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Szanowni Państwo, 

Oddajemy w Państwa ręce, ostatni już w tym roku, 
numer Biuletynu Stowarzyszenia Osób z NTM „Uro-
Conti”. Za nami Światowy Tydzień Urologii, w któ-
rym podobnie jak w ubiegłym roku, Stowarzysze-
nie Osób z NTM „UroConti” było gościem, zarówno 
podczas licznych sesji medycznych, jak i podczas 
trzeciej już edycji Festiwalu KultURO w Krakowie. 
W październiku braliśmy udział w posiedzeniu Ko-
misji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,  
podczas którego wskazaliśmy na wiele absurdów 
obecnej polityki refundacyjnej i wyraziliśmy swój 
kategoryczny sprzeciw wobec idei wprowadzenia 
systemu refundacji środków absorpcyjnych oparte-
go na systemie refundacji leków, czyli na negocja-
cjach cenowych i grupach limitowych. Efektem na-
szych wieloletnich starań, w tym przede wszystkim 
Sekcji Prostaty, na listopadowej liście refundacyjnej  
znalazły się, w ramach programu leczenia opornego 
na kastrację raka gruczołu krokowego, dwa nowe 
leki. To niewątpliwy sukces – życzylibyśmy sobie, 

by kolejna lista refundacyjna ogłoszona przez Mini-
sterstwo Zdrowia wsparła także pacjentów z ciężki-
mi, opornymi na inne metody leczenia postaciami 
nietrzymania moczu i zawierała procedurę neuro-
modulacji nerwów krzyżowych oraz  nowe leki w ze-
spole pęcherza nadreaktywnego. Na koniec mamy 
dla Państwa garść wspomnień - „UroConti” świętuje 
wszakże 10-lecie działalności! To piękny jubileusz 
i z tej okazji oraz z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, życzymy naszym Czytelnikom 
zdrowia i wielu sukcesów!

Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny

Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
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WAŻNE TEMATY:
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Czy będą zmiany w refundacji środków 
absorpcyjnych? - po posiedzeniu Senackiej 
Komisji Rodziny (17/10)

Nowe leki na zaawansowanego raka 
prostaty w refundacji od 01.11.17. 

Co dalej z neuromodulacją?.

W zespole pęcherza nadreaktywnego bez 
zmian - nowa lista leków refundowanych

Jubileusz 10-lecia „UroConti” - piszemy 
historię
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„UROCONTI” GOŚCIEM 
ŚWIATOWEGO 

TYGODNIA UROLOGII 
W POLSCE

(25.09. - 29.09.)

Tydzień Urologii to akcja zainicjowana przez Euro-
pejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU), do której 
co roku dołączają placówki urologiczne z całej 

Europy.
Podobnie jak w ubiegłym roku, Stowarzyszenie Osób 
z NTM „UroConti” brało czynny udział w tym wydarzeniu, 

edukując i informując społeczeństwo w zakresie chorób 
układu moczowo-płciowego.
Tegoroczny Tydzień Urologii rozpoczął się 22 września 
w Krakowie, gdzie odbył się III Jagielloński Dzień Urologii, 
Geriatrii  i Medycyny Rodzinnej oraz  Festiwal  KultURO. 
W tej edycji po raz pierwszy lekarze odpowiadający za 
trzy odrębne specjalizacje: urologię, geriatrię i medycynę 
rodzinną, spotkali się, by rozmawiać o chorobach, które 
występują w starzejącym się społeczeństwie, omówione 
zostały najnowsze metody leczenia, a gościnny wykład 
wygłosił prof. dr Kemal Sarica z Uniwersytetu Stambul-
skiego.  Tydzień Urologii w Polsce obfitował zarówno 

w bezpłatne konsultacje urologiczne i badania dla pa-
cjentów, jak również w wydarzenia kulturalne, sportowe, 
muzyczne i naukowe.
Najważniejsze wydarzenia edukacyjno-konsultacyjne 
w ramach Światowego Tygodnia Urologii w Polsce:
• Bezpłatne konsultacje urologiczne w ramach Dni 

Otwartych - Klinika Urologii Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

• „UroRun” – uliczny bieg amatorski w Szczecinie or-
ganizowany przez  Klinikę Urologii Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

• Dzień Badań Przesiewowych w Poradni Urologicznej 
SPSK Nr 2 w Szczecinie, w ramach którego lekarze 
Kliniki Urologii przyjmowali  pacjentów bezpłatnie 
i bez skierowań.

• Bezpłatne konsultacje  i porady urologiczne w Lubli-
nie, na które zaprosiło pacjentów Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej.
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• Bezpłatne konsultacje urologiczne i badania PSA 
w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie zorganizo-
wane przez Centrum Medyczne AMEDS. 

• Bezpłatne, profilaktyczne badania urologiczne 
w Jastrzębiu Zdroju,  organizowane przez Oddział 
Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go nr 2 (bezpłatne badanie prostaty - PSA i USG; 
badanie kamicy nerek - profilaktyczne badania USG 
i porady dietetyczne oraz w przypadku rozpoznania 
kamicy nerek ustalenie dalszego leczenia;  badanie 
zaburzeń pęcherza moczowego - bezpłatne badania 
dla kobiet ukierunkowane na zaburzenia czynności 
pęcherza moczowego i nietrzymanie moczu).

• Bezpłatne badania poziomu PSA w Kędzierzynie Koź-
lu zorganizowane przez Klinikę Nova.

• Konferencja „Diagnostyka i leczenie schorzeń urolo-
gicznych w aspekcie współpracy lekarz POZ-specjali-
sta urolog” - Opole, Uniwersytet Opolski.

• Sympozjum - Otwarte Wykłady dla mieszkańców 
Rybnika i okolic zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Urologii Śląskiej i Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. „URO-GUN” - zawody 
strzeleckie dla uczestników organizowanego sympo-
zjum.

• Otwarte Seminarium na temat schorzeń układu mo-
czowego zorganizowane przez Klinikę Urologii Świę-
tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (wykłady 
na temat profilaktyki i zachorowań na nowotwory 
układu moczowego, prezentacja działalności Stowa-
rzyszenia mężczyzn z chorobami prostaty GLADIA-

TOR im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Kielcach, 
a także praktyczne porady psychologa na temat roli 
psychiki w walce z chorobą nowotworową oraz spe-
cjalisty dietetyka, dotyczące profilaktyki żywienia 
w chorobach nowotworowych).

Światowemu Tygodniowi Urologii, już 
po raz trzeci, towarzyszył także Festi-
wal KultURO. Urologia, profilaktyka, 
muzyka i sztuka - tak w skrócie moż-
na opisać to wydarzenie, które dzięki 
swojej nietypowej formule pozwala ze-
rwać z negatywnym stereotypem, jaki 
ciąży nad wykrywaniem i leczeniem 
chorób urologicznych. Jego przesłanie 
od lat pozostaje niezmienne: na sku-
tek podejścia Polaków do chorób oraz 
fatalnego systemu ochrony zdrowia 
w naszym kraju zaniedbywana jest 
kwestia prewencji i profilaktyki. Z tego 
powodu Polska jest na szarym końcu 
statystyk dotyczących wykrywalności 
raka prostaty. Dlatego festiwal ma dwa wymiary: arty-
styczny i społeczny.
Pomysłodawcą wydarzenia jest  profesor Piotr Chłosta - 
światowej sławy urolog, prezes Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz członek zespołu EndoPower. 
Profesor Chłosta od lat przybliża tematykę profilaktyki 
prozdrowotnej wychodząc poza schemat konferencji na-

ukowych, odwołując się do nowych środków ekspresji - 
muzyki i sztuki. Założeniem festiwalu jest łamanie tabu 
w mówieniu na temat chorób układu moczowego oraz 
zaproszenie środowiska do pogłębionej dyskusji o pro-
filaktyce. Program naukowy, towarzyszący w tym roku 
festiwalowi, połączył  środowisko lekarzy rodzinnych, ge-

riatrów oraz organizacje pacjenckie, w tym nasze Stowa-
rzyszenie „UroConti”. 
Wielki finał trzeciej edycji festiwalu zwieńczył  wyjątkowy 
koncert  zespołu „EndoPower”, w tym roku pod tytułem  
„EndoPower i Przyjaciele”, połączony z wystawą rysunków 
autorstwa dr. Tomasza Wiatra, urologa i rysownika. Na 
scenie Muzeum Inżynierii Miejskiej wystąpili m.in.: EndoPo-
wer, Olek Klepacz, Frei Warschu i Kurtyna Siemiradzkiego.
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CZY BĘDĄ ZMIANY 
W REFUNDACJI ŚRODKÓW 

ABSORPCYJNYCH?
– PO POSIEDZENIU 

SENACKIEJ KOMISJI 
RODZINY (17/10)

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”  brało udział 
w posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej, które odbyło się 17 październi-

ka 2017 r. w Sejmie.
Głównym tematem obrad Komisji był dostęp osób chorych 
i niesamodzielnych do wyrobów medycznych. Posiedzenie 
odbyło się z udziałem członków Parlamentarnego Zespołu 
ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi oraz Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”, zajmując stano-
wisko wobec poruszonych spraw, wyraziło swój katego-
ryczny sprzeciw wobec idei wprowadzenia systemu refun-
dacji środków absorpcyjnych opartego na negocjacjach 
cenowych i grupach limitowych, ponieważ mamy bardzo 
złe doświadczenia ze świadczeniami i lekami, które podle-
gają tego typu negocjacjom i grupom limitowym. Przykła-
dy, gdzie latami czekamy na decyzje refundacyjne można 
mnożyć. Tak jest w przypadku neuromodulacji, na którą 
pacjenci czekają już 7 rok, tak było w przypadku zniesienia 
wymogu badania urodynamicznego przy refundacji leków 
na zespół pęcherza nadreaktywnego, co trwało 6 lat. Teraz 
Ministerstwo proponuje kolejną zmianę, która spowoduje, 
że pacjenci znowu latami będą czekali na decyzje refun-
dacyjne, a głównym kryterium będzie cena, co w efekcie 
spowoduje, że w refundacji pozostaną jedynie WYROBY 
PIELUCHOPODOBNE.
Już teraz system refundacji bardzo ogranicza pacjentów 
w dostępie do środków absorpcyjnych. Nie ma kraju w Unii 
Europejskiej, który miałby bardziej skomplikowane kryteria 
chorobowe niż Polska. Nie ma też kraju w Unii Europejskiej, 
w którym limity ilościowe i cenowe na środki absorpcyjne 

byłyby na tak żenująco niskim poziomie.
Nasz niepokój rósł od czasu, kiedy to pojawiła się argu-
mentacja przemawiająca rzekomo za koniecznością nowe-
lizacji ustawy refundacyjnej według projektu wiceministra 
Łandy. Twierdził on między innymi,  że poza refundacją 
można znaleźć pieluchomajtki w cenie 60 gr. za sztukę. 
W kwietniu ubiegłego roku, i w kolejnych miesiącach, Sto-
warzyszenie „UroConti” wysyłało pisma z prośbą o wska-
zanie miejsc, gdzie można nabyć w tak atrakcyjnej cenie 
pieluchomajtki. Taka odpowiedź do dzisiaj nie przyszła.
W polityce refundacyjnej  jest wiele absurdów, które należy 
likwidować. Jednym z przykładów jest obowiązująca obec-
nie zasada, gdzie NFZ refunduje 180 szt. cewników mie-
sięcznie (6 szt. na dobę), podczas gdy środków absorpcyj-
nych (zamiennie: majtki chłonne, pieluchomajtki, wkłady 
urologiczne, pieluchy anatomiczne i podkłady) już tylko 60 
szt. miesięcznie (2 szt. na dobę). Tak prowadzona polityka 
doprowadziła do nadużywania cewników, czego pacjenci 
są ofiarami. Każdy lekarz potwierdzi, że zbyt długie używa-
nie cewnika musi skończyć się zakażeniem i konieczno-
ścią interwencji medycznej, a często nawet hospitalizacją.
„UroConti” oczekuje zmian w refundacji środków absorp-
cyjnych. Mają to być jednak zmiany oparte na mądrych 
i uczciwych przesłankach. Wystarczy wsłuchać się w głos 
pacjentów i poprawiać obowiązujące od 31 maja br. roz-
porządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie. Przeprowadzanie 
kolejnych eksperymentów, oznacza dla nas obniżenie jako-
ści i dostępności do środków absorpcyjnych.
Czy Ministerstwo tym razem posłucha głosu pacjentów? 
Czas pokaże.
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NOWE LEKI NA 
ZAAWANSOWANEGO 

RAKA PROSTATY 
W REFUNDACJI OD 

01.11.2017

Od 1 listopada br., w ramach programu leczenia 
opornego na kastrację raka gruczołu krokowe-
go, na liście refundacyjnej znalazły się dwa nowe 

leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu-
233). Tym samym pacjenci z zaawansowanym rakiem 
stercza, będący po chemioterapii, uzyskali dostęp do 
trzech substancji: enzalutamidu, dichlorku radu 223 
oraz abirateronu.
Objęcie procesem refundacji nowoczesnych leków hor-
monalnych, to efekt wieloletniego procesu zabiegania 
o to sekcji prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM „Uro-
Conti” oraz urologów i  onkologów klinicznych, dla któ-
rych umożliwienie pacjentom polskim dostępu do tych 
leków było bezwzględną koniecznością.

- Wysłaliśmy pisma, spotykaliśmy się w Sejmie i na Mio-
dowej, szukaliśmy pomocy u parlamentarzystów i dzien-
nikarzy, walcząc o równe szanse polskich pacjentów 
w stosunku do tych z innych krajów UE. W sierpniu 
otrzymaliśmy pozytywną informację - resort podjął roz-
strzygnięcie, w którym enzalutamid miał się znaleźć 
we wspólnym programie lekowym z dotychczas stoso-
wanym octanem abirateronu. Niestety producent tego 
drugiego leku zablokował poszerzenie programu i przez 
kolejne dwa miesiące pacjenci nadal musieli kupować 
lek z własnych środków lub przerwać leczenie - mówi 
Bogusław Olawski, przewodniczący Sekcji Prostaty 
„UroConti”.

Polski pacjent wciąż jednak ma gorszy dostęp do lecze-

nia przed chemioterapią niż pacjenci z krajów „starej” UE. 
Zgodnie z marcowym raportem Fundacji Alivia „Dostęp-
ność pacjentów onkologicznych w Polsce do terapii le-
kowych na tle aktualnej wiedzy medycznej” ponad poło-
wa leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie 
nie jest refundowana w Polsce.
Oprócz refundacji nowych leków, w ramach programu 
lekowego, w przypadku abirateronu, poszerzono wska-
zanie refundacyjne o nową grupę  pacjentów, u których 
chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana. 
Sekcja Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM „UroCon-
ti” poparła tę decyzję, wyrażając jednocześnie nadzieję, 
że pacjenci przed chemioterapią oraz ich lekarze pro-
wadzący, będą mogli w niedługiej przyszłości korzystać 
z większej liczby leków. Istnieje jednak obawa, że kolej-
ny monopol lekowy, tego samego producenta co wcze-
śniej, zajmie miejsce poprzedniego.

Niestety nasze obawy zaczynają się potwierdzać. Od 
1 listopada do „UroConti”  dzwonią przerażeni pacjen-
ci, którzy po pierwszej euforii wywołanej informacją o 
rozszerzeniu listy właśnie zetknęli się z brutalną rzeczy-
wistością. Pacjenci, od swoich lekarzy otrzymują infor-
mację, że z powodu wcześniejszej terapii abirateronem, 
nie będą mogli skorzystać z leczenia enzalutamidem 
i odwrotnie, bo poszerzony program lekowy na to nie 
pozwala Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji Pro-
staty Stowarzyszenia „UroConti” zapowiada postępowa-
nie wyjaśniające w tej sprawie, zarówno z lekarzami jak 
i z Ministerstwem Zdrowia.



CO DALEJ
Z NEUROMODULACJĄ?

Neuromodulacja krzyżowa jest bezpieczną i sku-
teczną metodą terapeutyczną, od ponad 20 lat 
z powodzeniem stosowaną na całym świecie, 

która umożliwia całkowite ustąpienie nietrzymania mo-
czu lub znaczne ograniczenie tego problemu.
Stowarzyszenie „Uro -
Cont i ”  z łożyło  wnio -
s e k  o  w p i s a n i e  t e j 
procedury do koszyka 
świadczeń gwaranto -
wanych już w 2011 r. 
We wrześniu 2014 r. 
metoda neuromodulacji 
krzyżowej otrzymała po-
zytywną rekomendację 
Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych 
i Taryfikacji. Niestety, do 
dzisiaj, nie została objęta 
refundacją, tj. włączona 
do koszyka świadczeń 
gwarantowanych. 
W liście Otwartym Delegatów Walnego Zebrania Sto-
warzyszenia Osób z NTM „UroConti” do Konstantego 
Radziwiłła z dnia 26 czerwca 2017 roku po raz kolejny 
zwróciliśmy  się do Ministra  Zdrowia z prośbą o włącze-
nie tej sprawdzonej na całym świecie i uznanej metody 
naukowej do  koszyka świadczeń refundowanych.
W liście z dnia 8 sierpnia 2017 roku,  Departament 
Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia poinformował, 
że Minister Zdrowia podjął decyzję o zakwalifikowaniu 

neuromodulacji nerwów krzyżowych do listy świadczeń 
refundowanych dla pacjentów cierpiących na nadre-
aktywność pęcherza moczowego oraz niedoczynność 
mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowo-
dzenia terapii standardowej.

Jak poinformowała Stowarzyszenie „UroConti” pani 
Kamila Malinowska, zastępca dyrektora Departamentu 
Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, ak-
tualnie w resorcie trwają prace mające na celu opraco-
wanie opisu świadczenia, które posłuży do nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Nie-
stety nie podano żadnej wiążącej daty wejścia w życie 
tej decyzji.
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W ZESPOLE PĘCHERZA 
NADREAKTYWNEGO 
BEZ ZMIAN - NOWA 

LISTA LEKÓW 
REFUNDOWANYCH

1 listopada br. zaczęła obowiązywać nowa lista le-
ków refundowanych. Niestety, w  zespole pęcherza 
nadreaktywnego, na liście leków refundowanych 

wciąż mamy tylko dwie substancje: solifenacynę i tolte-
rodynę.
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” od lat postulu-
je poszerzenie listy leków refundowanych w leczeniu 
zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe sub-
stancje medyczne, gdzie złotym standardem w leczeniu 
OAB jest farmakoterapia. Jed-
nakże, ze względu na to, że 
zespół pęcherza nadreaktyw-
nego powstaje wskutek wie-
lu procesów patologicznych, 
farmakoterapia powinna być 
indywidualnie dostosowana do 
danego pacjenta.
Na rynku polskim dostępnych 
jest wiele innych substancji 
np. mirabegron (pozytywna 
rekomendacja prezesa AOT-
MiT czeka na decyzję Pana 
Ministra już trzy lata), dari-
fenacyna, fesoterodyna czy 
oksybutynina (refundowa -
na tylko u osób z SM). Bio-
rąc pod uwagę fakt, że po-
datność na występowanie 
działań ubocznych zależy 
od indywidualnych predys-

pozycji, należy umożliwić chorym dostęp do więk-
szej liczby refundowanych substancji leczniczych, 
czego zażądało „UroConti” w Liście Otwartym Dele-
gatów Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Osób 
z NTM „UroConti” z 26 czerwca 2017 roku kierowanym 
do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Do dzisiaj  
nie otrzymaliśmy jednak żadnego odzewu w tej sprawie, 
mimo skierowania identycznego apelu do Wiceministra 
Zdrowia Marcina Czecha 28 sierpnia 2017 roku.
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PISZEMY HISTORIĘ  
JUBILEUSZ 10 - LECIA 

„UROCONTI”

Już 10 lat wspieramy, podpowiadamy, apelujemy, 
spotykamy się w najważniejszych dla nas spra-
wach. 10 lat wspólnych działań i rozmów, których 

efekty widzimy coraz częściej w życiu publicznym, 
mają tylko jeden cel: poprawę jakości życia naszych 
członków, wszystkich cierpiących na schorzenia ukła-
du moczowo-płciowego.
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”  powstało w 2007 
r. z przekształcenia 5 oddziałów regionalnych Stowarzy-
szenia Osób Przewlekle Chorych z Chorobami Układu Mo-
czowego „Urosto”. Inicjatywa miała ogólnopolski charak-
ter od początku, gdyż członkowie założyciele wywodzili 
się aż z pięciu województw: mazowieckiego, lubelskie-
go, świętokrzyskiego, łódzkiego i pomorskiego. Obecnie 
mamy ok. 1000 aktywnych członków, działających w  9. 
oddziałach z siedzibami: w Warszawie (od 2007 r.), Lubli-
nie (od 2007 r.), Łodzi (od 2007 r.), Kielcach (od 2007 r.), 
Gdańsku (od 2007 r.), Poznaniu (od 2008 r.), Wrocławiu 
(od 2009 r.),  Bydgoszczy (od 20011 r.) i Krakowie (od 
2015 r.) W 2014 roku, przy Stowarzyszeniu powstała sek-
cja prostaty, której obecnym przewodniczącym jest pan 
Bogusław Olawski z Krakowa. Mamy też sekcję pęcherza, 
której pracami kieruje pani Teresa Bodzak z Lublina. War-
to w tym miejscu wymienić wszystkich dotychczasowych 
prezesek „UroConti”. To one odegrały i odgrywają szcze-
gólną szczególna rolę w rozwoju naszej organizacji. Od 
2007 roku funkcję prezesa Stowarzyszenia sprawowały: 
pani Danuta Jankowska (2007-2009), pani Maria Zdeb 
(2009-2012) i od 2012 roku pani Anna Sarbak. Jesteśmy 
organizacją pożytku publicznego od 2011 roku, a od 2009 

roku aktywnym partnerem, a obecnie gospodarzem Świa-
towego Tygodnia Kontynencji. Co roku organizujemy oko-
ło 900 godzin zajęć gimnastycznych dla naszych człon-
ków oraz wykłady edukacyjne prowadzone przez lekarzy, 
pielęgniarki i fizjoterapeutów. Przez ostatnie 10 lat byli-
śmy świadkami, a przede wszystkim twórcami, istotnych 
zmian, które znacząco zmieniły jakość życia pacjentów 
z NTM. Najważniejsze z nich to: 
• kilkukrotne poszerzenie listy osób uprawnionych do 

wypisywania zleceń na refundowane środki absorp-
cyjne, m.in. o lekarzy rodzinnych, geriatrów, ginekolo-
gów czy pielęgniarki i położne;

• poszerzenie listy środków absorpcyjnych o nowy 
produkt, jakim są majtki chłonne;

• stworzenie nowej grupy leków refundowanych w ze-
spole pęcherza nadreaktywnego: Vesicare (solifena-
cyna) i Uroflow (tolterodyna) i następnie sukcesywne 
poszerzanie jej o kolejne leki zawierające tolterody-
nę;

• zniesienie wymogu badania urodynamicznego jako 
warunku refundacji solifenacyny;

• wprowadzenie nowego programu lekowego pod na-
zwą „Leczenie neurogennej nadreaktywności wypie-
racza (ICD-10:N31)”, gdzie po spełnieniu kryteriów 
kwalifikacji, leczeniu toksyną botulinową mogą się 
poddać dorośli pacjenci z nadreaktywnością mięśnia 
wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neuro-
gennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego 
poniżej odcinka szyjnego oraz pacjenci ze stwardnie-
niem rozsianym;
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• poszerzenie programu lekowego pod nazwą „Leczenie opornego 
na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” 
o dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu 
223);

• uzyskanie pozytywnej decyzji dla zakwalifikowania neuromodulacji 
nerwów krzyżowych jako świadczenia gwarantowanego dla pacjen-
tów z ciężką postacią NTM.

Mamy powody do dumy, ale też jesteśmy świadomi jak wiele pozostało 
do zrobienia. Nadal walczymy o poszerzenie listy leków refundowanych 
o leki zawierające inną substancję czynną niż tolterodyna i solifenacyna 
w zespole pęcherza nadreaktywnego. 8 sierpnia 2017 roku Departament 
Analiz i Strategii Ministerstwa zdrowia poinformował nas o zakwalifiko-
waniu neuromodulacji nerwów krzyżowych do listy świadczeń refundowa-
nych dla pacjentów cierpiących na nadreaktywność pęcherza moczowego 
oraz niedoczynność mięśnia wypieracza. Mimo to, świadczenie nie znala-
zło się dotychczas na liście świadczeń gwarantowanych. Od lat walczymy 
również o zmianę kryteriów chorobowych uprawniających do otrzymania 
refundowanych środków chłonnych na nietrzymanie moczu, podobnie jak 
o zwiększenie limitu z 60. do co najmniej 90 szt. miesięcznie Ogranicze-
nia w dostępie do refundowanych środków chłonnych są poważnym pro-
blemem naszego środowiska. Z dużymi wątpliwościami odnosimy się do 
projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, którego proces legi-
slacyjny został wdrożony w czerwcu ubiegłego roku. Projekt ten wprost 
stwierdza w ocenie skutków regulacji, że wydatki narodowego płatnika na 
grupę wyrobów medycznych pozostaną na dotychczasowym poziomie, 
czyli wielokrotnie niższym, niż w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Skutkiem 
tak przygotowanej ustawy może być jedynie pogorszenie jakości produk-
tów i dostępności do nich. Wierzymy, że Minister Zdrowia wsłucha się 
w nasz głos.

Szanowne Koleżanki/ Szanowni Koledzy,
Członkowie Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Pragnę w imieniu Zarządu Głównego serdecznie Wam podziękować za współtworzenie naszego Sto-
warzyszenia i jednocześnie zaprosić do udziału w obchodach Jubileuszu 10 - lecia jego istnienia.
Jako Stowarzyszenie „UroConti”, od 2007 roku aktywnie zabiegaliśmy o poszerzenie dostępności pol-
skich pacjentów do terapii, leków oraz środków absorpcyjnych, bez których nasze życie zawsze będzie 
gorsze niż naszych sąsiadów z Czech, Słowacji, Węgier czy Niemiec Z satysfakcją mogę odnotować, 
że nie była to zmarnowana dekada. Wręcz przeciwnie! Osiągnęliśmy wiele sukcesów, które zmieniły 
życie polskich pacjentów zmagających się z chorobami układu moczowo-płciowego na lepsze. Mamy 
jednak świadomość, jak wiele jeszcze wyzwań przed nami.
Nieocenioną pomocą w naszej codziennej pracy były wypowiedzi i pisma wspierających nas lekarzy, 
pielęgniarek oraz parlamentarzystów, którzy składali interpelacje i zapytania. Należą się im nasze 
szczere podziękowania podobnie jak kolejnym ministrom zdrowia i urzędnikom resortu zdrowia, 
wielokrotnie konfrontowanym z naszymi postulatami.
Tym niemniej największe podziękowania należą się wszystkim członkom „UroConti”, którzy przez te 10 
lat uczestniczyli w różnego rodzaju debatach, konferencjach, godnie reprezentując nasze Stowarzysze-
nie. To ich aktywność i zaangażowanie dały nam tak wiele chwil radości. Dziękuję Wam z całego serca. 
Wreszcie dziękuję wszystkim naszym członkom za to, że jesteście z nami. To my wszyscy tworzymy 
nasze Stowarzyszenie, z którego możemy być dumni.
Jubileusz 10-lecia jest nie tylko dobrą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i osią-
gnięć Stowarzyszenia, ale również wyzwaniem na przyszłość. Jestem przekonana, że Stowarzyszenie 
będzie wciąż skutecznie i trwale wywierać wpływ na poprawę sytuacji polskich pacjentów poprzez 
swoje zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu. Wyzwań, jakie stawia sobie „UroConti” na przy-
szłość jest wiele. Tym wszystkim, co je scala, jest nasze dążenie do osiągnięcia takiej dostępności do 
terapii, leków i środków absorpcyjnych, jaką cieszą się od lat nasi partnerzy z innych krajów Unii 
Europejskiej.

Anna Sarbak

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenie Osób z NTM „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 wyroby medyczne oraz 
o dostęp do leczenia nietrzymania moczu, dorównujący standardom europejskim.

ul. Erazma 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:

www.uroconti.pl

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

WROCŁAW

ŁÓDŹ

KIELCE

KRAKÓW

LUBLIN

WARSZAWA
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