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Szanowni Państwo,
Wrzesień był miesiącem, w którym wybrzmiewały echa obchodzonego
w całej Europie Tygodnia Urologii. To zawsze czas podsumowań, dobrych emocji, ale i smutnych refleksji.
Co się udało? Na rynku pojawiły się zamienniki leków zawierających
solifenacynę, przeznaczone dla chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive bladder) – i to tyle dobrych wieści. Nadal
jednak trwa absurd konieczności wykonania badania urodynamicznego
będącego warunkiem dostępu do refundowanego leczenia farmakologicznego OAB, w kwestii kryteriów chorobowych kwalifikujących do
refundacji pieluchomajtek i zamienników nadal pozostajemy w ogonie Europy. Od ponad roku nie została też wyjaśniona kontrowersyjna
i niezrozumiała opinia Rady Przejrzystości, która w uzasadnieniu dotyczącym wykazu bezpłatnych leków 75+ uznała nietrzymanie moczu za
„bardzo istotny” problem, ale już nadreaktywność pęcherza moczowego za problem „umiarkowanie istotny”. O tych niespełnionych obietnicach, zawiedzionych nadziejach, a także o sukcesach i dialogu prowadzonym z Ministerstwem Zdrowia na temat pacjentów z NTM mówiła
m.in. w wywiadzie udzielonym dla Pulsu Medycyny Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” Anna Sarbak.
We wrześniu „UroConti” spotkało się w Sejmie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów pt. „Kompleksowa opieka
nad pacjentem w chorobach układu moczowo-płciowego. Dobre praktyki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie chorób
układu moczowo-płciowego”, a w październiku Stowarzyszenie uczest-

niczyło w spotkaniu inauguracyjnym Forum Organizacji Pacjentów, którego zostało członkiem. Stowarzyszenie „UroConti” tradycyjnie uczestniczyło też w posiedzeniu z cyklu „Dialog dla Zdrowia” w Ministerstwie
Zdrowia. Głównym tematem spotkania z udziałem m.in. Wiceministra
Zdrowia Macieja Miłkowskiego, była refundacja leków. Sekcja Prostaty
Stowarzyszenia „UroConti” dwukrotnie odniosła się do kolejno publikowancych we wrześniu i w listopadzie list refundacyjnych. Dobre wieści
są takie, że po wielu latach dpełniono opcję terapeutyczną występującą
obecnie w programie lekowym „Leczenie opornego na kastrację raka
gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” poprzez dodanie leku
Xtandi (enzalutamid) przed chemioterapią oraz zniesiono ograniczenie,
jakim jest skala Gleasona, w kwalifikacji pacjentów do ww. programu
lekowego, jednak nie został uwzględniony wieloletni postulat dotyczący
wprowadzenia II linii leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza
nadreaktywnego (OAB - overactive bladder), która w listopadzie ubiegłego roku uzyskała już po raz drugi pozytywną rekomendację Prezesa
AOTMiT (Rekomendacja nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Prezesa AOTMiT).
Na koniec i na zbliżające się święta mamy jednak dobre wiadomości.
Dostępna od 1 kwietnia 2019 roku neuromodulacja krzyżowa jest już
oferowana w czterech szpitalach: w Warszawie, Krakowie, Lublinie
i w Łodzi.
Dobrych, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego
dobrych wieści Nowego Roku!
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WYWIAD Z ANNĄ
SARBAK NA ŁAMACH
“PULSU MEDYCYNY”

N

a łamach Pulsu Medycyny, z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii, ukazał się obszerny wywiad z Anną Sarbak, Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.

W jaki sposób polscy pacjenci dotknięci chorobami układu
moczowo-płciowego włączają się w tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Urologii?
Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”, którym kieruję, od
lat włącza się w edukację społeczeństwa na temat nietrzymania moczu, również za pośrednictwem mediów, m.in. poprzez wykłady lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów, zajęcia z elementami ćwiczeń mięśni
dna miednicy (ponad 900 godzin rocznie w całej Polsce),
wydawane poradniki dla pacjentów, działania zwiększające
dostęp do leczenia i zaopatrzenia w niezbędne wyroby medyczne. Europejski Tydzień Urologii jest coroczną akcją, do
której w Polsce włącza się wiele organizacji, w tym nasze
stowarzyszenie. Bardzo zależy nam, aby w sposób obiektywny rozpowszechniać wiedzę na temat schorzeń układu
moczowo-płciowego i zachęcać w ten sposób Polaków
do działań profilaktycznych i regularnej kontroli lekarskiej.
Szczególnie dla nas ważne jest, aby pacjenci trafiali do właściwych lekarzy, którzy potrafią im skutecznie pomóc. Nadal zbyt wiele osób zbyt pochopnie poddaje się operacjom,
które zamiast im pomóc, przynoszą odwrotny, często nieodwracalny skutek. Dlatego tak bardzo kładziemy nacisk na
kompleksową diagnozę i promocję współpracy interdyscyplinarnej w środowisku specjalistów medycznych.
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Reprezentuje pani stowarzyszenie, które zrzesza przede
wszystkim osoby dotknięte nietrzymaniem moczu. Z jakimi
problemami borykają się one na co dzień? Co im najbardziej
przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu?
Bardzo odbiegamy od Europy w standardach leczenia. Jako
przykład podam sytuację pacjentów cierpiących na zespół
pęcherza nadreaktywnego. Od momentu uruchomienia
refundacji leków w 2011 r. nadal oferowane są tylko dwie
substancje medyczne o tym samym mechanizmie działania: solifenacyna oraz tolterodyna. Na świecie w ramach
refundacji dostępnych jest wiele innych substancji lekowych, takich jak np. darifenacyna, fesoterodyna, desmopresyna, oksybutynina podawana przez skórę dla zmniejszenia efektów ubocznych, czy wreszcie najnowocześniejszy
mirabegron, rekomendowany w Polsce do II linii leczenia.
Według danych uzyskanych od World Federation of Incontinence Patients, międzynarodowej organizacji, której nasze
stowarzyszenie jest członkiem, w krajach sąsiadujących
bezpośrednio z Polską (Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy),
w ramach refundacji dla pacjentów z zespołem pęcherza
nadreaktywnego dostępnych jest nie mniej niż 4-6 spośród
wyżej wymienionych substancji chemicznych.
Od wydania przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnej rekomendacji dotyczącej
leku mirabegron w II linii leczenia pacjentów z zespołem
pęcherza nadreaktywnego minęło już 308 dni, a mimo to
nadal nie jest ona w Polsce refundowana. Czy stowarzyszenie „UroConti” interweniowało w tej sprawie w Ministerstwie
Zdrowia?
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Stowarzyszenie „UroConti” interweniowało w tej sprawie wielokrotnie i robimy to nadal, wysyłając liczne pisma m.in. do ministra zdrowia, konsultanta krajowego
ds. urologii, producenta leku, Rzecznika Praw Pacjenta
oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do parlamentarzystów. Wiemy, że w naszym imieniu interweniowali obydwaj rzecznicy, a także liczne grono parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych, za
co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Wśród nich była
posłanka Krystyna Wróblewska, która w tej sprawie,
razem z trzema innymi posłankami, interweniowała już
w lutym tego roku. Jak dotąd wszystkie te działania nie
przyniosły skutku, ale sprawy nie odpuszczamy.
W 2018 roku Rada Przejrzystości w uzasadnieniu opinii
dotyczącej wykazu bezpłatnych leków dla seniorów 75+
uznała nietrzymanie moczu za „bardzo istotny” problem,
ale już nadreaktywność pęcherza moczowego za problem „umiarkowanie istotny”. Czy udało wam się wyjaśnić, co było przyczyną tego rozróżnienia?
Niestety nie udało nam się tego wyjaśnić, ponieważ
pomimo licznych zapytań skierowanych przez Stowarzyszenie „UroConti” zarówno do przewodniczącego
Rady Przejrzystości, jak również do ministra zdrowia,
odpowiedział tylko ten ostatni, twierdząc, że nie zna
przyczyn takiej decyzji Rady. W pismach zadawaliśmy wielokrotnie pytania dotyczące kryteriów, jakimi
kierowała się Rada Przejrzystości, wydając opinię nr
89/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie efek-
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tywności oraz przygotowania danych do rankingu
produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75.
roku życia. Jako stowarzyszenie zrzeszające osoby ze
schorzeniami układu moczowo-płciowego, nie rozumiemy, dlaczego zespół pęcherza nadreaktywnego, który
jest jednym z czynników powodujących nietrzymanie
moczu, został uznany przez Radę Przejrzystości za tylko umiarkowanie istotny problem, podczas gdy samo
nietrzymanie moczu za problem już bardzo istotny. Ta
opinia jest dla nas tym bardziej niezrozumiała, że przy
refundacji środków absorpcyjnych to właśnie pęcherz
neurogenny kwalifikuje nas do refundacji, podczas gdy
osobom ze zdiagnozowanym wysiłkowym nietrzymaniem moczu, który według Rady Przejrzystości jest problemem bardzo istotnym, refundacja na środki absorpcyjne już się nie należy.
Jak widać, problemów do rozwiązania nadal jest sporo.
Jednak kierowane przez panią stowarzyszenie odnotowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy na swoim koncie
wiele sukcesów, przekładających się na poprawę sytuacji jego podopiecznych. Może pani wymienić kilka
z nich?
Po ośmiu latach batalii doprowadziliśmy do umieszczenia w katalogu świadczeń refundowanych procedury
neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na
nadreaktywność pęcherza moczowego oraz niedoczynność mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej.
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Ważne dla członków naszego stowarzyszenia są również tegoroczne zmiany dotyczące wzoru zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia
naprawy. Zmniejszono liczbę stron w nowym e-zleceniu
do czterech, a w kontynuacji zlecenia zaproponowano
już tylko trzy strony. Przyzna pani, że to znaczna zmiana
w porównaniu do pierwotnego wzoru zlecenia, które było
załącznikiem do rozporządzenia z 21 marca br. i miało
aż siedem stron! Chciałabym też dodać, że od ubiegłego roku zwiększono limity na środki chłonne z 60 sztuk
do 90 sztuk miesięcznie. Niestety, jest to połowiczny
sukces, gdyż minister zdrowia zapomniał lub celowo nie
zmienił proporcjonalnie limitów cenowych, co większość
naszego środowiska przyjęła bardzo negatywnie.
Równolegle, jako prezes „UroConti”, ale też jako kobieta,
staram się wspierać panów zrzeszonych w Sekcji Prostaty naszego stowarzyszenia, którzy z olbrzymią konsekwencją walczą o lepszy dostęp do leczenia raka gruczołu krokowego. Efekty są już widoczne w postaci zmian,
które weszły w życie 1 września tego roku. To ich wielki
sukces, bo mówimy o lekach ratujących ich życie.
Podsumowując, cały czas prowadzimy z Ministerstwem Zdrowia dialog na różnych płaszczyznach, przekonując zarówno urzędników, jak i polityków, że nasze
postulaty są przemyślane, wyważone i co najważniejsze, istotne dla życia i zdrowia pacjentów.
Wywiad został opublikowany w dniu 25.09.2019
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STANOWISKO
„UROCONTI”
DO PROJEKTU
ROZPORZĄDZENIA
MZ – UPROSZCZONY
WZÓR ZLECENIA
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S

towarzyszenie Osób z NTM „UroConti” przekazało na ręce ministra Łukasza Szumowskiego
pismo w sprawie opublikowanego w dniu 23
sierpnia br. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.
W piśmie czytamy:
„Nasza organizacja, czynnie działająca od ponad 10
lat na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z choroba-
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mi układu moczowo-płciowego w Polsce, z zadowoleniem przyjmuje wszystkie rozwiązania ułatwiające
pacjentom uzyskanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, z których korzystają na co dzień. Cieszy nas, że
w uproszczonym wzorze zlecenia zrezygnowano z konieczności uzupełniania wielu danych, które są już podane w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą mogły być wykorzystane w przypadku kontynuacji.”
Pod listem podpisała się Anna Sarbak – Prezes Stowarzyszenia „UroConti”
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PISMA DO PONOWNIE
WYBRANYCH PARLAMENTARZYSTÓW
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S

towarzyszenie Osób z NTM „UroConti” wystosowało pismo do ponownie wybranych parlamentarzystów, w którym prosi o wsparcie i interwencję u Ministra Zdrowia w zakresie zaopatrzenia
w środki absorpcyjne.

W piśmie czytamy m.in.:
„3 marca br. minął rok od wejścia w życie nowelizacji
rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, która zwiększa limit
ilościowy na refundowane środki absorpcyjne z 60 do
90 sztuk miesięcznie, gdzie jednak limit cenowy nie
został proporcjonalnie zwiększony i nadal pozostaje
taki sam od 20 lat. W marcu zeszłego roku Minister
Zdrowia publicznie zapowiedział, że powstały błąd zostanie naprawiony. Jednak do dzisiaj tak się nie stało.
Wprowadzona 3 marca ubiegłego roku zmiana spowodowała, że aktualnie obowiązujące limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (kod
100 rozporządzenia) zostały obniżone z poziomu 1,28
zł do poziomu 0,86 zł za jedną sztukę, a dla pacjentów
pozostałych (kod 101 rozporządzenia) z poziomu 1,05
zł do poziomu 0,7 zł za jedną sztukę. Jednocześnie
liczba środków absorpcyjnych, którą można nabyć
w refundacji sukcesywnie spada, ponieważ ich ceny
sukcesywnie wzrastają.
Dlatego ponownie zwracamy się do Pana z uprzejmą
prośbą o interwencję u Ministra Zdrowia. Chcieliby-
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śmy dowiedzieć się kiedy Minister Zdrowia zamierza
wreszcie naprawić powstały błąd w nowelizacji rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 roku.
Reprezentując środowisko pacjentów zależy nam, aby
w nadchodzącym roku zostały wreszcie podjęte działania zmierzające do przywrócenia limitów cenowych
na refundowane środki absorpcyjne (pieluchomajtki,
pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady i podkłady), jakie obowiązywały wcześniej, tj. do 3 marca
2018 roku. Już wtedy limity cenowe w Polsce należały
do najniższych w Europie, a kryteria chorobowe nadal
wykluczają ponad połowę osób z problemem nietrzymania moczu z refundacji.”
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EUROPEJSKI DZIEŃ
PROSTATY

T

egoroczne obchody Europejskiego Dnia Prostaty, będą dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego nieco bardziej radosne niż wcześniejsze. Bo choć może nie rozwiązali jeszcze wszystkich
problemów, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień,
to jednak po wielu miesiącach starań doczekali się
zmian w programie lekowym i to zarówno w kontekście poszerzenia dostępu w ramach leczenia przed
chemioterapią, jak i zniesienia ograniczeń wynikających z kryterium skali Gleasona.
Wyrównane standardy w leczeniu
przed chemioterapią
Pacjenci ze Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” z dużym zadowoleniem przyjęli decyzję, którą
minister Maciej Miłkowski ogłosił w mediach społecznościowych jeszcze pod koniec sierpnia. Od 1
września, po wielu miesiącach oczekiwania i po wielu interwencjach pacjentów, lekarzy i parlamentarzystów program lekowy „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10
C-61)” został uzupełniony o możliwość leczenia enzalutamidem pacjentów przed chemioterapią.
- Trwało to prawie dwa lata, ale wreszcie się udało
- cieszy się Bogusław Olawski, przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia, który ciągle odbiera telefony od zdesperowanych pacjentów, czekających
kolejne miesiące na lek, który może wydłużyć im życie i poprawić jego jakość. - To dobra wiadomość dla
nich wszystkich, także dla tych, którzy wcześniej, ko-
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mercyjnie leczyli się enzalutamidem wydając na niego
oszczędności całego życia.
Warto przypomnieć, że Polska była jedynym krajem
w Unii Europejskiej, w którym pacjenci i lekarze mieli
do dyspozycji tylko jeden refundowany lek w programie przed chemioterapią.
Wreszcie bez skali Gleasona
Do września Polska była też jedynym, znanym pacjentom krajem na świecie, w którym jako kryterium
kwalifikujące do programu lekowego obowiązywał
warunek stopnia złośliwości mierzonego skalą Gleasona. Wg członków Stowarzyszenia w niesprawiedliwy i sztuczny sposób dzielił chorych. Przeciwko
takiej dyskryminacji protestowali pacjenci, krytykowali go również eksperci medyczni i Rada Przejrzystości, która postulowała potrzebę „rewizji programu
lekowego leczenia zaawansowanego, opornego na
kastrację raka gruczołu krokowego, w szczególności
dopuszczenie do stosowania obu leków hormonalnych (octanu abirateronu i enzalutamidu) przed chemioterapią bez uzależnienia od stopnia złośliwości
(skala Gleasona)”.
- Cieszę się, że moje kolejne interwencje, w tym także
te już po publikacji projektu listy mającej obowiązywać od 1 września, przyniosły wymierny skutek. Przecież to nieludzkie mówić pacjentom zmagającym się
codziennie z ciężką chorobą nowotworową, że o tym,
czy będą leczeni zadecyduje bezduszny przepis wymyślony jedynie w Polsce - mówi Bogusław Olawski.
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Zakaz sekwencyjnego leczenia - kolejny ewenement na skalę światową
Nie jest jednak tak, że 1 września skończyły się
wszystkie problemy pacjentów z rakiem prostaty.
Nadal mierzą się oni codziennie z niedającym się wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób zakazem sekwencyjnego podawania leków. W praktyce wygląda
to tak, że jeśli leczyli się dotąd jednym z leków, który
okazał się nieskuteczny, to w myśl obowiązujących
ciągle zapisów, zamykają sobie jakąkolwiek możliwość leczenia innymi lekami, chyba, że sami będą za
nie płacić!
- Od samego początku wprowadzenia tego zapisu docierają do mnie głosy zrozpaczonych pacjentów z całej Polski, którzy słyszą od swoich lekarzy, że z powodu wcześniejszej terapii abirateronem, nie będą mogli
skorzystać z leczenia enzalutamidem i odwrotnie, bo
program lekowy na to nie pozwala - mówi Bogusław
Olawski. - To kolejny absurd, niespotykany nigdzie
poza Polską!
Nadal gonimy świat
Z posiadanych przez pacjentów informacji wynika, że
na świecie są już dostępne inne nowoczesne leki, pozwalające na leczenie pacjentów we wcześniejszych
fazach choroby, kiedy organizm nie jest jeszcze tak
bardzo wycieńczony.
- A my nadal w ogonie - martwi się Bogusław Olawski. - Co tu mówić o leczeniu na światowym poziomie,
kiedy w Polsce nie są nawet refundowane wszystkie
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leki dostępne w innych krajach na późniejszym etapie leczenia. Jest więc o co walczyć - dodaje przewodniczący i zapowiada, że nie odpuści.
Ponadto pacjenci zwracają
uwagę, że coraz trudniejszy
dostęp do lekarzy, w tym do
urologów spowodował wysyp
gabinetów prywatnych lekarzy
będących jeszcze w trakcie specjalizacji, którzy już tytułują się
specjalistami, chociaż w rzeczywistości jeszcze nimi nie są. - To bardzo
niebezpieczne zjawisko - mówi Olawski.
- Nie dość, że czekamy w wielomiesięcznych kolejkach do specjalistów w ramach
publicznej służby zdrowia, którą opłacaliśmy z naszych składek, niekiedy po 40 lat,
to kiedy decydujemy się przyspieszyć leczenie
i skorzystać z płatnej wizyty, możemy trafić na
lekarza bez specjalizacji.
***
Europejski Dzień Prostaty - obchodzony co roku 15
września. Ustanowiony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (European Association of Urology - EAU). Jego celem jest zwiększenie społecznej
świadomości na temat chorób gruczołu krokowego
oraz zachęcenie mężczyzn do aktywnej profilaktyki.
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Forum „Raka Prostaty” odznaczyło Bogusława Olawskiego
odznaką „Gladiatora” za „niezłomną walkę
o przyznanie nowoczesnych leków na leczenie raka
gruczołu krokowego a potem zniesienie nieludzkich
kryteriów ich zastosowania, zakończonej sukcesem.”
Szczegóły na www.uroconti.pl/krakow/nowosci.nowosc.146.0.html
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PODSUMOWANIE
EUROPEJSKIEGO
TYGODNIA UROLOGII

W

dniach 23-27 września, w całej Europie
obchodzono Europejski Tydzień Urologii. Z tej okazji Stowarzyszenie „UroConti” podsumowało sytuację pacjentów z chorobami
urologicznymi i wskazało najpilniejsze postulaty,
które mimo wieloletnich starań, nie zostały zrealizowane.
Tydzień Urologii (Urology Week) to akcja edukacyjna Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU),
której celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat chorób urologicznych i zachęcenie ludzi cierpiących na dolegliwości urologiczne do skontaktowania
się z lekarzem. Do akcji od lat włącza się Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”.
Oszczędności są - pieniędzy na nowe leki nie ma
Pacjenci z satysfakcją odnotowali pojawienie się na
rynku farmaceutycznym zamienników zawierających
solifenacynę, przeznaczonych dla chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive
bladder). Interpretują to po pierwsze jako naturalny
proces zakończenia ochrony patentowej oryginalnej
solifenacyny a po drugie - jako obniżkę cen i idące za
tym znaczne zmniejszenie kosztów refundacji.
- Skoro budżet państwa odnotował oszczędności
w pierwszej linii leczenia OAB, to jak to się dzieje, że
nadal nie podjęto decyzji o wprowadzeniu II linii? pyta publicznie Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia
„UroConti”. - Walczymy o to już kilka lat, bo jesteśmy
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ostatnim i jedynym krajem w Unii Europejskiej, który
jeszcze nie refunduje mirabegronu, mimo iż Prezes
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
już dwukrotnie wydał w tej sprawie pozytywną rekomendację.
W listopadzie 2019 minie niechlubna rocznica, od
kiedy po raz drugi mirabegron uzyskał pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT. Dlaczego proces trwa
tak długo? Na to pytanie nie uzyskali odpowiedzi ani
pacjenci ani występujący w ich imieniu posłowie i senatorowie w swoich interpelacjach i zapytaniach.
- W czym polscy pacjenci są gorsi od tych w całej
Europie? Dlaczego to, co jest standardem leczenia
w innych krajach, nawet tych dużo biedniejszych jak
Rumunia i Bułgaria, nadal jest niedostępne u nas?
Czy i kiedy skończy się ta jawna dyskryminacja?
- pyta Anna Sarbak i bezradnie rozkłada ręce bez
specjalnej nadziei na konstruktywną odpowiedź
z ulicy Miodowej.
Choroba, która potrafi zrujnować życie
Wbrew panującej powszechnie opinii, zespół pęcherza nadreaktywnego nie jest „wstydliwą dolegliwością” ani „oznaką starzenia, z którą nie można nic
zrobić”. To poważna i często bardzo bolesna choroba, którą można i należy leczyć. Pacjenci rzadko
o niej mówią, raczej „trzeba to z nich wyciągać”. I to
najczęściej dopiero wtedy, gdy nasilenie objawów
wyklucza już normalne, dzienne i nocne funkcjonowanie. A choroba, choć nie jest śmiertelna, potrafi
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zrujnować życie bardziej niż cukrzyca czy nadciśnienie. Nieleczony pęcherz nadreaktywny może prowadzić do całkowitej izolacji ze społeczeństwa, utraty
pracy, zerwania więzi rodzinnych, depresji a w skrajnych przypadkach - nawet do prób samobójczych.
- Nasze Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi liczne
działania edukacyjne, jednak do lekarza nadal zgłasza
się tylko 1/3 osób chorujących na OAB - mówi Anna
Sarbak. - Co gorsze większość z nich robi to dopiero średnio po dwóch latach od wystąpienia objawów!
A kiedy nawet uda nam się namówić ich do przełamania wstydu i rozpoczęcia leczenia, okazuje się, że na
początku pojawiają się „schody” natury ekonomicznej. Refundowane są bowiem tylko dwie substancje
a za pozostałe trzeba płacić już z własnych pieniędzy
- dodaje i wyjaśnia - OAB wymaga indywidualnego podejścia. Nigdy nie wiadomo, który lek okaże się skuteczny, nie wywołując przy tym zbyt wielu objawów
niepożądanych. Dlatego tak ważne jest poszerzenie
dostępu do leków o różnych mechanizmach działania,
choćby o mirabegron i desmopresynę, których procesy refundacyjne trwają już ponad 300 dni.
Badanie urodynamiczne - absurd trwa
Stowarzyszenie „UroConti” przez lata walczyło o dostęp do refundowanego leczenia farmakologicznego
OAB bez konieczności wykonywania badania urodynamicznego, które w opinii wielu ekspertów było nie
tylko niekomfortowe dla pacjentów, ale także nieuzasadnione medycznie i ekonomicznie.
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- Przez lata przytaczaliśmy dziesiątki opinii, że badanie urodynamiczne nie potwierdza ani nie wyklucza
diagnozy pęcherza nadreaktywnego. Równie dobrze
można by robić pacjentom EKG i RTG klatki piersiowej. Sens byłby taki sam - wspomina Anna Sarbak.
- Cytowaliśmy wyliczenia AOTMiT, że brak badania to
oszczędności dla budżetu w wysokości 15-16 mln zł
rocznie. Kolejne ekipy w resorcie zdrowia nie słuchały
jednak naszych argumentów.
Koszmar pacjentów skończył się 1 lipca 2016, ale…
tylko dla tych przyjmujących solifenacynę. Badanie
urodynamiczne nadal muszą wykonywać pacjenci leczący się drugą substancją medyczną - tolterodyną.
- Badanie jest drogie i niepotrzebne, ale w pełni refundowane - mówi Anna Sarbak. - A przecież za te
pieniądze można by zrefundować wiele naprawdę potrzebnych terapii i procedur medycznych.
Środki chłonne - w ogonie Europy
Ważne dla członków „UroConti” są również zapowiadane zmiany w refundacji środków chłonnych. Co
prawda od ubiegłego roku zwiększono limity na te
produkty z 60 sztuk do 90 sztuk miesięcznie, ale jest
to połowiczny sukces, bo minister zapomniał lub celowo nie zmienił proporcjonalnie limitów cenowych.
- Nasze środowisko przyjęło tę zmianę bardzo negatywnie. Czujemy się oszukani - twierdzi Anna Sarbak.
- Nadal również pozostajemy w ogonie Europy w kwestii kryteriów chorobowych kwalifikujących do refundacji pieluchomajtek i zamienników. Wszędzie w UE
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podstawowym kryterium chorobowym jest zdiagnozowane nietrzymanie moczu. U nas jest inaczej i chociażby pacjenci z wysiłkową postacią NTM są całkowicie wykluczeni z refundacji - podsumowuje Anna
Sarbak.
Lista leków dla seniorów - niewyjaśniona sprawa
Od ponad roku nie została też wyjaśniona kontrowersyjna i niezrozumiała opinia Rady Przejrzystości, która w uzasadnieniu dotyczącym wykazu bezpłatnych
leków 75+ uznała nietrzymanie moczu za „bardzo
istotny” problem, ale już nadreaktywność pęcherza
moczowego za problem „umiarkowanie istotny”.
- To bardzo podejrzana sprawa a przecież ma wpływ
na życie tysięcy ludzi - mówi Anna Sarbak. - Niestety
nie udało nam się jej dotąd wyjaśnić, mimo licznych
zapytań zarówno do przewodniczącego Rady Przejrzystości, jak również do ministra zdrowia. Odpowiedział nam tylko ten ostatni, twierdząc, że nie zna
przyczyn takiej decyzji Rady. Nie wiemy więc, dlaczego OAB, będące jednym z czynników powodujących
nietrzymanie moczu, jest uznane przez Radę tylko za
umiarkowanie istotny problem, a samo nietrzymanie
moczu za problem bardzo istotny. Ta opinia jest dla
nas tym bardziej niezrozumiała, że przy refundacji
środków absorpcyjnych to właśnie pęcherz neurogenny kwalifikuje nas do refundacji, podczas gdy osobom
z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, które wg Rady
jest problemem bardzo istotnym, refundacja już się
nie należy.
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Kolejne pytania do ministerstwa
Wg wyliczeń prezes Sarbak, lista leków refundowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego nie była
zmieniana od początku jej istnienia, czyli od 2011
roku. Oznacza to, że w I linii dostępne są tylko dwie
substancje o tym samym mechanizmie działania:
solifenacyna oraz tolterodyna (a na świecie 4-6)
a w drugiej linii (w jedynym kraju w UE) leczenia nie
ma wcale. Na wprowadzenie zmian w zakresie limitów środków chłonnych pacjenci z „UroConti” czekali
18 lat! Kiedy się doczekali, okazało się, że Minister
Zdrowia „zapomniał” razem z limitem ilościowym
podnieść limit cenowy.
Korzystając z obchodów Tygodnia Urologii członkowie Stowarzyszenia wysłali do Ministerstwa Zdrowia
pismo, w którym pytają wprost: „kto opóźnia proces
oczekiwanych przez nas od wielu lat zmian? Firmy
farmaceutyczne, Komisja Ekonomiczna czy może
Pan Minister?”.
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„UROCONTI” W SEJMIE
NA POSIEDZENIU
PARLAMENTARNEGO
ZESPOŁU DS. PRAW
PACJENTÓW

12

września 2019 roku odbyło się posiedzenie
Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów
zatytułowane „Kompleksowa opieka nad pacjentem w chorobach układu moczowo-płciowego. Dobre
praktyki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
w zakresie chorób układu moczowo-płciowego”.
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W spotkaniu udział wzięły dwie przedstawicielki Stowarzyszenia „UroConti”, Magdalena Kolecka, Prezes Oddziału
Mazowieckiego oraz Aniela Rogowska, Przewodnicząca
Głównej Komisji Rewizyjnej.
Transmisję z posiedzenia zespołu można obejrzeć pod linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.
xsp?unid=79D8F7405C254533C1258463003E3903
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„UROCONTI” DO
MINISTRA ZDROWIA
W SPRAWIE OAB

S

towarzyszenie Osób z NTM „UroConti” skierowało do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego pismo w sprawie leczenia farmakologicznego zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB
- overactive bladder).
W piśmie czytamy m.in.:
„Z satysfakcją odnotowaliśmy pojawienie się zamienników zawierających substancję leczniczą - solifenacynę - przeznaczonych dla pacjentów z zespołem
pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive bladder),
charakteryzujących się tym samym mechanizmem
działania. Odbieramy to jako naturalny proces zakończenia ochrony patentowej leku zawierającego solifenacynę. Odnotowaliśmy również obniżkę cen, i jak
rozumiemy, również kosztów refundacji.
Dlaczego zatem z uzyskanych oszczędności nadal nie
podjęto decyzji o wprowadzeniu II linii leczenia farmakologicznego w OAB? Ubiegamy się o nią już od kilku
lat. Substancja mirabegron, którą Prezes Agencji Ocen
Technologii Medycznych i Taryfikacji już dwukrotnie
pozytywnie zarekomendował do II linii leczenia OAB
nadal pozostaje poza refundacją. W listopadzie mija
rok, kiedy po raz drugi substancja ta uzyskała pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT (Rekomendacja
nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Prezesa AOTMiT). Dlaczego proces ten trwa tak długo?
Ponadto pragnę zauważyć, że nadal nie usunięto wymogu badania urodynamicznego dla leków zawierają-
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cych drugą refundowaną substancję medyczną stosowaną w leczeniu OAB - tolterodynę (Defur, Urimper,
Tolzurin, Titlodine, Uroflow).
Chcielibyśmy również dowiedzieć się co się dzieje
z procesem refundacji leku dla dorosłych cierpiących
na nokturię - desmopresyną? Mamy świadomość, że
w przypadku tego leku Prezes AOTMiT wydał rekomendację negatywną, ale jak rozumiemy sam proces
refundacyjny nie został zakończony ostateczną decyzją.
Od momentu uruchomienia refundacji leków w OAB
nadal oferowane są tylko dwie substancje medyczne o tym samym mechanizmie działania: solifenacyna oraz tolterodyna. Na świecie, w ramach refundacji, dostępnych jest wiele innych substancji
lekowych, takich jak np. darifenacyna, fesoterodyna, desmopresyna, oksybutynina podawana przez
skórę dla zmniejszenia efektów ubocznych, czy
wreszcie mirabegron, w Polsce rekomendowany
do II linii leczenia. Według danych, uzyskanych od
World Federation of Incontinence Patients, międzynarodowej organizacji, której nasze stowarzyszenie
jest członkiem, w krajach sąsiadujących bezpośrednio z Polską (Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy),
w ramach refundacji, dostępnych dla pacjentów
z zespołem pęcherza nadreaktywnego jest zazwyczaj 4-6 spośród wyżej wymienionych substancji
medycznych.”
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„UROCONTI”
CZŁONKIEM FORUM
ORGANIZACJI
PACJENTÓW NFZ
„UROCONTI”
PO KOLEJNYM
SPOTKANIU W MZ
Z CYKLU „DIALOG DLA
ZDROWIA”
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4

października 2019 roku w siedzibie Narodowego
Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum Organizacji Pacjentów. Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała Rozalia Kolecka,
Prezes Oddziału Mazowieckiego.
W najbliższych tygodniach przedstawiciele organizacji
pacjenckich uczestniczących w spotkaniu przygotują propozycje możliwych obszarów współpracy, które zostanie
przedstawione na kolejnym spotkaniu plenarnym Forum.

7

października odbyło się kolejne posiedzenie
z cyklu „Dialog dla Zdrowia”. Stowarzyszenie
„UroConti” tradycyjnie uczestniczyło w spotkaniu
w Ministerstwie Zdrowia. Głównym tematem spotkania z udziałem m.in. wiceministra zdrowia Macieja
Miłkowskiego, była refundacja leków oraz środków
absorpcyjnych.

Stowarzyszenie reprezentowały: Elżbieta Żukowska,
Sekretarz Zarządu Głównego oraz Rozalia Kolecka,
Prezes Oddziału Mazowieckiego. Przedstawicielki
Stowarzyszenia „UroConti” poruszyły tematy:
• wprowadzenia II linii leczenia farmakologicznego
w zespole pęcherza nadreaktywnego (substancja
mirabegron, którą Prezes Agencji Ocen Technologii
Medycznych i Taryfikacji już dwukrotnie pozytywnie
zarekomendował do II linii leczenia OAB),
• usunięcia wymogu badania urodynamicznego dla
leków zawierających drugą refundowaną substancję
medyczną stosowaną w leczeniu OAB - tolterodynę,
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• zwiększenia limitu cenowego na refundowane środ-

ki absorpcyjne proporcjonalnie do wprowadzonej
w 2018 roku zmiany limitu ilościowego,
• wykluczenia pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu z refundacji środków chłonnych.
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NEUROMODULACJA
NERWÓW
KRZYŻOWYCH
DOSTĘPNA
W CZTERECH
SZPITALACH

O

d 1 kwietnia 2019 roku neuromodulacja krzyżowa jest dostępna jako świadczenie gwarantowane na oddziałach urologicznych i ginekologicznych. Poniżej lista placówek przygotowanych
do wykonywania neuromodulacji krzyżowej.

Źródło: Kwartalnik NTM nr 2 (69)
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SEKCJA PROSTATY
DO MINISTRA
ZDROWIA W SPRAWIE
OPUBLIKOWANEJ
LISTY LEKÓW
REFUNDOWANYCH
OBOWIĄZUJĄCEJ OD
1 WRZEŚNIA 2019 R.
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W

odpowiedzi na publikację listy leków refundowanych obowiązującej od 1 września 2019
roku, Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti” skierował pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.
W piśmie czytamy m.in: W opublikowanym w dniu 30
sierpnia br. obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
po wielokrotnych prośbach i apelach zostały częściowo
uwzględnione zgłaszane postulaty Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti”:
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• Dopełniono opcję terapeutyczną występującą obec-

nie w programie lekowym „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD10 C-61)” poprzez dodanie leku Xtandi (enzalutamid)
przed chemioterapią.
• Zniesiono ograniczenie, jakim jest skala Gleasona,
w kwalifikacji pacjentów do ww. programu lekowego.
Stowarzyszenie „UroConti” oczekiwało tych zmian od
wielu miesięcy. Dlatego cieszymy się, że tym razem nasze postulaty, przynajmniej częściowo zostały spełnione. W związku z powyższym proszę przyjąć od naszego
środowiska wyrazy należnego podziękowania.
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STANOWISKO
STOWARZYSZENIA
W SPRAWIE NOWEJ
LISTY LEKÓW
REFUNDOWANYCH
OBOWIĄZUJĄCEJ OD
1 LISTOPADA 2019 R.

W

odpowiedzi na publikację listy leków refundowanych obowiązującej od 1 listopada,
prezes Stowarzyszenia „UroConti” skierowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego
pismo zawierające stanowisko Stowarzyszenia.
W piśmie Prezes Zarządu Głównego czytamy:
„Niestety nie odnotowaliśmy uwzględnienia postulatu,
o który ubiegamy się od kilku lat, mianowicie wprowadzenia II linii leczenia farmakologicznego w zespole
pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive bladder),
która w listopadzie ubiegłego roku uzyskała już po raz
drugi pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT (Rekomendacja nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Prezesa AOTMiT).
Leki antycholinergiczne często wiążą się ze skutkami
ubocznymi oraz nie zawsze przynoszą oczekiwany
rezultat terapeutyczny, a ze względu na liczne objawy
niepożądane, część pacjentów rezygnuje z terapii po
kilku miesiącach ich stosowania. Eksperci w Polsce
i na świecie od wielu lat podkreślają, że terapia farmakologiczna w tym schorzeniu ma charakter wybitnie
indywidualny. Dlatego kluczowy jest szerszy dostęp
do leków poprzez m.in. wprowadzenie II linii leczenia,
gdzie powinny się znaleźć leki charakteryzujące się innym mechanizmem działania i mniejszą skalą skutków
ubocznych niż leki antycholinergiczne.
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BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

Obecny brak w refundacji II linii leczenia farmakologicznego oznacza od razu przejście do kolejnej linii
leczenia, już inwazyjnej i objętej ryzykiem hospitalizacji.
Brak zmian proponowanych w obwieszczeniu w zakresie leczenia OAB uważamy za rozczarowujący. Lista substancji medycznych refundowanych w zespole
pęcherza nadreaktywnego nie była zmieniana od początku jej utworzenia w 2011 roku. Dodawano jedynie
kolejne leki, zawierające te same substancje”.
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DYŻUR „UROCONTI”
NA INFOLINII
RZECZNIKA PRAW
PACJENTA (RPP)

4(36)/2019

W

okresie od września do listopada, „UroConti”
pełniło trzy dyżury na infolinii RPP.
24 września i 8 października Wanda Dziechciarz, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „UroConti” dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”.
Nasza członkini informowała czym jest nietrzymanie
moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz
udzielała wsparcia osobom z problemem nietrzymania
moczu i ich rodzinom.

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

12 listopada, dyżur na infolinii RPP pełniła Ewa Płonka, Członek Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia
„UroConti”.
Ewa Płonka informowała czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu
i ich rodzinom. Udzielane podczas dyżuru wsparcie ma
na celu zmianę postrzegania problemu NTM zarówno
przez osoby chore, jak i ich najbliższych.
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„UROCONTI”
W RADZIE
ORGANIZACJI
PACJENTÓW
RZECZNIKA PRAW
PACJENTA
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S

ekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia
„UroConti” Elżbieta Żukowska uczestniczyła
w spotkaniu w sprawie powołania Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw
Pacjenta. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w dniu
6 listopada 2019 roku.
Podczas spotkania, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, przedstawił jakie wyzwania stoją
przed Radą, w jakich obszarach mogą być podejmowane wspólne działania i inicjatywy. Do zadań Rady
Organizacji Pacjentów będzie należeć:
• określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta,
• wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych
Radzie przez Rzecznika,
• zaangażowanie w obszarze wyzwań systemowych
w obszarze zdrowia,
• podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań
związanych z edukacją i promocją w zakresie praw
pacjenta,
• opiniowanie aktów prawnych,
• wzajemne wsparcie przy współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.
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W ramach Rady Organizacji Pacjentów zostanie
powołany Zespół Koordynujący, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie harmonogramu posiedzeń Rady oraz planu pracy na dany rok, a także
projektów stanowisk we współpracy z Rzecznikiem.
Zespół będzie też łącznikiem i koordynatorem prac
Rady we współpracy z Rzecznikiem i specjalnie powołanym opiekunem Rady.
Do 22 listopada przedstawiciele organizacji pacjenckich mogli zgłaszać uwagi co do koncepcji organizacji prac Rady. Formalna rejestracja organizacji wyrażających chęć pracy w Radzie odbędzie się między
2 a 16 grudnia.
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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 wyroby medyczne oraz o dostęp do leczenia
nietrzymania moczu, dorównujący standardom europejskim.
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