prof. Zbigniewa Wolskiego, dr Jana Adamowicza, Leszka Gugi.
Prelegenci poruszyli tematy obejmujące: profilaktykę i diagnostykę schorzeń układu moczowo-płciowego oraz
dokonali przeglądu aktualnych, dostępnych w Polsce terapii w zakresie leczenia inkontynencji, w tym dostępnej
w Polsce od 2019 roku neuromodulacji nerwów krzyżowych, która to metoda od niecałego roku jest również
w zakresie świadczeń realizowanych przez Klinikę Urologii bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego nr.1 im.
dr Antoniego Jurasza.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA NOWEJ
KADENCJI

30

września 2021 roku w Bydgoskim Centrum Sportu, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy odbyła
się regionalna konferencja edukacyjna „Uspokój swój pęcherz – profilaktyka, diagnostyka,
leczenie”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywną dyskusję.
Po zatwierdzeniu uchwał sprawozdawczych Delegaci podziękowali Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia za
prace w kończącej się kadencji i dokonali wyboru Zarządu na nową kadencję 2021-2025 w składzie:
– Anna Sarbak – Prezes
– Elżbieta Żukowska – Sekretarz
– Aniela Rogowska – Skarbnik
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

Nowy Zarząd „UroConti” wraz z prezesem oddziału
kujawsko-pomorskiego Januszem Sędłakiem.
5(45)/2021
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NOWY ZARZĄD
SEKCJI PĘCHERZA

30

września 2021 roku w Bydgoskim Centrum Sportu, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy odbyło
się posiedzenie Sekcji Pęcherza Stowarzyszenia „UroConti”.

Podczas spotkania wybrano nowy Zarząd Sekcji w składzie:
– Anna Goch – Przewodnicząca Zarządu Sekcji
– Zofia Hirsz – Członek Zarządu Sekcji
– Ewa Płonka – Członek Zarządu Sekcji
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

POŻEGNANIE GRAŻYNY
MAKOWSKIEJ I BARBARY
PISKORSKIEJ

5(45)/2021

Z

e smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Grażyny Makowskiej, byłej prezes Lubelskiego Oddziału
Stowarzyszenia „UroConti”, która odeszła w sierpniu 2021 roku oraz Barbary Piskorskiej, członkazałożyciela Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „UroConti”, z którą pożegnaliśmy się we wrześniu.
W imieniu Zarządu Głównego oraz wszystkich członków Stowarzyszenia, Rodzinie i Bliskim Grażyny i Barbary
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
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O „UROCONTI”
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powstało w kwietniu 2007 roku. Od początku
istnienia organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób z problemem
nietrzymania moczu. Stowarzyszenie niesie pomoc i wsparcie osobom z NTM oraz ich
rodzinom.

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Jednym z celów Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy na temat problemu,
jakim jest nietrzymanie moczu. W związku z tym, w ramach swojej działalności,
Stowarzyszenie „UroConti” organizuje cykliczne spotkania edukacyjne
z udziałem lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek. Za pośrednictwem
Stowarzyszenia pacjenci z NTM mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach
gimnastycznych służących wzmocnieniu mięśni dna miednicy, które organizowane są
w każdym z oddziałów Stowarzyszenia.
Ponadto organizacja podejmuje aktywną walkę o prawa pacjentów z nietrzymaniem
moczu, o poprawę ich trudnej sytuacji. Stowarzyszenie walczy m.in. o zmianę zapisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz
o dostęp do leczenia nietrzymania moczu, dorównujący standardom europejskim.
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