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www.uroconti.pl
Szanowni Państwo,
Oddając w Państwa ręce drugi w tym roku numer
Biuletynu Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
chcielibyśmy poruszyć temat, który od kilku miesięcy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przekazują na łamach mediów, mianowicie informacje
o planowanych zmianach resortu zdrowia w dziedzinie refundacji wyrobów medycznych. Jakie modyfikacje zostaną wprowadzone? Dowiemy się zapewne
w czerwcu, gdy projekt ustawy zostanie oddany do
konsultacji społecznych.
Kolejnym tematem, poruszonym na łamach Biuletynu jest wydarzenie, które dla środowiska pacjenckiego było niezwykle ważne – wydanie pozytywnej
rekomendacji prezesa AOTMiT dla leku Vesicare we
wskazaniu: leczenie pacjentów z zespołem pęcherza
nadreaktywnego (OAB) bez konieczności wykonywania badania urodynamicznego. O wykreślenie tego
badania, nasze Stowarzyszenie zabiegało od początku jego powstania, tj. od 2011 roku.
Jednak pomimo ukazania się od tamtej pory dwóch
nowych wykazów leków refundowanych, Ministerstwo Zdrowia, nadal nie usunęło badania urodynam-

icznego jako obligatoryjnego w refundacji leków na
OAB. W ciągu ostatnich kilku tygodni przedstawiciele
Stowarzyszenia „UroConti” kilkukrotnie rozmawiało
z Ministerstwem Zdrowia. Jak dotąd bez oczekiwanego przez naszą społeczność efektu.
W Biuletynie omówiona została również kwestia
neuromodulacji nerwów krzyżowych. W tej sprawie
„UroConti” zwróciło się kolejny raz do prof. Marka
Sosnowskiego, konsultanta krajowego ds. urologii,
z prośbą o interwencję w Ministerstwie Zdrowia,
które na wszystkie pisma „UroConti” odpowiada
lakonicznie i zdawkowo. Niestety praktyka, jaką
znamy od wielu lat korespondując z Ministerstwem
Zdrowia wydaje się być niezmienna, pomimo całkowitej wymiany osób, jaka nastąpiła po wyborach.
Na koniec informujemy o Ogólnopolskiej Konferencji „UroConti”, pt. „W kierunku lepszych rozwiązań –
leczenie i opieka nad pacjentem z NTM”, która w tym
roku zainauguruje Światowy Tydzień Kontynencji.
Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
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Wiceminister
Krzysztof Łanda
zapowiada nową
ustawę o wyrobach
medycznych

W

okresie ostatnich kilku miesięcy, od marca bieżącego roku, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, na łamach mediów przekazują informacje o planowanych zmianach resortu
w dziedzinie refundacji wyrobów medycznych.
Pierwsze zapowiedzi wspomnianych zmian ogłoszone zostały na początku marca bieżącego roku,
w rozmowie wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy
z redaktorem miesięcznika „Menedżer Zdrowia”. Kolejne informacje na temat podjętych działań oraz zakresu
zmian ogłaszane były przez reprezentantów resortu na
łamach różnych mediów oraz portali internetowych
związanych z tematyką zdrowotną. Według tych
zapowiedzi, w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad
nową ustawą, która ma zmienić obowiązujące regulacje
prawne w zakresie zasad i sposobu refundacji wyrobów
medycznych. Bardzo ważną zmianą, którą ma zawierać nowa ustawa, jest wprowadzenie zasad refundacji
analogicznych do funkcjonujących obecnie w systemie
refundacji leków. Projekt ustawy ma zostać oddany do
konsultacji społecznych już w czerwcu bieżącego roku.
W związku z powyższym, „UroConti” zwróciło się
z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii, które pojawiły się w wypowiedziach Pana Ministra:
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– Biorąc pod uwagę fakt, że limit Narodowego Funduszu Zdrowia na środki absorpcyjne wynosi jedynie
90 zł za 60 szt. na miesiąc, czyli 1,5 zł za sztukę przy
30% dopłacie pacjenta, można łatwo obliczyć, że NFZ
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dopłaca nie więcej niż 1,05 zł za sztukę, a wg. słów
Pana Ministra, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za
niektóre pieluchomajtki nawet dziesięć złotych, gdy
w supermarketach sztukę można dostać za dwa lub
trzy złote. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o
przedstawienie podstaw dla podanych wartości przez
pana ministra w kwestii dopłaty NFZ nawet 10 zł do
pieluchomajtki.
– W kolejnej wypowiedzi Pana Ministra pojawiła się
informacja o możliwości nabycia pieluchomajtek za
60 gr./szt. poza refundacją. Informacja ta spotkała się
z dużym zainteresowaniem członków „UroConti”, dla
którym aktualny refundowany limit ilościowy (60 szt.
miesięcznie) jest niewystarczający. Pacjenci niestety nie znają miejsc, w których można zaopatrzyć się
w pieluchomajtki po 60 gr./szt., dlatego Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o wskazanie miejsc, w których
pieluchomajtki w takiej cenie można zakupić.
Niestety, odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia w dalszym
ciągu nie ma. Czyżby słowa o rzekomych zjawiskach
patologicznych miały być tylko pretekstem do ograniczenia nam refundacji? Pacjenci uważają, że problem
z refundacją środków absorpcyjnych w Polsce tkwi zupełnie gdzie indziej. Owszem, należy poprawiać system,
który dobrze działa, ale w oparciu o zwiększenie limitów
i uproszczenie kryterium chorobowego. Zapowiedź
ministra dotycząca wprowadzenia de facto zamkniętego, kontrolowanego przez urzędników systemu zakupu
środków, tego jednak nie zawiera.
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Pozytywna
rekomendacja
AOTMIT ws. leczenia
zespołu pęcherza
nadreaktywnego
bez badania
urodynamicznego
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lutego br. Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji wydała pozytywną rekomendację usunięcia wymogu wykonywania
badania urodynamicznego jako warunku refundacji
leków stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).
W rekomendacji nr 7/2016 prezesa AOTMiT czytamy,
że „podstawą rozpoznania OAB powinny być szczegółowy wywiad medyczny i nieinwazyjne badanie
urodynamiczne pod postacią 3-dniowego dzienniczka mikcji. Badania inwazyjne nie są konieczne do
rozpoznania i rozpoczęcia leczenia (…), a otrzymane
opinie ekspertów praktyki klinicznej jednoznacznie
wskazują, że uzależnienie refundacji leków antycholinergicznych (…) od potwierdzenia diagnozy
OAB za pomocą badania urodynamicznego nie
znajduje żadnego uzasadnienia w aktualnej wiedzy
medycznej”.
Wydana opinia została poparta opiniami ekspertów
praktyki klinicznej, a także przedstawicieli środowiska pacjenckiego, w tym Stowarzyszenia „UroConti”.
Wniosek refundacyjny był reakcją na toczącą się od
lat dyskusję, dotyczącą możliwości usunięcia wymogu wykonywania badania urodynamicznego jako
warunku refundacji leków stosowanych w leczeniu

zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).
Pacjenci ze Stowarzyszenia „UroConti” wielokrotnie
apelowali do Ministerstwa Zdrowia o zniesienie tego
zapisu. Konieczność wykonywania badań urodynamicznych w celu potwierdzenia diagnozy zespołu
pęcherza nadreaktywnego od początku jego wprowadzenia, była uznawana za niezasadną, zarówno
z punktu widzenia standardów medycznych, wydatków publicznych, jak również niepotrzebnego
narażania nas na ryzyko zakażeń i dyskomfort.
Kolejni Ministrowie Zdrowia niezmiennie przenosili
odpowiedzialność na producentów leków, twierdząc,
że mogą działać wyłącznie na wniosek podmiotu
odpowiedzialnego. Wniosek refundacyjny po interwencjach „UroConti” u wszystkich producentów leków refundowanych w tym wskazaniu, został złożony
w sierpniu 2015 r.
– „Cieszymy się z wydanej rekomendacji. Mamy nadzieję, że jest to ostateczny krok do tego, by pacjenci
chorzy na zespół pęcherza nadreaktywnego mogli
korzystać z refundowanej farmakoterapii bez przeszkody w postaci konieczności wykonywania zbędnego
badania urodynamicznego” - powiedziała Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.
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O badaniu
urodynamicznym
na spotkaniu
z wicedyrektor
DepartamentU
Polityki Lekowej
i Farmacji – Kamilą
Malinowską

W

dniu 10 maja br. odbyło się spotkanie „Dialog dla Zdrowia”, w którym uczestniczyła
Elżbieta Żukowska, prezes mazowieckiego
oddziału „UroConti”. Pani prezes przedstawiła problem konieczności wykonywania badania urodynamicznego w przypadku refundacji farmakoterapii
w zespole pęcherza nadreaktywnego, odnośnie którego nasze Stowarzyszenie przeszło
bardzo długą drogę, zmagając się przez te lata
z obojętnością urzędników Ministerstwa Zdrowia.
W obecności przedstawicieli innych organizacji pacjenckich, dyrektor Malinowska oznajmiła, że
„Ponieważ proces refundacyjny dla tego produktu
nie jest jeszcze zakończony nie było wątpliwości
żeby cokolwiek w tym temacie zmienić. Na ten moment, należy wskazać koszty związane ze zdjęciem
badania urodynamicznego, które wskazują na jakby
potencjalne wpływ na budżet na poziomie 270 milionów zł. Jest to koszt, który w chwili obecnej patrząc
na plan refundacyjny, prognozy i wydatki, obawiam
się że nie ma takich środków na to żeby taki wydatek

z budżetu refundacyjnego sfinansować.”
Wymieniona przez Panią Dyrektor kwota 270 milionów złotych, o jaką miałyby się powiększyć wydatki
budżetu państwa w związku ze zniesieniem badania
urodynamicznego, jest albo całkowitym niezrozumieniem tematu przez dyr. Malinowską albo świadomą
manipulacją.
Z danych zawartych w rekomendacji Prezesa AOTMiT
wynika jednoznacznie, że eliminacja wymogu badania
urodynamicznego wiązać się będzie z oszczędnościami wynoszącymi od ok. 15 mln zł do ponad 16 mln
zł rocznie. Skąd zatem pojawiła się kwota 270 mln zł?
Owszem, po usunięciu badania całkowite wydatki
ponoszone przez płatnika (leki, środki absorpcyjne, badanie urodynamiczne oraz koszty powikłań),
wynosić będą ok. 277 mln. Niemniej jednak, pani
dyrektor zapomniała dodać, że obecnie kształtują się
one na poziomie 293 mln, co jednoznacznie wskazuje, że państwo zaoszczędzi podaną przez AOTMiT
kwotę ok. 16 milionów.

CD.
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na spotkaniu
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Polityki Lekowej
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Echem tego spotkania była wysyłka pisma, do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – Krzysztofa
Łandy, który kilkukrotnie nie będąc jeszcze ministrem podczas publicznych debat, opowiadał się za
jak najszybszym zniesieniem tego badania, oraz zaproszenie naszego stowarzyszenia do Ministerstwa
Zdrowia.
Podczas tego spotkania, które odbyło się 24 maja, pani
dyrektor Malinowska poproszona o odpowiedź odnośnie terminu usunięcia badania urodynamicznego
podkreśliła, że nie jest osobą decyzyjną w tej kwestii
i leży to wyłącznie w kompetencjach ministra
zdrowia.
Pani dyrektor, podczas spotkania również dała
wyraźnie do zrozumienia, że czynnikiem warunkującym decyzję nie są kwestie medyczne, tylko
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wyłącznie finansowe. Jeżeli tak jest naprawdę, tym
bardziej zastanawia nas brak decyzji, skoro zmiana
przyniesie budżetowi państwa oszczędności.
Członkinie „UroConti” chcąc zapoznać panią dyrektor z drastycznym badaniem, przez które muszą
przechodzić, opisały szczegółowo jak wygląda
badanie urodynamiczne. Przedstawiono również fakt
z czym wiąże się ta choroba, podkreślając wczesne
zakończenie pracy zawodowej, rozpad związków,
wcześniejsze emerytury oraz ograniczenie życia towarzyskiego.
Na końcu pani dyrektor poprosiła członkinie
„UroConti” o cierpliwość i podkreśliła, że sprawa
w ministerstwie jest ciągle omawiana i analizowana.
Słyszymy to już od 5 lat!!!
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O limitach na
refundowane środki
absorpcyjne podczas
Parlamentarnego
Zespołu ds. Pacjentów

W

dniu 10 marca br. odbyło się posiedzenie
Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów,
na które zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pacjenckich, wśród których znalazło
się m.in. Stowarzyszenie „UroConti”. Organizację
reprezentowała sekretarz zarządu głównego, Maria
Szramska, która wraz w przedstawicielami Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego po raz kolejny
poruszyła tematykę zbyt niskiego limitu refundowanych środków absorpcyjnych.
W Polsce (po spełnieniu kryterium chorobowego),
osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu, w ramach refundacji, przysługuje do 60 sztuk produktów
chłonnych (2 szt. na dobę) miesięcznie przy 30% dopłacie pacjenta oraz limicie cenowym 90 zł (1,50 zł./
szt.). Z kolei osoby z chorobą nowotworową mają prawo do 100% refundacji do 60 sztuk środków absorpcyjnych ale przy limicie cenowym tylko 77 zł (1,28 zł./
szt.).
Biorąc pod uwagę ilość moczu wydalanego przez
osobę dorosłą w ciągu doby oraz rzeczywistą chłonność produktów absorpcyjnych, dwie sztuki na dobę
są zdecydowanie niewystarczające.
Większość chorych w Polsce zmuszona jest zatem
do zaopatrywania się w dodatkowe środki absorpcyjne na własny koszt. W przypadku braku pieniędzy na
dodatkowe środki, duża grupa osób narażona jest na

różnego rodzaju powikłania.
Helena Kładko, wiceprzewodnicząca PTSR przypomniała, że dla osób z SM farmakologia nie ma zbyt
wiele do zaproponowania, a rehabilitacja pozostawia
wiele do życzenia. Problem zbyt małej ilości refundowanych przez państwo środków absorpcyjnych, wielokrotnie był sygnalizowany zarówno poprzedniemu
rządowi, jak i obecnemu.
Mimo to wraca jak bumerang, a pacjenci z SM nie
umierają na SM, tylko z powodu niewydolności organizmu i sepsy, bo ich higiena jest limitowana. Tymczasem problem się powiększa, bo należy pamiętać, że
pacjenci z SM to często ludzie młodzi, których dochody oscylują w granicach renty socjalnej i nie stać ich
na zakupienie dodatkowych środków absorpcyjnych.
Maria Szramska podkreśliła, że problem nie dotyczy
tylko pacjentów leżących. Ilość 60 sztuk miesięcznie,
czyli dwóch sztuk pieluchomajtek dziennie, dla młodej, czynnej zawodowo i aktywnej kobiety jest absolutnie niewystarczająca.
Choć z braku obecności decydentów spotkanie nie
zakończyło się konkretnymi postanowieniami ani
deklaracjami, mamy nadzieję, iż będzie przyczynkiem dla interpelacji poselskich i starań gremiów
parlamentarnych o poprawę jakości życia nas pacjentów.

Źródło: @maker - fotolia.com
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Neromodulacja
nerwów krzyżowych
wciąż niedostępna.
Interwencja UroConti
w środowisku
medycznym

N

euromodulacja nerwów krzyżowych stosowana jest na całym świecie od ponad 20 lat
i rekomendowana przez międzynarodowe
organizacje, m.in. Międzynarodowe Konsultacje
ds. Kontynencji (ICI) – grupę doradczą przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU), a także NICE – National
Institute for Health and Care Excellence – brytyjską
organizację opracowującą standardy i wytyczne postępowania terapeutycznego.
Do dzisiaj, zabieg ten nie jest refundowany oraz
przeprowadzany (nawet komercyjnie) w Polsce
pomimo, że sam proces refundacyjny trwa już ponad 5 lat. Wniosek o refundację został złożony
w 2011 roku przez Stowarzyszenie „UroConti”.
We wrześniu 2014 r. ukazała się pozytywna rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji (AOTMiT), w sprawie zakwalifikowania
świadczenia: „Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych”,
jako świadczenia gwarantowanego, w zakresie

leczenia szpitalnego.
Pomimo naszych wielokrotnych interwencji oraz
zmiany kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia, nadal
otrzymujemy bardzo lakoniczne odpowiedzi z tego
resortu o ciągle trwających pracach analitycznych
i koncepcyjnych dotyczących możliwości implementacji tej procedury do koszyka świadczeń gwarantowanych.
Datego też, „UroConti” zwróciło się z prośbą do prof.
Marka Sosnowskiego, konsultanta krajowego ds. urologii z prośbą o interwencję w Ministerstwie Zdrowia
w tej sprawie.
Podobną prośbę przesłaliśmy również do prezesa
Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. Piotra
Chłosty, gdyż jak wskazują sami urolodzy, neuromodulacja nerwów krzyżowych powinna być dostępna
i refundowana u wybranych chorych z zaburzeniami
czynności pęcherza moczowego, opornych na leczenie zachowawcze lub farmakologiczne.

Źródło: @Kzenon - Fotolia.com
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Światowy Tydzień
Kontynencji
już w czerwcu!

2016
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W

dniach 20-26 czerwca br. w Polsce już po raz
ósmy nasze Stowarzyszenie będzie obchodzić Światowy Tydzień Kontynencji (z ang.
World Continence Week, WCW). Ta inicjatywa Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) ma
na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania
moczu (NTM).

przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz sejmu i senatu.

W tym roku, w ramach inauguracji Światowego Tygodnia Kontynencji organizujemy Ogólnopolską
Konferencję, pt. „W kierunku lepszych rozwiązań – leczenie i opieka nad pacjentem z NTM”. Na spotkanie
zapraszamy 20 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 (Hotel
Golden Tulip, Warszawa).

Kluczowymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą m.in. międzynarodowe standardy postępowania w diagnostyce i leczeniu NTM, ocena sytuacji oraz perspektywy dla leczenia NTM w Polsce.
Ważnym punktem programu będzie również omówienie tematu środków absorpcyjnych, zarówno w kwestii ich indywidualnego doboru, jak również refundacji. Podkreślona zostanie trudna sytuacja pacjentów
cierpiących na nietrzymanie moczu, którzy w dalszym
ciągu nie mają dostępu do pełnego spektrum leczenia.

Na konferencję zapraszamy nie tylko członków Stowarzyszenia „UroConti”, reprezentujących wszystkie
9 oddziałów: Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków,
Łódź, Lublin, Poznań, Warszawę, Wrocław ale również
reprezentantów innych polskich organizacji pacjenckich, przedstawicieli środowiska medycznego oraz

W ramach Światowego Tygodnia Kontynencji, Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”, w celu szerzenia
świadomości na temat nietrzymania moczu, na terenie wszystkich swoich oddziałów aktywnie nagłaśnia
idee WCW i informuje o możliwościach terapeutycznych w leczeniu NTM.
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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 aktywne starania o prawa pacjentów z nietrzymaniem
moczu, o poprawę ich trudnej sytuacji. Stowarzyszenie stara się m.in. o zmianę zapisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz
o dostęp do leczenia nietrzymania moczu, dorównujący standardom europejskim.

Oddziały wojewódzkie w:
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

WARSZAWA
ŁÓDŹ

WROCŁAW

LUBLIN
KIELCE

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

2(22)/2016
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