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WAŻNE TEMATY:
 � Neuromodulacja już dostępna 

w polskich szpitalach!

 � Nowy wzór zlecenia na wyroby 
medyczne – cztery strony 
zamiast dwóch

 � Środki absorpcyjne – 
w limitach bez zmian

 � W OAB nadal brak II linii 
leczenia 

 � Zaawansowany rak prostaty 
– dziwna polityka Ministra 
Zdrowia

 � Interpelacje poselskie

 � UroConti na Forum Pacjentów 
Onkologicznych

 � Umowa o współpracy z MCC

www.uroconti.pl

Szanowni Państwo, 

Na wstępie mamy w końcu radosną nowinę! Neuromodulacja, po 8 
latach starań Stowarzyszenia „UroConti”, od 1 kwietnia jest w pełni 
dostępna jako świadczenie gwarantowane w polskich szpitalach. 
Pierwsze refundowane zabiegi wszczepienia neuromodulatora ner-
wów krzyżowych terapii InterStim w Polsce odbyły się w Klinice Uro-
logii Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Łodzi oraz w Klini-
ce Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Pozostałe wieści nie są już niestety takie dobre. Nowy wzór 
zlecenia na wyroby medyczne zaproponowany przez Minister-
stwo Zdrowia, z powodu swojej objętości,  nie zmniejszy biuro-
kratyzacji. Stowarzyszenie „UroConti” przekazało do Minister-
stwa Zdrowia swoje stanowisko do opublikowanego projektu 
rozporządzenia.

Również w limitach środków absorbcyjnych brakuje, zapowia-
danych przez Ministerstwo Zdrowia, zmian. W marcu zeszłe-
go roku Minister Zdrowia obiecał, że naprawi błąd dotyczący 
limitu cenowego, który nie został proporcjonalnie podniesiony  
w stosunku do zwiększonego limitu ilościowego na refundo-
wane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie, jednak 
nadal  pozostaje on taki sam od 20 lat.

Bez zmian również w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktyw-
nego (OAB – overactive bladder). W opublikowanym projekcie 
listy leków refundowanych znajdują się tylko dwie substancje 
lecznicze (tolterodyna i solifenacyna). Niestety, wciąż brakuje 
II linii leczenia. 

Projekt nowej majowej, listy refundacyjnej, opublikowany 30 
kwietnia br. przez Ministerstwo Zdrowia, po raz kolejny za-
wiódł także pacjentów z rakiem prostaty. Pacjenci z „UroConti” 
po raz kolejny nie doczekali się włączenia do programu leko-
wego w leczeniu raka prostaty przed chemioterapią drugiego 
leku. Na rozpatrzenie wniosku refundacyjnego czekają już po-
nad 500 dni!

Zamykamy optymistyczną klamrą - Zarząd Główny Stowarzy-
szenia „UroConti” podpisał umowę o współpracy z Medical 
Continence Centers S.A. Co to oznacza w praktyce? Już nie-
długo będziemy mieli dostęp na preferencyjnych warunkach 
do nowoczesnego centrum w Warszawie, w którym pacjenci 
z NTM otrzymają kompleksową i fachową pomoc. W planie 
są również pozostałe miasta, w których „UroConti” posiada 
swoje oddziały.
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NEUROMODULACJA 
JUŻ DOSTĘPNA 

W POLSKICH 
SZPITALACH!

Po 8 latach starań Stowarzyszenia „UroConti”, 
neuromodulacja krzyżowa jest w pełni dostęp-
na jako świadczenie gwarantowane w polskich 

szpitalach.
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie 
Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpi-
talne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysoko-
specjalistyczne.
Dzięki publikacji zarządzenia możliwe jest  rozliczanie 
nowych świadczeń, w tym neuromodulacji krzyżowej. 
Od 1 kwietnia neuromodulacja jest świadczeniem gwa-
rantowanym dostępnym na oddziałach urologicznych 
i ginekologicznych.
Pierwsze refundowane zabiegi wszczepienia neuromo-
dulatora nerwów krzyżowych terapii InterStim w Polsce 
odbyły się w Klinice Urologii Szpitala Wojewódzkiego 
im. M. Kopernika w Łodzi oraz w Klinice Urologii Szpita-
la Uniwersyteckiego w Krakowie. 22 maja zespół prof. 
Waldemara Różańskiego wraz z dr Mariuszem Blew-
niewskim oraz z udziałem dr Marttiego Aho ze Szpita-
la Uniwersyteckiego w Tampere (Finlandia) wszczepił 
elektrody do stymulacji nerwów krzyżowych pacjen-
tom cierpiącym na uporczywe parcia naglące. W ciągu 
najbliższych 2-3 tygodni, pacjenci będą obserwowali 
stopień redukcji objawów, jeśli poprawa będzie satys-
fakcjonująca, zostaną zakwalifikowani do implantacji 
stałego neuromodulatora. Równocześnie wymieniono 
neuromodulator u pacjenta, któremu w ramach grantu 
naukowego wszczepiono urządzenie starszej generacji 
w 2011 roku.

21 maja, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, od-
był również się pierwszy, refundowany przez NFZ, 
zabieg wszczepienia neuromodulatora (stymulatora) 
nerwów krzyżowych u dwóch pacjentek z nadreaktyw-
nym pęcherzem moczowym (OAB). Zabiegi odbyły się 
w 25. rocznicę istnienia terapii InterStim na świecie. 
Ich celem jest pokazanie możliwości medycyny w wal-
ce z OAB u pacjentów, dla których terapia w Polsce 
jest dostępna od 1 kwietnia tego roku.

Foto: materiały Medtronic Poland



NOWY WZÓR 
ZLECENIA NA 

WYROBY MEDYCZNE 
– CZTERY STRONY 

ZAMIAST DWÓCH

Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne za-
proponowany przez Ministerstwo Zdrowia nie 
zmniejszy biurokratyzacji, a  jego wypełnienie 

zajmie lekarzowi nawet 20 minut, co w praktyce prze-
łoży się na zmniejszenie możliwej liczby przyjmowa-
nych pacjentów, wydłużenie kolejek i  ograniczenie 
dostępu do wyrobów medycznych oraz publicznego 
systemu zdrowia ogółem.
Stowarzyszenie „UroConti” przekazało do Minister-
stwa Zdrowia swoje stanowisko do opublikowanego 
projektu rozporządzenia w sprawie wzoru zlecenia na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru napra-
wy, w którym czytamy: 
„Dziękujemy za zmniejszenie liczby stron w nowym 
e-zleceniu do czterech w porównaniu do wzoru zle-
cenia, które było załącznikiem do rozporządzenia 
z 21 marca br. i miało siedem stron, oraz za wydłu-
żenie czasu na wdrożenie zaproponowanych zmian 
do 1 września br. Niemniej jednak nadal nie jesteśmy 
w stanie zrozumieć czemu ma służyć tak szczegóło-
wy zakres informacji przedstawiony w nowym wzorze 
zlecenia, a tym samym poszerzenie biurokracji, aby 
wydać zwykłe pieluchomajtki. Okazuje się, że łatwiej 
będzie w Polsce otrzymać refundację na drogie leki 
o silnym działaniu niż na produkt, który na pewno nie 
zaszkodzi, a koszt jego refundacji wynosi kilkadzie-
siąt groszy. Podtrzymujemy nasze obawy, iż czeka 
nas powtórka z chaosu jaki do dzisiaj mamy po wpro-
wadzeniu wyższego limitu na refundowane środki 
absorpcyjne (z 60 do 90 szt. miesięcznie) bez jed-
noczesnego podnoszenia limitu cenowego. Przypo-

minamy, że wprowadzenie tej zmiany spowodowało 
ogromne zamieszanie, a wśród pacjentów odebrane 
jako zwykła manipulacja i oszustwo.”
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ŚRODKI 
ABSORPCYJNE  

– W LIMITACH BEZ 
ZMIAN

3 marca minął rok od wejścia w życie noweliza-
cji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie, która 

zwiększa limit ilościowy na refundowane środki ab-
sorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie, gdzie jednak 
limit cenowy nie został proporcjonalnie zwiększony 
i nadal pozostaje taki sam od 20 lat. W marcu ze-
szłego roku Minister Zdrowia zapowiedział, że napra-
wi powstały błąd i ureguluje sprawę, jednak tak się 
nie stało.
Wprowadzona 3 marca ubiegłego roku zmiana spo-
wodowała, że aktualnie obowiązujące limity cenowe 
faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego 
(kod 100 rozporządzenia) zostały obniżone z pozio-
mu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedną sztukę, a dla 
pacjentów pozostałych (kod 101 rozporządzenia) 
z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za jedną sztukę. 
W rzeczywistości za tak niską kwotę możliwy jest za-
kup jedynie 90 sztuk wkładek urologicznych o niskiej 
chłonności.
Dlatego „UroConti” ponownie zwróciło się z pytaniem 
do Ministra Zdrowia, kiedy zamierza naprawić po-
wstały błąd w wyniku nowelizacji rozporządzenia?
„UroConti” zaapelowało, by w tym roku zostały pod-
jęte działania zmierzające do przywrócenia limitów 
cenowych na refundowane środki absorpcyjne (pie-
luchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, 
wkłady i podkłady) do ubiegłorocznych poziomów. 

Aktualne limity cenowe w Polsce należą do najniż-
szych w Europie, a kryteria chorobowe nadal wyklu-
czają dużą grupę osób z problemem nietrzymania 
moczu z refundacji.
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W OAB NADAL BRAK 
II LINII LECZENIA 

Zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB – overacti-
ve bladder), tworzy zespół objawów, którego ele-
mentem są parcia naglące, przebiegające z nie-

trzymaniem moczu, którym towarzyszy częstomocz 
dzienny i/ lub nokturia. W efekcie tej niesprawności 
nie mamy wpływu na częstotliwość oddawania mo-
czu i jego ilość. Choroba ta dosięga prawie 20% kobiet 
w Polsce. Zgodnie z wytycznymi lekarskimi należy ją le-
czyć w pierwszej kolejności za pomocą farmakoterapii.
W dniu 7 marca 2019 r. Sekcja Pęcherza Stowarzysze-
nia „UroConti”, zwróciła się w tej sprawie do Ministra 
Zdrowia, Łukasza Szumowskiego.
W liście napisano: 
„Mimo, iż Rada Przejrzystości (stanowisko nr 119/2018 
z dnia 19 listopada 2018 r.) a następnie Prezes Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (rekomen-
dacja nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.) uznali 
za zasadne objęcie refundacją substancji mirabegron 
w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywne-
go, to w dalszym ciągu w opublikowanym projekcie listy 
leków refundowanych, znajdują się tylko dwie substan-
cje lecznicze (tolterodyna i solifenacyna) przeznaczone 
dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego 
(OAB). Na świecie – znacznie więcej. Według danych 
World Federation of Incontinence Patients (WFIP), nawet 
w krajach ościennych (Czechy, Węgry, Słowacja, Niem-
cy), w ramach refundacji dostępnych jest 4-6 substancji 
medycznych o różnych mechanizmach działania.
Eksperci w Polsce i na świecie od wielu lat podkre-
ślają, że terapia farmakologiczna w tym schorzeniu 

ma charakter wybitnie indywidualny. Dlatego kluczo-
wy jest szeroki dostęp do leków, gdyż tylko w  ten 
sposób lekarz może dobrać odpowiedni lek do indy-
widualnej osoby.
Jesteśmy zaniepokojeni także opinią Rady Przejrzy-
stości nr 89/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 
efektywności oraz przygotowania danych do rankingu 
produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 
roku życia w kategoriach 75.2 (Leki urologiczne sto-
sowane w nietrzymaniu moczu – solifenacyna, tolte-
rodyna). Kilkakrotnie zwracaliśmy się w tej sprawie 
do Rady Przejrzystości oraz do Ministerstwa Zdrowia, 
jednak odpowiedź otrzymaliśmy dopiero 31 stycznia 
br., która mówi, że Ministrowi Zdrowia nie są znane 
powody wydania przez Radę Przejrzystości opinii we 
wskazanej treści.
Dlatego zwracam się do Pana z  uprzejmą prośbą 
o pilne wyjaśnienie dlaczego chore kobiety są gorzej 
traktowane. Zależy nam na poprawie losu kobiet zma-
gających się z zespołem pęcherza nadreaktywnego. 
Wyrażamy nadzieję, że zainteresuje się Pan tą sprawą 
i wreszcie podejmie decyzję w sprawie poszerzenia 
listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęche-
rza nadreaktywnego.”
W odpowiedzi na list, Minister Zdrowia, w dokumencie  
z dnia 17 kwietnia 2019 roku napisał, że postępowanie 
dotyczące leku Betmiga (mirabegronum) jest obecnie 
na etapie negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną, 
po zakończeniu których Minister Zdrowia wyda pozy-
tywna lub negatywną decyzję refundacyjną.
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 ZAAWANSOWANY 
RAK PROSTATY – 

DZIWNA POLITYKA 
MINISTRA ZDROWIA

P rojekt nowej listy refundacyjnej, opublikowany 
30 kwietnia br. przez Ministerstwo Zdrowia, po 
raz kolejny zawiódł pacjentów z rakiem prosta-

ty. Członkowie  „UroConti” znowu nie doczekali się 
włączenia do programu lekowego w  leczeniu raka 
prostaty przed chemioterapią drugiego leku. Zarzu-
cają ministrowi dyskryminację chorych z tym scho-
rzeniem i chronienie, kosztem ich zdrowia i życia, 
interesu jednej firmy. Na dodatek dowiadują się, że 
za chwilę nie będzie miał ich kto leczyć, po tym, jak 
wszyscy specjaliści zatrudnieni w Klinice Onkologii 
Klinicznej w Krakowie jednego dnia złożyli wypowie-
dzenia z pracy.
W dniu 21 maja 2019 r. proces refundacji leku enza-
lutamid trwał już 565 dni. Od wydania pozytywnej re-
komendacji dotyczącej poszerzenia programu „Lecze-
nie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 
z przerzutami (ICD-10 C-61)” o tę substancję minęło 
266 dni. Dopiero po wielu interwencjach „UroConti„ 
(131 dni od pozytywnej rekomendacji) ministerstwo 
w ogóle rozpoczęło negocjacje z producentem leku 
i do dziś nie ma decyzji w tej sprawie. Majowa lista re-
fundacyjna jest już więc piątą, na której nie pojawił się 
nowy lek. Poza krajami nadbałtyckimi, w całej Europie 
jesteśmy pod tym względem niechlubnym wyjątkiem. 

Minister robi wrażenie że nie zna sprawy?
- Na krótko przed wejściem marcowej listy usłysza-
łem w ministerstwie, że niestety „tym razem” jest za 
późno na zmiany i szkoda, że nie zadzwoniłem w tej 
sprawie wcześniej. Zrozumiałem, że brak czasu był 

jedynym powodem..., bo nie padł żaden inny. Dlatego 
przy kolejnej liście chciałem uniknąć takiej sytuacji 
i już 26 marca, podczas Dialogu dla Zdrowia zapyta-
łem ministra Miłkowskiego, jak to będzie z dostępem 
do leczenia przed chemioterapią. Minister powie-
dział, że nie zna sprawy, ale obiecał się jej przyjrzeć! 
- opowiada Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji 
prostaty „UroConti”. - Byłem w szoku, bo to przecież 
w gestii tego ministra są kwestie lekowe. Powinien 
znać temat choćby z dziesiątek naszych pism, czy od-
powiedzi na interpelacje poselskie, pod którymi sam 
się podpisywał! Minister poprosił o dwa tygodnie cza-
su, a ja nadal wierzyłem w jego dobre intencje. 
Dwa tygodnie później nie wydarzyło się nic. Pomi-
mo wielu interwencji telefonicznych minister był 
nieuchwytny. A  z  pisma przysłanego przez resort 
25 marca pacjenci dowiedzieli się, że zamknięciem 
procesu refundacji będzie wydanie decyzji przez Mi-
nistra Zdrowia. Tego samego, który 21 marca, pod-
czas Forum Pacjentów Onkologicznych powiedział, 
że „organizacje pacjenckie (…) reprezentują tego, dla 
kogo ten system jest (…). To niezwykle ważne, bo oni 
są bliżej choroby, wiedzą czego potrzebują i mogą to 
nam precyzyjnie przekazać”. 
- Przekazałem więc Panu Ministrowi nasze stanowisko, 
oparte i o opinie światowych ekspertów, których nikt 
nie kwestionuje, i  o  rekomendację Prezesa AOTMiT. 
A przede wszystkim o doświadczenia naszych członków, 
którzy zażywając ten lek wstają z łóżek, wracają do pra-
cy, a do tej pracy jadą rowerem! Jak widać po majowej 
liście, nikt nie wziął tego pod uwagę...



Nie ma czym leczyć i nie ma kto!
Problemy związane z wyrównaniem dostępu do le-
czenia raka prostaty przed chemioterapią to nie 
jedyne zmartwienie pacjentów ze Stowarzyszenia 
„UroConti”. Z  przerażeniem obserwują sytuację 
w  Krakowie, gdzie jednego dnia wszyscy lekarze 
specjaliści pracujący w Klinice Onkologii Klinicznej 
w oddziale Centrum Onkologii - Instytut w Krakowie 
złożyli wypowiedzenia z pracy. Wcześniej zrobił to 
kierownik Kliniki dr Marek Ziobro, który zrezygnował 
ze stanowiska, kiedy otrzymał polecenie zwolnienia 
trzech lekarzy w ramach redukcji etatów. Odpowie-
dział jednak, że z tak okrojonym zespołem nie jest 
w stanie zapewnić odpowiedniego funkcjonowania 
Kliniki i odszedł sam. A za nim wszyscy lekarze. 
- Jeśli tak ma wyglądać polityka państwa, którego 
priorytetem w ochronie zdrowia rzekomo jest onkolo-
gia, to daleko nie zajedziemy - mówi zdenerwowany 
Bogusław Olawski, mieszkaniec Krakowa. - Nie dość, 
że minister zdrowia prowadzi niezrozumiałą politykę 
refundacyjną, w wyniku której ogranicza nam dostęp 
do terapii, stosowanych z powodzeniem przez cały 
świat, to jeszcze, jak się właśnie dowiadujemy, zaraz 
nie będzie miał nas kto leczyć! 

Czy problemem są pieniądze?
Pacjenci po raz kolejny zwracają uwagę, że wg opi-
nii ekspertów dodanie nowego leku do istniejącego 
programu nie zwiększy wydatków budżetu państwa, 
bo przecież dwóch leków nie można przyjmować 
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jednocześnie, zatem lekarze będą ordynować tylko 
jeden z nich i za ten będzie płacić NFZ. Przytacza-
ją też dane Funduszu dotyczące wydatków państwa 
na inne programy lekowe w pierwszych dwóch la-
tach ich obowiązywania: rak płuca 147 mln, 36 mln 
i 553 mln, rak nerki 55 mln, szpiczak mnogi 131 mln 
czy białaczka limfocytowa 46 mln. To tylko przykła-
dy z 2018 i początku 2019 roku. Jak łatwo policzyć 
minister wydał na nie z budżetowych pieniędzy po-
nad 900 milionów zł. W tym przypadku nie ma mowy 
o takich kosztach, bo to nie jest nowy program ani 
nawet rozszerzenie już istniejącego, tylko umożliwie-
nie lekarzom i pacjentom wyboru odpowiednich dla 
konkretnych osób terapii. Tak leczy cały świat! 
- Skoro zatem nie chodzi o pieniądze, to o co? - pyta 
retorycznie przewodniczący Olawski i  przypomina 
historię sprzed dwóch lat, kiedy dodanie do progra-
mu po chemioterapii dwóch nowych leków blokował 
producent, którego lek jest teraz monopolistą przed 
chemioterapią. - Ciągle mamy nadzieję, że opóźnienia 
nie wynikają z chęci utrzymania monopolu jednej firmy 
i obrony jej interesów za wszelką cenę, ale trudno za-
przeczyć, że takie skojarzenie samo się nasuwa. 

Dyskryminacja i brak wyboru
Artur Marcinek, pacjent onkologiczny i członek sekcji 
prostaty „UroConti” uczestniczył w marcowej rozmo-
wie z Maciejem Miłkowskim, podczas której mini-
ster prosił o dwa tygodnie czasu. Pan Artur uwierzył 
i czekał, choć tego czasu praktycznie nie miał, bo 

jego lekarz już wtedy stał przed dramatycznym wy-
borem.
- Powinienem zacząć brać enzalutamid, ale nie mia-
łem wyboru. - mówi Artur Marcinek. - Nie stać mnie 
na kupowanie leku z własnej kieszeni, więc decydując 
się na ten obecnie refundowany już na zawsze ode-
brałem sobie możliwość leczenia tym drugim, nawet 
gdyby był dla mnie lepszy. Tak działa niezrozumiały 
dla mnie zakaz sekwencyjności. Zmarnowałem więc 
dwa tygodnie czekając na decyzję ministra, która nie 
zapadła, a potem zacząłem przyjmować jedyny lek, 
który jest w programie. 
Pacjenci z rakiem stercza w Polsce czują się dyskry-
minowani przez państwo z powodu różnic w podej-
ściu do poszczególnych chorób nowotworowych. Na 
wybrane z nich resort wydaje setki milionów złotych, 
a na inne z jakichś nieznanych powodów - nie. Czują 
się też gorsi niż pacjenci z rakiem stercza z innych 
krajów, także ościennych.
- Mieszkam w Krakowie - mówi Artur Marcinek. - Gdy-
bym przeprowadził się o kilkadziesiąt kilometrów dalej, 
do biedniejszej podobno od nas Słowacji, mógłbym ko-
rzystać ze wszystkiego tego, co oferuje współczesna 
medycyna, a nie być ofiarą niezrozumiałej polityki zdro-
wotnej mojego państwa. Od szansy na leczenie dzieli 
mnie niecała godzina jazdy samochodem! 

Pytania otwarte
Pacjenci onkologiczni się nie poddają. Nie mają 
zresztą innego wyjścia. Nikt inny o nich nie zawalczy, 

bo minister podczas kolejnych uroczystości z  ich 
udziałem podkreśla tylko, jacy są ważni i że bez pa-
cjentów istnienie resortu zdrowia nie ma sensu. Jed-
nak gdy przychodzi do konkretów, nie odpowiada na 
kolejne pisma. 
- Zadawałem kolejnym urzędnikom kolejne pytania 
i osobiście i pisemnie - mówi Bogusław Olawski. - Na 
większość z nich nie dostałem odpowiedzi, w tym na 
ostatnie z 6 maja. Może czas zadać je publicznie, za 
pośrednictwem mediów? Pytam zatem: 
1. Czym zawinili polscy pacjenci z rakiem prostaty, że 
są traktowani o wiele gorzej niż chorzy z innymi no-
wotworami w Polsce i całej Europie?
2. Dlaczego ministerstwu tak bardzo zależy, aby chro-
nić interes pojedynczej firmy kosztem zdrowia i życia 
mężczyzn z rakiem prostaty? Jak mam to wytłuma-
czyć zdesperowanym pacjentom, którzy do mnie 
dzwonią i piszą, coraz częściej pytając o prawdziwe 
intencje resortu?
Jak pisze Ministerstwo Zdrowia - sprawa nadal nie 
jest jednak przesądzona. Proces negocjacyjny doty-
czący produktu leczniczego Xtandi jest zakończony 
i uchwała z posiedzenia KE zostanie przedstawiona 
ministrowi zdrowia, który – analizując wniosek zgod-
nie z przepisami art. 12 ustawy z 12 maja 2011 r. 
o  refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych – podejmie decyzję o objęciu bądź od-
mowie objęcia refundacją tego leku w ramach wnio-
skowanego programu lekowego.
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INTERPELACJE 
POSELSKIE

W przeciągu ubiegłych trzech miesięcy, posłowie 
złożyli do Ministra Zdrowia szereg interpelacji 
poselskich. 

Poseł Marek Rząsa (PO) złożył interpelację w sprawie 
braku uznania równoważności dwóch nowych terapii 
hormonalnych lekami octan abirateronu i enzalutamid 
w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.
W interpelacji  zwrócił się do Ministra Zdrowia o udziele-
nie informacji w następujących kwestiach:
1. Dlaczego mimo pozytywnej oceny Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz rekomen-
dacji towarzystw naukowych na nowej liście leków 
refundowanych nie wprowadzono równoważności 
dwóch nowych terapii hormonalnych lekami octan 
abirateronu i enzalutamid?

2. Czym motywowane są ograniczenia w stosowaniu 
tych leków przed zastosowaniem chemioterapii?

3. Jakie medyczne względy przemawiają za ogranicze-
niem dostępności tych terapii w ramach leczenia re-
fundowanego?

4. Jakie jest stanowisko krajowego konsultanta ds. 
urologii w tej kwestii?

5. Dlaczego pacjenci, którzy stosowali terapię jednym 
lekiem, a nie uzyskali pełnego wyleczenia, wyklucze-
ni są z programu refundacji terapii drugim lekiem?

6. Dlaczego pacjenci pozbawieni są możliwości zasto-
sowania enzalutamidu przed chemioterapią?

7. Czy Pan Minister zapoznał się ze stanowiskiem 
środowisk medycznych o konieczności odejścia od 
kwalifikowania do terapii refundowanej w oparciu 

o stopień złośliwości mierzony skalą Gleasona? Je-
żeli tak, to jakie względy medyczne skłaniają Pana 
do ignorowania tych apeli?

W  odpowiedzi na interpelację podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego czyta-
my m.in.: „Od 1 listopada 2017 r. na liście leków refun-
dowanych znalazły się nowe leki w ramach programu 
lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gru-
czołu krokowego (ICD-10 C61)”: Xtandi (enzalutamid), 
Xofigo (dichlorek radu Ra-223) oraz poszerzono wska-
zania do stosowania leku Zytiga (octan abirateronu) 
o pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii 
nie jest jeszcze klinicznie wskazane”.”(...) W ostatnim 
czasie do Ministerstwa Zdrowia ze strony lekarzy oraz 
konsultantów z dziedziny onkologii i urologii napłynęły 
prośby o zmianę zapisów programu lekowego polega-
jące na usunięciu kryterium kwalifikacji bazującego na 
skali Gleasona. W związku z tym zlecono Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonanie oceny 
zasadności zaproponowanej zmiany oraz ocenę kosz-
tów dla płatnika po jej ewentualnym wprowadzeniu. 
Rada Przejrzystości w opinii nr 20/2019 z dnia 28 stycz-
nia 2019 r. uznała za zasadne wprowadzenie zmian do 
programu lekowego. W opinii zwrócono jednak uwagę 
na istotny wzrost wydatków płatnika publicznego po 
wprowadzeniu zmiany. Mając na uwadze opinię konsul-
tantów i lekarzy oraz stanowisko Rady Przejrzystości, 
w najbliższym czasie zostanie podjęte rozstrzygnięcie 
w przedmiotowej sprawie”.
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Również poseł Marek Ruciński (Nowoczesna), w od-
powiedzi na pismo Stowarzyszenia Osób z  NTM 
„UroConti” złożył interpelację w sprawie objęcia re-
fundacją leków wykorzystywanych przy leczeniu ze-
społu pęcherza nadreaktywnego.
W interpelacji poseł zwrócił się do Ministra Zdrowia 
z czterema pytaniami: 
1. Czy rozpoczęły się już negocjacje cenowe z produ-

centem leku zawierającego mirabegronum?
2. Do kiedy negocjacje powinny się zakończyć?

3. Kiedy można spodziewać się objęcia refundacją le-
ków zawierających mirabegronum w przypadku po-
zytywnego zakończenia procesu negocjacji?

4. Czy w związku z informacjami o doskonałej kondycji 
budżetu państwa planowane jest przeznaczenie do-
datkowych środków na refundację leków?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej 
Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Marka 
Rucińskiego, dotyczącą możliwości objęcia refunda-
cją nowych substancji czynnych w leczeniu nietrzy-
mania moczu.
W odpowiedzi czytamy m.in.: „Dnia 27 czerwca 2018 r. 
do Ministra Zdrowia został złożony nowy wniosek o ob-
jęcie refundacją leku Betmiga (mirabegron) w ramach 
listy aptecznej we wskazaniu: II linia farmakologicznego 
leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego 
u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami anty-
muskarynowymi. Prezes Agencji wydał w przedmiotowej 
sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 
2018 r., w której rekomenduje objęcie refundacją produk-
tu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wska-
zaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku 
i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka. Aktualnie 
sprawa jest na etapie negocjacji cenowych z Komisją 
Ekonomiczną. Po zakończonym procesie negocjacyjnym 
Komisja Ekonomiczna wyda uchwałę w przedmiotowej 
sprawie, która zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia. 
Zakończeniem procesu administracyjnego będzie wyda-
nie decyzji o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją 
leku Betmiga (mirabegronum).

Ponadto, dnia 22 grudnia 2017 r. do Ministerstwa 
Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją 
leku Noqturina (desmopressinum) we wskazaniu: ob-
jawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycz-
nym nocnym wielomoczem u dorosłych. W przed-
miotowej sprawie Prezes Agencji wydał negatywną 
Rekomendację nr 113/2018 z dnia 15 listopada 2018 
r. (...) Aktualnie wniosek w sprawie objęcia refunda-
cją leku Noqturina (desmopressinum) został zawie-
szony na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Nale-
ży zaznaczyć, iż w czasie zawieszenia postępowania 
administracyjnego Organ nie podejmuje żadnych 
czynności związanych z przedmiotowym postępowa-
niem. W kwestii pozostałych substancji stosowanych 
w leczeniu pęcherza nadreaktywnego, należy wska-
zać, iż do Ministra Zdrowia nie wpłynął dotychczas 
odpowiedni wniosek o objęcie refundacją i ustalenie 
urzędowej ceny zbytu leku”.

Także posłowie Maciej Masłowski, Paweł Skutecki 
i Paweł Szramka (wszyscy Kukiz’15) złożyli do Mi-
nistra Zdrowia Łukasza Szumowskiego interpelację 
w odpowiedzi na pismo Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia „UroConti” w sprawie objęcia refundacją 
leku Xtandi (enzalitamidum) w  ramach programu 
lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego enzalutamidem u  pacjentów 
niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 
C61)”. Ministerstwo Zdrowia nie udzieliło jeszcze 
odpowiedzi.
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UROCONTI NA 
FORUM PACJENTÓW 

ONKOLOGICZNYCH

21 marca 2019 roku w Warszawie, pod ha-
słem „DEKADA PACJENTÓW”, odbyło się 
VIII Forum Pacjentów Onkologicznych. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” po raz 
kolejny uczestniczyli w obradach.
VIII Forum Pacjentów Onkologicznych to okazja do 
debaty o sytuacji chorych na nowotwory w gronie 
liderów organizacji, ekspertów, specjalistów i decy-
dentów.
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” reprezento-
wały: Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu Główne-
go oraz Magdalena Kolecka, Prezes Oddziału Mazo-
wieckiego.
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w  tym 
roku obchodzi jubileusz 10-lecia działalności, które-
mu przyświeca hasło „Dekada Pacjentów”. Ostatnia 
dekada była czasem istotnego postępu w onkologii 
oraz wzrostu aktywności i roli organizacji pacjentów, 
które stają się partnerami dla decydentów i eksper-
tów. VIII Forum Pacjentów Onkologicznych, to okazja 
do debaty o sytuacji chorych na nowotwory w gronie 
liderów organizacji, ekspertów, specjalistów i decy-
dentów.

112(34)/2019 BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

www.uroconti.pl



UMOWA  
O WSPÓŁPRACY  

Z MCC

Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” podpisał 
umowę o współpracy z Medical Continence Cen-
ters S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dzięki porozumieniu członkowie Stowarzyszenia „Uro-
Conti” uzyskają dodatkowe korzyści w powstających 
Centrach Kontynencji, a zarządy poszczególnych oddzia-
łów regionalnych Stowarzyszenia będą mogły:
• organizować spotkania i wykłady edukacyjne dla swo-

ich członków,
• przechowywać dokumenty
• zasięgać pomocy u dedykowanego doradcy Centrum 

Kontynencji.

Centrum Kontynencji MCC, w ramach umowy, będzie re-
alizowało, m.in. wobec UroConti:
• organizację lokalnych zajęć gimnastycznych z elemen-

tami ćwiczeń mięśni dna miednicy,
• organizację wykładów edukacyjnych,
• organizację szkoleń dla fizjoterapeutów oraz rehabili-

tantów,
• wydawanie broszur informacyjno-edukacyjnych,
• udział w wydarzeniach regionalnych takich jak targi se-

nioralne, seminaria, konferencje, etc.
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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 nietrzy-
manie moczu. W związku z tym, w ramach swojej działalności, Stowarzyszenie „UroConti” organi-
zuje cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgnia-
rek. 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.

ul. Erazma 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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