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WAŻNE TEMATY:
 Pozytywna

rekomendacja AOTM
dla terapii II rzutu OAB

Szanowni Państwo,
Przekazując w Państwa ręce bieżący numer Biuletynu możemy
śmiało powiedzieć, że ostatnie miesiące przyniosły szereg dobrych
wiadomości dla osób z nietrzymaniem moczu oraz cierpiących na
zespół pęcherza nadreaktywnego. Trzy pozytywne rekomendacje
wydane przez Agencję Ocen Technologii Medycznych, które dotyczyły neuromodulacji krzyżowej, terapii za pomocą Botoxu oraz

 Właściwy dobór

środków absorpcyjnych

leku Betmiga (mirabegron), jako terapii II rzutu OAB, to bardzo
duży krok w stronę poprawy dostępu do leczenia nietrzymania moczu.

 Petycja w sprawie

zmiany sytuacji osób
niesamodzielnych
 Udział Stowarzyszenia

w posiedzeniu
Sejmowej Komisji
Zdrowia

Kolejną dobrą wiadomością było również zakończenie prac nad
projektem ustawy o pomocy niesamodzielnym, nad którym przez
ostatnie 7 lat pracowała Grupa Robocza pod przewodnictwem senatora Mieczysława Augustyna. 11. grudnia br. w Sejmie RP, podczas ogólnopolskiej konferencji, autorzy projektu ustawy zaprezentowali jej główne założenia, jak również ekspertyzę finansową
kosztów wejścia w życie projektowanych przepisów. Konferencja
zgromadziła blisko 350 uczestników, w tym również przedstawicieli
ośmiu oddziałów naszego stowarzyszenia. Są oni żywo zaintereso-

 Przekaż swój 1 % dla

„UroConti”

wani szeregiem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy, w tym
również tych dedykowanych dla osób niesamodzielnych z problemem nietrzymania moczu, aktywnie działają na rzecz zbiórki podpisów pod petycją, która ma na celu wsparcie wejścia w życie projektowanych przepisów. Więcej szczegółów na temat wspomnianych rekomendacji, jak i petycji, znajdą Państwo w bieżącym wydaniu Biuletynu.
Życzymy miłej lektury.
Zarząd Główny
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Pozytywna rekomendacja AOTM dla terapii II rzutu
OAB (zespół pęcherza nadreaktywnego)
W poprzednim wydaniu Biuletynu informowaliśmy Państwa o pozytywnych rekomendacjach
wydanych przez Agencję Ocen Technologii Medycznych w kwestii refundacji neurmodulacji
krzyżowej, stosowanej u chorych z nadreaktywnoścą pęcherza moczowego oraz niedoczynnością mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii I i II rzutu. In-

formowaliśmy także o rekomendacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Botox (toksyny botulinowej typu A) w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W bieżącym wydaniu chcielibyśmy podzielić się z Państwem kolejną dobrą wiadomością. 17. Listopada, podczas 40 -tego posiedzenia Rady Przejrzystości, AOTM opracowała
stanowisko w sprawie leku Betmiga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologicznego
leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Ku naszemu zadowoleniu prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) uznał za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Betmiga, dając jednocześnie możliwość wielu pacjentom z OAB, u których dotychczasowe leczenie
I linii zawiodło, dostępu do alternatywnej terapii.
Obecnie w I linii leczenia farmakologicznego dla chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego refundowane są tylko solifenacyna i tolterodyna, dla których w 2009 roku, Rada Konsultacyjna wydała pozytywne stanowiska w sprawie finansowania ze środków publicznych.
Tym bardziej cieszy nas pozytywna rekomendacja AOTM dotycząca kolejnej substancji stosowanej w terapii OAB, dająca szanse chorym na refundację leczenia II rzutu. Z uwagi na
to, iż obecnie, żadna z nowoczesnych terapii II rzutu, dedykowana pacjentom z OAB nie jest
refundowana w Polsce, liczymy, że pozytywna rekomendacja AOTM skłoni resort zdrowia do
wydania, w niedługim czasie, pozytywnej decyzji odnośnie uwzględnienia substancji mirabegron na wykazie leków refundowanych.
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Właściwy dobór środków absorpcyjnych bezpiecznym
i ekonomicznym rozwiązaniem dla osób z NTM
W poprzednim numerze Biuletynu pisaliśmy o międzynarodowych normach określających
zasady doboru środków chłonnych. W tym numerze chcemy więcej uwagi poświecić temu
tematowi, wskazując jednocześnie jak ważnym jest indywidulany dobór środków chłonnych dla osób z nietrzymaniem moczu.
Obowiązujące od 1. stycznia 2014 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, gwarantuje chorym zamienną refundację środków chłonnych, tzn. w ramach limitu ilościowego (60 szt.) oraz cenowego 77 zł
(chorzy onkologiczni) lub 90 zł (pozostali chorzy) mogą zakupić refundowane pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub wkłady anatomiczne, lub podkłady. Możliwość zamiennej refundacji środków chłonnych jest dla chorych doskonałą
szansą, by zakupić produkt, który w najbardziej optymalny sposób zabezpieczy przed
przeciekaniem i będzie odpowiednio dopasowany oraz który zapewni swobodne funkcjonowanie.

Oczywistym jest, że innego rodzaju środków chłonnych potrzebują osoby obłożenie chore
z ciężkim nietrzymaniem moczu. Takie osoby powinny być wyposażone w wysokiej jakości produkty absorpcyjne, które poza odpowiednią chłonnością wydalanego moczu, zabezpieczą też skórę chorego przed podrażnieniem, odparzeniem czy tworzeniem się odleżyn. Natomiast osoby mobilne, cierpiące na lżejsze postacie nietrzymania moczu, mogą
pozwolić sobie na używanie produktów z mniejszą chłonnością, stosowanych jednorazowo dla każdej mikcji.
Kategoryzacja i indywidulany dobór środków chłonnych, poza wspomnianym podziałem
ze względu na stopień nietrzymania moczu, dotyczy szeregu innych czynników t.j: płeć,
rozmiar, stopień mobilności, stopień samodzielności, jak również dobór środków przezn-

czonych do stosowania z bielizną czy wymagających dodatkowego mocowania.
Warto wiedzieć, że odpowiednio dobrane środki absorpcyjne gwarantują choremu, z jednej strony, komfort fizyczny i psychiczny, a z drugiej, optymalne wykorzystanie zakupionego produktu, co z kolei jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem dla budżetu pacjenta,
gdyż dobrze dobrany produkt może lepiej spełniać swoje funkcje oraz jednocześnie eliminować dodatkowe koszty związane z praniem bielizny osobistej czy pościelowej, leczeniem odparzeń, czy zakupem dodatkowych środków chłonnych. Dlatego bardzo istotnym
jest, by informować osoby korzystające ze środków chłonnych, jak prawidłowo dobierać
niezbędne im produkty higieniczne.
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Petycja w sprawie zmiany sytuacji osób niesamodzielnych
W poprzednim numerze naszego Biuletynu poświeciliśmy nieco uwagi na propozycje
zmian systemowych dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi. Zaprezentowaliśmy wówczas Państwu główne założenia projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, opracowane przez Grupę Roboczą pod przewodnictwem senatora Mieczysława

Augustyna. Przygotowane założenia, zawarte w projekcie ustawy, to jednak dopiero
pierwszy krok ku zmianom systemu wsparcia osób niesamodzielnych. Jednak, aby zmiany te mogły zostać wprowadzone w życie, potrzeba zarówno woli politycznej, jak i społecznej. Dlatego ogromną rolę odgrywa tu Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, będąca
ambasadorem koncepcji zmian systemowych zawartych w projekcie ustawy, która kierując się dobrem osób niesamodzielnych i przewlekle chorych, rozpoczęła akcję zbiórki popisów pod petycją adresowaną do Rządu i Parlamentu w sprawie podjęcia działań dla poprawy sytuacji osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Nasze stowarzyszenie, jako jeden
z licznych członków Koalicji, w pełni popiera postulaty zawarte w petycji dotyczące pilnego wprowadzenia pakietu rozwiązań i uprawnień zawartych w projekcie ustawy o pomocy
osobom niesamodzielnym, gwarantujących osobom niesamodzielnym i ich opiekunom:


uzyskanie czeku opiekuńczego oraz refundacji kwalifikowanych kosztów opieki
według zasady „pieniądze idą za klientem”;



wprowadzenie do orzecznictwa trzech kategorii stopnia niesamodzielności;



możliwość zatrudniania przez rodziny opiekunów osób niesamodzielnych;



wprowadzenie urlopu opiekuńczego;



zapewnienie opieki wytchnieniowej;



dofinansowanie kosztów teleopieki.

W pełni podzielając postulaty zawarte w petycji, w ramach naszego stowarzyszenia, podejmujemy szereg aktywności, których celem jest zdobycie licznych podpisów będących
wsparciem dla wejścia w życie proponowanych zmian. Za pośrednictwem członków
wszystkich ośmiu oddziałów naszego stowarzyszenia zachęcamy zaprzyjaźnione instytucje, organizacje, jak również naszych bliskich i znajomych, do aktywnego włączenia się
w zbiórkę podpisów pod petycją. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że tylko liczne poparcie społeczne jest szansą na wprowadzenie zmian, które w naszej ocenie zapewnią lepszą i bezpieczniejszą opiekę nad naszymi bliskimi, a w perspektywie kolejnych lat, zagwarantują również nam samym godną opieką na starość.
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Petycja w sprawie zmiany sytuacji osób niesamodzielnych c.d.
Idea petycji była również szeroko promowana podczas ogólnopolskiej konferencji „Pomoc
osobom niesamodzielnym—prezentacja projektu ustawy”, która miała miejsce 11. grudnia
w Sejmie RP. Liczni uczestnicy konferencji, w tym nasi członkowie, z zainteresowaniem zapoznali się z oficjalną treścią projektu ustawy, jak również wyrazili poparcie dla nowej inicja-

tywy, składając liczne podpisy pod petycją w sprawie zmiany sytuacji osób niesamodzielnych.
Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z konferencji.

Uczestnicy konferencji

Senator M. Augustyn omawiający główne założenia projektu

Przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” oraz MSOON

Wszystkie osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w konferencji, zachęcamy do wyrażenia
swojego wsparcia dla proponowanych zmian oraz złożenia podpisów pod petycją. Treść pety-

cji można pobrać ze strony internetowej Koalicji www.niesamodzielnym.pl. Podpisane petycje prosimy o przesyłanie na adres Biura Koalicji: ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa.
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Udział Stowarzyszenia w posiedzeniu
Sejmowej Komisji Zdrowia
Z końcem listopada 2014r., dzięki uprzejmości przewodniczącego Sejmowej Komisji
Zdrowia – posła Tomasza Latosa, prezes naszego stowarzyszenia, wzięła udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia poświęconemu rozpatrzeniu raportu Ministra Zdrowia
na temat chorób urologicznych. Na posiedzeniu komisji, resort zdrowia reprezentował

wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki, który przedstawił członkom komisji oraz zaproszonym gościom, stosowny raport prezentujących sytuację finansowania oraz dostępność do diagnostyki i leczenia chorób urologicznych.
Wbrew naszym oczekiwaniom spotkanie zostało zdominowane przez tematykę związaną
z finansowaniem oddziałów szpitalnych oraz wyceną procedur medycznych stosowanych
w leczeniu chorób urologicznych. W naszej ocenie, w prowadzonej dyskusji, wyraźnie zabrakło miejsca na omówienie sytuacji pacjentów borykających się z chorobami urologicznymi. Jedyną szansą na podjęcie tej tematyki była krótka wypowiedź prezes naszego
Stowarzyszenia, pani Anny Sarbak, która zabierając głos w dyskusji, zwróciła uwagę
uczestnikom posiedzenia na trudną sytuację osób cierpiących na zespół pęcherza nadre-

aktywnego, którzy od kilku lat borykają się z absurdalnym przepisem utrudniającym im
dostęp do leków refundowanych. Stowarzyszenie „UroConti” już od kilka lat aktywnie zabiega o usunięcie zapisu obligującego pacjentów do wykonania badania urodynamicznego w celu uzyskania możliwości zakupu leku refundowanego. Korzystając z obecności wiceministra zdrowia, Anna Sarbak po raz kolejny zwróciła się do resortu z prośbą o propozycje rozwiązania tego problemu. Niestety, nikt z obecnych na sali przedstawicieli ministerstwa, nie odniósł się do prośby prezes „UroConti”.
Niemniej jednak, podczas rozmowy z wiceministrem Igorem Radziewiczem-Winnickiem,
która miała miejsce po zakończeniu posiedzenia, p. prezes Sarbak została zapewniona,
że wiceminister pamięta o postulatach wnoszonych przez stowarzyszenie, jak również
zachęca stowarzyszenie do umówienia się na indywidualne spotkanie w resorcie zdrowia,
podczas którego będzie możliwość omówienia bardziej szczegółowych tematów.
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4 miliony osób w Polsce cierpi
na nietrzymanie moczu
POMÓŻ NAM POMAGAĆ
PRZEKAŻ SWÓJ

UroConti!
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
Numer KRS: 0000276415
Więcej informacji o tym jak
przekazać nam 1% na
www.uroconti.pl
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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.
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 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz o dostęp do leczenia nietrzymania moczu dorównu-

jący standardom europejskim.

ul. Ciołka 13
01-445 Warszawa
Tel:(22) 279 49 07
Fax:(22) 279 49 10
E-mail: zg@uroconti.pl
www.uroconti.pl
Oddziały wojewódzkie w:


Bydgoszczy



Gdańsku



Kielcach



Łodzi



Lublinie



Poznaniu



Warszawie



Wrocławiu
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