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Szanowni Państwo,

Oddając w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer Biu-
letynu Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, nadal nie 
wiemy, czy dojdzie do zmian w refundacji wyrobów me-
dycznych, w tym środków absorpcyjnych. Jak donoszą 
media, na tym etapie projektu ustawy, funkcjonariuszom 
CBA zabrakło zapisu o niezbędnej akredytacji dla labora-
toriów i instytucji sprawdzających jakość produktów me-
dycznych. Po tej interwencji projekt zostanie uzupełniony 
o wymóg, by takie instytucje miały akredytacje Polskiego 
Centrum Akredytacji.

Kolejnym tematem, poruszonym na łamach Biuletynu, 
jest uczestnictwo Sekcji Prostaty UroConti w posiedzeniu 
zorganizowanym przez Parlamentarny Zespół ds. Pac-
jentów. Głównym tematem spotkania było finansowanie 
leczenia onkologicznego w Polsce. Podczas spotkania 
nasi przedstawiciele poruszyli m.in. temat ograniczeń  
w farmakologicznym leczeniu pacjentów z rakiem 
prostaty przed chemioterapią oraz po chemioterapii. 
Uważamy, iż każdy polski pacjent powinien mieć dostęp 
do leczenia z wykorzystaniem nowej generacji leków. Ni-
estety, polski lekarz może zaoferować nam jedynie jeden 
program lekowy z jednym lekiem.

W Biuletynie omówiona została również kwestia  
umieszczenia w katalogu świadczeń refundowanych 
procedury neuromodulacji krzyżowej. Pomimo, że 
mamy początek 2017 roku, neuromodulacja nerwów 
krzyżowych w dalszym ciągu nie została objęta refun-
dacją. Stowarzyszenie UroConti już w 2011 r. złożyło 
wniosek o refundację tego zabiegu i stoi na stanowis-
ku, że wszelkie działania powinny prowadzić do tego, by 
wreszcie umożliwić refundowanie tych procedur, których 
skuteczność kliniczna, oparta na badaniach naukowych, 
nie budzi żadnych wątpliwości.

Na koniec, chcielibyśmy się z Państwem podzielić się 
naszymi wrażeniami z udziału w XI Forum Liderów Or-
ganizacji Pacjentów. Spotkanie organizowane przez In-
stytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej umożliwiło 
integrację środowiska pacjentów oraz osób działających 
na ich rzecz. Celem Forum Liderów jest przede wszyst-
kim sprzyjanie inicjowaniu rozwiązań, które przyczynią 
się do poprawy systemowej opieki nad pacjentem.

Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny 
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WAŻNE TEMATY:
Projekt ustawy o refundacji wyrobów 
medycznych

Odpowiedź na interpelację w sprawie 
refundacji środków absorpcyjnych oraz 
specjalizacji uroginekologicznej

Apel do Ministra Zdrowia

Uczestnictwo Sekcji Prostaty  
w Parlamentarnym Zespole ds. Pacjentów 

Neuromodulacja nerwów krzyżowych. Miała 
być, a nadal jej nie ma

Spotkanie Sekcji Prostaty z wiceministrem 
zdrowia K. Łandą 

Stowarzyszenie „UroConti” podczas XI Forum 
Liderów Organizacji Pacjentów

www.uroconti.pl



PROJEKT USTAWY 
O REFUNDACJI 

WYROBÓW 
MEDYCZNYCH 

Rok 2017 może być kluczowy dla pacjentów za-
opatrujących się w refundowane wyroby me-
dyczne ze względu na trwające w Ministerstwie 

Zdrowia prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy  
o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Zapisy projektu wywołują duże kontro-
wersje wśród producentów i dystrybutorów wyrobów 
medycznych. Również my, pacjenci, mamy wiele 
obaw, jak projektowane zmiany wpłyną na nasze ży-
cie.

Na początku stycznia projekt nowelizacji ustawy 
utknął w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Wstrzy-
mało ją CBA, które zarzuciło autorom projektu (Mini-
sterstwu Zdrowia) brak ogólnego kryterium jakości 
wyrobów medycznych. W uwagach do projektu Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne wskazało, że brak jedno-
litego kryterium jakościowego dyskwalifikuje obecny 
projekt. Resort zdrowia zmuszony więc będzie przed-
stawić nowe zapisy, uwzględniając uwagi CBA. 

Z naszego punktu widzenia kryterium jakościowe 
oraz szeroka dostępność są kluczowe dla wyrobów 
medycznych. W przypadku rezygnacji z oceny jako-
ści, negocjacje Komisji Ekonomicznej będą opierały 

się wyłącznie na kryterium ceny, co w konsekwencji 
doprowadzi do sytuacji, w której będziemy skazani 
na najtańsze, a zatem i wątpliwej jakości wyroby me-
dyczne. Taka sytuacja może doprowadzić do gwał-
townego pogorszenia się poziomu życia milionów 
osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, których 
sytuacja już teraz jest zła z uwagi na niedoszacowa-
ny budżet na refundację wyrobów medycznych (kilku-
krotnie niższy niż w takich krajach jak: Węgry, Słowa-
cja czy Czechy).

Projekt ustawy o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych opiera się na dwóch głównych 
filarach: po pierwsze ma zapewnić pacjentom opty-
malnej jakości wyroby medyczne, po drugie wprowa-
dzić ceny urzędowe. Powyższe filary są niezbędne do 
ewentualnego wprowadzania zmian w tym obszarze 
refundacji. Niestety nie wiemy, czy nowe rozwiązania 
podzielą środki absorpcyjne na grupy cenowe co do 
rodzaju produktu i jego rozmiaru. Bez tego może się 
okazać, że podstawą nowego limitu cenowego bę-
dzie wkładka urologiczna o wymiarze XS, której cena 
jest kilkukrotnie niższa od ceny dobrej jakości majtek 
chłonnych o wymiarze XL. 
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ODPOWIEDŹ NA 
INTERPELACJĘ 

W SPRAWIE 
REFUNDACJI ŚRODKÓW 

ABSORPCYJNYCH 
ORAZ SPECJALIZACJI 

UROGINEKOLOGICZNEJ

Wzwiązku z interpelacją posła Pawła Grabow-
skiego (Kukiz’15) w sprawie refundacji środ-
ków absorpcyjnych oraz specjalizacji urogi-

nekologicznej, ukazała się odpowiedź, której udzielił 
wiceminister Krzysztof Łanda. Widząc coraz większą 
liczbę osób korzystających ze środków absorpcyj-
nych oraz szukających pomocy w leczeniu NTM  
i brak informacji o wyspecjalizowanych ośrodkach 
w tej dziedzinie, konieczne jest wprowadzenie nowej 
nadspecjalizacji pod nazwą „uroginekologia” wzorem 
wielu innych krajów. Certyfikowanie lekarzy specjali-
zujących się w leczeniu tego schorzenia umożliwiłoby 
nam, pacjentom, uzyskanie szybszej i, co najważniej-
sze, skutecznej pomocy ze strony przygotowanych 
lekarzy. 

W swojej odpowiedzi minister Łanda podkreślił, iż sta-
rając się wyjść naprzeciw oczekiwań pacjentów Mini-
sterstwo Zdrowia proceduje projekt ustawy o zmianie 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-
bów medycznych oraz niektórych innych ustaw, który 
przewiduje wprowadzenie nowego mechanizmu re-
fundacji wyrobów medycznych. Jego celem jest stop-
niowe przemodelowanie obowiązującego obecnie  
w Polsce systemu refundacji tych produktów. Dzięki 
zaproponowanym rozwiązaniom, zmniejszą się do-
płaty pacjentów do wyrobów medycznych wydawa-

nych na zlecenie oraz poprawi ich dostępność.

Odnosząc się do poruszonej w interpelacji kwestii 
utworzenia specjalizacji w dziedzinie uroginekologii, 
Minister Łanda zauważył, że problemem nietrzymania 
moczu zajmują się lekarze specjaliści w dziedzinie uro-
logii. Zgodnie bowiem z programem szkolenia specja-
lizacyjnego w dziedzinie urologii celem szkolenia jest 
nabycie przez lekarza urologa wiedzy i umiejętności 
praktycznych pozwalających m.in. na samodzielne 
rozpoznawanie i leczenie chorób oraz wad narządów 
układu moczowego. Wiedza, jaką powinien posiadać 
lekarz specjalista w dziedzinie urologii, obejmuje rów-
nież zagadnienia związane z patofizjologią narządów 
układu moczowo-płciowego, w tym patomorfologią 
mikcji w zakresie etiologii, klasyfikacji, diagnostyki  
i leczenia m.in. nietrzymania moczu oraz moczenia 
mimowolnego (nocnego i dziennego). Dlatego też, 
resort zdrowia nie widzi potrzeby utworzenia nowej 
specjalizacji i przeprowadzania szkolenia specjaliza-
cyjnego lekarzy w tak wąskiej dziedzinie medycyny.

Dla nas, pacjentów, a szczególnie pacjentek leczą-
cych NTM u ginekologów, jest to bardzo dziwna odpo-
wiedź. Wskazuje ona albo na brak elementarnej wie-
dzy u ministra, gdzie leczymy NTM, albo zapowiada 
zmiany, o których jeszcze nie wiemy. 
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8grudnia odbyło się posiedzenie Rady oraz Za-
rządu Stowarzyszenia UroConti. Zwieńczeniem 
powyższego spotkania było podpisanie apelu 

do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła przez 
Zarząd Główny, Radę Stowarzyszenia oraz Zarządy 
Sekcji Prostaty i Sekcji Pęcherza. Pismo zawiera po-
stulaty Stowarzyszenia, w tym: 
 Umieszczenie w katalogu świadczeń refun-
dowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla 
pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM - neu-
romodulacja krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną 
metodą terapeutyczną, od 20 lat z powodzeniem sto-
sowaną na całym świecie.
 Poszerzenie listy leków refundowanych  
w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) 
o nowe substancje medyczne.
 Zwiększenie limitów ilościowych na refun-
dowane środki absorpcyjne z 60 szt. do co najmniej  
90 szt. miesięcznie (pieluchomajtki, pieluchy anato-
miczne, wkłady anatomiczne, majtki chłonne) - obec-
nie osoby cierpiące na nietrzymanie moczu w ramach 
refundacji mogą otrzymać jedynie 60 sztuk środków 
absorpcyjnych miesięcznie.
 Wprowadzenie jednego, jasnego kryterium 
medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego 
do refundacji środków absorpcyjnych - zgodnie z obo-

wiązującym rozporządzeniem, nietrzymanie moczu 
jest kryterium chorobowym uprawniającym do refun-
dacji tylko warunkowo.
 Wprowadzenia nowej nadspecjalizacji pod 
nazwą „uroginekologia” wzorem wielu innych krajów. 
Certyfikowanie lekarzy specjalizujących się w lecze-
niu tego schorzenia umożliwiłoby nam, pacjentom, 
uzyskanie szybszej i, co najważniejsze, skutecznej 
pomocy ze strony przygotowanych lekarzy.
 Poszerzenie możliwości terapeutycznych  
o nowoczesne leki w leczeniu nowotworu gruczołu 
krokowego - obecnie w Polsce w ramach hormono-
terapii pierwszego etapu pacjenci mają dostęp do 
szerokiej terapii, w postaci kilku refundowanych sub-
stancji leczniczych, m.in. leuprorelina, goserelina, trip-
tolerina.
 Rozwój badań profilaktycznych - każdy męż-
czyzna po ukończeniu 40. roku życia powinien obo-
wiązkowo poddać się profilaktycznemu badaniu PSA, 
mierzącemu stężenie białka wytwarzanego przez gru-
czoł prostaty.
 Uporządkowanie procedury leczenia pacjen-
tów z rakiem prostaty - obecnie  w zależności od tego, 
do lekarza jakiej specjalności trafi pacjent: urologa, do 
radioterapeuty lub do onkologa, dedykowana jest mu 
inna terapia.

41(25)/2017 BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

www.uroconti.pl

APEL DO MINISTRA 
ZDROWIA 



UCZESTNICTWO SEKCJI 
PROSTATY  

W PARLAMENTARNYM 
ZESPOLE DS. 
PACJENTÓW 

Bariery w finansowaniu leczenia onkologicznego 
w Polsce – na taki temat odbyło się spotka-
nie Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów,  

w którym uczestniczyli przedstawiciele Sekcji Pros-
taty Stowarzyszenia „UroConti” – Bogusław Olawski 
oraz Artur Marcinek. W spotkaniu wzięli udział 
również m.in. Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz prof. Maciej 
Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onko-
logii klinicznej.

Polscy pacjenci z nowotworem prostaty wciąż nie 
mają równych szans w leczeniu tego schorzenia 
w porównaniu z pacjentami z Europy Zachodniej. 
Co prawda polski pacjent ma dostęp do najnow-
ocześniejszych technik napromieniania, ale już  
w przypadku metod operacyjnych, Polska zatrzymała 
się w latach 80. XX wieku. Nie ma też dostępu do na-
jnowocześniejszych leków, które mogą przedłużyć 
życie nawet do 56 miesięcy.

Co roku w Polsce ok. 9 tys. osób dowiaduje się, iż 
cierpi na raka prostaty. Niestety bardzo często diag-
noza stawiana jest w stadium wysokiego zaawan-
sowania, gdzie nowotwór ma już przerzuty na inne 

organy. Wówczas możliwości leczenia są już ogran-
iczone. Obecnie w Polsce w ramach hormonoterapii 
pierwszego etapu pacjenci mają dostęp do szerokiej 
terapii, w postaci kilku refundowanych substancji 
leczniczych. Natomiast w przypadku wystąpienia  
przerzutów i wdrożenia chemioterapii, możliwości 
leczenia hormonalnego są zdecydowanie ogran-
iczone. 

W trakcie posiedzenia, przedstawiciele Sekcji Pros-
taty poruszyli również temat ograniczeń w farma-
kologicznym leczeniu pacjentów z rakiem prostaty 
przed i po chemioterapii. W Polsce nie oferuje się 
jeszcze nowoczesnych leków hormonalnych przed 
chemioterapią, gdy dotychczasowe, „stare” leki już 
nie działają. W przypadku leczenia hormonalnego 
po chemioterapii dostępny jest wyłącznie octan abi-
rateronu w ramach programu lekowego „Leczenie 
opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 
ICD-10 C 61”. Nie rozumiemy dlaczego, pomimo po-
jawiających się kolejnych pozytywnych rekomendac-
ji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych  
i Taryfikacji nowych leków (np. enzulatamid, rad-223), 
nadal skazani jesteśmy na jeden lek, produkowany 
przez jedną firmę.
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NEUROMODULACJA 
NERWÓW 

KRZYŻOWYCH. 
MIAŁA BYĆ, A NADAL 

JEJ NIE MA

Neuromodulacja nerwów krzyżowych stosowa-
na jest na całym świecie od ponad 20 lat i re-
komendowana przez międzynarodowe organi-

zacje. Wskazania do tego zabiegu obejmują chorych, 
u których niepowodzeniem zakończyło się leczenie 
zespołu pęcherza nadreaktywnego za pomocą farma-
koterapii lub z zastosowaniem toksyny botulinowej.  
 
Jak przekonują specjaliści, neuromodulacja nerwów 
krzyżowych jest nie tylko skuteczną, ale i odwra-
calną metodą leczenia pęcherza nadreaktywnego, 
polegającą na dwuetapowym wszczepieniu urzą-
dzenia. W Polsce nie przeprowadza się zabiegów 
neuromodulacji nerwów krzyżowych, dlatego też  
w 2011 r. Stowarzyszenie UroConti złożyło wniosek  
o refundację tego zabiegu. Z kolei, we wrześniu  
2014 r. ukazała się pozytywna rekomendacja pre-
zesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Tary-
fikacji (AOTMiT), w sprawie zakwalifikowania tego 
świadczenia jako świadczenia gwarantowanego,  
w zakresie leczenia szpitalnego. W sumie minęło już  
6 lat, a Ministerstwo Zdrowia nadal nie podjęło decyzji.  
 
W odpowiedzi na nasze pismo interweniujące  

w tej sprawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, Krzysztof Łanda, odpowiedział następu-
jąco: „Obecnie w Departamencie Polityki Lekowej  
i Farmacji trwają intensywne prace analityczne ma-
jące na celu ocenę zasadności zakwalifikowania 
procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do 
koszyka świadczeń gwarantowanych. Prowadzo-
ne są między innymi rozmowy z firmą produkującą 
wyrób medyczny niezbędny do wykonania przed-
miotowej procedury. Celem tych rozmów jest do-
kładne określenie liczby pacjentów objętych świad-
czeniem oraz aktualizacja wcześniej przekazanych 
danych kosztowych. Ostateczną decyzję do zakwa-
lifikowania świadczenia podejmie Minister Zdrowia.  
 
”UroConti” przez ostatnie lata już wielokrotnie otrzy-
mywało podobne odpowiedzi. Dlatego stoimy na 
stanowisku, że czas przejść do czynów i zagrozić 
Ministerstwu Zdrowia zachęcaniem pacjentów do 
skorzystania z procedury unijnej, umożliwiającej wy-
konanie tego samego zabiegu w innym kraju UE na 
koszt polskiego płatnika. Z naszych informacji wyni-
ka, że koszt takiej procedury byłby trzykrotnie wyższy 
niż w Polsce.
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SPOTKANIE SEKCJI 
PROSTATY Z 

WICEMINISTREM 
ZDROWIA K. ŁANDĄ 

18 stycznia br., Zarząd Sekcji Prostaty Stowarzy-
szenia „UroConti” spotkał się z Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofem 

Łandą. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący 
sekcji, Bogusław Olawski, a także członkowie za-
rządu sekcji, Janusz Sędłak i Artur Marcinek. Głów-
nym tematem spotkania było kompleksowe po-
dejście do leczenia nowotworu prostaty oraz 
zaopatrzenie w refundowane środki absorpcyjne.   
 
Członkowie sekcji przedstawili swoje postulaty, 
zaczynając od profilaktyki i konieczności obowiąz-
kowych badań hormonu PSA dla mężczyzn po 
40. roku życia. Przedyskutowany został również 
wątek konieczności skoordynowania leczenia pa-
cjenta z nowotworem prostaty. Nasi przedstawi-
ciele zauważyli, że obecnie, w zależności od spe-
cjalności lekarza, do którego trafi pacjent (urolog, 
onkolog, radiolog), dedykowana jest inna terapia.  
 

Podczas spotkania, omówiony został także temat 
ograniczeń w hormonoterapii stosowanej w zaawan-
sowanym raku gruczołu krokowego. Członkowie Sek-
cji Prostaty zrelacjonowali ministrowi, że pacjenci  
w ramach hormonoterapii pierwszego rzutu 
mają dostęp do szerokiej terapii – kilku refun-
dowanych substancji leczniczych, ale w przy-
padku wystąpienia przerzutów możliwości 
leczenia hormonalnego stają się bardzo ograni-
czone (jeden program lekowy z jednym lekiem). 
 
Na spotkaniu równie ważnym wątkiem był temat no-
welizacji ustawy o wyrobach medycznych i możliwo-
ści zapewnienia pacjentom z nowotworem prostaty, 
cierpiącym z powodu powikłań po leczeniu, szersze-
go dostępu do środków absorpcyjnych dobrej jakości. 
Minister Łanda zapewniał, że pacjenci nie muszą się 
obawiać, że w ramach reformy systemu refundacji 
dobrej jakości pieluchomajtki będą zastąpione przez 
„wyroby pieluchopodobne”. 
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STOWARZYSZENIE 
„UROCONTI” PODCZAS 

XI FORUM LIDERÓW 
ORGANIZACJI 

PACJENTÓW

Z okazji Światowego Dnia Chorego, 10 i 11 lute-
go w Warszawie, po raz jedenasty odbyło się 
Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Spo-

tkanie organizowane przez Instytut Praw Pacjenta  
i Edukacji Zdrowotnej umożliwiło integrację środowi-
ska pacjentów oraz osób działających na ich rzecz. 
W dwudniowej konferencji udział wzięli przedstawi-
ciele administracji, urzędnicy, eksperci związani ze 
światem zdrowia. Stowarzyszenie „UroConti” repre-
zentowała Prezes Zarządu Głównego, Anna Sarbak.  
 
Celem Forum Liderów jest przede wszystkim sprzy-
janie inicjowaniu rozwiązań, które przyczynią się 
do poprawy systemowej opieki nad pacjentem. 
Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że dia-
log i wnioski z Forum zaowocowały spełnieniem 
wielu postulatów środowiska pacjentów, szcze-
gólnie w zakresie dostępności do nowoczesnych, 
skutecznych terapii, jak również zmian legislacyj-
nych. Patrząc z perspektywy „UroConti”, trudno 
nam się do końca zgodzić z tak formułowaną tezą.  
 
Gówny punkt XI Forum Liderów Organizacji Pacjen-
tów stanowiła debata na temat szans i zagrożeń, jakie 
stanowią dla pacjentów planowane zmiany w syste-

mie ochrony zdrowia. W dyskusji udział wzięli m.in. 
dr Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Warszawie, prof. Dorota Karkowska, reprezentująca 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Jerzy 
Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia Uczelni Łazar-
skiego, oraz Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia.  
 
Drugi dzień konferencji otworzyło wystąpienie mec. 
Pauliny Kieszkowskiej-Knapik w zakresie praw 
pacjenta w stosowaniu leków biologicznych. Na-
stępnie dr Leszek Borkowski opowiedział, na co 
zwracać uwagę przy podawaniu leków. Poruszył 
on także temat skutecznego korzystania przez 
pacjentów ze swoich praw podczas leczenia. Ko-
lejny prelegent dr Jarosław Woroń zgłębił temat 
zdarzeń i działań niepożądanych w leczeniu. Panel 
zamknęła Patrycja Rzucidło-Zając, ekspert ds. ko-
munikacji Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdro-
wotnej, prezentując przykłady kampanii społecznych 
zrealizowanych przez organizacje pozarządowe.  
 
Na koniec Forum Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej zaplanował specjalne sesje warsztatowe, 
podczas których uczestnicy mogli zdobyć praktyczną 
wiedzę przydatną w funkcjonowaniu organizacji.
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Więcej informacji o tym jak przekazać 1% na www.uroconti.pl

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

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

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
numer KRS: 0000276415



Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powstało w kwietniu 2007 roku. Od początku istnienia 
organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób z problemem nietrzymania 
moczu. Stowarzyszenie niesie pomoc i wsparcie osobom z NTM oraz ich rodzinom. Obecnie 
Stowarzyszenia działa w dziewięciu województwach. W skład Stowarzyszenia wchodzą dwie 
sekcje: pęcherza oraz prostaty. 

Jednym z celów Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy na temat problemu, jakim jest nie-
trzymanie 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 ucz-
estniczenia w zajęciach gimnastycznych służących wzmocnieniu mięśni dna miednicy, które 
organizowane są w każdym z oddziałów Stowarzyszenia.

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

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

O „UROCONTI”
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:
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