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Wiosna, lato, jesień, zima… Pory roku mijają, 
a pacjenci wciąż czekają. Czekają na zmiany, na leki, 
na nowe limity, na nowe linie leczenia. Rozporządzenie 
w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlece-
nie, choć miało wejść od 1 lipca, wciąż jest niegotowe. 
Ciągle trwają prace nad finalną wersją, choć minęły już 
ponad 3 miesiące od daty nadesłanych uwag i ponad 
20 lat od ostatniej zmiany limitów cenowych. 

Również pacjenci z OAB nadal muszą czekać. Długo 
wyczekiwany lek mirabegron ponownie nie znalazł się 
na liście refundacyjnej (najnowsza zaczęła obowią-
zywać od 1 lipca). Przestały już do nich przemawiać 
argumenty, że cały system ochrony zdrowia skoncen-
trowany jest na walce z COVID-19. Nie można bowiem 
zaniedbywać innych obszarów terapeutycznych, 
a takim z pewnością jest zespół pęcherza nadreak-
tywnego. Polska na tle Europy znalazła się na szarym 
końcu w dostępności do leczenia tego schorzenia, 
a perspektyw na zmianę tej sytuacji nie widać.

Z kolei pacjenci onkologiczni, coraz później diagno-
zowani, głównie z powodu pandemii – już ruszyli do 
lekarzy i efekt mamy alarmujący. Według statystyk 
w zeszłym roku w Polsce wykryto 20 procent mniej 
nowotworów, w tym nowotworów gruczołu kroko-
wego. Mężczyźni, czekając na poszerzenie programu 
lekowego coraz częściej są diagnozowani z zaawanso-
wanym stadium choroby, czyli już z przerzutami. Dla 
tych osób od kilku lat funkcjonuje program lekowy 

oferujący nowoczesne leki hormonalne, takie jak 
np. enzalutamid. Niestety, jak się ostatnio dowiedzie-
liśmy, pacjentom z nowotworem prostaty grozi ograni-
czenie dostępności do aktualnego programu z uwagi 
na kończący się 31 sierpnia okres ważności decyzji 
refundacyjnych. 

O tych i innych problemach chorych z NTM rozma-
wiano podczas Światowego Tygodnia Kontynencji 
obchodzonego w dniach 21-24 czerwca. W 6 sesjach 
tematycznych wzięli udział reprezentanci kilkunastu 
specjalizacji medycznych w myśl hasłu „Inkontynen-
cja = interdyscyplinarność”. Wszystkie debaty można 
odtworzyć na stronie www.wcw2021.pl, do czego Pań-
stwa serdecznie zachęcam.

My tymczasem czekamy z nadzieją na lepsze wieści 
dla pacjentów, bo ostatnio coraz trudniej o takowe. 
Najlepszym przykładem jest reakcja na ministerialny 
projekt dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Więk-
szość środowisk producenckich oraz część pacjenc-
kich zaapelowało o wyrzucenie tego dokumentu do 
kosza. „UroConti” nie popiera tak radykalnych kroków, 
wierząc w dialog i porozumienie. Nawet jeżeli strona 
rządowa do dialogu nie jest specjalnie chętna, co wie-
lokrotnie odczuliśmy, uważamy, że należy wytrwale 
wypracowywać argumenty, szukając zrozumienia, 
a nie konfrontacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,
Anna Sarbak

WAŻNE TEMATY:
Nadal trwają prace nad finalną wersją 
rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych
Niepewna przyszłość leczenia gruczołu krokowego
Obchody Światowego Tygodnia Kontynencji
Pacjenci wciąż bez II linii leczenia OAB
Ankieta o stronie Stowarzyszenia „UroConti” 
Wywiad z Elżbietą Żukowską, sekretarz 
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zleceń
Musimy skutecznie leczyć OAB
Anna Sarbak w Obywatelskim Parlamencie 
Seniorów
Pacjenci z rakiem prostaty czekają na nowe leki
Kongres ICS 2021
Interpelacje poselskie i odpowiedzi
Odpowiedź NFZ na pismo „UroConti” w sprawie 
rozwiązania polegającego na bezpośredniej 
dostawie refundowanych wyrobów medycznych 
do domu pacjenta
Dyżur „UroConti” na infolinii RPO

www.uroconti.pl

http://www.wcw2021.pl,
http://www.uroconti.pl
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NADAL TRWAJĄ PRACE 
NAD FINALNĄ WERSJĄ 

ROZPORZĄDZENIA 
W SPRAWIE WYROBÓW 

MEDYCZNYCH

NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ 
LECZENIA GRUCZOŁU 

KROKOWEGO

Prace nad finalną wersją rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
nadal trwają. Pacjenci czekają na zmiany.

Chociaż rozporządzenie miało wejść w życie od 1 lipca, wciąż brakuje wniosków z konsultacji publicznych. 
Do opublikowanego na początku kwietnia projektu nowelizacji rozporządzenia napłynęło bardzo wiele uwag, 
a departament zajmujący się dokumentem nadal nie zakończył ich analizy.

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski nie wykluczył zmian w stosunku do przedstawionego projektu – bardzo 
istotne będą zdaniem ministra Miłkowskiego uwagi, jakie napłynęły do kategorii wyrobów chłonnych.

Wg ekspertów w zeszłym roku w Polsce wykryto 20 procent mniej nowotworów, w tym nowotworów 
gruczołu krokowego. 

To nie dlatego, że nagle poprawiła się epidemiologia i co piąty pacjent nie zachorował. Po prostu ich nie zdia-
gnozowano. Pojawią się w tym roku, w dużo gorszym stanie. Czy będzie miał ich kto i za co leczyć? – zapytali 
zaniepokojeni członkowie Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti”.

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.940.21.html
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.941.21.html
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OBCHODY ŚWIATOWEGO 
TYGODNIA KONTYNENCJI

PACJENCI WCIĄŻ BEZ II LINII 
LECZENIA OAB

Już po raz 13. z inicjatywy Stowarzyszenia „UroConti” odbył Światowy Tydzień Kontynencji (World 
Continence Week – WCW) w Polsce. Jego obchody służą budowaniu świadomości wpływu inkonty-

nencji na życie pacjentów i zachęcaniu ich do szukania pomocy, by nie musieli cierpieć w samotności 
i milczeniu.

Podczas Światowego Tygodnia Kontynencji obchodzonego w dniach 21-24 czerwca, odbyło się 6 sesji, w któ-
rych udział wzięli reprezentanci następujących specjalizacji: farmakologia, fizjoterapia, geriatria, ginekologia, 
medycyna rodzinna, onkologia, pielęgniarstwo diabetologiczne i stomijne, położnictwo, proktologia, protetyka 
słuchu i urologia. 

Podczas dwóch sesji poruszony został temat neuromodulacji nerwów krzyżowych. W Polsce metoda ta nadal 
jest dla wielu pacjentów czymś nowym i nieznanym. Aktualnie w Polsce zabieg ten wykonywany jest w 7 ośrod-
kach w 4 miastach: w Bydgoszczy, Krakowie i Łodzi (po jednym ośrodku) oraz w Warszawie (w 4 ośrodkach).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-

bów medycznych, które weszło w życie 1 lipca 2021 roku.

Na liście nadal nie znalazł się mirabegron stosowany w II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.956.7.html
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.950.7.html
http://uroconti.pl/nowosci.nowosc.969.7.html
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ANKIETA O STRONIE 
STOWARZYSZENIA 

„UROCONTI”

WYWIAD Z ELŻBIETĄ 
ŻUKOWSKĄ, SEKRETARZ 
STOWARZYSZENIA OSÓB 

Z NTM „UROCONTI”

Stowarzyszenie „UroConti” przeprowadza ankietę, która pozwoli poznać opinię użytkowników na temat 
wyglądu i funkcjonalności strony www.uroconti.pl oraz zamieszczanych na niej treści.

Jej wyniki posłużą do przygotowania projektu nowej strony internetowej 
Stowarzyszenia.

Ankieta jest częścią projektu, na realizację którego Zarząd Główny Stowarzysze-
nia „UroConti” otrzymał dofinansowanie ze środków programu wieloletniego na 
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, którego organizatorem jest 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ankieta jest skierowana wyłącznie do 
osób w wieku 60+, które korzystały ze strony www.uroconti.pl.

Na portalu Newseria Biznes ukazał się wywiad z Elżbietą Żukowską, sekretarz Stowarzyszenia  
„UroConti”, który został zarejestrowany w trakcie Światowego Tygodnia Kontynencji.

W wywiadzie wypowiada się również goszczący na Światowym Tygodniu Kontynencji dr hab. Bartosz Dybowski, 
lekarz urolog.

Ankieta w wersji elektronicznej

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda1sIz0klhg4Qk42t0-1cuRKsnwf-DM0FQrTtEhTTwrYQ0Hw/viewform
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.954.7.html
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KOMUNIKAT MINISTERSTWA 
ZDROWIA W SPRAWIE ZLECEŃ

MUSIMY SKUTECZNIE  
LECZYĆ OAB

Na stronie www.gov.pl opublikowano komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania, weryfiko-
wania i realizowania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wystawianych 

w postaci elektronicznej. 

Minister Zdrowia poinformował w komunikacie, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) po 30 czerwca 2021 r., zlecenia na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne oraz zlecenia naprawy mogą być wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych 
zasadach.

Na portalu www.wyborcza.pl pojawił się artykuł dotyczący leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego 
(OAB). W artykule wypowiedziała się m.in. Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”:

„Nie przemawiają już do mnie argumenty, że cały system ochrony zdrowia skoncentrowany jest na walce 
z COVID-19 i na nic innego nie ma ani czasu, ani pieniędzy. Nie można zaniedbywać innych obszarów terapeu-
tycznych. Nie można też dyskryminować pacjentów, a tak się właśnie czujemy. W innych krajach, o dużo mniej-
szym PKB niż Polska, rządy dawno znalazły pieniądze na pomoc osobom cierpiącym na OAB. Dlaczego Polska 
zawsze musi być w ogonie Europy?”

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.gov.pl
http://www.wyborcza.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.957.0.html
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.958.0.html
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ANNA SARBAK 
W OBYWATELSKIM 

PARLAMENCIE SENIORÓW

PACJENCI Z RAKIEM 
PROSTATY CZEKAJĄ NA 

NOWE LEKI

W dniu 5 lipca 2021 roku powołano do życia Stowarzyszenie pod nazwą Obywatelski Parlament 
Seniorów.

Grono założycieli składające się z 23 delegatów OPS, kierując się koniecznością uzyskania osobowości prawnej 
przez nieformalną organizację społeczną jaką jest Obywatelski Parlament Seniorów powołało do życia Stowa-
rzyszenie pod nazwą Obywatelski Parlament Seniorów.

Jednym z delegatów Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów jest Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia 
„UroConti”.

Pacjenci z Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti” z nadzieją patrzą w przyszłość. 

Bo choć na lipcowej liście refundacyjnej po raz kolejny nie doczekali się zmian w programie lekowym, wierzą, że 
to ostatnia taka lista. Zgodnie bowiem z zapowiedzią ministra Macieja Miłkowskiego już wkrótce osoby z rakiem 
gruczołu krokowego przed przerzutami mają wreszcie uzyskać dostęp do nowoczesnego leczenia.

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.962.0.html
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KONGRES ICS 2021

INTERPELACJE POSELSKIE 
I ODPOWIEDZI

W dniach 14-17 października 2021 roku odbędzie się 51. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa 
Kontynencji (International Continence Society – ICS).

Program Kongresu obejmuje 4 dni transmisji na żywo przez 12 godzin dziennie. Przedstawione zostaną najnow-
sze badania dotyczące nietrzymania moczu, zaburzeń dnia miednicy, wypadania miednicy i LUTS.

Zarejestrowani użytkownicy będą mogli wziąć udział w warsztatach i webinarach, a także zyskają dostęp do 
międzynarodowych konsultacji dotyczących nietrzymania moczu.

INTERPELACJA
Posłowie Marta Golbik, Riad Haidar, Paweł Kowal, Katarzyna Lubnauer, Rajmund Miller, Monika Rosa, Kry-
styna Skowrońska i Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Mini-
stra Zdrowia interpelację nr 24395 w sprawie refundacji leku na zespół pęcherza nadreaktywnego.

Program Kongresu

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na  interpela-
cję nr 24395 posłów Marty Golbik, Riada Haidara, Pawła Kowala, Katarzyny Lubnauer, Raj-
munda Millera, Moniki Rosy, Krystyny Skowrońskiej i Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamen-
tarny Koalicja Obywatelska) w sprawie refundacji leku na zespół pęcherza nadreaktywnego. 
 
Ministerstwo podkreśliło w odpowiedzi, że w sprawie refundacji leku Betmiga prowadzone 3 postępowania.

Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl

Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
https://www.ics.org/2021/programme
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.953.7.html
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.939.21.html
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INTERPELACJE POSELSKIE 
I ODPOWIEDZI

Posłowie Marek Hok, Grzegorz Napieralski, Marek Rutka, Ewa Kołodziej, Sławomir Jan Piechota, Krystyna 
Skowrońska, Monika Wielichowska, Zofia Czernow, Barbara Nowacka, Piotr Benedykt Zientarski (Klub Par-
lamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 24541 w sprawie organi-
zacji leczenia pacjentów zmagających się z rakiem gruczołu krokowego.

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdro-
wie  interpelację nr 24949  w sprawie rosnącej liczby zachorowań na nowotwór gruczołu krokowego 
oraz  interpelację nr 24947 w sprawie poszerzenia programu lekowego dla pacjentów z nowotworem 
prostaty.

Pełna treść interpelacji: www.sekcjaprostaty.pl

Pełna treść interpelacji: www.sekcjaprostaty.pl

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział interpelację nr 24949 poseł 
Moniki Wielichowskiej w sprawie rosnącej liczby zachorowań na nowotwór gruczołu krokowego.

Pełna treść odpowiedzi: www.sekcjaprostaty.pl

INTERPELACJE

http://www.uroconti.pl
http://www.sekcjaprostaty.pl/aktualnosci.nowosc.186.10.html
http://www.sekcjaprostaty.pl/aktualnosci.nowosc.196.0.html 
http://www.sekcjaprostaty.pl/aktualnosci.nowosc.199.0.html 
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ODPOWIEDŹ NFZ NA PISMO 
„UROCONTI” W SPRAWIE 

ROZWIĄZANIA POLEGAJĄ-
CEGO NA BEZPOŚREDNIEJ 

DOSTAWIE REFUNDOWANYCH 
WYROBÓW MEDYCZNYCH DO 

DOMU PACJENTA

DYŻUR „UROCONTI” NA 
INFOLINII RPO

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedział na pismo 
Stowarzyszenia „UroConti” w sprawie utrzymania wdrożonego w trakcie pandemii COVID-19 rozwią-

zania polegającego na bezpośredniej dostawie refundowanych wyrobów medycznych do domu pacjenta.

W odpowiedzi czytamy, iż NFZ nie planuje zmiany obecnie obowiązujących przepisów w zakresie dostarczania 
do domu pacjenta wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie.

W czerwcu, na infolinii RPO „Łączy nas pacjent” dyżurowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia „UroConti”.

Anna Sarbak informowała czym jest nietrzymanie moczu (NTM), jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz 
udzielała wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. Udzielane podczas dyżuru wspar-
cie ma na celu zmianę postrzegania problemu NTM zarówno przez osoby chore, jak i ich najbliższych.

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.963.0.html


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 Stowarzy-
szenia pacjenci z NTM mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach gim-
nastycznych 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.

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

O „UROCONTI”
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:

www.uroconti.pl

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

WROCŁAW

ŁÓDŹ

KIELCE

KRAKÓW

LUBLIN

WARSZAWA

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl

