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Szanowni Państwo, 
Oddając w Państwa ręce bieŜący numer Biuletynu „UroConti” 
chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na  nasze stanowisko wobec 
obowiązujących przepisów regulujących zaopatrzenie w środki 
chłonne, jak równieŜ na doniesienia o dostępnych w Polsce meto-
dach leczenia NTM. 
 

Z początkiem bieŜącego roku, na naszej stronie internetowej, opu-
blikowaliśmy raport prezentujący dostęp do leczenia pęcherza nad-
reaktywnego, jak i zaopatrzenia chorych w środki absorpcyjne. Ze-
brane dane przedstawiają bieŜącą sytuację w Polsce, Czechach, 
Słowacji  i na Węgrzech i wyraźnie wskazują jak dalecy jesteśmy 
od europejskich standardów leczenia OAB oraz zaopatrzenia cho-
rych w niezbędne im środki higieny. Przygotowany raport ma za 
zadanie przede wszystkim zwrócenie uwagi decydentów na nie-
zbędne zmiany jakich wymaga dziś sytuacja pacjentów z OAB. Ze 
szczegółami raportu mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie 
internetowej www.uroconti.pl. 
 

W bieŜącym wydaniu Biuletynu nie zapominamy równieŜ o ograni-
czeniach w dostępie do refundacji leków na OAB, o których zniesie-
nie zabiegamy od lat. O tym co udało nam się osiągnąć i jakie są 
szanse na zmianę uciąŜliwego zapisu, dotyczącego obowiązkowego 
badania urodynamiczngeo dowiedzą się Państwo z lektury bieŜące-
go wydania. 
 

Jak co roku prezentujemy Państwu równieŜ krótką relację z udziału 
naszego Stowarzyszenia w Forum Liderów Organizacji Pacjentów 
oraz zachęcamy do wsparcia działań naszej organizacji poprzez 
przekazanie 1% podatku na „UroConti”. 
 

Zachęcamy do lektury. 
 

Zarząd Główny  
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” 
 

 

 

 

 



 

Minął juŜ rok od czasu wejścia w Ŝycie znowelizowanych przepisów regulujących zaopa-

trzenie w wyroby medyczne, w tym w środki absorpcyjne. Nowe rozporządzenie, na któ-

re od lat oczekiwały osoby z nietrzymaniem moczu, choć wprowadziło kilka zmian, nadal 

nie rozwiązało kluczowych problemów, z jakimi borykają się dziś osoby z NTM. 

Według nowych przepisów, osoby uprawnione do korzystania z refundowanych środków 

absorpcyjnych mogą korzystać z szerszej grupy produktów, poniewaŜ do katalogu zosta-

ły dopisane majtki chłonne. Produkt ten rekomendowany jest osobom samodzielnym lub 

częściowo niesamodzielnym (zdolnym samodzielnie dokonać zmiany bielizny), szczegól-

nie przy treningu toaletowym. Kolejnym udogodnieniem dla pacjentów było poszerzenie 

listy specjalistów uprawnionych do wypisywania zleceń na refundowane środki absorp-

cyjne o geriatrę, ginekologa onkologicznego oraz lekarza udzielającego świadczeń w ho-

spicjach. UmoŜliwiono równieŜ kontynuację wystawiania zlecenia pielęgniarkom i połoŜ-

nym.  

Nadal zbrakło zmiany kryterium chorobowego uprawniającego do uzyskania środków 

chłonnych. Nietrzymanie moczu wciąŜ nie jest wystarczającym kryterium do otrzymania 

refundacji. Korzystają z niej tylko osoby, które poza nietrzymaniem moczu cierpią na in-

ną chorobę współistniejącą uwzględnioną w wykazie: głębokie upośledzenia umysłowe, 

zespół otępienny, wady wrodzone układu nerwowego, trwałe uszkodzenia ośrodkowego 

układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe 

uszkodzenie dróg moczowych oraz jatrogenne uszkodzenie układu pokarmowego. Mocno 

zaniepokoił nas równieŜ zapis wykluczający z refundacji osoby z wysiłkowym nietrzyma-

niem moczu, którego dotąd nie było. 
 

Rozporządzenie nie wprowadziło równieŜ zmian limitów ilościowych refundowanych środ-

ków chłonnych. Dziś osobom uprawnionym przysługuje jedynie 60 sztuk produktów ab-

sorpcyjnych miesięcznie. Brak zmian w tym zakresie od 1999 roku jest dla nas wyraź-

nym sygnałem, jak mało waŜne dla Ministerstwa Zdrowia jest inwestowanie środków       

w dofinansowanie obszaru opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych i niesamodziel-

nych. Tak niewielka ilość środków chłonnych nie zapewni choremu higieny osobistej na 

odpowiednim poziomie. Niewystarczająca ilość środków chłonnych, to równieŜ duŜe ryzy-

ko wystąpienia odparzeń, a w niedalekiej przyszłości odleŜyn, które naraŜają chorego na 

długotrwałe leczenie, a budŜet państwa na dodatkowe koszty. Oszczędności resortu 

zdrowia poczynione w tym zakresie, finalnie mogą więc okazać się krótkotrwałe. 
 

Jako organizacja działająca na rzecz osób z nietrzymaniem moczu jesteśmy zdetermino-

wani, by postulować o kolejną nowelizację rozporządzenia, która uwzględniałaby większą 

ilość refundowanych środków chłonnych, jak równieŜ uznawałaby nietrzymanie moczu 

jako jednoznaczną jednostkę chorobową uprawniającą do refundacji środków absorpcyj-

nych. Tego typu rozwiązania stosowane są juŜ na całym świecie. 

Rok po nowelizacji rozporządzenia o wyrobach medycznych 
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Raport: Leczenie OAB – gdzie jesteśmy w Polsce? 

Bardzo często w naszych postulatach powoływaliśmy się na sytuację i dostęp do leczenia 

nietrzymania moczu w innych krajach europejskich. Nadszedł czas, by dotychczas zebraną 

wiedzę zgromadzać w jednym dokumencie, który będzie obrazował i jednocześnie porówny-

wał jak obecnie wygląda sytuacja pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywne-

go (OAB - overactive bladder) w Polsce oraz w krajach o podobnym poziomie rozwoju. Stąd 

pomysł opracowania raportu dot. leczenia OAB, którego współautorem jest nasze stowarzy-

szenie. 
 

W opracowaniu przeanalizowano i zaprezentowano zarówno dostęp do leczenia zespołu pę-

cherza nadreaktywnego, jak i zaopatrzenia w środki absorpcyjne. Przygotowany raport 

przedstawia dostęp do terapii zachowawczej, jak i terapii alternatywnych: farmakoterapii, 

iniekcji toksyny botulinowej oraz neuromodulacji krzyŜowej, stosowanej w przypadku niepo-

wodzenia leczenia II rzutu OAB. Zebrane informacje prezentują sytuację w Polsce, Cze-

chach, na Słowacji i Węgrzech. Jesteśmy przekonani, Ŝe zaprezentowane dane pozwolą do-

strzec ograniczenia, z jakimi na co dzień borykają się osoby cierpiące na OAB w Polsce oraz 

wypracować minimalny zakres procedur medycznych, które powinny znaleźć się w koszyku 

świadczeń gwarantowanych, tak aby lekarze mogli w pełni realizować międzynarodowe wy-

tyczne dotyczące postępowania terapeutycznego, a pacjenci bez względu na wiek, płeć czy 

miejsce zamieszkania mieli dostęp do świadczeń na poziomie podobnym do tych, świadczo-

nych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 
 

Tak jak wspominaliśmy raport zawiera równieŜ informacje dotyczące poziomu zaopatrzenia 

w środki chłonne dla pacjentów z OAB. Zaprezentowane dane wyraźnie wskazują, iŜ poziom 

zaopatrzenia polskich pacjentów w środki absorpcyjne znacznie odbiega od standardów in-

nych krajów europejskich i wymaga wielu zmian. Naszym celem jest przedstawienie resorto-

wi zdrowia zebranych danych i przekonania, w jakim kierunku powinny podąŜać zmiany        

w refundacji środków absorpcyjnych, by móc zapewnić chorym dostęp do niezbędnych środ-

ków higieny na poziomie europejskim. 
 

 



 

PoniŜej prezentujemy zasady refundacji środków absorpcyjnych w poszczególnych krajach. 

Źródło: Raport: Leczenie OAB- gdzie jesteśmy w Polsce? 

 

 

 

 

 

 

Raport: Leczenie OAB – gdzie jesteśmy w Polsce? c.d. 
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Kraj Dopłata 
pacjenta 

  

Limit 
cenowy 

  

Limit 
ilościowy 

  

Wskazania 
medyczne do 
przyznania 
refundacji 

  

Klasyfikacja 
refundacji w 

oparciu o 
stopień 

nietrzymania 
moczu 

Polska 
  

  

30% 

  

0% 

90 zł 
  

77 zł (pacjenci 
onkologiczni) 

  
  

60 szt. 
  

nietrzymanie 
moczu nie jest 

wystarczającym 
wskazaniem do 

otrzymania 
refundacji, chory 
musi mieć inną 

chorobę współwystę-
pującą 

uwzględnioną              
w  wykazie 

  

brak 

Czechy 
  
  

0% cięŜkie NTM 
– 234 zł; 

średnie – 150 zł; 
lekkie NTM – 92 zł 

  

do 150 szt. nietrzymanie 
moczu 

  

tak/trzy 
stopnie 

Słowa-
cja 
  
  

0% cięŜkie NTM 
– 240 zł; 

średnie NTM 
– 72 zł 

  

brak 
(na wkłady 

anatomiczne 
i podkłady 60 

szt.) 

nietrzymanie 
moczu 

  

tak/trzy 
stopnie 

Węgry 
  
  

0% (przy 
niskich 
docho-
dach) 

lub 15% 
  

cięŜkie NTM 
– 143 zł;  

lekkie NTM – 82 zł 
  

do 120 szt. nietrzymanie 
moczu 

tak/trzy 
stopnie 
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Poszerzenie dostępu do leczenia chorych na NTM o nowe terapie  

W związku z wydanymi w ubiegłym roku trzema pozytywnymi rekomendacjami Agencji Ocen 

Technologii Medycznych w sprawie leczenia pęcherza nadreaktywnego za pomocą neuromo-

dulacji krzyŜowej, iniekcji z toksyny botulinowej oraz nowej substancji czynnej – mirabe-

gron, szanse na szerszy dostęp do leczenia OAB znacznie wzrosły.  
 

Zgodnie z wydanymi rekomendacjami pacjenci z nadreaktywnością pęcherz moczowego  

mogą liczyć na szereg zmian w terapii tego schorzenia. Dzięki rekomendacji substancji czyn-

nej mirabegron, chorzy mają szanse na refundację farmakoterapii II rzutu, podobnie jest        

z iniekcją toksyny butolinowej, którą rekomenduje się w drugiej linii leczenia problemów          

z pęcherzem nadreaktywnym, w przypadku niepowodzenia terapii lekami antycholinergicz-

nymi lub w przypadku ich nietolerancji i działań ubocznych. Neuromodulacja krzyŜowej na-

tomiast jest szansą dla tych chorych, u których  niepowodzeniem zakończyła się terapii I i II 

rzutu.  
 

Niestety, choć od wydania rekomendacji upłynęło juŜ kilka miesięcy, nadal nie słychać de-

klaracji resortu zdrowia, by rekomendowane metody leczenia zostały objęte refundacją. Ja-

ko, Ŝe nasze stowarzyszenie od lat zabiegało o szerszy dostęp do terapii nietrzymania mo-

czu, tym razem równieŜ nie pozostaliśmy bierni. Na ostatnim posiedzeniu „Dialogu dla Zdro-

wia”, które miało miejsce 13. lutego br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, przedstawicielki 

naszego stowarzyszenia poruszyły kwestię ograniczeń w dostępie do refundowanego lecze-

nia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB), w tym m.in. brak refundacji neuromodulacji 

krzyŜowej oraz alternatywnych terapii II rzutu. W odpowiedzi, ze strony Ministerstwa Zdro-

wia, przedstawicielki „UroConti” otrzymały informację, iŜ obecnie trwają prace analityczne 

dotyczące trzech terapii, które w 2014 roku otrzymały rekomendacje AOTM.  
 

Choć z wypowiedzi resortu zdrowia nie słychać było pewnej deklaracji co do refundacji po-

wyŜszych terapii, szanse na uwzględnienie przynajmniej części z nich nadal pozostają. Dla-

tego będziemy na bieŜąco śledzić prace resortu w tym zakresie i zabiegać o szerszy dostęp 

do leczenia. 

 



 

Interwencja „UroConti” w sprawie utrudnień w refundacji leków 
na OAB, czyli co dalej z badaniem urodynamicznym. 
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Na łamach naszego Biuletynu wielokrotnie podejmowaliśmy problematykę utrudnień w do-

stępie do leczenia OAB na skutek zapisu, który widnieje na wykazie leków refundowanych: 

zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym. W skutek nie-

fortunnego przepisu, pacjenci cierpiący na zespół pęcherza nareaktywnego, chcąc zakupić 

refundowany lek, są zobowiązani poddać się obowiązkowemu badaniu urodynamicznemu, 

które, jak się okazuje, nie naleŜy do przyjemnych, jest inwazyjne i, z medycznego punktu 

widzenia, wcale nie jest konieczne dla diagnozy pęcherza nadreaktywnego. 
 

Przez ostatnie kilka lat podejmowaliśmy szereg działań zmierzających do zniesienia tego ab-

surdalnego zapisu, jak równieŜ do wyjaśnienia kwestii kto jest jego autorem. Nasze postula-

ty popierało środowisko lekarzy specjalistów, którzy wielokrotnie podkreślali, iŜ dla diagnozy 

OAB wystarczający jest wywiad z pacjentem czy dzienniczek mikcji. 
 

Niestety, nasza argumentacja nie przekonywała resortu zdrowia do podjęcia kroków zmie-

rzających ku zlikwidowani przepisu utrudniającego chorym dostęp do refundacji. Minister-

stwo coraz częściej wysuwało argument, Ŝe winnym tego zapisu są firmy farmaceutyczne 

składające wnioski o refundację leków tej grupy. Nie poddając się argumentom resortu wy-

jaśniliśmy te kwestie u źródła, zwracając się  do koncernów farmaceutycznych produkują-

cych leki na OAB z pytaniem czy są autorem tego zapisu. Jak się okazało, argumentacja re-

sortu była mylna, gdyŜ Ŝadna z firm nie wnioskowała o uwzględnienie badania urodynamicz-

nego jako obligatoryjnego w uzyskaniu refundacji leków. Kolejnym krokiem, jaki podjęliśmy 

w celu wyjaśnienia tej absurdalnej sytuacji, było skierowanie pism z prośbą o opinie do kon-

sultantów krajowych w dziedzinie: ginekologii, urologii oraz do Polskiego Towarzystwa Uro-

logicznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Otrzymane opinie wyraźnie wskazują, 

Ŝe wykonanie badania urodynamicznego nie jest konieczne dla rozpoznania zespołu pęche-

rza nadreaktywnego. Według opinii ekspertów do rozpoznania pęcherza nadreaktywnego 

wystarczające jest zebranie dokładnego wywiadu oraz udokumentowanie zaburzeń 

„dzienniczkiem mikcji”, który moŜna traktować jako pewnego rodzaju ocenę urodynamiczną 

pęcherza.  
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Interwencja „UroConti” w sprawie utrudnień w refundacji leków 
na OAB, czyli co dalej z badaniem urodynamicznym. c.d. 
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Idąc krok dalej skierowaliśmy równieŜ pismo do prezesa Agencji Ocen Technologii Medycz-

nych, w którym poprosiliśmy o informację czy AOTM wnioskowała do Ministra Zdrowia           

o uwzględnienie badania urodynamicznego w procedurze refundacji leków na OAB. Zdaniem 

AOTM konieczność wykonania badania urodynamicznego, jako warunku koniecznego           

do otrzymania refundacji dla leków stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktyw-

nego, nie była dotychczas przedmiotem zlecenia Ministra Zdrowia, a tym samym przedmio-

tem rozwaŜania Rady Konsultacyjnej, ani powołanej w jej miejsce Rady Przejrzystości. 
 

Wszystkie zebrane przez nas argumenty wyraźnie wskazują, Ŝe pomysł umieszczenia zapisu 

dotyczącego konieczności wykonania badania urodynamicznego, jako warunku otrzymania 

refundacji na leki stosowane w terapii zespołu pęcherza nadreaktywnego, leŜy wyłącznie po 

stronie resortu zdrowia, które podkreśla, iŜ jedyną szansą na zmianę wskazania refundacyj-

nego, czyli usunięcia zapisu o wymogu stosowania badania urodynamicznego przy refundacji 

leków, jest złoŜenie przez firmę farmaceutyczną wniosku dotyczącego zmiany wskazania re-

fundacyjnego pomijającego badania urodynamiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Udział „UroConti” w XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów  

 

W dniach 10 - 11 lutego br., z okazji obchodów Światowego Dnia Chorego, juŜ po raz dziewią-

ty zorganizowano Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Jak co roku spotkanie zgromadziło 

liczną grupę przedstawicieli organizacji pacjentów, a w ich gronie nie zabrakło równieŜ silnej 

reprezentacji naszej organizacji. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa 

Zdrowia, a jego gospodarzem był sam minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, jak równieŜ jego 

współpracownicy: Sławomir Neumann, Beata Małecka – Libera, Igor Radziewicz – Winnicki, 

Piotr Warczyński oraz Artur Fałek. Na spotkaniu gościł równieŜ Tadeusz Jędrzejczyk- prezes 

NFZ. 
 

Organizatorzy Forum, zgodnie z przyjętą przed laty konwencją, w tym roku równieŜ przewi-

dzieli część spotkania na debatę liderów organizacji z ministrem zdrowia, na którą przedstawi-

ciele organizacji pacjentów mogli zgłaszać organizatorom zagadnienia, które chcieliby przedys-

kutować. Korzystając z okazji, nasze stowarzyszenie równieŜ wystosowało kilka pytań adreso-

wanych do Ministra Zdrowia, związanych z leczeniem nietrzymania moczu oraz zaopatrzeniem 

chorych w środki absorpcyjne. W związku z tym, iŜ w ubiegłym roku trzy nowe terapie stoso-

wane w leczeniu pęcherza nadreaktywnego otrzymały pozytywną rekomendację Agencji Oceny 

Technologii Medycznych (neuromodulacja krzyŜowa, iniekcje z toksyny botulinowej, nowa sub-

stancja czynna – mirabegron), chcieliśmy zapytać o to jakie są szanse na objęcie ich refunda-

cją w roku 2015.Równie istotną kwestią, którą chcieliśmy poruszyć podczas spotkania, było 

zniesienie sztucznej, pozamedycznej bariery w dostępie do leków na pęcherz nadreaktywny, 

którą dziś stanowi konieczność wykonania badania urodynamicznego.  
 

Niestety, podczas tegorocznego spotkania, wyraźne zabrakło miejsca na dialog z pacjentami, 

który był prowadzony w latach ubiegłych. Debata z przedstawicielami resortu została zdomino-

wana przez problematykę pakietu onkologicznego oraz konieczność zapewnienia chorym na 

stwardnienie rozsiane dostępu do opieki paliatywnej. Jednak nawet w tej dyskusji nie było 

miejsca na pytania i głos pacjentów.  
 

Podobnie było z innymi grupami chorych, którzy pomimo usilnych starań nie mogli zabrać gło-

su w dyskusji. W przypadku naszego stowarzyszenia, dopiero w rozmowach kuluarowych de-

cydenci zadeklarowali, Ŝe do końca br. Ministerstwo Zdrowia weźmie pod uwagę postulaty na-

szego Stowarzyszenia i pochyli się nad przedstawionymi problemami osób cierpiących na nie-

trzymanie moczu. Mimo usłyszanej deklaracji, w związku z tym, Ŝe zgłoszone przez nas zagad-

nienia nie zostały poruszone podczas oficjalnej debaty, będziemy zabiegać o to, by Minister 

Zdrowia udzielił nam odpowiedzi na piśmie. 
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Więcej informacji o tym jak  

przekazać  nam 1% na 

www.uroconti.pl 

4 miliony osób w Polsce cierpi  

na nietrzymanie  moczu 

 

POMÓś NAM POMAGAĆ  

PRZEKAś SWÓJ 

UroConti! 
 

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” 

  Numer KRS: 0000276415 
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O „UroConti” 

S T R .  1 0  

ul. Ciołka 13 

01-445 Warszawa 

Tel:(22) 279 49 07 

Fax:(22) 279 49 10 

E-mail: zg@uroconti.pl 

www.uroconti.pl 

 

Oddziały  wojewódzkie w: 

• Bydgoszczy 

• Gdańsku 

• Kielcach 

• Łodzi 

• Lublinie 

• Poznaniu 

• Warszawie 

• Wrocławiu 

 

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powstało w kwietniu 2007 roku. Od początku 

istnienia organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy jakości Ŝycia osób z proble-

mem 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, Stowarzy-

szenie „UroConti” organizuje cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem lekarzy spe-

cjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek. Za pośrednictwem Stowarzyszenia pacjenci   

z NTM mają równieŜ moŜliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastycznych słuŜących 

wzmocnieniu mięśni dna miednicy, które organizowane są  w kaŜdym 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 zapi-

sów rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zaopatrzenia w przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze oraz o dostęp do leczenia nietrzymania moczu dorównu-

jący standardom europejskim. 

 


