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Szanowni Państwo,
Oddając w Państwa ręce, drugi w tym roku, numer Biuletynu Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, chcielibyśmy ogłosić sukces naszego Stowarzyszenia, jakim jest
rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do wystawiania
zlecenia na środki absorpcyjne o lekarza posiadającego
specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
O ten postulat Stowarzyszenie UroConti zabiegało od lat,
biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, iż problemem nietrzymania moczu wśród kobiet zajmują się przede wszystkim
lekarze ginekolodzy.
Niestety, nadal nie została umieszczona w katalogu
świadczeń refundowanych terapia neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie
NTM. W Polsce nie przeprowadza się zabiegów neuromodulacji nerwów krzyżowych, dlatego też już w 2011 r. Stowarzyszenie UroConti złożyło wniosek o refundację tego
zabiegu. Z kolei, we wrześniu 2014 r. ukazała się pozytywna rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w sprawie zakwalifikowania tej terapii jako świadczenia gwarantowanego,
w zakresie leczenia szpitalnego. W tej sprawie Stowarzyszenie UroConti od ponad 7 lat konsekwentnie zabiera

głos podczas spotkań w Ministerstwie Zdrowia, które
z przyczyn dla nas całkowicie niezrozumiałych opóźnia
procedurę, przy okazji wprowadzając w błąd nawet posłów interweniujących w tej sprawie.
Kolejnym tematem, poruszonym na łamach Biuletynu,
jest apel Sekcji Prostaty UroConti do Ministra Zdrowia
w sprawie najnowszej listy leków refundowanych, obowiązującej od 1 maja br., na której ponownie zabrakło
nowych leków dedykowanych do stosowania w ramach
programu lekowego we wskazaniu: “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami
(ICD-10 C-61)”. Brak decyzji Ministra, na którą chorzy czekają już trzeci rok powoduje, że nadal w ramach powyższego programu, pacjenci z nowotworem prostaty mają
dostęp tylko do jednego leku.
Na koniec informujemy o wspólnej inicjatywie Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) oraz organizacji
zrzeszających pacjentów, które wyraziły wolę współpracy w celu poprawy funkcjonowania publicznego systemu
zdrowia i rozwiązania problemów dotyczących jego działalności.
Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Światowy Tydzień Kontynencji już w czerwcu!
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9 maja br. ogłoszono ostateczną treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Z satysfakcją możemy odnotować również zmianę
dla pacjentów z NTM. Po wieloletnich staraniach
kolejnych zarządów naszego Stowarzyszenia, nastąpiło rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na pieluchomajtki lub zamienniki
(lp. 100 i 101) o lekarza posiadającego specjalizację
w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Jest to o tyle istotne, ponieważ lekarze ginekolodzy
przeprowadzają nawet do 90% wszystkich zabiegów
chirurgicznych leczenia NTM u kobiet, głównie polegających na wszyciu specjalnych taśm. 3836 z 4333
zabiegów wszycia taśm przeprowadzonych w 2013
roku zostało wykonanych na oddziałach ginekologicznych. W sytuacji, w której ginekolodzy przeprowadzają skomplikowane zabiegi w obrębie układu moczowo
-płciowegoa nie mając uprawnień do przepisywania
środków chłonnych, zawężenie się jedynie do lekarzy
posiadających specjalizację w dziedzinie ginekologii
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onkologicznej było w naszej ocenie, ale także ekspertów, całkowicie nieuzasadnione. Potwierdził to, między innymi w swoim piśmie do Ministerstwa Zdrowia
prof. Mirosław Wielgoś, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Dla doprecyzowania, leczeniem nietrzymania moczu
nie zajmują się w Polsce ginekolodzy onkologiczni.
Ginekolodzy onkologiczni leczący NTM należą raczej
do wyjątków. Warto zwrócić uwagę, że w wersji rozporządzenia sprzed konsultacji, w przypadku pozycji
cewników urologicznych do 4 oraz cewników jednorazowych urologiczne do 180 sztuk, do osób uprawnionych do przepisywania zleceń został dodany lekarz
posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa
i ginekologii.
Tym bardziej cieszymy się, że po konsultacjach społecznych i naszych uwagach (w dalszej części przedstawiamy ich pełną treść), w przypadku środków
absorpcyjnych, ten sam lekarz również został umieszczony w ostatecznym kształcie rozporządzenia.
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WYROBÓW MEDYCZNYCH
WYDAWANYCH NA
ZLECENIE

W odpowiedzi na opublikowany 21 marca br. projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
z dnia 9 marca br., Stowarzyszenie UroConti przekazało swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti od wielu lat
zabiega o umożliwienie polskim pacjentom, borykającym się z dolegliwością nietrzymania moczu, szerokiego dostępu do środków absorpcyjnych, stanowiących podstawowe produkty higieniczne, stosowane
przez chorych w wielu schorzeniach. Dlatego wyrażamy radość z proponowanego poszerzenia grona
lekarzy uprawnionych do przepisywania zleceń na
refundowane środki absorpcyjne o lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinach: medycyny rodzinnej, pediatrii chorób wewnętrznych.
Zauważając wszystkie pozytywne zmiany w ww. projekcie, uważamy za niezbędne doprecyzowanie projektu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie o następujące
punkty:
Na liście osób uprawnionych do wystawiania
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zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, pozycja „lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie
ginekologii onkologicznej” powinna zostać zastąpiona przez pozycję „lekarz posiadający specjalizację
w dziedzinie położnictwa i ginekologii”. Obecnie leczeniem pacjentek z problemem nietrzymania moczu
zajmują się przede wszystkim lekarze ginekolodzy. To
w większości lekarze tej specjalności wykonują zabiegi chirurgiczne z użyciem taśm (według danych NFZ,
ok. 90% zabiegów wszczepienia taśm jest wykonywanych w ramach hospitalizacji położniczo-ginekologicznych).
W obecnym projekcie rozporządzenia kryterium przyznawania pozostało niezmienione, tj. nietrzymanie moczu jest kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warunkowo – osoba
z NTM musi posiadać dodatkowo jedną z chorób
współistniejących (między innymi głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej etiologii). Z refundacji wyłączeni są także pacjenci z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Obecne kryterium
chorobowe należy zamienić na jedno, jasne kryterium
– „nietrzymanie moczu” – tak jak w innych krajach
Unii Europejskiej.
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Należy zwiększyć limity ilościowe do przynajmniej 90 sztuk miesięcznie, przy zachowaniu dotychczasowych limitów cenowych, które i tak są zaniżone
w stosunku do rzeczywistych cen na rynku (np. pieluchomajtka w rozmiarze M marki AUCHAN sprzedawana w supermarkecie AUCHAN kosztuje 2,00 zł
za szt. przy obowiązującym limicie NFZ 1,28 zł/szt.).
W porównaniu z krajami sąsiednimi (m.in. Czechami
i Słowacją), w Polsce limity ilościowe i cenowe na refundowane środki są mniejsze. Zbyt mała ilość środków absorpcyjnych zwiększa ryzyko powikłań, m.in.
odleżyn i ran, generuje olbrzymie koszty finansowe,
a także dramatycznie obniża komfort życia pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu.
Liczymy, że przedstawione przez nas uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
zostaną przynajmniej w części uwzględnione przy
opracowywanym projekcie.
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5 maja br. odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti z Zarządem
Głównym. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie apelu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła przez Zarząd Główny, Radę Stowarzyszenia oraz Zarządy Sekcji Prostaty i Sekcji Pęcherza.
Ważną kwestią poruszoną w piśmie była kwestia nowego projektu ustawy o refundacji leków,
środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, którego proces
legislacyjny 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.
Obawiamy się, że skutkiem tak przygotowanej ustawy będzie jedynie pogorszenie jakości produktów
i dostępności do nich, która już teraz nie jest najlepsza (tylko 50% aptek oferuje refundowane środki absorpcyjne). W celu przeprowadzenia zmian
w odpowiedni sposób, należy wydłużyć cały proces
i zaangażować wszystkie strony w prace nad nim,
tak aby rzetelnie policzyć koszty i skutki proponowanych zmian. Według dostępnych danych wydatki za
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2016 r. na refundację środków absorpcyjnych w Polsce należały do najniższych w Grupie Wyszehradzkiej w Polsce wyniosły 5,9 zł na mieszkańca, podczas
gdy na Węgrzech – 13,8 zł, w Czechach – 27,6 zł, a
na Słowacji – 47,2 zł).
Ponadto, pismo zawiera inne postulaty Stowarzyszenia, w tym:
Umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla
pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM neuromodulacja krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną metodą terapeutyczną, od 20 lat z powodzeniem
stosowaną na całym świecie, która umożliwia całkowite ustąpienie nietrzymania moczu lub znaczne
ograniczenie tego problemu.
Poszerzenie listy leków refundowanych
w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB)
o nowe substancje medyczne – złotym standardem
w leczeniu OAB jest farmakoterapia. Jednakże, ze
względu na to, że zespół pęcherza nadreaktywnego
powstaje wskutek wielu procesów patologicznych,
farmakoterapia powinna być indywidualnie dostosowana do danego pacjenta.
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Poszerzenie możliwości terapeutycznych
o nowoczesne leki w leczeniu nowotworu gruczołu
krokowego – obecnie w Polsce w ramach hormonoterapii pierwszego etapu, pacjenci mają dostęp do szerokiej terapii, w postaci kilku refundowanych substancji
leczniczych, m.in. leuprorelina, goserelina, triptolerina. Natomiast w przypadku wystąpienia przerzutów
i wdrożenia chemioterapii, możliwości leczenia hormonalnego są zdecydowanie ograniczone. W Polsce brakuje refundacji leków, które lekarze mogą ordynować
jeszcze przed chemioterapią. Natomiast po chemioterapii w zasadzie są skazani na jedyny program lekowy.
Uporządkowanie procedury leczenia pacjentów 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. W efekcie, o wyborze
terapii, decyduje de facto często losowy wybór lekarza. Możliwym rozwiązaniem tego problemu byłoby
powołanie zespołów uroonkologicznych w składzie:
urolog, onkolog, radioterapeuta i lekarz rodzinny, któ
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re wytyczyłyby optymalną ścieżkę leczenia pacjenta.
W piśmie zwrócono uwagę, iż pięć lat pacjenci czekali
na zniesienie badania urodynamicznego przy refundacji leków na zespół pęcherza nadreaktywnego. Ponad sześć lat czekano na decyzję dotyczącą refundacji neuromodulacji krzyżowej (dostępnej w Europie od
20 lat!). Od 2011 roku Ministerstwo Zdrowia nie było
wstanie wprowadzić żadnej nowej substancji na listę
leków refundowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego. Co więcej, według naszej wiedzy, w tym czasie (2014 r.) została wydana tylko jedna rekomendacja
Prezesa AOTMiT (lek zawierący substancję o nazwie
mirabegron), do dzisiaj nie wpisana na listę leków refundowanych. Tak prowadzona polityka Ministerstwa
Zdrowia skutecznie odstrasza producentów innych
leków (fesoterodynę, darifenacynę, trospium, oksybutynina podawana przezskórnie etc.). Podobnie wygląda to w leczeniu hormonalnym raka prostaty, gdzie
urzędnicy poprzez wprowadzanie w błąd opinii publicznej chronią interes jednej firmy farmaceutycznej.
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ekcja Prostaty Stowarzyszenia UroConti, która zrzesza pacjentów z przerostem gruczołu
krokowego lub nowotworem prostaty z całej
Polski, 11 maja br. zwróciła się do Ministra Zdrowia
Konstantego Radziwiłła z listem, w którym wyraża rozczarowanie i zdziwienie najnowszą listą leków refundowanych, obowiązującą od 1 maja br.
Jak zauważył Bogusław Olawski, Przewodniczący
Sekcji, pacjenci są zaskoczeni, że pomimo kolejnej,
pozytywnej rekomendacji prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji, dla objęcia refundacją produktu leczniczego enzalutamid stosowanego
w ramach programu lekowego we wskazaniu: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” z dnia 27 marca
br., nadal lek ten nie jest refundowany. Brak decyzji
Pana Ministra, na którą chorzy czekają już trzeci rok,
powoduje, że nadal w ramach powyższego programu, pacjenci z nowotworem prostaty mają dostęp
tylko do jednego leku o nazwie octan abirateronu.
Takie ograniczanie dostępu do innych leków jest
dla pacjentów szczególnie niezrozumiałe, ponieważ na rynku polskim dostępne są leki równie
skuteczne, jeżeli nie skuteczniejsze, które pozwa-
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lają pacjentom na wydłużenie i poprawę jakości
życia, między innymi poprzez ograniczenie dolegliwości bólowych wynikających z przerzutów.
Takim lekiem jest wyżej wspomniany enzalutamid, który otrzymał już łącznie trzy pozytywne
rekomendacje prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji - z 24 listopada 2014 r.,
11 sierpnia 2015 r. oraz najnowszą, z 27 marca
2017 r. Podobnie rzecz się ma z dwuchlorkiem radu223, który otrzymał warunkową rekomendację prezesa AOTMiT 30 marca 2015 r. (ponad 2 lata temu).
Ze zdumieniem przeczytaliśmy odpowiedź Ministra
Zdrowia na interpelację poselską nr 11420 w sprawie refundacji nowoczesnych terapii w leczeniu raka
prostaty, gdzie znalazły się nieprawdziwe informacje.
Między innymi, nie jest prawdą, że wniosek o objęcie
refundacją leku zawierającego substancję leczniczą
o nzawie enzalutamid, uzyskał negatywną ocenę
AOTMiT 24 listopada 2014 r. Negatywną rekomendację uzyskał wniosek w zakresie stworzenia nowego programu lekowego. Natomiast prezes AOTMiT
zarekomendował dopisanie enzalutamidu do już istniejącego programu lekowego, gdzie jest lek octan
abirateronu.
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marca br., Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia
UroConti, uczestniczyła w spotkaniu z cyklu Dialog dla Zdrowia, który jest platformą współpracy
pomiędzy związkami zrzeszającymi członkowskie organizacje pacjenckie i związkami zrzeszającymi inne
podmioty działające na rzecz ochrony zdrowia a Ministerstwem Zdrowia i innymi organami administracji
państwowej, działającymi w obszarze ochrony zdrowia,
w sprawach ważnych z punktu widzenia pacjentów.
Spotkania Dialogu dla Zdrowia zostały wznowione po
kilkumiesięcznej przerwie, która wynikała ze zmian
personalnych w działach resortu zdrowia odpowiedzialnych za dialog ze środowiskiem pacjentów. Podczas spotkania, Prezes Anna Sarbak poruszyła między innymi temat zmian w dziedzinie refundowanych
wyrobów medycznych, w szczególności w kontekście
projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia, obecni na spotkaniu, oświadczyli, że celem
planowanych zmian legislacyjnych jest lepsza dostępność wyrobów medycznych dla pacjentów oraz zmniejszenie dopłat pacjentów do wyrobów medycznych.
Podczas spotkania poruszono również temat neuromodulacji nerwów krzyżowych, zadając następujące
pytanie przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia: Na
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jakim stadium są prace nad dołączeniem do katalogu
świadczeń gwarantowanych zabiegu neuromodulacji nerwów krzyżowych? 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 prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji (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, przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia poinformowali, że obecnie w Ministerstwie
Zdrowia trwają prace analityczne, które mają na celu
ocenę zasadności zakwalifikowania procedury neuromodulacji krzyżowej do koszyka świadczeń gwarantowanych, jak również, że konieczna jest aktualizacja
danych kosztowych przekazanych przez producenta.
Stowarzyszenie UroConti na zakończenie obrad Dialogu dla Zdrowia zadało pytanie dotyczące planowania poszerzenia listy leków refundowanych o nowe
substancje stosowane w leczeniu zespołu pęcherza
nadreaktywnego. W odpowiedzi, p. Izabela Obarska,
Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, przekazała informację, że
wniosek refundacyjny w sprawie substancji leczniczej mirabegron jest obecnie zawieszony.
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O NEUROMODULACJI
NERWÓW KRZYŻOWYCH
I ŚRODKACH
ABSORPCYJNYCH

7

marca br. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia
UroConti z Kamilą Malinowską, zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji,
w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu Głównego – Anna Sarbak, Przewodnicząca Sekcji Pęcherza – Teresa Bodzak oraz Prezes Oddziału Mazowieckiego – Elżbieta Żukowska.
Głównym tematem spotkania był stan prac nad
implementacją procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń gwarantowanych. Pani Kamila Malinowska przekazała
członkom UroConti obecnym na spotkaniu, że negocjacje z producentem, związane z możliwością
dołączenia procedury neuromodulacji nerwów
krzyżowych do katalogu świadczeń gwarantowanych, są przedłużone w związku ze zmianą przez
producenta ceny wyrobu medycznego InterStim.
Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się z prośbą bezpośrednio do producenta (Medtronic Polska Sp. z o.o.)
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o wyjaśnienie tej sytuacji. W odpowiedzi otrzymaliśmy
pismo, z którego wynika, że cena wyrobu medycznego
InterStim, stosowanego w terapii neuromodulacji nerwów krzyżowych, nie została zmieniona w stosunku
do ceny zaproponowanej prezesowi AOTMiT w 2014 r.
Kolejny temat omówiony na spotkaniu dotyczył
obecnych ograniczeń w refundacji środków absorpcyjnych, w kontekście nowego projektu ustawy
o wyrobach medycznych. Pani Kamila Malinowska
przekazała członkom UroConti obecnym na spotkaniu, iż planowane zmiany mają zagwarantować, że
pacjenci będą mieli dostęp do wyrobów medycznych,
w tym środków absorpcyjnych wysokiej jakości.
Na spotkaniu p. Kamila Malinowska zadeklarowała
także, że limity ilościowe dla środków absorpcyjnych zostaną podniesione. Nasze wątpliwości wobec
procedowanej nowelizacji ustawy przedstawiliśmy
w liście otwartym Rady Stowarzyszenia do Ministra
Zdrowia.
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NAWIĄZANIE
WSPÓŁPRACY
Z KOLEGIUM LEKARZY
RODZINNYCH W POLSCE

2

8 marca br., Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce (KLRwP) oraz organizacje zrzeszające pacjentów, w tym Stowarzyszenie Osób
z NTM UroConti, wyraziły wolę współpracy w celu
poprawy funkcjonowania publicznego systemu
zdrowia i rozwiązania problemów dotyczących
jego działalności. Postanowiono także współdziałać w obszarze reprezentowania interesów
pacjentów, pozostających pod opieką lekarzy rodzinnych. W imieniu UroConti, list intencyjny podpisała Anna Sarbak, prezes Zarządu Głównego.
Podpisując list intencyjny strony wyraziły wolę współdziałania w celu stałej poprawy organizacji i funkcjonowania POZ, zapewnienia łatwego dostępu do lekarza i pielęgniarki, poprawy jakości i bezpieczeństwa
świadczeń. Mają dbać o zapewnienie opieki skoncentrowanej na pacjencie, rozwijania partnerskich relacji,
opartych na wzajemnym zaufaniu lekarza i pacjenta,
postrzegania pacjenta nie jako biernego odbiorcy
świadczeń, ale jako najważniejszy podmiot w systemie ochrony zdrowia. Lekarz ma uwzględniać nie
tylko biomedyczny wymiar zdrowia, ale także psychospołeczny, kulturowy i egzystencjalny. Ważna ma być
też poprawa skuteczności komunikowania się personelu POZ z pacjentami, poprawa przepływu informacji na temat jego funkcjonowania. Lekarz rodzinny
ma być przewodnikiem w systemie ochrony zdrowia.
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Dr hab. Tomasz Tomasik, prezes Stowarzyszenia
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przypomniał, że zadaniem i celem lekarza rodzinnego jest
budowanie właściwych relacji z pacjentem i sprawowanie nad nim opieki na odpowiednim poziomie.
Lekarze i pacjenci zwrócili uwagę na duży stopień
skomplikowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
i podkreślili, że zasady jego organizacji nie są łatwe
do zrozumienia zarówno dla chorych, jak i ich rodzin.
„My, specjaliści medycyny rodzinnej, mamy kwalifikacje i umiejętność dostrzegania różnorakich
problemów zdrowotnych pacjentów, trochę zostaliśmy wyciszeni przez te 25 lat różnego rodzaju
ograniczeniami związanymi z organizacją systemu ochrony zdrowia, ale to nie znaczy, że nie tli się
w nas ciągle nadzieja, aby wreszcie było tak jak nas
nauczono i jak medycyna rodzinna powinna funkcjonować” – mówiła dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej.
Działania podjęte przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce są odpowiedzią na między innymi problemy
związane ze starzeniem się populacji, narastania
problemu wielochorobowości, nieprecyzyjne zasady
współpracy pomiędzy POZ oraz innymi poziomami
systemu ochrony zdrowia.
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UCZESTNICTWO
UROCONTI
W PROGRAMIE UNIJNYM
CAPACITY BUILDING
PROGRAMME
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0 marca br. Prezes Stowarzyszenia UroConti
Anna Sarbak uczestniczyła w spotkaniu będącym
kontynuacją projektu unijnego: Capacity Building Programme, organizowanym przez Federację Pacjentów Polskich oraz Europejskie Forum Pacjentów
(EPF), którego przedstawicielem była Camille Bullot.
Uczestnicy projektu, tj. wybrane organizacje pacjenckie, w ciągu nadchodzących miesięcy uzyskają wsparcie eksperckie skierowane na współpracę z daną organizacją oraz rozpoczną indywidualną współpracę
z EPF. Celem współpracy będzie pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie organizacje pacjenckie napotykają w swojej codziennej, organizacyjnej aktywności,
zwiększenie możliwości oddziaływania w kontaktach
z instytucjami systemu ochrony zdrowia, decydentami, a także wzmocnienie umiejętności pozyskiwania
funduszy na pomoc dla pacjentów.

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

11

www.uroconti.pl

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
KONTYNENCJI JUŻ W
CZERWCU!

W

dniach 19-25 czerwca br. w Polsce, już
po raz dziewiąty, 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).
W tym roku, UroConti organizuje Ogólnopolską
Konferencję, pt. „Leczenie i opieka nad pacjentem
z NTM - gdzie jesteśmy?”. Na konferencję zapraszamy
26 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 do Centrum Konferencyjnego IBIB w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej
Akademii Nauk, przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie. Wśród uczestników konferencji spodziewamy się nie tylko członków Stowarzyszenia UroConti,
reprezentujący wszystkie 9 oddziałów: Bydgoszcz,
Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Warszawę oraz Wrocław. Zaproszenia zostały skierowane
również do reprezentantów innych polskich organiza-
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cji pacjenckich, przedstawicieli środowiska medycznego oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Rodziny, NFZ, a także Sejmu i Senatu.
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.
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. Obecnie
Stowarzyszenia działa w dziewięciu województwach. W skład Stowarzyszenia wchodzą dwie
sekcje: pęcherza oraz prostaty.

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

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.

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
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KRAKÓW
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