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WAŻNE TEMATY:
Nowe limity – nowe rozczarowania. Jak NFZ
oszczędza na środkach absorbcyjnych.
Uroconti będzie walczyć o prawa pacjentów
– wywiad z Anną Sarbak na łamach Rynku Zdrowia
Stanowisko Rady Stowarzyszenia UroConti dotyczące
zapowiedzi rządu RP zniesienia limitów na środki
absorbcyjne dla osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności
Posiedzenie połączonych senackich komisji zdrowia
i rodziny dot. wyrobów medycznych odwołane
Neuromomodulacja świadczeniem gwarantowanym
– 7 lat starań UroConti zwieńczone sukcesem
Zdrowie Kobiet – debata portalu Polityka Zdrowotna
z udziałem Anny Sarbak
Czy uda się przywrócić elastyczność programów
lekowych dla pacjentów z rakiem prostaty?
Urologia oczami pacjentów – komentarz pacjentów
z rakiem prostaty do artykułu Małgorzaty
Kwiatkowskiej „Gdzie się leczyć?” opublikowanego
w tygodniku WPROST 14 maja 2018 r.
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Szanowni Państwo,
Mamy powody do radości - Stowarzyszenie UroConti
świętuje sukces 7 lat starań o włączenie neuromodulacji krzyżowej do pakietu świadczeń gwarantowanych.
Tym bardziej nas to cieszy, gdyż uprawnienia do wykonywania tego zabiegu uzyskały nie tylko oddziały urologiczne, ale też położnictwo i ginekologia.
Niestety to jedyny powód do świętowania. Nowe limity
ilościowe środków absorpcyjnych, które na mocy nowelizacji ustawy weszły w życie 3 marca 2018 roku,
choć są większe (było 60, jest 90 szt.) nie zmieniły naszej sytuacji - mimo podniesienia limitów ilościowych,
nie podniesiono limitów cenowych. Mieliśmy nadzieję,
że ta sprawa zostanie poruszona podczas posiedzenia
połączonych Komisji Senackich Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Senackiej oraz Zdrowia, a także
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad
Osobami Niesamodzielnymi, które miały zapoznać się
z sytuacją w zaopatrzeniu w wyroby medyczne. Niestety, zaplanowane na 8 maja posiedzenie, nie odbyło
się ze względu na trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych.

Trwający 40 dni i zakończony 27 maja protest zdominował dyskurs polityczny wokół niepełnosprawności
jak i tego, co rządząca partia może tej ponad 280-tysięcznej grupie społecznej zaoferować. Na razie, zgodnie z założeniami ustawy zaproponowanymi przez
posłów PiS, znikną limity na rehabilitację oraz wyroby
medyczne, w tym środki absorpcyjne, za co ma zapłaci NFZ. Dobrze byłoby gdyby, o czym przypomniała
Rada Stowarzyszenia UroConti w apelu wystosowanym
do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, zaproponowane rozwiązania, były początkiem szerszych zmian
dotyczących pacjentów borykających się ze schorzeniami urologicznymi.
Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
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NOWE LIMITY, NOWE
ROZCZAROWANIA.
JAK NFZ OSZCZĘDZA
NA ŚRODKACH
ABSORPCYJNYCH.
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marca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Choć zwiększa
ona limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie, to nadal niestety
dyskryminuje polskich pacjentów względem naszych
sąsiadów.
W krajach sąsiednich limit ten wynosi średnio 120
sztuk. Poprawa sytuacji pacjentów jest tym bardziej
pozorna, że za zmianami ilościowymi nie idą zmiany
limitów cenowych, o co Stowarzyszenie UroConti postulowało w trakcie konsultacji społecznych.
Dotychczas osobom cierpiącym na nietrzymanie
moczu w ramach refundacji, po spełnieniu kryterium
chorobowego, przysługiwało do 60 sztuk produktów chłonnych (2 szt. na dobę) miesięcznie, przy
30% dopłacie pacjenta oraz limicie cenowym 90 zł.
Z kolei osoby z chorobą nowotworową miały prawo
100-procentowej refundacji do 60 sztuk środków absorpcyjnych ale przy limicie cenowym wynoszącym
już tylko 77 zł.
O zmianę limitów na refundowane środki absorpcyjne UroConti apelowało od początku swojego istnienia, czyli od 10 lat. Dla przypomnienia, ostatnia tak
istotna zmiana miała miejsce w poprzednim tysiącleciu, w 1999 roku! W tym czasie nakłady na publiczną
służbę zdrowia wzrosły ponad dwukrotnie.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem limity cenowe
faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego
(pozycja 100 rozporządzenia) zostały więc obniżone
z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedną sztu-
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kę, a dla pacjentów pozostałych (pozycja 101) z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za sztukę. Oznacza
to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup jedynie
90 sztuk małych wkładek anatomicznych o niskiej
chłonności nie zabezpieczających potrzeb osób
z NTM, a sama refundacja wartościowa (77 zł dla
pacjentów onkologicznych oraz 63 zł dla pozostałych miesięcznie) pozostanie bez zmian.
Wielokrotnie informowaliśmy, że limity cenowe są
zaniżone w stosunku do cen rynkowych najczęściej
używanych środków absorpcyjnych, takich jak majtki
chłonne i pieluchomajtki i że nie były podnoszone od
18 lat! Nie rozumiemy, dlaczego podnosząc limit ilościowy z 60 do 90 sztuk ministerstwo nie podniosło
jednocześnie limitu cenowego.
Czujemy się oszukani, a członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy zabiegali o zwiększenie obu limitów: ilościowego i cenowego, czują się zawiedzeni.
Nasi pacjenci mają żal nie tylko o zignorowanie
przez ministerstwo ich uwag do projektu rozporządzenia. Czytając uzasadnienie do jego nowelizacji
odnosimy wrażenie, że temat zwiększenia limitów na
środki absorpcyjne nie został przez resort rzetelnie
potraktowany.
- Trudno inaczej nazwać „zaangażowanie” ministerstwa, kiedy w uzasadnieniu pojawia się tylko jedno
zdanie o zwiększeniu „limitów ilościowych na środki
absorpcyjne w rubrykach 100 i 101 z 60 do 90 sztuk
na miesiąc”.
Nasi członkowie odbierali też sygnały o próbach
reinterpretacji limitu cenowego przez część oddzia-
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łów NFZ. - Na Śląsku oddział NFZ
przesłał informacje do aptek, aby
refundowały pojedyncze sztuki pieluchomajtek tylko do 0,85 zł (pozycja
100) lub 1 zł (pozycja 101) za sztukę!
Na jakiej podstawie próbuje się nam
obniżyć limit cenowy? Pamiętajmy,
że dobre jakościowo pieluchomajtki
o dużym rozmiarze kosztują około
3,45 zł za sztukę! Dlaczego Ministerstwo chce na osobach chorych
oszczędzać?
W ramach refundacji dostępnych jest
pięć rodzajów środków absorpcyjnych: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady
i wkłady anatomiczne. Mimo wielokrotnych postulatów Stowarzyszenia
nietrzymanie moczu nadal nie jest
wystarczającym kryterium do refundacji, jej warunkiem jest jednoczesne występowanie jednej z chorób
współistniejących wymienionych
w rozporządzeniu. Kryteria refundacji środków absorpcyjnych w Polsce
pozbawiają wielu członków UroConti możliwości otrzymania refundacji
na produkty chłonne. Są z niej wykluczeni między innymi chorzy z wysiłkowym NTM.
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UROCONTI BĘDZIE
WALCZYĆ O PRAWA
PACJENTÓW –
WYWIAD Z ANNĄ
SARBAK NA ŁAMACH
RYNKU ZDROWIA

2(30)/2018
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a łamach Rynku Zdrowia ukazał się wywiad
z Anną Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób
z NTM „UroConti”.
- Węgry, Słowacja i Czechy wydają na refundację środków absorpcyjnych znacznie więcej niż Polska. Dzięki
temu pacjenci z tych krajów nie muszą się zmagać
z absurdalnymi kryteriami chorobowymi, które w Polsce wykluczają osoby z wysiłkowym NTM - mówi Anna
Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”.
- 3 marca br weszły w życie przepisy zmieniające limity miesięczne dotyczące środków absorpcyjnych.
Jak Państwo przyjęli te zmiany?
Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”: - Oczywiście ucieszyliśmy się z podniesienia
limitu z 60 do 90 sztuk, choć to nadal nie jest wyrównanie do poziomu światowego, bo w krajach sąsiednich
limit wynosi średnio 120 sztuk miesięcznie. Zdumiała
nas jednak inna rzecz - że w ślad za zmianami ilościowymi nie doszło do jakiegokolwiek wzrostu limitu cenowego.
- Co to oznacza dla pacjentów?
- Dotychczas osobom z nietrzymaniem moczu w ramach refundacji, po spełnieniu kryterium chorobowego,
przysługiwało do 60 sztuk produktów chłonnych (dwie
sztuki na dobę!) miesięcznie przy trzydziestoprocentowej dopłacie pacjenta oraz limicie cenowym 90 złotych.
Osoby z chorobą nowotworową miały zaś prawo stuprocentowej refundacji do 60 sztuk środków absorpcyjnych, ale przy niższym limicie cenowym - 77 zł.
Przeliczając to na pojedynczy produkt, limity cenowe
faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (poz.
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nr 100 rozporządzenia) zostały więc obniżone z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,85 zł za jedna sztukę, a dla
pacjentów pozostałych (poz. 101) z poziomu 1,05 zł do
0,7 zł za sztukę.
Oznacza to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup
jedynie 90 sztuk małych wkładek anatomicznych o niskiej chłonności, które w żaden sposób nie zabezpieczają potrzeb osób z NTM, a sama maksymalna refundacja (77 zł dla pacjentów onkologicznych oraz 63
zł dla pozostałych) się nie zmieni. To jeszcze bardziej
oddala nas od kwot, za które nabywamy środki absorpcyjne. Bo dobre jakościowo pieluchomajtki o dużym
rozmiarze kosztują w Polsce około 3-4 zł za sztukę!
- W informacji prasowej, przesłanej między innymi do
redakcji Rynku Zdrowia, piszą Państwo, że czują się
oszukani decyzjami ministerstwa.
- Owszem. W ramach konsultacji społecznych do projektu zmiany rozporządzenia wyraźnie zwróciliśmy
uwagę, że chyba nastąpiła pomyłka, bo w ślad za zmianą limitu ilościowego, nie nastąpiła zmiana limitu cenowego. Teraz już wiemy, że to nie była żadna pomyłka,
tylko zamierzone działanie. Jakby tego było mało, NFZ
próbuje jeszcze tak interpretować limit cenowy, że tracą na tym pacjenci.
Na przykład śląski oddział Funduszu rozsyła do aptek
informacje, by refundować pojedyncze sztuki pieluchomajtek tylko do 0,85 zł (pozycja 100) lub 1 zł (pozycja
101) za sztukę, czyli de facto obniża nam limit cenowy.
Dlaczego ministerstwo chce na nas jeszcze bardziej
oszczędzać.
- Skoro już jesteśmy przy kosztach, to w odpowiedzi
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na Państwa informację prasową ministerstwo zamieściło na swojej stronie wyjaśnienie. Zwraca w nim
uwagę, że wg danych NZF na środki absorpcyjne przeznaczono ponad 181 mln zł, czyli niemal 1/4 całego
budżetu na wyroby medyczne wydawane na zlecenie.
- To wcale nie jest duża kwota, gdy porównamy wydatki na 1 mieszkańca z pozostałymi krajami Grupy
Wyszehradzkiej. Wszystkie trzy kraje (Węgry, Słowacja
i Czechy) wydają na refundację środków absorpcyjnych
znacznie więcej. Dzięki temu pacjenci z tych krajów nie
muszą się zmagać z absurdalnymi kryteriami chorobowymi, które w Polsce wykluczają osoby z wysiłkowym
NTM - nie znam innego kraju w Europie, w którym refundacja zależy od rodzaju nietrzymania moczu.
Nasi sąsiedzi nie muszą też zastanawiać się, jak postępować, aby wystarczyły im dwa produkty na dobę.
Pamiętajmy, że polski system refundacji środków absorpcyjnych jest bardzo restrykcyjny. Każda wydana
złotówka jest dokładnie sprawdzana przez NFZ. Żadne
zlecenie nie może być zrefundowane bez zgody właściwego oddziału Funduszu.
Dlatego Minister Zdrowia może mieć pewność, że przy
refundacji nie ma żadnych nieprawidłowości. Kryteria są
bardzo ostre, ale limity żenująco niskie. Na dodatek niektóre województwa mają bardzo małą liczbę punktów
ewidencyjnych NFZ. Osoby z mniejszych miejscowości
muszą pokonać duże odległości aby otrzymać refundację.
Co prawda istnieje możliwość potwierdzenia zlecenia korespondencyjnie, ale nie wszyscy mogą czekać tygodniami na odpowiedź NFZ.
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- Wracając do nowych limitów, w wyjaśnieniach ministerstwa czytamy, że zmiany, o których mowa, są
właśnie efektem uwzględnienia Państwa postulatu
zwiększenia limitów ilościowych do 90 szt., przy zachowaniu dotychczasowych limitów cenowych.
- Owszem, ale limitów cenowych w przeliczeniu na
sztukę! Czasami odnoszę wrażenie, że nikt w ministerstwie nie wie, ile kosztują dobre jakościowo pieluchomajtki, począwszy od byłego wiceministra zdrowia
Krzysztofa Łandy, który twierdził, że w supermarketach
można kupić pieluchomajtki po mniej niż 1 zł a NFZ
refunduje je nawet po 10 zł! Wielokrotnie zwracaliśmy
uwagę ministerstwu, że limity cenowe są zaniżone
w stosunku do cen rynkowych najczęściej używanych
środków, takich jak majtki chłonne i pieluchomajtki i że
nie były podnoszone od 18 lat!
Nasza zgoda na zwiększenie limitów ilościowych przy
zachowaniu limitów cenowych oznaczała jedynie naszą zgodę na utrzymanie dotychczasowego poziomu
refundacji, ale w przeliczeniu na sztukę. Napisaliśmy to
wyraźnie w ramach konsultacji społecznych. Jeżeli ministerstwo zdecydowało się zwiększyć limit z 60 do 90
szt. miesięcznie to powinno, dla zachowania poziomu
dotychczasowej refundacji, zwiększyć proporcjonalnie
limit cenowy z 77 zł do 115 zł i z 90 zł do 135 zł.
Gdyby nas posłuchano nie byłoby takiej sytuacji z ustawą „za życiem”, gdzie właśnie obniżono limit cenowy
z 1,5 zł do 1 zł za sztukę. To jest najlepsza odpowiedź
na pytanie, czy limit cenowy faktycznie, jak twierdzi ministerstwo, pozostał bez zmiany.
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- Będą Państwo walczyć o swoje prawa?
- Oczywiście! I choć naprawdę doceniamy starania
ministerstwa przez ostatnie 2 lata, to nie zamierzamy
odpuścić. Będziemy się domagać urealniania limitów
cenowych w kontekście zapowiedzianych przez ministerstwo dodatkowych środków na służbę zdrowia. Od
ministra oczekujemy, że część tych pieniędzy resort
przeznaczy na podniesienie limitów cenowych, dzięki czemu będziemy mogli przynajmniej zbliżyć się do
standardów europejskich.
Wywiad ukazał się w dniu 20 marca 2018 roku.

5

www.uroconti.pl

STANOWISKO RADY
STOWARZYSZENIA
UROCONTI DOT.
ZAPOWIEDZI RZĄDU RP
ZNIESIENIA LIMITÓW NA
ŚRODKI ABSORPCYJNE
DLA OSÓB ZE
ZNACZNYM STOPNIEM
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
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maja br. zakończył się w budynku Sejmu
40-dniowy protest rodziców osób niepełnosprawnych domagających się m.in.
500 zł comiesięcznego dodatku na rehabilitację.
Opiekunowie byli gotowi na kompromis i chcieli na
początku 300 zł, potem 400 zł, a 500 zł dopiero od
2020 r. Chcieli, aby te pieniądze, podobnie jak 500
plus, pochodziły z budżetu państwa.
Rząd zamiast takiego rozwiązania zaproponował, że za
pomoc dla niepełnosprawnych zapłaci NFZ i opracował
projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z założeniami ustawy zaproponowanymi przez
posłów PiS znikną m.in. limity na wyroby medyczne.
Mowa tu m.in. o: środkach absorpcyjnych, wózkach
inwalidzkich, protezach, aparatach słuchowych, cewnikach, igłach itd. Dziś NFZ dopłaca maksymalnie
77 zł do 90 zł do pieluchomajtek na miesiąc, a do
wózka inwalidzkiego raz na pięć lat. W uzasadnieniu
projektu nie ma nic o jego skutkach finansowych.
Rada Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti , w apelu
skierowanym 23 maja do Ministra Zdrowia Łukasza
Szumowskiego wyraziła nadzieję, że nowe rozwiązania zaproponowane osobom z orzeczonym ciężkim
stopniem niepełnosprawności, są początkiem zmian
poszerzających dostęp do refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym,
w szczególności na środki absorpcyjne.
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UroConti zaapelowało także o:
• Urealnienie limitów cenowych na refundowane
środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy
anatomiczne, majtki chłonne, wkłady i podkłady), tak aby wynosiły one co najmniej 1,5
zł za szt. - Wprowadzona 3 marca br. zmiana
spowodowała to, że aktualnie obowiązujące
limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (pozycja 100 rozporządzenia) zostały obniżone z poziomu 1,28 zł do
poziomu 0,86 zł za jedną sztukę, a dla pacjentów pozostałych (pozycja 101 rozporządzenia) z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za jedną sztukę. W rzeczywistości za tak niską kwotę
możliwy będzie zakup jedynie 90 sztuk wkładek
anatomicznych, wyłącznie w małym rozmiarze
„S”. Czujemy się zawiedzeni, ponieważ wyraźnie zwracaliśmy na to uwagę w konsultacjach
publicznych. Podstawowym warunkiem zwiększenia limitu powinno być więc zwiększenie
nakładów finansowych. Tylko wtedy utrzymana
zostanie dostępność do wysokiej jakości tych
wyrobów medycznych, jaką obecny system nam
gwarantuje. W porównaniu z krajami sąsiednimi
(m. in. Czechami i Słowacją), w Polsce aktualne
limity cenowe należą do najniższych w Europie,
a limity ilościowe na refundowane środki nadal
są mniejsze.
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ry, upośledzenia itp.). Z refundacji wykluczeni
są np. pacjenci z wysiłkowym NTM. W innych
krajach Unii Europejskiej obowiązuje jedno uniwersalne kryterium, jakim jest „nietrzymanie
moczu”. W ramach opublikowanego 31 stycznia
br. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, kryterium chorobowe, mimo
wieloletnich apeli Stowarzyszenia „UroConti”,
nadal nie uległo zmianie. Mając w świadomości
skutki finansowe, jakie może spowodować natychmiastowe zniesienie wszystkich ograniczeń
chorobowych proponujemy rozważenie poszukania rozwiązań umożliwiajacych sukcesywne
włączanie do refundacji osób ze zdiagnozowanym wysiłkowym NTM.

•
•

Wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego
do refundacji środków absorpcyjnych - zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem, nietrzymanie moczu jest kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warunkowo - osoba
z NTM musi posiadać dodatkowo jedną z chorób współistniejących (wybrane nowotwory, uda-
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Poszerzenie listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB)
o nowe substancje medyczne - w grudniu 2017
r. została podjęta decyzja o nie wyrażeniu zgody na refundację, pomimo wydania pozytywnej
rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, leku zawierającego
substancję czynną o nazwie mirabegron. Miał to
być pierwszy lek do stosowania w II linii leczenia
tego bardzo bolesnego schorzenia. W leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego podstawowym
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standardem jest farmakoterapia. Jednakże, ze
względu na to, że zespół pęcherza nadreaktywnego powstaje wskutek wielu procesów patologicznych, farmakoterapia powinna być indywidualnie
dostosowana do danego pacjenta. Nie istnieje
jeden, idealny lek, który mógłby być zastosowany u wszystkich pacjentów z tym schorzeniem.
Tymczasem od 2011 roku na liście leków refundowanych znajdują się jedynie dwie substancje
- solifenacyna i tolterodyna, które charakteryzują się takim samym mechanizmem działania.
Natomiast na świecie, w ramach refundacji dostępnych jest wiele innych substancji, takich jak
np. mirabegron, darifenacyna, fesoterodyna, desmopresyna (w Polsce refundowana wyłącznie
dla dzieci w moczeniu nocnym) czy oksybutynina (w Polsce refundowana tylko u osób z SM,
za granicą dostępna w formie plastrów w celu
ograniczenia skutków ubocznych). Biorąc pod
uwagę fakt, że podatność na występowanie
działań ubocznych zależy od indywidualnych
predyspozycji, należy umożliwić chorym dostęp
i wybór z wielu refundowanych substancji leczniczych, tak jak to ma miejsce w krajach sąsiednich Unii Europejskiej (Czechy, Węgry, Słowacja,
Niemcy), gdzie w refundacji dostępnych jest
minimum 4-6 substancji medycznych o różnych
mechanizmach działania.
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W imieniu Sekcji Prostaty działającej przy Stowarzyszeniu, UroConti postuluje także o:
• Poprawienie programu lekowego, który został poszerzony od 1 listopada 2017 r., pod nazwą „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
z przerzutami (ICD-10 C-61)” o dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu-223).
Poszerzenie ww. programu lekowego uważamy za
duży sukces. Doceniamy Państwa pracę, biorąc pod
uwagę, że koncern farmaceutyczny Janssen blokował poszerzenie programu, przez co jego wprowadzenie opóźniło się co najmniej o dwa miesiące.
Pomimo wpisania na listę refundacyjną po chemioterapii dwóch nowych leków: Xtandi (enzalutamid)
oraz Xofigo (dichlorek radu-223), a dla leku Zytiga
(octan abirateronu) poszerzenia wskazania o leczenie przed chemioterapią w ramach programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego,
niestety z informacji, które otrzymujemy od zdezorientowanych pacjentów z całej Polski, dowiadujemy się, iż lekarze onkolodzy i urolodzy nie mogą ich
zakwalifikować do w/w programu lekowego. Jest to
spowodowane tym, że ówczesny Minister Zdrowia
dr Konstanty Radziwiłł wpisał do programu zakaz leczenia sekwencyjnego a w leczeniu przed chemioterapią dał monopol jednemu lekowi. W związku z powyższym już w dniu 23 listopada 2017 r. zwróciliśmy
się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udzielenie
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informacji na jakiej podstawie podjęto taką decyzję,
że jeden lek nie może być refundowany po tym, jak
pacjent przyjmował inny lub ten sam lek wcześniej.
Nasza prośba była również spowodowana tym, że
w mediach zaczęły pojawiać się opinie lekarzy onkologów i urologów, którzy nie zgadzają się z obecnym
stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia zakazującym
sekwencyjności leczenia. Wśród tego typu publicznie wyrażanych opinii naszą szczególną uwagę
zwróciły wypowiedzi prof. Anny Kołodziej z Kliniki
Urologii we Wrocławiu oraz dr Iwony Skonecznej
z Centrum Onkologii w Warszawie. Obydwie Panie
twierdzą, że wprowadzony zakaz sekwencyjności
jest niezgodny z wytycznymi lekarskimi krajowymi
i międzynarodowymi. Warunki na jakich poszerzono program lekowy okazały się bardzo niekorzystne dla pacjentów, którzy walczą o życie. Nie rozumiemy jak można było tak postąpić i doprowadzić
do sytuacji, gdzie osoby, którym konkretny lek
skutecznie pomaga były wykluczone z dopisania
do programu lekowego tylko dlatego, że wcześniej
brały inny lek, który okazał się nieskuteczny. Co
gorsza, brak leku Xtandi (enzalutamid) w programie
lekowym przed chemioterapią powoduje, że lekarze
„skazują” pacjentów na leczenie jedynym refundowanym lekiem Zytigą (octan abirateronu) i tym samym pozbawiają ich możliwości przejścia na drugi
lek, gdy ten pierwszy nie zadziała.
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•

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, które wytyczyłyby
optymalną ścieżkę leczenia pacjenta. Kiedy
Ministerstwo Zdrowia zaproponuje rozwiązania porządkujące leczenie osób z nowotworem
gruczołu krokowego w oparciu o ideę opieki
skoordynowanej? Pięć lat czekaliśmy na zniesienie badania urodynamicznego przy refundacji leków na zespół pęcherza nadreaktywnego.
Siedem lat czekaliśmy na decyzję dotyczącą
refundacji neuromodulacji krzyżowej (dostępnej
w Europie od 20 lat!). Prawie 20 lat czekaliśmy
na zwiększenie limitów w refundacji środków
absorpcyjnych. Mamy świadomość, że dwa
ostatnie lata przyniosły nam korzystne zmiany.
Jesteśmy za to wdzięczni. Niestety wprowadzając je Ministerstwo Zdrowia popełniło wiele
błędów przez co trudno jest nam je oceniać jednoznacznie pozytywnie.
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POSIEDZENIE
POŁĄCZONYCH
SENACKICH KOMISJI
ZDROWIA I RODZINY
DOT. WYROBÓW
MEDYCZNYCH
ODWOŁANE

P

lanowane na 8 maja 2018 roku, na godzinę 14.00
wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej, Senackiej i Sejmowej
Komisji Zdrowia, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnego Zespołu
ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi w sprawie
zaopatrzenia w wyroby medyczne, które miało odbyć
się w gmachu Sejmu, zostało odwołane ze względu na
zamknięcie budynku Sejmu. Zamknięcie spowodowane
było trwającym protestem osób niepełnosprawnych.
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Tematem planowanego spotkania były: „Wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych – ocena
dostępności w kontekście zmian legislacyjnych w latach 2016 – 2018 i plany na przyszłość”.
Ze strony Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” na
planowane posiedzenie zaproszenia otrzymali i pojawili się pod Sejmem: Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, Teresa Bodzak, Przewodnicząca
Sekcji Pęcherza oraz Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji Prostaty.
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NEUROMOMODULACJA
ŚWIADCZENIEM
GWARANTOWANYM

– 7 LAT STARAŃ UROCONTI
ZWIEŃCZONE SUKCESEM

2(30)/2018

S

towarzyszenie UroConti świętuje sukces 7 lat starań
o włączenie neuromodulacji krzyżowej do pakietu
świadczeń gwarantowanych.
W styczniu 2011 roku, ówczesna prezes Stowarzyszenia
UroConti, Maria Zdeb, złożyła wniosek o poszerzenie katalogu świadczeń gwarantowanych o procedurę neuromodulacji krzyżowej. Było to możliwe dzięki obowiązującej wówczas ustawie koszykowej, która umożliwiała organizacjom
pozarządowym i stowarzyszeniom pacjenckim składanie
takich wniosków. Dążenia chorych do uzyskania dostępu do
świadczenia, które z powodzeniem stosowane było od lat
na całym świecie, poparł ówczesny konsultant krajowy ds.
urologii, profesor Andrzej Borówka. Trzy lata później, w roku
2014, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych (dziś
AOTMiT) rekomendował zakwalifikowanie neuromodulacji
krzyżowej w leczeniu nadreaktywności pęcherza moczowego oraz niedoczynności mięśnia wypieracza u dorosłych
pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej. Od tego
czasu minęły kolejne trzy lata…
Nasza nadzieja wróciła w grudniu 2017 roku, kiedy Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego, wśród których znalazła się między innymi neuromodulacja krzyżowa.
- Rozporządzenie miało wejść w życie 1 kwietnia. - Kiedy
tak się nie stało, zaczęliśmy się już denerwować, bo wielokrotnie dopytywaliśmy w ministerstwie, jak wygląda proces
konsultacji i czy nie ma żadnych opóźnień. Dziś już wiemy,
że były, choć niewielkie i dlatego chcemy bardzo podziękować Ministrowi Zdrowia oraz wszystkim osobom zaangażo-
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wanym w proces nowelizacji tego rozporządzenia, za to, że
będą mogli wreszcie skorzystać z tej bezpiecznej i skutecznej metody terapeutycznej, z powodzeniem stosowanej na
świecie od ponad 20 lat - powiedziała Anna Sarbak.
W uzasadnieniu decyzji ministerstwa można przeczytać, że
wprowadzenie neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia
gwarantowanego, jest zasadne z klinicznego i ekonomicznego punktu widzenia, a dowody naukowe potwierdziły użyteczność tej metody jako opcji terapeutycznej w leczeniu
zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Wykazały
one również znaczącą poprawę jakości życia pacjentów.
W projekcie rozporządzenia opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji 29 grudnia 2017 roku, w części dotyczącej wymagań formalnych, widniały jedynie oddziały
urologiczne, jako uprawnione do stosowania zabiegów neuromodulacji krzyżowej. Tymczasem w dokumencie skierowanym do ogłoszenia 17 kwietnia oprócz oddziałów neurologicznych wymieniono także oddziały o profilu położnictwo
i ginekologia.
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ZDROWIEKOBIET
- DEBATA PORTALU
POLITYKA ZDROWOTNA
Z UDZIAŁEM
ANNY SARBAK
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A

nna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM
„Uroconti” wzięła udział w debacie portalu Polityka
Zdrowotna p.t.: „Zdrowie kobiet: o czym za mało
wiemy i za rzadko mówimy?”.
Statystyki pokazują, że kobiety cieszą się dużo lepszym
zdrowiem niż mężczyźni. Widać to między innymi po średniej długości życia.
- Zdrowie kobiet jest bardzo ważnym elementem jeśli
chodzi o strategię Ministerstwa Zdrowia - podkreślała
Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, która na
debacie Polityki Zdrowotnej reprezentowała resort. - Pokładamy duże nadzieje w edukowaniu kobiet. Ministerstwo podejmuje szereg działań w tym zakresie - podkreślała wiceminister.
Są jednak obszary bardzo zaniedbane. Należą do nich
m.in. schorzenia dna miednicy.
- Według moich szacunków zgłaszalność dotyczy zaledwie 10 proc. kobiet chorych na schorzenia dna miednicy.
To katastrofalnie zaniedbany temat - podkreślała prof.
Ewa Barcz z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.
Tymczasem na nietrzymanie moczu cierpi ok 10 proc.
społeczeństwa, a nadal nie traktuje się tego schorzenia
jako choroby cywilizacyjnej!
Jak podkreślali eksperci, to grupa schorzeń, o których
mówi się daleko mniej niż o chorobach nowotworowych
czy chorobach serca. Głównie dlatego, że jest to temat
wstydliwy. Dotyczy to między innymi nietrzymania moczu czy wypadania narządów miednicy. Z podobnymi
schorzeniami na co dzień mierzy się w Polsce kilka milionów kobiet. Jak pokazują statystyki, problem dotyczy
około 30 proc. dorosłych kobiet. Po 50. roku życia ten
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odsetek wzrasta aż do 60 proc. - Cieszymy się, że dożywamy 80. roku życia, ale jakość życia w tym wieku jest
katastrofalna. Te schorzenia bardzo wpływają na samopoczucie - podkreślała prof. Barcz.
Świadomość kobiet w tym obszarze jest bardzo niska. Dolegliwości są traktowane jako zło konieczne. Często kobiety
nie trafiają nawet do lekarza. A nawet jeśli trafiają, nie zawsze mogą liczyć na pomoc. Dlaczego? - To jest kwestia
edukacji podyplomowej. W Polsce nie nadążamy za ogromnym postępem światowym w tej dziedzinie. Nie mamy
specjalizacji z uroginekologii, nie mamy kontroli nad powikłaniami (a to około 40 proc. wszystkich zabiegów). Zatrzymujemy się na zbyt wysokim poziomie, na przykład na
tym, ile leków w zespole pęcherza nadreaktywnego mamy
refundowanych czy ile mamy środków chłonnych. Ale nie
leczymy pacjentek - podkreślała prof. Barcz. - Mamy znakomitą opiekę perinatalną. Mamy specjalizację, która dotyczy
zaburzeń rozrodu u kobiety. Ale mamy też 30 proc. kobiet
w populacji, którymi nikt się nie zajmuje - dodała.
Dostęp do leczenia jest duży - tak, jak w przypadku
większości świadczeń ginekologicznych. Tutaj nie ustawiają się długie kolejki, tak powszechne w wielu innych
dziedzinach. Ale - jak wielokrotnie podkreślali eksperci
w trakcie debaty - problemem jest jakość leczenia, a jest
ona bardzo niska. Jest też problem wyceny procedur,
która jest taka sama od blisko 20 lat. Stawki są zupełnie
nieadekwatne do kosztów. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, żeby miało się coś w tej kwestii zmienić.
- Na pewno przyjdzie też kolej na wycenę w uroginekologii - deklarowała Katarzyna Jagodzińska z Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. - Niewiele
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jest leków związanych z tymi schorzeniami. Ale zawsze
chętnie pochylamy się na tym, co nam jest zlecone. Ale
uroginekologia akurat jeszcze nie - dodała.
W schorzeniach dna miednicy leki stosuje się przede
wszystkim w zespole pęcherza nadreaktywnego. Ta choroba prowadzi często do nietrzymania moczu lub do częstomoczu. - Jakość życia takich pacjentek jest bardzo upośledzona. Główną rolę odgrywa tu farmakoterapia. W tej
chwili mamy trzy substancje których używamy. W Europie
jest ich 8-10. Nie wszystkie terapie są u nas refundowane,
nie każdego stać żeby sięgnąć po nowoczesne leczenie.
Wiele osób rezygnuje z terapii - mówiła prof. Ewa Barcz.
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- Wszystkim wydaje się, że poważne choroby można leczyć tylko przez farmakologię albo zabiegowo - mówił
prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. - Zapominamy o istotnym procesie rehabilitacji.
Fizjoterapia w procesie leczenia odgrywa istotną rolę:
powinny z niej korzystać osoby po zabiegach chirurgicznych, cukrzycy, osoby z problemami neurologicznymi, itd.
W Polsce wciąż bardzo mało mówi się fizjoprofilaktyce.
Efekt? Pierwszy z brzegu: kobiety boja się rodzić dzieci.
Specjalnie dobrane zabiegi pomagają poradzić sobie z nietrzymaniem moczu, na które cierpi miliony Polek czy negatywnymi konsekwencjami cesarskiego cięcia. A niewiele
z nich wie, że fizjoterapia może im pomóc. Inne kraje już
to zrozumiały. U nas fizjoterapię doceniają pacjenci, ale
na razie mogą to robić tylko w ramach prywatnego rynku,
a takie usługi nigdy nie mają charakteru powszechnego podkreślał szef samorządu.
Z kolei prezes Anna Sarbak, występująca w imieniu naszego stowarzyszenia zauważyła, że już przy 5 proc. mówi się
o danym schorzeniu jako o chorobie społecznej. Niestety
nie dotyczy to schorzeń dna miednicy. Problem na światło
dzienne starają się wyciągać organizacje pacjenckie, takie
jak Stowarzyszenie UroConti. Organizujemy konferencje,
spotkania z lekarzami, fizjoterapeutami. Udało się spełnić
postulat pacjentek dotyczący badań urodynamicznych.
Badanie zostało wreszcie wykreślone w przypadku ordynowania leków. Została poszerzona lista lekarzy, którzy
mogą wypisywać recepty na środki chłonne. Są też organizowane zajęcia z fizjoterapeutami. Ale z kolei nie wszystkich stać na udział w takich ćwiczeniach.
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Należy zwracać też uwagę na obniżoną jakość życia. Jest
ona jeszcze niższa niż u kobiet z cukrzycą, astmą czy innymi chorobami przewlekłymi. Czekamy również na kolejne
leki. Jeden z nich (mirabegron), nowej generacji ma pozytywną rekomendację AOTMiT już od 2014 roku. Niestety
w grudniu ubiegłego roku dostał decyzję negatywną od
Ministra Zdrowia. To jeszcze bardziej zniechęciło innych
producentów do składania wniosków refundacyjnych. Nadal pozostaliśmy tylko z dwoma lekami, w tym jednym bez
konieczności wykonywania badania urodynamicznego.
Tak argumentowała prezes naszego Stowarzyszenia
Podsumowując debatę - wiceminister zdrowia Józefa
Szczurek Żelazko stwierdziła, że mamy dużo do zrobienia, ale też trzeba docenić to, co już zostało zrobione.
Jak wyjaśniła, zostały m.in. zintensyfikowane prace nad
produktami dotyczące opieki fizjoterapeutycznej. Lepszą
koordynację leczenia mają też zapewnić szpitale w sieci.
Do załatwienia pozostała konkretnie kwestia pacjentek
z chorobami dna miednicy. - Ten problem nie był odpowiednio nagłaśniany. Zasady dot. kształcenia na pewno
będą analizowane we współpracy ze środowiskiem lekarskim. Mieliśmy też niedostatek finansowania. Teraz widzimy wyraźny wzrost i to wprost przełoży się na wzrost
finansowania procedur jak i budżety szpitali. Kwestia
opłacalności tych procedur jest istotna. Ale ten temat
wymaga szczegółowej analizy i my jesteśmy na to otwarci - zadeklarowała wiceminister zdrowia.
Stowarzyszenie UroConti liczy na sukcesywną realizację
tych deklaracji.
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CZY UDA SIĘ
PRZYWRÓCIĆ
ELASTYCZNOŚĆ
PROGRAMÓW
LEKOWYCH DLA
PACJENTÓW
Z RAKIEM
PROSTATY?
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C

złonkowie sekcji prostaty UroConti są zbudowani deklaracjami wiceministra zdrowia Marcina Czecha dotyczącymi planowanych zmian,
w myśl których programy lekowe przestaną być
przedmiotem rywalizacji między firmami farmaceutycznymi. Dlaczego jednak muszą na zmiany czekać
kolejny rok?
Podczas debaty w Rynku Zdrowia dotyczącej immunoonkologii, wiceminister Marcin Czech zapowiedział
zmianę przepisów dotyczących rozszerzania istniejących już programów lekowych o nowe substancje.
Przyznał też, że ministerstwo ma dziś pewien problem
dotyczący braku elastyczności programów lekowych,
ponieważ w dużej mierze zależą od producentów leków. „Obecnie firmy muszą zgadzać się na zmiany dopuszczające nowy, kolejny lek do programu. Dlatego
planujemy w tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej wprowadzenie zmiany, pozwalającej na to, aby
program lekowy zależał od ministra zdrowia, który będzie planował go wspólnie z ekspertami i konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach (…)” - powiedział minister na łamach Rynku Zdrowia.
Minister Czech dodał, że programy lekowe nie mogą być
przedmiotem rywalizacji pomiędzy firmami farmaceutycznymi. Nie mogą, ale póki co są, o czym najlepiej wiedzą pacjenci z rakiem prostaty. W sierpniu ub. roku ówczesny Minister Zdrowia podjął bowiem pozytywne rozstrzygnięcie,
w którym lek Xtandi (enzalutamid) miał być stosowany po
chemioterapii, we wspólnym programie lekowym z dotychczas stosowanym octanem abirateronu, jednak nie znalazł
się na liście ogłoszonej 1 września.
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Byliśmy wstrząśnięci, kiedy dowiedzieliśmy się, kto
stoi za tym, że chorzy na raka prostaty, nie mogli
być leczeni tak skutecznie, jak pacjenci w całej Europie. Pismo z ministerstwa nie pozostawiało żadnych złudzeń.
Przeczytaliśmy w nim, że to podmiot odpowiedzialny, firma Janssen, posiadający pozwolenie na dopuszczanie do obrotu leku Zytiga (octan abirateronu), nie wyraziła zgody na zaproponowany przez
resort kształt programu lekowego i że „(…) możliwość dalszego procedowania zmian jest zależna od
dobrej woli podmiotu odpowiedzialnego właściwego
na terytorium RP dla danego leku (…)” - powiedział
Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji prostaty
Stowarzyszenia UroConti.
Już wtedy, we wrześniu 2017 roku, członkowie z sekcji prostaty Stowarzyszenia UroConti apelowali do
ministerstwa o zmianę przepisów, które odbierają
ministrowi możliwość decydowania o wprowadzeniu
nowych substancji do już istniejących programów lekowych i w pewnym sensie czynią z niego zakładnika
firm farmaceutycznych.
1 listopada, po naszych interwencjach zarówno w ministerstwie jak i u samego producenta-monopolisty,
program został wreszcie poszerzony o nowe leki w leczeniu raka prostaty u pacjentów po chemioterapii.
- Nadal jednak czujemy się dyskryminowani w związku z ograniczeniami w dostępie do leczenia u tych
osób, u których chemioterapia nie ma jeszcze medycznego uzasadnienia. Nasi członkowie po prostu
się boją, że firma Janssen po raz kolejny będzie chcia-
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ła utrzymać monopol lekowy i odebrać lekarzom możliwość wyboru terapii najlepszej dla danego pacjenta
- podsumował Bogusław Olawski.
W opinii naszych członków dotychczasowe zachowanie tej firmy nie pozostawia złudzeń. Będą znowu
blokować poszerzenie programu w leczeniu przed
chemioterapią. Dlatego tak bardzo ucieszyła nas deklaracja ministra Czecha i jego determinacja, by nowe
przepisy wreszcie uniezależniły możliwość rozszerzania programów lekowych od „dobrej woli podmiotu odpowiedzialnego właściwego na terytorium RP
dla danego leku” Martwią nas jednak dwie rzeczy: po
pierwsze - że wg obliczeń resortu, proces legislacyjny może potrwać nawet rok, a po drugie - że minister
Czech zapowiadał te zmiany już w listopadzie, jako jeden ze swoich priorytetów. Minęło pół roku i słyszymy
jedynie zapowiedzi, a nic się nie dzieje. Czas ucieka,
a czas to jedyna rzecz, której pacjenci z rakiem prostaty po prostu nie mają.

2(30)/2018
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Z RAKIEM PROSTATY
DO ARTYKUŁU
MAŁGORZATY
KWIATKOWSKIEJ
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W TYGODNIKU WPROST
14 MAJA 2018 R.

2(30)/2018

W

obszernym opracowaniu Małgorzaty Kwiatkowskiej opublikowanym w tygodniku
„Wprost”, pt. „Gdzie się leczyć” autorka przedstawiła ranking szpitali i oddziałów urologicznych, które w Polsce leczą najskuteczniej. Na stolicę polskiej
urologii wyrasta Kraków z kliniką tamtejszego Szpitala
Uniwersyteckiego. Oddział Kliniczny Urologii i Urologii
Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
już po raz kolejny został liderem tego zestawienia. Według szefa kliniki prof. Chłosty siłą krakowskiej onkologii jest dydaktyka, a sama klinika jest certyfikowana
przez Europejską Radę Urologii i Europejskie Centrum
Szkoleniowe w Technikach Małoinwazyjnych.
W urologii drugie miejsce zajęła Klinika Urologii Ogólnej
i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, im. Dr. A.
Jurasza w Bydgoszczy, a miejsce trzecie Klinika Urologii
Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.
Niestety, w naszych oczach urologia nie wypada już
tak doskonale. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti, podsumowując ranking przypomniało o pacjentach
z rakiem prostaty, którzy skarżą się, że program lekowy, obowiązujący od listopada 2017 roku, w ramach
którego mają dostęp do trzech leków po chemioterapii
i jednego przed nią, nie pozawala na sekwencyjne stosowanie jednego leku po drugim. Resort zdrowia powołuje się w tej kwestii na opinie ekspertów, a w mediach
pojawiły się wypowiedzi onkologów i urologów kwestionujące ten zakaz. Twierdzą oni, że sekwencyjność
znacząco przedłuża życie chorym z rakiem prostaty, co
udowadniają badania i wytyczne towarzystw onkolo-
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gicznych i urologicznych na świecie. Sytuacja pacjentów z rakiem prostaty przez chemioterapią jest jeszcze
gorsza. W większości krajów Europy refundowane są
wszystkie dostępne terapie, w Polsce - tylko jedna.
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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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