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Szanowni Państwo,

Oddając w Państwa ręce czwarty, ostatni w tym roku, 
numer Biuletynu Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti,  
jesteśmy właśnie w trakcie dużych zmian, jakie czeka-
ją nas w systemie refundacji wyrobów medycznych.  
17 listopada br., na stronach Rządowego Centrum  
Legislacji, ukazały się stanowiska zgłoszone w ramach  
konsultacji publicznych do projektu ustawy. Wśród za-
prezentowanych uwag licznych podmiotów i organizacji, 
znalazły się uwagi Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti. 

Kolejnym tematem, poruszonym na łamach Biuletynu, 
jest brak odpowiedniej farmakoterapii dla pacjentów ze 
zdiagnozowanym nowotworem prostaty. Nowe władze 
Sekcji Prostaty UroConti, mając na uwadze fakt, że  
w Polsce ok. 9 tys. osób dowiaduje się co roku, że cierpi 
na raka prostaty, oraz że nowotwór ten jest wciąż wykry-
wany w stadium wysokiego zaawansowania, zwróciły się 
do Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła z prośbą 
o zorganizowanie spotkania, na którym Sekcja Prostaty 
Stowarzyszenia UroConti przedstawi swoje  postulaty.

W Biuletynie omówiona została również kwestia  
umieszczenia w katalogu świadczeń refundowa-

nych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pac-
jentów cierpiących na ciężkie postacie NTM. Od 5 lat 
Stowarzyszenie aktywnie zabiega o dostęp polskich  
pacjentów do tej metody terapeutycznej. Dlatego też 
licząc, że ta sprawdzona na świecie metoda zostanie  
wreszcie udostępniona poskim pacjentkom, zwró-
ciliśmy się z prośbą o wsparcie naszych postulatów, 
m.in. do posła Marka Hoka, posła Tomasza Latosa oraz 
profesor Danuty Ryglewicz – Konsultanta Krajowego  
ds. Neurologii. 

Na koniec, chcielibyśmy się z Państwem podzielić 
naszym uczestnictwem w Festiwalu KultUro – wydarze-
niu, którego głównym celem było propagowanie profilak-
tyki badań układu moczowego oraz szerzenie wiedzy na 
temat chorób urologicznych. Szczególnym wyróżnieniem 
dla naszego Stowarzyszenia, podczas KultUro, było  ode-
branie z rąk profesora Piotra Chłosty, Prezesa Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego, dyplomu z podziękowa-
niami za godną najwyższego uznania i wdzięczności  
współpracę z Polskim Towarzystwem Urologicznym oraz 
udział w promocji kultury prozdrowotnej w dziedzinie 
urologii. 

Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny 
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WAŻNE TEMATY:
Podziękowania za wsparcie w działaniach 
dotyczących zniesienia badania 
urodynamicznego

UroConti na spotkaniu w Ministerstwie  
o nowej ustawie o wyrobach medycznych

Projekt ustawy dot. refundacji wyrobów 
medycznych. Stanowisko UroConti

Nowy Zarząd Sekcji Prostaty pisze do 
Ministra Zdrowia

Pięcioletnia walka o neuromodulację nerwów 
krzyżowych. Nadal brak decyzji

Relacja z Europejskiego Tygodnia Urologii
Poradnik dla pacjentów

UroConti patronem kampanii CO TRZECIA
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PODZIĘKOWANIA 
ZA WSPARCIE 

W DZIAŁANIACH 
DOTYCZĄCYCH 

ZNIESIENIA BADANIA 
URODYNAMICZNEGO 

Jako Stowarzyszenie UroConti, od 2011 roku 
aktywnie zabiegaliśmy o możliwość znie-
sienia badania urodynamicznego, jako wy-

mogu uzyskania refundowanego leczenia far-
makologicznego, między innymi poprzez liczne 
pisma i petycje, uczestniczenie w spotkaniach 
z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli  
Ministerstwa Zdrowia, czy debaty w mediach.

Po 5 latach walki, zgodnie z wykazem leków refundo-
wanych, który obowiązuje od 1 lipca br., refundowany 
lek zawierający substancję leczniczą solifenacynę 
(Vesicare) dostępny jest dla pacjentów we wskaza-
niu: „zespół pęcherza nadreaktywnego”, nie nato-
miast, jak do tej pory, we wskazaniu: „zespół pęcherza  
nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodyna-
micznym”.

Nieocenioną pomocą w tej walce były wypowiedzi 
wspierających nas lekarzy, profesorów oraz par-
lamentarzystów, którzy składali w tej sprawie in-
terpelacje i zapytania. Podziękowanie za wsparcie  
w działaniach mających na celu zniesienie wymogu 

badania urodynamicznego, kierujemy do: prof. Marka 
Sosnowskiego, prof. Stanisława Radowickiego, prof. 
Zbigniewa Wolskiego, prof. Włodzimierza Baranow-
skiego, prof. Tomasza Rechbergera, prof. Piotra Chło-
sty, prof. Ewy Barcz, dr Michała Sutkowskiego, dr Ta-
deusza Hessela, dr Mariusza Blewniewskiego, poseł 
Beaty Małeckiej-Libery, posła Marka Hoka oraz posła 
Tomasza Latosa.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w różnego 
rodzaju debatach ekspertów, konferencjach Stowa-
rzyszenia UroConti, oraz za wszelkie inne działania 
na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów z ze-
społem pęcherza nadreaktywnego. Wyrażając radość 
z tej zmiany chcemy jednocześnie podkreślić, iż Sto-
warzyszenie zwróciło się również z prośbą o złożenie 
wniosków refundacyjnych do wszystkich producen-
tów leków zawierających substancję czynną o nazwie 
tolterodyna. Niestety żaden z nich, jak czas pokazał, 
nie zdecydował się na taki krok. Wierzymy, że przełom 
jaki osiągnęliśmy z solifenacyną będzie dobrym przy-
kładem dla innych.
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UROCONTI NA 
SPOTKANIU  

W MINISTERSTWIE 
O NOWEJ USTAWIE 

O WYROBACH 
MEDYCZNYCH

19 września 2016 r. odbyło się spotkanie przed-
stawicielek Stowarzyszenia Osób z NTM UroCon-
ti: Anny Sarbak (Prezes Zarządu Głównego), Bar-

bary Woźniak (Skarbnik Zarządu Głównego), Elżbiety 
Żukowskiej (Prezes Oddziału Mazowieckiego), Teresy 
Bodzak (Prezes Sekcji Pęcherza) z Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofem Łandą. 

Podczas spotkania omawiany był temat zmian  
w ustawie dotyczącej refundacji leków oraz wyrobów 
medycznych. Członków UroConti najbardziej niepo-
koiły zagadnienia dotyczące  podtrzymania dotych-
czasowej  jakości produktów absorpcyjnych oraz ich 
dostępność. Pojawiło się również pytanie: Na jakie 
zmiany, poprawiające refundację środków absorpcyj-
nych, możemy liczyć w nowej ustawie.

Wiceminister Łanda podczas rozmowy zadeklarował, 
że wraz z nową ustawą o wyrobach medycznych, 
zwiększone zostaną limity ilościowe na refundowa-
ne środki absorpcyjne. Podczas Dialogu dla Zdrowia 
zadeklarował, że możemy liczyć nawet na 4 sztuki 

dziennie. Zapewnił także, że zmieni się kryterium 
chorobowe uprawniające do zakupu refundowanych 
środków – po pierwsze, refundacja ma przysługiwać 
także pacjentom z wysiłkowym rodzajem nietrzyma-
nia moczu. Po drugie, według słów wiceministra, dla 
osób „obłożnie chorych”, ma zostać zniesione także 
kryterium dodatkowej, obok nietrzymania moczu,  
jednostki chorobowej. 

Wiceminister Łanda zadeklarował również, iż wszyst-
kie uwagi Stowarzyszenia UroConti zostaną uwzględ-
nione w ramach pracy nad nową ustawą o wyrobach 
medycznych. Między innymi, uwzględniony zostanie 
podział na grupy produktów według rozmiaru, a nie-
standardowe rozmiary również zostaną objęte refun-
dacją. 

Na koniec spotkania, Minister zadeklarował chęć bli-
skiej współpracy z organizacjami pacjenckimi, w tym 
ze Stowarzyszeniem UroConti, przy tworzeniu rozpo-
rządzeń.
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17 listopada br. na stronach Rządowego Centrum 
Legislacji ukazały się stanowiska zgłoszone 
w ramach konsultacji publicznych do projektu 

ustawy o refundacji leków, środków specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
Wśród zaprezentowanych uwag wielu podmiotów  
i organizacji, znalazły się również uwagi Stowarzysze-
nia Osób z NTM UroConti. 

Wśród licznych uwag do projektu ustawy postulowali-
śmy o zachowanie podstawowych kategorii środków 
absorpcyjnych (pieluchomajtki, majtki chłonne, wkła-
dy anatomiczne, pieluchy anatomiczne, podkłady),  
o wprowadzenie podziału na grupy produktów według 
rozmiaru oraz z uwagi na porę dnia ich użytkowania 
(dzienne i nocne), a także o rozdzielenie sztywnej 
marży na hurt i detal. Takie rozwiązanie, pozwoliłoby 
uniknąć sytuacji, w której sklepy medyczne zaczęłyby 
być zamykane (można o tym zagrożeniu przeczytać  
w prasie), a apteki wycofałyby się ze sprzedaży refun-
dowanych środków absorpcyjnych z powodu zwięk-
szenia marży dla hurtowni. 

Duży niepokój członków naszego Stowarzyszenia 
budziły również rozwiązania, które mogły spowo-

dować, że zdrowie pacjentów zostanie narażone na 
szwank z powodu dominacji na rynku tzw. wyrobów 
pieluchopodobnych o niskiej jakości. 

Zwróciliśmy uwagę, że kryterium niskie-
go limitu cenowego, stosowane obecnie  
w przypadku przetargów szpitalnych, skutku-
je zaproponowaniem pacjentom produktów  
o bardzo niskiej jakości, zwiększających ryzyko powi-
kłań oraz odleżyn, co w praktyce oznacza, że środki 
absorpcyjne najczęściej przynosi rodzina chorego, 
rezygnując z tego, co oferuje lub czego nie chce za-
oferować szpital. Również ten argument spotkał się 
z przychylnością resortu, dzięki czemu w projekcie 
ustawy zakłada się, że refundacją będą objęte tyl-
ko te wyroby medyczne, które spełniają minimalne  
standardy (parametry techniczne).
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NOWY ZARZĄD 
SEKCJI PROSTATY 

PISZE DO MINISTRA 
ZDROWIA

14 listopada, w Warszawie, odbyło się zebra-
nie członków Sekcji Prostaty Stowarzyszenia 
UroConti. Podczas spotkania wybrano nowych 

członków Zarządu sekcji:

p. Bogusław Olawski (Kraków) – Przewodniczący 
Zarządu Sekcji
p. Artur Marcinek (Kraków) – Członek Zarządu Sekcji
p. Janusz Sędłak (Bydgoszcz) – Członek Zarządu 
Sekcji

Nowe władze Sekcji Prostaty, mając na uwadze fakt, 
że w Polsce ok. 9 tys. osób dowiaduje się co roku, 
że cierpi na raka prostaty oraz, że nowotwór ten jest 
wciąż wykrywany w stadium wysokiego zaawanso-
wania, zwróciły się do Ministra Zdrowia Konstante-
go Radziwiłła z prośbą o zorganizowanie spotkania, 
na którym Sekcja Prostaty Stowarzyszenia UroConti 
mogłaby przedstawić następujące postulaty:

 Rozwój badań profilaktycznych – każdy 
mężczyzna po ukończeniu 40. roku życia powinien 
obowiązkowo poddać się profilaktycznemu bada-
niu PSA, mierzącemu stężenie białka wytwarza-
nego przez gruczoł prostaty. Badanie to pomaga 
we wcześniejszym wykryciu nieprawidłowości  

w obszarze gruczołu krokowego i jest bodźcem do 
przeprowadzenia szerszej diagnostyki.

 Uporządkowanie procedury leczenia pac-
jentów z rakiem prostaty – obecnie w zależności 
od tego, do lekarza jakiej specjalności trafi pac-
jent: urologa, do radioterapeuty lub do onkologa, 
dedykowana jest mu inna terapia. W efekcie o wy-
borze terapii decyduje de facto często losowy wybór 
lekarza.

 Poszerzenie możliwości terapeutycznych  
o nowoczesne leki – obecnie w Polsce w ramach hor-
monoterapii pierwszego etapu pacjenci mają dostęp 
do szerokiej terapii, w postaci kilku refundowanych 
substancji leczniczych, m.in. leuprorelina, gosereli-
na, triptolerina. Natomiast w przypadku wystąpienia 
przerzutów i wdrożenia chemioterapii możliwości 
leczenia hormonalnego są zdecydowanie ogran-
iczone. W Polsce brakuje refundacji leków, które le-
karze mogą ordynować jeszcze przed chemioterapią. 
Natomiast po chemioterapii w zasadzie są skazani 
na jedyny program lekowy z użyciem tylko jednego 
leku o nazwie octan abirateronu („Leczenie opornego 
na kastrację raka gruczołu krokowego ICD-10 C 61”). 
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NOWY ZARZĄD  
SEKCJI PROSTATY 

PISZE DO MINISTRA 
ZDROWIA CD.

 Dostęp do nowoczesnych terapii operacyj-
nych przy zastosowania robotów – metody te są 
powszechnie stosowane w USA, krajach Europy Za-
chodniej oraz krajach Grupy Wyszehradzkiej. Pacjent 
po tego typu zabiegu może liczyć na mniejszy ból 
pooperacyjny, szybką rekonwalescencję, a co za tym 
idzie – lepsze wyniki kliniczne. Przykładem są Stany 
Zjednoczone, gdzie ponad 90 % radykalnej prostatek-
tomii jest wykonywana za pomocą robotów. Dlaczego 
w Polsce ta metoda dotychczas pomimo potwierdzo-
nej naukowo skuteczności nie została objęta refunda-
cją?

 Zwiększenie limitów ilościowych na refun-
dowane środki absorpcyjne z 60 szt. do co najmniej  
90 szt. miesięcznie (pieluchomajtki, pieluchy anato-
miczne, wkłady anatomiczne, majtki chłonne) - obec-
nie osoby cierpiące na nietrzymanie moczu w ramach 
refundacji mogą otrzymać jedynie 60 sztuk środków 
absorpcyjnych miesięcznie. Dotyczy to zarówno pa-
cjentów onkologicznych jak i neurologicznych. Limit 

ilościowy na środki absorpcyjne nie uległ zmianie od 
1999 r., a więc od 16 lat. W porównaniu z krajami są-
siednimi (m.in. Czechami i Słowacją), w Polsce limity 
na refundowane środki są dwa razy mniejsze. Biorąc 
pod uwagę ilość moczu wydalanego przez osobę do-
rosłą w ciągu doby oraz rzeczywistą chłonność pro-
duktów absorpcyjnych, dwie sztuki na dobę są zdecy-
dowanie niewystarczające. Zbyt mała ilość środków 
absorpcyjnych zwiększa ryzyko powikłań, m.in. odle-
żyn i ran, generuje olbrzymie koszty finansowe, a tak-
że dramatycznie obniża komfort naszego życia.

Mając na uwadze powyższe zagadnienia problemo-
we, pragniemy podkreślić, że z punktu widzenia coraz 
większej liczby pacjentów ze zdiagnozowanym nowo-
tworem prostaty liczy się nie tylko życie, ale też jego 
jakość. To mogą nam zagwarantować właśnie takie 
substancje lecznicze, jak np. enzalutamid czy dwu-
chlorek radu-223, które nie tylko wydłużają życie, ale 
co równie istotne znacznie poprawiają funkcjonowa-
nie.
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PIĘCIOLETNIA WALKA 
O NEUROMODULACJĘ 

NERWÓW 
KRZYŻOWYCH. NADAL 

BRAK DECYZJI 

Jednym z postulatów Stowarzyszenia UroConti 
jest umieszczenie w katalogu świadczeń refun-
dowanych procedury neuromodulacji krzyżowej 

dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM. 
Od 5 lat Stowarzyszenie aktywnie zabiega o dostęp 
polskich pacjentów do tej metody terapeutycznej.  
W styczniu 2011 roku, za pośrednictwem ówczesne-
go Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii, pro-
fesora Andrzeja Borówki, Stowarzyszenie UroConti 
przekazało do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wpi-
sanie procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych 
do katalogu świadczeń finansowanych przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Następnym, wyczekiwanym 
przez członków naszego Stowarzyszenia krokiem, 
była pozytywna rekomendacja AOTMiT dotyczą-
ca tej procedury, wydana we wrześniu 2014 roku. 
 
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti z rado-
ścią przyjęło pozytywną rekomendację AOT-
MiT. Dla wielu członków naszego Stowarzysze-
nia, cierpiących na ciężką postać nietrzymania 
moczu, oporną na inne metody leczenia, rekomen-
dacja ta wiązała się z ostatnią nadzieją dostępu do 

bezpiecznej i skutecznej metody terapeutycznej.  
Niestety, do dnia dzisiejszego neuromodulacja ner-
wów krzyżowych nie została objęta refundacją,  
tj. włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych. 
Warto zauważyć, że jest to terapia szczególnie ważna 
dla kobiet dotkniętych ciężkimi postaciami nietrzy-
mania moczu. Mężczyźni dotknięci tą dolegliwością 
mogą skorzystać z refundowanej terapii polegającej 
na wszczepieniu sztucznego zwieracza hydrauliczne-
go, tymczasem możliwości terapeutyczne dla kobiet 
są ograniczone. Koszt obydwu terapii jest zbliżony, 
natomiast neuromodulacja nerwów krzyżowych 
jest zabiegiem zdecydowanie mniej inwazyjnym. 
 
W ostatnim czasie Stowarzyszenie UroConti zwróciło 
się z prośbą o poparcie tego postulatu, m.in. do po-
sła Marka Hoka, posła Tomasza Latosa oraz profesor 
Danuty Ryglewicz, Konsultanta Krajowego ds. Neu-
rologii. Wierzymy, że dzięki wsparciu jak największej 
grupy decydentów, ta sprawdzona na świecie metoda 
zostanie wreszcie udostępniona polskim pacjentkom 
i pacjentom cierpiącym na najcięższe postacie nie-
trzymania moczu.
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RELACJA  
Z EUROPEJSKIEGO 

TYGODNIA UROLOGII

Tegoroczna edycja Festiwalu odbyła się 30 wrze-
śnia i 1 października, została poprzedzona kam-
panią profilaktyczną pod hasłem #prawdziwy-

przyjaciel, której celem jest podkreślenie, że urologa nie 
należy się obawiać, przeciwnie – na jego pomoc można 
liczyć w sytuacjach zagrożenia zdrowia, a nawet życia. 
 
Urologia, profilaktyka, muzyka i sztuka – tak  
w skrócie można opisać Europejski Tydzień Urologii, 
wydarzenie, w którym uczestniczyło nasze Stowa-
rzyszenie. W tym roku stolicę Małopolski odwiedzili 
czołowi specjaliści z całej Europy, którzy spotkali 
się, by rozmawiać o najnowszych trendach w dzie-
dzinie urologii, dzielić się swoją wiedzą z pacjenta-
mi i wspierać pogłębioną dyskusję o profilaktyce. 
 
W sobotę, 1 października w Międzynarodowym Cen-
trum Kultury, odbyła się sesja pacjencka i spotkanie 
różnych stowarzyszeń i organizacji pacjenckich. To wy-
darzenie pogłębiło dialog i znacznie skróciło dystans 
między lekarzami a pacjentami. W ramach wykładów 
towarzyszących European Prostate Cancdyplomu z 
podziękowaniami dla Prezes Oddziału Małopolskiego 
– Bogusława Olawskiego. er Awareness Day wystą-

pili wybitni specjaliści, w tym m.in. prof. Monique Ro-
obol (Holandia) i prof. Thorsten Schloom (Holandia). 
 
Finałem drugiej edycji Festiwalu, był wyjątkowy kon-
cert pt. „EndoPower i Przyjaciele” połączony z wy-
stawą rysunków polskich satyryków „Studium ciała”  
autorstwa dr. Tomasza Wiatra, urologa i rysownika 
oraz Henryka Sawki, Andrzeja Lichoty, Dariusza Wójci-
ka, Pawła Jarońskiego, Jerzego Krzętowskiego, Jarka 
Kozłowskiego i Marcina Treichela.  Na scenie Muzeum 
Inżynierii Miejskiej wystąpili: EndoPower, Janusz 
Grzywacz, Frei Warschu i Kurtyna Siemiradzkiego. 
 
Szczególnym wyróżnieniem dla naszego Stowarzy-
szenia podczas KultUro było  odebranie z rąk profeso-
ra Piotra Chłosty – wybitnego chirurga urologii, preze-
sa Polskiego Towarzystwa Urologicznego, kierownika 
Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, dyplomu z podziękowaniami dla Prezes Oddziału 
Małopolskiego – Bogusława Olawskiego. Dyplom jest 
uznaniem za godną najwyższego uznania i wdzięcz-
ności współpracę z Polskim Towarzystwem Urolo-
gicznym oraz udział w promocji kultury prozdrowot-
nej w dziedzinie urologii. 
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Dypolom uznania z podziękowaniami dla Prezes Oddziału 

Małopolskiego – Bogusława Olawskiego. 
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UROCONTI 
PATRONEM  
KAMPANII  

CO TRZECIA

Stowarzyszenie UroConti zostało patronem Kam-
panii społecznej „Co trzecia”, której celem jest 
pokreślenie roli mięśni dna miednicy w życiu ko-

biety, edukowanie oraz promowanie profilaktyki. Ideę 
Kampanii wspierają ambasadorki, m.in. Paulina Hol-
tz, Nina Nycz, Monika Małecka oraz Jeannette Kalyta.    
 
W ramach kampanii z końcem października ruszy-
ły warsztaty poświęcone mięśniom dna miednicy. 
Warsztaty Pelvic Power to cykl teoretyczno-prak-
tycznych spotkań, które odbyły się w listopadzie  
w największych polskich miastach. Wszystkie 
warsztaty prowadzone były przez: ginekologa, po-

łożną, fizjoterapeutę oraz trenera Pelvic Floor Safe.  
 
W czasie warsztatów zaprezentowana została również 
koncepcja Pelvic Floor Safe, który jest nowatorskim 
programem dostosowywania aktywności fizycznej 
i uprawianych dyscyplin sportowych do potrzeb ko-
biet z problemem wysiłkowego nietrzymania moczu.  
 
Ogólnopolska Kampania „Co Trzecia” jest pierwszym 
krokiem do rozpoczęcia rozmów i działań na temat 
zdrowia intymnego kobiet. Szczegółowe informacje 
dotyczące Kampanii można znaleźć na stronie inter-
netowej www.cotrzecia.pl.
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POMÓŻ NAM POMAGAĆ, PRZEKAZUJĄC SWÓJ

Więcej informacji o tym jak przekazać 1% na www.uroconti.pl

Nietrzymanie moczu może stać się również Twoim problemem,
dlatego rozlicz swój PIT z nami!

Nasze odziały:
Bydgoszcz · Gdańsk · Kielce · Kraków · Łódź ·
Lublin · Poznań · Warszawa · Wrocław

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
numer KRS: 0000276415



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, pielęg-
niarek. 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 aktywne starania o prawa pacjentów z nietrzymaniem 
moczu, o poprawę ich trudnej sytuacji. Stowarzyszenie stara się m.in. o zmianę zapisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz 
o dostęp do leczenia nietrzymania moczu, dorównujący standardom europejskim.

ul. Ciołka 13
01-445 Warszawa
Tel.: (22) 279 49 02
Fax: (22) 279 49 10
E-mail: zg@uroconti.pl
www.uroconti.pl

O „UROCONTI”
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:
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