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WAŻNE
TEMATY:

LIPIEC

2012

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny, drugi
w tym roku numer naszego Biuletynu Informacyjnego. Na łamach

ŚWIATOWY

bieżącego numeru prezentujemy Państwu krótkie podsumowanie

TYDZIEŃ

Drugiej Konferencji naszego stowarzyszenia, która podobnie jak

KONTYNENCJI 2012

w roku ubiegłym otwierała obchody Światowego Tygodnia Kontynencji w Polsce. Tegoroczna konferencja była dla nas szczegól-

DRUGA
KONFERENCJA
„UROCONTI”

nym wydarzeniem, gdyż podczas spotkania po raz pierwszy został
zaprezentowany raport o wpływie NTM na koszty społecznoekonomiczne w Polsce. Jest to pierwsza tego typu kompleksowa analiza kosztów NTM opublikowana w tej części Europy. Raport został przygotowany na zlecenie międzynarodowej organiza-

ILE KOSZTUJE NTM? -

cji WFIP, działającej na rzecz pacjentów z NTM we współpracy

RAPORT O KOSZTACH

z naszym Stowarzyszeniem. Więcej informacji o wynikach raportu

SPOŁECZNO —
EKONOMICZNYCH NTM

UDZIAŁ UROCONTI
W GFI

znajdą Państwo w bieżącym numerze Biuletynu oraz na stronie
www.ntm.pl
W obecnym numerze prezentujemy Państwu również krótką relację z międzynarodowego

spotkania poświęconego problematyce

nietrzymania moczu VI Światowego Forum Inkontynencji, które
odbyło się w Kopenhadze oraz z konferencji prasowej, w której

MIAŁO BYĆ LEPIEJ,

miałam okazję uczestniczyć w charakterze prelegenta, prezentu-

BĘDZIE GORZEJ-

jąc postulaty naszej organizacji.

KONFERENCJA IZBY

Zachęcam do lektury.

POLMED

Z poważaniem,
Anna Sarbak

APEL MSOON
DO PREMIERA

Prezes Zarządu Głównego „UroConti”
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Światowy Tydzień Kontynencji (World
Continence Week) 2012
W dniach 18-24 czerwca br. obchodziliśmy w Polsce czwarty Światowy
Tydzień Kontynencji, ideę zainicjowaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (International Continence Society), której celem jest
popularyzacja problematyki nietrzymania moczu, podnoszenie świadomości nt. zaburzeń związanych z NTM oraz promowanie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia nietrzymania moczu. Światowy Tydzień Kontynencji był również doskonałą okazją do zwrócenia uwagi opinii publicznej oraz decydentów na niezwykle ważny problem jakim jest NTM, który
dotyczy ponad 200 milinów osób na świecie. Polska podobnie jak inne
kraje tj: USA, Kanada, Singapur, Niemcy czy Australia co roku aktywnie
włącza się w obchody Tygodnia Kontynencji.
Duże zainteresowanie ubiegłoroczną konferencją naszego Stowarzyszenia, która otwierała obchody Światowego Tygodnia Kontynencji, było impulsem dla nas do organizacji jej drugiej edycji. Celem tegorocznej konferencji było zwrócenie uwagi na koszty leczenia NTM, wydatki jakie polscy podatnicy oraz my, pacjenci ponosimy z tytułu zachorowalności
na nietrzymanie moczu.
Poza konferencją, w trakcie Tygodnia na terenie poszczególnych oddziałów „UroConti” miało miejsce szereg aktywności promujących profilaktykę oraz leczenie NTM. Zorganizowano, miedzy innymi, wykłady poświęcony tematyce nietrzymania moczu, konsultacje lekarskie oraz spotkania
edukacyjne nt. ćwiczeń mięśni dna miednicy, ich wpływu na profilaktykę
oraz leczenie.
Więcej informacji na temat naszej aktywności w ramach Światowego Tygodnia Kontynencji przeczytają Państwa na stronie www.uroconti.pl
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Druga Konferencja „UroConti” 18.06.2012 r.
Tegoroczne obchody Światowego Tygodnia Kontynencji, wzorem roku
ubiegłego, rozpoczęliśmy od Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji naszego
Stowarzyszenia, którą dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia mogliśmy
ponownie zorganizować w siedzibie resortu. Wśród uczestników spotkania
gościliśmy przedstawicieli międzynarodowych, czołowych organizacji działających w obszarze nietrzymania moczu – WFIP oraz ICS, a także innych
organizacji z Węgier, Czech oraz Litwy. Wśród naszych gości nie zabrakło
również przedstawicieli polskich organizacji pacjenckich (MSOON, Europejska Fundacja Opieki, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego).
Podobnie jak rok temu, najliczniejszą grupę stanowili członkowie z 8 oddziałów naszego stowarzyszenia.

Tytuł

Prelegentami naszej konferencji byli wybitni znawcy tematu: prof. Piotr
Radziszewski (urolog) oraz prof. Tomasz Rechberger (ginekolog), wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - Lilia Kimber-Dziwisz oraz dyrektor placówki zajmującej się
opieką długoterminową w Olsztynie – Hanna Chwesiuk. Łącznie w konferencji udział wzięło 130 osób.

Uczestnicy konferencji
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Druga Konferencja „UroConti” 18.06.2012 r.
c.d.
Kluczowy punktem tegorocznego spotkania była

publikacja pierwszego

w Polsce raportu nt. wpływu NTM na koszty społeczno – ekonomiczne.
Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w tej części Europy. Publikacja raportu wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno wśród lekarzy
obecnych na spotkaniu, gości z zagranicy, jak i samych pacjentów. Raport jest kompleksowym zestawieniem epidemiologii NTM, dostępnych
metod leczenia, łącznych kosztów wynikających z zachorowalności
na NTM w tym kosztów leczenia, społecznych konsekwencji NTM, absencji w pracy, jak i kosztów ponoszonych po stronie placówek opieki długoterminowej. Zebrane w raporcie dane wzbogacone zostały o wyniki badań przeprowadzonych na grupie 200 respondentów naszego Stowarzyszenia.

Marek Cytacki- Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Lynne van Poelgeest-Pomfret (WFIP)
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Druga Konferencja „UroConti” 18.06.2012 r.
c.d.
Bardzo interesującym panelem tegorocznego spotkania były wystąpienia
profesorów urologii (prof. Piotr Radziszewski) oraz ginekologii (prof. Tomasz Rechberger), którzy omówili zalecane metody leczenia nietrzymania moczu, zwracając przy tym szczególną uwagę na ograniczenia w dostępie do niektórych terapii NTM (farmakoterapia, neuromodulacja). Profesorowie nawiązali również do listu otwartego skierowanego od środowiska lekarskiego do Ministra Zdrowia, w którym specjaliści apelowali
o zniesienie zapisu obowiązku wykonania badania urodynamicznego przy
uzyskaniu refundacji leków na OAB. Wystąpienia profesorów wzbudziły
duże zainteresowanie uczestników spotkania i zachęciły do ożywionej
dyskusji na sali.
Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na problematykę opieki długoterminowej. O bieżącej sytuacji oraz kosztach w opiece długoterminowej
w Polsce opowiedziały pp. Lilia Kimber-Dziwisz oraz Hanna Chwesiuk.

Prof. Tomasz Rechberger - ginekolog
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Prof. Piotr Radziszewski– urolog

Tytuł

Pytania do profesorów – B. Woźniak (UroConti Łódź)
Na zakończenie tegorocznej konferencji, na wniosek jednego z członków
naszego stowarzyszenia, został przygotowany list otwarty skierowany
do Ministra Zdrowia. Pod listem podpisali się delegaci Walnego Zebrania
naszego Stowarzyszenia, które odbyło się tuż po konferencji. W naszym
liście wyraziliśmy zaniepokojenie brakiem zainteresowania resortu potrzebami osób z NTM oraz brakiem gotowości przedstawicieli resortu do
publicznego przedstawienia stanowiska w nurtujących nas sprawach. Do
pisma zostały dołączone formułowane od lat postulaty naszego Stowarzyszenia. Wierzymy, że nasz apel skłoni Ministerstwo Zdrowia do spotkania
z przedstawicielami naszej organizacji i omówienia postulatów.
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Tytuł

Hanna Chwesiuk - Prezes NZOZ Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja

Lilia Kimber-Dziwisz – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych
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Ile kosztuje NTM? - raport o kosztach
społeczno - ekonomicznych nietrzymania
moczu
Podczas tegorocznej Konferencji naszego Stowarzyszenia po raz pierwszy
publicznie został zaprezentowany raport nt. kosztów społeczno - ekonomicznych nietrzymania moczu w Polsce. Raport został stworzony na zlecenie Międzynarodowej Federacji Pacjentów z Nietrzymaniem Moczu
(WFIP) przy współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Badanie kwestionariuszowe osób cierpiących na NTM i ich opiekunów, będące integralną
częścią raportu, zostało przeprowadzone na grupie 200 członków naszego Stowarzyszenia.
Raport jest pierwszą tego typu kompleksową analizą kosztów NTM opublikowaną w tej części Europy. Podobne opracowania w ubiegłych latach
powstały w Kanadzie i Australii. Wierzymy, że polski raport pozwoli opinii
publicznej i przedstawicielom resortu zdrowia lepiej zrozumieć problematykę zachorowalności na nietrzymanie moczu oraz idących za tym konsekwencji społecznych i ekonomicznych.
Z raportu wynika, że łączne roczne koszty związane z nietrzymaniem
moczu to ok. 2 mld zł. Jak wskazują dane zawarte w raporcie jedynie
10 % tej kwoty stanowią wydatki NFZ związane z refundacją diagnostyki,
leczenia i zaopatrzenia w środki absorpcyjne. Pozostałe koszty ponoszone są przez samych pacjentów.
Koszty nietrzymania moczu zostały w raporcie podzielone na dwie części:
Koszty bezpośrednie, do których zaliczono:
koszty badań diagnostycznych,
koszty refundacji leków,
koszty zabiegów operacyjnych,
koszty wizyt u specjalistów,
koszty środków absorpcyjnych
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Ile kosztuje NTM? - raport o kosztach społeczno
- ekonomicznych nietrzymania moczu c.d.
W tabeli poniżej przedstawiamy zestawienie rocznych bezpośrednich kosztów
wynikających z zachorowalności na NTM:

SZACUNKOWE KOSZTY Z TYTUŁU ZACHOROWALNOŚCI NA NTM
PONOSZONE W POLSCE W 2011 r.
Koszt refundacji leków na NTM

3 230 500 PLN

Koszt poniesiony przez NFZ na wykonanie badania urodynamicznego

722 000 PLN

Koszt refundacji zabiegów operacyjnych stosowanych w terapii NTM u kobiet i mężczyzn

23 500 000 PLN

Koszty zaopatrzenia w pieluchy anatomiczne i pieluchomajtki osób z NTM poniesione przez NFZ

173 817 000 PLN

Roczny koszt zaopatrzenia w środki absorpcyjne pensjonariuszy cierpiących na NTM w ZOL i ZOP

12 774 000 PLN

Szacunkowy roczny koszt ponoszony przez osoby chore na
NTM na środki absorpcyjne

95 800 000 PLN

Tytuł
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Dane zawarte w raporcie wyraźnie wskazują, że podział kosztów na leczenie

Ile kosztuje NTM? - raport o kosztach
społeczno - ekonomicznych nietrzymania
moczu c.d.
oraz
Koszty pośrednie, do których zaliczono:
hospitalizację i leczenie powikłań NTM,
leczenie zaburzeń psychicznych,
absencję w pracy,
opiekę nieformalną.
W tabeli poniżej przedstawiamy zestawienie rocznych pośrednich kosztów
wynikających z zachorowalności na NTM:

Tytuł

Dane zawarte w raporcie wyraźnie wskazują, że podział kosztów na leczenie
SZACUNKOWE KOSZTY Z TYTUŁU ZACHOROWALNOŚCI NA NTM
PONOSZONE W POLSCE
Koszt leczenia odleżyn powstałych w wyniku zaniedbań związanych z NTM

1 817 000 PLN

Koszt leczenia depresji u osób z NTM w 2010 r.

1 600 000 PLN

Koszty z tytułu utraty produktywności w wyniku
NTM rocznie (ogółem)

1 688 780 000 PLN

Jak wynika z raportu kwota jaką pacjenci ponoszą na zaopatrzenie w środki
absorpcyjne jest bardzo wysoka, stanowi ona 55% kosztów NFZ ponoszonych na refundację środków absorpcyjnych. Warto dodać, że wg aktualnych
przepisów Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zakup środków wchłaniających w 70%, pozostałą część oraz kwotę ponad refundację dopłaca pacjent.
W przypadku pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne, osoby te
zwolnione są z dopłaty własnej do kwoty 77,00 zł. Niestety jak pokazują
wyniki raportu w rzeczywistości refundacja środków absorpcyjnych po stronie NFZ jest mniejsza niż 70%, a pacjent ponosi duże wyższe koszty.
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Ile kosztuje NTM? - raport o kosztach
społeczno-ekonomicznych nietrzymania
moczu
W raporcie poza kosztami nietrzymania moczu, zaprezentowano również
wpływ NTM na jakość życia chorych, ich życie zawodowe, relacje towarzyskie. Poniżej prezentujemy wykres obrazujący jak NTM oddziaływuje
na relacje społeczne osób z NTM.

Pełna wersja raportu o kosztach NTM dostępna jest na stronie
www.ntm.pl.
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Udział w Światowym Forum o Nietrzymaniu moczu
Problem nietrzymania moczu podejmowany jest przez liczne organizacje
nie tylko w Polsce. Grono wybitnych specjalistów oraz osób zainteresowanych problematyką nietrzymania moczu spotkało się w kwietniu w Kopenhadze, aby wspólnie dyskutować na temat inkontynencji.
Tegoroczne Światowe Forum nt. Nietrzymania Moczu odbyło się w dniach
23-25 kwietnia w Kopenhadze i zgromadziło ponad 400 uczestników
z 31 krajów całego świata. Czwórka przedstawicielek naszego Stowarzyszenie również wzięła udział w tym wydarzeniu. Trzydniowe spotkania
obfitowały w liczne wykłady specjalistów z dziedziny medycyny i ekonomii, którzy przedstawiali problematykę nietrzymania moczu w różnych
aspektach, ukazując rolę NTM w życiu jednostki, opiekę nad osobami z
NTM, jak również ekonomiczne konsekwencje zachorowalności na nie-

Tytuł

trzymanie moczu.

Jednym z uczestników Światowego Forum był przedstawiciel pacjentów
Tim Harvey z Berkshire z Wlk. Brytanii, osoba cierpiąca od lat na NTM,
autor wiersza pt. „Lecz nie mogę nikomu tego powiedzieć” (ang.
But I can’t talk to anyone ). Publiczna recytacja wiersza przez samego
autora wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników forum w Kopenhadze, co zainspirowało nas do zaprezentowania jego twórczość podczas
naszej konferencji. Równie interesujące było dla nas wystąpienie Panosa
Kanavos’a z London School of Economics, który zaprezentował wzrost
wydatków na służbę zdrowia w wybranych krajach w przeciągu 20 lat.
W zestawieniu tym Polska znalazła się na pierwszym miejscu z przyrostem wydatków na poziomie 208%. Dla porównania, druga w rankingu
Australia, miała wzrost na poziomie 161%.

Przedstawicielki „UroConti” na GFI w Kopenhadze
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Udział w Światowym Forum
o Nietrzymaniu moczu c.d.
Uczestnictwo w Światowym Forum pokazało jak wiele jeszcze powinniśmy zrobić dla osób z nietrzymaniem moczu w Polsce, by móc zachować
międzynarodowe standardy leczenia NTM, opieki nad osobami z nietrzymaniem moczu oraz zaopatrzenia w środki absorpcyjne.

Prelegenci GFI w Kopenhadze

Uczestnicy GFI w Kopenhadze
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Udział w Konferencji - Niepełnosprawni
w Polsce
5 czerwca w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona problematyce osób niepełnosprawnych w Polsce
Niepełnosprawni w Polsce – miało być lepiej, będzie gorzej? Tematem spotkania była trudna sytuacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz brak zmian w dostępie do zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego. Publiczna debata nad sytuacją niepełnosprawnych
w Polsce miała na celu zwrócenie uwagi decydentów oraz mediów na niezbędną i rychłą zmianę obowiązujących przepisów.
W spotkaniu udział wzięła prezes naszego stowarzyszenia - Anna Sarbak,
która zajęła głos jako prelegent konferencji. W skrócie naświetliła zebranym obecną sytuację osób z nietrzymaniem moczu, zaprezentowała formułowane od lat postulaty naszego stowarzyszenia oraz zasygnalizowała

Tytuł

wieloletni brak nowelizacji przepisów, na mocy których osoby niepełnosprawne i przewlekle chore zaopatrują się w refundowane środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.
Ostatnia realna nowelizacja przepisów miała miejsce ponad 13 lat temu.
Od tego czasu dla osób z nietrzymaniem moczu nic się nie zmieniło. Choć
potrzeby pacjentów rosną, Ministerstwo Zdrowia bagatelizuje ich potrzeby, odkładając wciąż nowelizację rozporządzenia.
Podobne opinie wyrazili przedstawiciele innych organizacji pacjenckich
obecnych na spotkaniu. Środowisko osób niepełnosprawnych i przewlekle
chorych od lat czeka na zmiany, które ułatwiłyby wielu osobom korzystanie z niezbędnych artykułów.

STR. 14

2(6)/2012

STR. 15

Udział w Konferencji - Niepełnosprawni w
Polsce c.d.
Stowarzyszenie „UroConti” w ciągu ostatnich dwóch lat złożyło do Ministerstwa Zdrowia trzy formalne wnioski dotyczące zmian w przepisach:
Maj 2010:
Kryterium chorobowe „nietrzymanie moczu” - ujednolicenie kryterium medycznego uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, podkłady, wkłady anatomiczne)
Październik 2010:
Limit 120 sztuk miesięcznie - zwiększenie limitów ilościowych dla
osób z ciężkim nietrzymaniem moczu
Listopad 2010:
Ginekolog i geriatra - poszerzenie listy lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na refundowane środki absorpcyjne
Wystąpienie p. Anny Sarbak wzbudziło duże zainteresowanie obecnych
na spotkaniu dziennikarzy oraz przedstawicieli Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Podczas konferencji głos zabrał również Józef Góralczyk, przedstawiciel
Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych, który również zwracał uwagę na brak działań resortu zdrowia nad zmianą przepisów dotyczących zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego dla osób
niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Niepełnosprawni od lat walczą
o swoje prawa i łatwiejszy dostęp do niezbędnych sprzętów. Niestety,
resort zdrowia pozostaje głuchy na potrzeby tych osób.
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Wspieramy apel niepełnosprawnych
Stowarzyszenie „UroConti” po raz drugi w tym roku wsparło apel Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierowany
do Premiera RP Donalda Tuska oraz do Ministra Zdrowia.
Środowisko osób niepełnoprawnych z wielką determinacją walczy o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz dostęp
do zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego na poziomie europejskich standardów, dlatego za każdym razem jesteśmy gotowi wesprzeć
działania, które miałyby tę sytuacje poprawić.
Na poprzedni apel, skierowany do Donalda Tuska i Ministra Zdrowia
w styczniu b.r., sejmik nie uzyskał odpowiedzi do dzisiaj. Choć pismo sygnowało 30 organizacji (w tym „UroConti”) apelujących o rychłą zmianę
tych samych, od ponad 10 lat, przepisów, zainteresowania ze strony

Tytuł

premiera oraz resortu zdrowia nadal brak. Choć przez ten czas kilkakrotnie zmienił się minister zdrowia, nadal brak jakiegokolwiek postępu.
Również dziwi obojętność dla naszych problemów premiera Donalda Tuska. To nie kto inny jak on sam deklarował w swoim expose szczególne
traktowanie osób niepełnosprawnych.

STR. 16
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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 dorównujący standardom europejskim.

ul. Ciołka 13
01-445 Warszawa
Tel:(22) 462 49 14
Fax:(22) 533 62 93
E-mail: zg@uroconti.pl
www.uroconti.pl

Oddziały wojewódzkie w:


Bydgoszczy



Gdańsku



Kielcach



Łodzi



Lublinie



Poznaniu



Warszawie



Wrocławiu

