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WAŻNE TEMATY:
Apel Rady Stowarzyszenia
UroConti do Ministra Zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta
do Ministerstwa Zdrowia
W sprawie refundacji
środków chłonnych dla osób
korzystających z przepisów
ustawy “Za życiem”
Leki na OAB nadal niedostępne
na nowej liście leków
refundowanych
Neuromodulacja może od
1 kwietnia – pismo z NFZ
Pacjenci z rakiem stercza nie
doczekali się poszerzenia opcji
leczenia na żadnej z czterech
ostatnich list refundacyjnych.
Dyżur UroConti na infolinii RPP

www.uroconti.pl

Nowy Rok nas nie rozpieszcza
Nowy Rok powitaliśmy z bardzo smutną
wiadomością. Odeszła od nas Teresa Bodzak, członkini założycielka Stowarzyszenia
UroConti, była prezes lubelskiego oddziału
regionalnego UroConti, która pełniła funkcję
przewodniczącej Sekcji Pęcherza Stowarzyszenia. Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci.
Tradycyjnie, jak co roku, Rada Stowarzyszenia
Osób z NTM „UroConti,, wystosowała list - apel
do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego,
podsumowujący mijające miesiące w kontekście zmian na rzecz poprawy sytuacji osób
z chorobami układu moczowo-płciowego.
Oprócz podziękowań, w liście znalazły się
również postulaty, w tym te, których treść jest
formułowana od lat. Po raz kolejny Rada poprosiła Ministerstwo Zdrowia o: urealnienie
limitów cenowych na refundowane środki
absorpcyjne, wprowadzenie jednego, jasnego
kryterium medycznego (nietrzymanie moczu)
uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych, uporządkowanie zasad refundacji środków absorpcyjnych dla pacjentów

korzystających z ustawy „za życiem”, zainteresowanie się sprawą opinii Rady Przejrzystości
w sprawie kwalifikacji leków na zespół pęcherza nadreaktywnego do programu bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia,
oraz poszerzenia dostępności do leczenia pacjentów z rakiem prostaty.
W odpowiedzi, którą przesłał nam wiceminister Zbigniew J. Król z dnia 31 stycznia
2019 r., odniesiono się do wielu postulatów
informując, że Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany.
W sprawie ustawy „ Za życiem” Stowarzyszenie
UroConti otrzymało list od NFZ, w którym Fundusz poinformował, że system informatyczny
NFZ został dostosowany tak, aby dla osób korzystających z przepisów ustawy „Za życiem”
limit finansowania oraz kwota refundacji były
wyliczane łącznie, od ilości faktycznie wydanych wyrobów, bez uwzględniania podziału na
miesiące, których dotyczy zaopatrzenie.
Narodowy Fundusz Zdrowia, w ostatnim liście
poinformował także, że finansowanie neuro-

modulacji będzie prawdopodobnie możliwe
dopiero od 1 kwietnia.
Nie mamy dobrych wieści w sprawie objęcia
refundacją mirabegronu. Na opublikowanej
liście leków refundowanych, nadal znajdują
się tylko dwie substancje lecznicze (tolterodyna i solifenacyna), mimo że już w listopadzie 2018 r. Rada Przejrzystości, a następnie
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT) uznali za zasadne
objęcie refundacją tego leku w drugiej linii
leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego.
Niestety, również pacjenci z rakiem stercza poczują się zawiedzeni. Od pozytywnej
rekomendacji Prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych (AOTMiT) minęło już
pół roku, a na styczniowej liście refundacyjnej nadal nie znalazły się nowe leki hormonalne przedłużające życie i poprawiające jego jakość.
Pozostaje nam czekać do wiosny, która wraz
ze słońcem i dłuższymi dniami, przyniesie dobre wiadomości prosto z Miodowej.
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APEL RADY
STOWARZYSZENIA
UROCONTI
DO MINISTRA
ZDROWIA ŁUKASZA
SZUMOWSKIEGO

P

od koniec minionego roku, Rada Stowarzyszenia
Osób z NTM „UroConti”, podobnie jak w latach ubiegłych, wystosowała list - apel do Ministra Zdrowia,
podsumowujący mijające miesiące w kontekście zmian na
rzecz poprawy sytuacji osób z chorobami układu moczowopłciowego, ale również zgłaszający postulaty, w tym również te, których treść jest formułowana od lat.
Rada Stowarzyszenia podziękowała za podpisanie i opublikowanie w dniu 19 października br. rozporządzenia
w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia
szpitalnego i umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów
cierpiących na ciężkie postacie NTM. Neuromodulacja krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną metodą terapeutyczną, od
ponad 20 lat z powodzeniem stosowaną na całym świecie,
która umożliwia całkowite ustąpienie nietrzymania moczu
lub znaczne zmniejszenie epizodów nietrzymania moczu
i liczby mikcji. Stowarzyszenie „UroConti” złożyło wniosek
o wpisanie tej procedury do koszyka świadczeń gwarantowanych już w 2011 r. We wrześniu 2014 r. metoda neuromodulacji krzyżowej otrzymała pozytywną rekomendację
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Na ten
moment Stowarzyszenie czekało ponad 7 lat!
Stowarzyszenie podziękowało w liście również za zwiększenie od 3 marca br. limitu ilościowego na refundowane
środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie, o co UroConti apelowało od początku swojego istnienia. Ostatni
raz tak istotna zmiana miała miejsce w 1999 roku, czyli
19 lat temu. Jako organizacja skupiająca pacjentów cierpiących na różne rodzaje nietrzymania moczu, UroConti
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wielokrotnie apelowało do Ministra Zdrowia o poprawę
sytuacji chorych w zakresie dostępności środków chłonnych. Dlatego bardzo cieszy fakt, że jeden z najstarszych
postulatów został wreszcie uwzględniony. Niestety, wraz
wraz ze zmianą limitu ilościowego, nie zmieniono proporcjonalnie limitu cenowego, w efekcie czego na zmianie zyskały jedynie osoby zaopatrujące się w najtańsze wkłady
urologiczne, a pacjenci korzystający z ustawy „za życiem”
do dzisiaj nie są równo traktowani w poszczególnych województwach i oddziałach NFZ.
Słowa podziękowania zostały skierowane również za wdrożenie w życie postanowień ustawy znoszącej limity na wyroby medyczne dla osób z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności. Członkowie Stowarzyszenia liczą, że
nowe rozwiązania zapoczątkują zmiany poszerzające sukcesywnie dostęp do refundowanych środków absorpcyjnych wydawanych na zlecenie kolejnym grupom pacjentów.
Cieszy również fakt, że Rada Przejrzystości a następnie
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji
(AOTMiT) uznali za zasadne objęcie refundacją mirabegronu w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. Pacjenci czekają teraz na sprawne i co najważniejsze
pozytywne negocjacje producenta leku z resortem zdrowia.
Czekają również na refundację trzeciej substancji medycznej w tych schorzeniu od ponad 4 lat. Obecnie na liście
leków refundowanych, dedykowanych pacjentom z zespołem pęcherza nadreaktywnego znajdują się tylko dwie substancje - solifenacyna i tolterodyna. Na świecie - znacznie
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więcej. Według danych World Federation of Incontinence
Patients (WFIP), nawet w krajach ościennych (Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy), w ramach refundacji dostępnych
jest 4-6 substancji medycznych o różnych mechanizmach
działania.
Wyrażając satysfakcję z w/w zmian Stowarzyszenie UroConti przypomniało o tym, jak wiele jeszcze należy zmienić,
aby pacjenci mogli przynajmniej dorównać do poziomu osób
z NTM na Węgrzech, w Czechach czy na Słowacji w dziedzinie zaopatrzenia w refundowane środki absorpcyjne. Dlatego
warto wymienić postulaty, w tym również te, których treść
jest przez UroConti formułowana od wielu lat. Rada Stowarzyszenia zwróciła się z apelem do Pana Ministra 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, że aktualnie obowiązujące limity cenowe
faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (kod
100 rozporządzenia) zostały obniżone z poziomu 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 zakup jedynie 90 sztuk wkładek
urologicznych. Pacjenci czują się zawiedzeni, ponieważ
wyraźnie zwracali 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
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gwarantuje. W porównaniu z krajami sąsiednimi, aktualne
limity cenowe w Polsce należą do najniższych w Europie,
a limity ilościowe na refundowane środki nadal są niewystarczające dla wielu grup pacjentów.
• 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, udary, 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, UroConti
proponuje rozważenie poszukania rozwiązań umożliwiajacych sukcesywne włączanie do refundacji kolejnych grup
pacjentów.
• Uporządkowanie zasad refundacji środków absorpcyjnych
dla pacjentów korzystających z ustawy „za życiem”. Obecne rozwiązania, zaproponowane przez Pana Ministra w komunikacie z dnia 27 marca 2018 r., nadal są różnorodnie
interpretowane przez poszczególne oddziały NFZ ze szkodą dla pacjentów.
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• Zainteresowanie się sprawą opinii Rady Przejrzystości nr 89/2018 z dnia 23 kwietnia br. w sprawie efektywności oraz przygotowania danych do rankingu
produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75.
roku życia. W uzasadnieniu opinii można przeczytać,
że w kategoriach 75.2 (75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna) Rada uznaje problem zdrowotny, jakim jest
nietrzymanie moczu za bardzo istotny, ale wskazanie refundacyjne, w odniesieniu do którego Rada rozpatrywała skuteczność wymienionych wyżej preparatów - czyli nadreaktywność pęcherza moczowego
- za umiarkowanie istotny. Problem jakim jest zespół
pęcherza nadreaktywnego, powinien być uznany za
problem zdrowotny co najmniej równie istotny co
nietrzymanie moczu. Zespół pęcherza nadreaktyw-
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nego tworzy zespół objawów, którego elementem są
często bardzo bolesne parcia naglące, przebiegające
z nietrzymaniem moczu, którym towarzyszy częstomocz dzienny i/lub nokturia. W efekcie tej niesprawności pacjenci nie mają wpływu na częstotliwość
oddawania moczu i jego ilość. Dla osób starszych
stwarza to szereg niebezpieczeństw w życiu codziennym, takich jak np. nocne upadki i wynikające
z tego konsekwencje w postaci skomplikowanych
złamań oraz postępująca izolacja.
S towarzyszenie UroConti skupia także mężczyzn
w ramach Sekcji Prostaty. W ich imieniu, zostały wysunięte następujące postulaty:
• 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 jest dużym sukcesem. UroConti
docenia pracę ministerstwa, biorąc pod uwagę, że koncern farmaceutyczny Janssen blokował poszerzenie
programu, przez co jego wprowadzenie opóźniło się co
najmniej o dwa miesiące. Niestety zła wiadomość jest
taka, że ówczesny Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł wpisał do programu zakaz leczenia sekwencyjnego,
a w leczeniu przed chemioterapią dał monopol jednemu
lekowi. Dlatego 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 lecze-
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nie przed chemioterapią w ramach programu leczenia
opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, od
ponad roku Sekcja Prostaty Stowarzyszenia UroConti
nadal otrzymuje skargi od pacjentów, którzy nie zostali
zakwalifikowani do programu lekowego. Ponadto, pod
koniec lipca br. Europejska Agencja Leków (European
Medicines Agency, EMA) zaleciła ograniczenia w stosowaniu dichlorku radu, bo z badań wynikało, że może on
zwiększać ryzyko złamania kości, a w połączeniu z octanem abirateronu - zwiększać ryzyko zgonu.29 sierpnia br. ukazała się opinia, w której Prezes Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji uznał za niezasadne zmiany programu w zakresie leczenia dichlorkiem
radu tak długo, jak nie zostaną uwzględnione zalecenia
EMA związane z bezpieczeństwem stosowania leku.
Ponadto rekomendował objęcie refundacją enzalutamidu u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii pod warunkiem obniżenia kosztów. Pacjenci liczą
na szybkie i pozytywne zakończenie negocjacji z producentem tego leku.
• 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. W tej sprawie Stowarzyszenie Uro-
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Conti wysyłało pytania do Pana Ministra, korzystając
z dyskusji, jaka nadal się toczy wokół koncepcji pod nazwą „Krajowa Sieć Onkologiczna”.
Za wszystkie wprowadzone zmiany, pacjenci są niezwykle wdzięczni. Ponad siedem lat czekali na decyzję dotyczącą refundacji neuromodulacji krzyżowej
(dostępnej w Europie od 20 lat!). Prawie 20 lat czekali na zwiększenie jakichkolwiek limitów w refundacji środków absorpcyjnych. Osoby cierpiące na NTM
mają świadomość, że mijający rok przyniósł korzystne zmiany. Są za to wdzięczni. Niestety nie są one
jednoznacznie korzystne.
Stąd apel do Pana Ministra o przyjrzenie się wysuniętym postulatom. Rada Stowarzyszenia jest przekonana,
że wspólnie możemy wypracować konstruktywne i racjonalne dla budżetu państwa rozwiązania, które jednocześnie przyczynią się w sposób odczuwalny do poprawy sytuacji osób zmagających się z chorobami układu
moczowo-płciowego w Polsce.
W imieniu Ministra Zdrowia odpowiedź przysłał w dniu
31 stycznia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król.
Pod apelem podpisali się prezesi oddziałów wojewódzkich tworzących Radę Stowarzyszenia oraz
członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Sekcji Pęcherza i Prostaty.
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PISMO RZECZNIKA
PRAW PACJENTA
DO MINISTERSTWA
ZDROWIA

1(33)/2019

B

artłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta,
zwróciła się do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza
Szumowskiego z listem, w którym prosi o pomoc
w wypracowaniu rozwiązań mających na celu zapewnienie skutecznej i równej dostępności do leczenia pacjentów chorujących na różne postacie NTM (nietrzymania
moczu).
Treść listu:
Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta,
zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1 jest
ochrona praw pacjentów, określonych w niniejszej ustawie oraz przepisach odrębnych. Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco gromadzi i analizuje informacje związane
z systemem opieki zdrowotnej, a następnie podejmuje
działania w ramach przysługujących kompetencji w celu
zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w tym
w szczególności prawa do świadczeń zdrowotnych.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż
zwróciła się do mnie Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” - Pani Anna Sarbak,
która wnosi o pomoc w wypracowaniu rozwiązań mających na celu zapewnienie skutecznej i równej dostępności do leczenia pacjentów chorujących na różne postacie
NTM (nietrzymania moczu). W przesłanym piśmie Pani
Prezes podkreśliła, iż na liście leków refundowanych, dedykowanych pacjentom z zespołem pęcherza nadreaktywnego, znajdują się tylko dwie substancje - solifenacyna i tolterodyna, przy czym na świecie (nawet w krajach
ościennych takich jak: Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy),
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w ramach refundacji dostępnych jest 4-6 substancji medycznych o różnych mechanizmach działania.
Pani Anna Sarbak wskazuje również, że ponad 4 lata
temu Rada Przejrzystości, a następnie Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT)
uznali za zasadne objęcie refundacją leku zawierającego substancję czynną o nazwie mirabegron we wskazaniu: druga linia leczenia objawów zespołu pęcherza
nadreaktywnego u chorych dorosłych. Jest to lek mający całkowicie inny mechanizm działania i objawiający
się mniejszymi skutkami ubocznymi niż dostępne leki
antycholinergiczne. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że
podatność na występowanie działań ubocznych zależy od indywidualnych predyspozycji, na świecie oferuje
się szeroką listę leków umożliwiających chorym dostęp,
a lekarzom wybór wielu refundowanych substancji leczniczych (w tym: mirabegron, darifenacyna, fesoterodyna,
desmopresyna czy oksybutynina).
Z opublikowanej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na
1 stycznia 2019 r. listy leków refundowanych wynika, iż
substancja mirabegron nie została objęta refundacją
w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. We wskazanym wykazie nadal znajdują się tylko dwie
substancje lecznicze: tolterodyna i solifenacyna.
Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” od wielu lat
opracowuje raporty dotyczące sytuacji zdrowotnej pacjentów z NTM. W raporcie z 2018 r.: „Pacjent z NTM
w systemie opieki zdrowotnej” zwrócono również uwagę
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na inne problemy chorych. Wskazano m. in. iż kryteria
kwalifikujące pacjentów do zaopatrzenia w refundowane
środki chłonne w Polsce są bardzo rygorystyczne, przez
co wielu pacjentów zmuszonych jest do pokrywania ich
kosztów ze środków własnych. Rozpoznanie NTM, które
przesądza o konieczności stosowania materiałów chłonnych, nie jest wystarczające do uzyskania refundacji,
gdyż wymagane jest spełnienie dodatkowego kryterium
kwalifikacyjnego, w postaci udokumentowanej choroby
współistniejącej.
Kolejną kwestią poruszaną przez stowarzyszenie jest
problem braku możliwości korzystania z zabiegów fizjoterapii przez pacjentów z NTM, które odgrywają znaczącą rolę zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu tego
schorzenia. Obecnie w Polsce żadna forma leczenia
wchodząca w zakres fizykoterapii NTM nie jest refundowana z budżetu państwa. Pacjenci chcąc skorzystać
z treningu mięśni dna miednicy (ćwiczenia metodą Kegla), metody biofeedback, czy elektrycznej stymulacji
mięśni, zmuszeni są pokryć koszt ćwiczeń z własnej kieszeni4. Na uwagę zasługuje również fakt, iż od 1 września 2015 r. w ramach programu lekowego „Leczenie
neurogennej nadreaktywności wypieracza” po spełnieniu
kryteriów kwalifikacji, pacjenci mogą skorzystać z terapii
za pomocą toksyny botulinowej. Dane za 2017 rok wskazują jednak, że z programu lekowego skorzystała bardzo
niewielka grupa osób z pęcherzem nadreaktywnym.
Są to wyłącznie pacjenci o stabilnych urazach rdzenia
kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz pacjenci ze
stwardnieniem rozsianym.
Niezależnie od powyższego, chciałbym zauważyć, iż
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zgodnie z doniesieniami medialnymi od pierwszego stycznia 2019 r. refundacją nadal nie zostały objęte nowe leki hormonalne (zawierające
substancję czynną o nazwie enzalutamid) stosowane u chorych nie leczonych dotychczas
chemioterapią. Leki te w ocenie pacjentów poprawiają jakość życia. Należy dodać, iż dnia 29
sierpnia 2018 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydał
opinię rekomendującą objęcie refundacją
enzalutamidu u pacjentów niestosujących
dotychczas chemioterapii.
Mając powyższe na uwadze, działając na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
będę wdzięczny za przekazanie stanowiska
Pana Ministra w niniejszej sprawie.
Z poważaniem
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Bartłomiej Chmielowiec
Załącznik: Pismo Stowarzyszenia Osób
z NTM „UroConti” z dnia 23 maja 2018 r.
Do wiadomości: Stowarzyszenie Osób
z NTM UroConti, ul. Erazma Ciołka 13,
01-445 Warszawa.
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W SPRAWIE
REFUNDACJI
ŚRODKÓW
CHŁONNYCH
DLA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH
Z PRZEPISÓW
USTAWY “ZA ŻYCIEM”
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S

towarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź od
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie refundacji środków chłonnych dla osób korzystających
z przepisów ustawy „Za życiem”.
W piśmie, wysłanym na ręce pani Anny Sarbak, prezesa
Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, Fundusz poinformował, że system informatyczny NFZ został dostosowany tak, aby dla osób korzystających z przepisów ustawy
„Za życiem” limit finansowania oraz kwota refundacji
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były wyliczane łącznie, od ilości faktycznie wydanych wyrobów, bez uwzględniania podziału na miesiące, których
dotyczy zaopatrzenie.
Stanowisko zostało również przekazane 18 grudnia do
dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w celu jednolitego stosowania we wszystkich województwach.
Pod pismem podpisała się p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ Barbara
Wójcik-Klikiewicz.
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LEKI NA OAB NADAL
NIEDOSTĘPNE NA
NOWEJ LIŚCIE LEKÓW
REFUNDOWANYCH
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W

opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie listy aptecznej, który wszedł w życie 1 stycznia
2019 r. zabrakło nowych leków w zakresie leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB), pomimo tego,
że w listopadzie br. Rada Przejrzystości, a następnie
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT) uznali za zasadne objęcie refundacją
mirabegronu w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza
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nadreaktywnego. W opublikowanym projekcie listy
leków refundowanych, nadal znajdują się tylko dwie
substancje lecznicze (tolterodyna i solifenacyna)
charakteryzujące się tym samym mechanizmem
działania, przeznaczone dla pacjentów z zespołem
pęcherza nadreaktywnego. Na świecie - znacznie
więcej. Według danych World Federation of Incontinence Patients (WFIP), w krajach ościennych (Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy), w ramach refundacji
dostępnych jest 4-6 substancji medycznych o różnych mechanizmach działania.
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NEUROMODULACJA
MOŻE OD 1 KWIETNIA
– PISMO Z NFZ

W

odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Osób z Nietrzymaniem Moczu NTM
z 11 stycznia 2019 roku w sprawie nowych świadczeń gwarantowanych wprowadzonych
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 października 2018 roku, p.o. z-cy Dyrektora Departamentu
Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara Wójcik-Klikiewicz wysłała list
do prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Anny
Sarbak, w którym wyjaśniła, że powyższe świadczenia, w tym neuromodulacja krzyżowa, zostaną
wprowadzone po opublikowaniu obwieszczeń i taryf przez Prezesa Agencji Technologii Medycznych
i Taryfikacji.
Powołując się na obowiązujący system finansowania świadczeń, pani Barbara Wójcik-Klikiewicz poinformowała, że przewidywaną datą wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Prezesa NFZ umożliwiająca
finansowanie powyższych świadczeń jest 1 kwietnia 2019 roku – co oznacza, że neuromodulacja
krzyżowa, przed tym terminem nie będzie dostępna
w refundacji dla pacjentów.
W dniu 22 stycznia br. Prezes AOTMiT wydał obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – neuromodulacja krzyżowa
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PACJENCI Z RAKIEM
STERCZA NIE
DOCZEKALI SIĘ
POSZERZENIA OPCJI
LECZENIA NA ŻADNEJ
Z OSTATNICH
CZTERECH LIST
REFUNDACYJNYCH
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P

acjenci z rakiem stercza po raz kolejny czują
się zawiedzeni. Od pozytywnej rekomendacji
Prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych (AOTMiT) minęło już pół roku a na styczniowej liście refundacyjnej nadal brak nowych leków
hormonalnych przedłużających życie i poprawiających jego jakość.
W sierpniu ub.r. przedstawiciele Sekcji Prostaty
UroConti uczestniczyli w posiedzeniu Rady Przejrzystości, po którym ukazała się opinia Prezesa
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
(AOTMiT) rekomendująca objęcie refundacją enzalutamidu u pacjentów niestosujących dotychczas
chemioterapii.
- Byliśmy zbudowani szybką reakcją AOTMiT-u na
doniesienia Europejskiej Agencji Medycznej (EMA)
w sprawie bezpieczeństwa innego leku i tempem
prac Rady Przejrzystości - mówi Bogusław Olawski, przewodniczący Sekcji Prostaty UroConti.
- Mieliśmy nadzieję, że w krótkim czasie doczekamy się na liście nie tylko enzalutamidu, ale także
kabazytakselu, bo dostaliśmy wtedy także pismo
z firmy Sanofi o złożeniu wniosku w sprawie refundacji tego leku, w ramach programu (ICD-10
C61), jako istotnej alternatywy dla aktualnie dostępnych opcji terapeutycznych. Po niepokojących
doniesieniach EMA cieszyła nas każda kolejna opcja
leczenia - dodaje Olawski.
Nie doczekali się poszerzenia opcji leczenia ani na
wrześniowej ani na listopadowej liście refundacyjnej. Przedstawiciele Sekcji Prostaty UroConti wzięli
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za to udział w listopadowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii poświęconym sytuacji pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego.
Dowiedzieli się na nim od konsultanta krajowego
w dziedzinie urologii, prof. Artura Antoniewicza, że
wraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa
Urologicznego wystąpił on do Ministerstwa Zdrowia
z wnioskiem o uznanie równoważności klinicznej leków hormonalnych (abirateron i enzalutamid) przed
chemioterapią oraz o zniesienie warunku kwalifikacji do programu lekowego na podstawie stopnia złośliwości mierzonego skalą Gleasona, która
w niesprawiedliwy i sztuczny sposób dzieli pacjentów.
Natomiast od dyr. Łukasza Szmulskiego z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji dowiedzieli się,
że w resorcie są procedowane dwa wnioski: będący
we wstępnej fazie procesu kabazytaksel oraz enzalutamid, który jest teraz (listopad) na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną.
- Po posiedzeniu zwróciliśmy się więc pisemnie
do producenta leku enzalutamid z pytaniem, co
dzieje się z tymi negocjacjami - opowiada Bogusław Olawski. - Ale producent odpowiedział nam
3 grudnia, że te negocjacje nawet się jeszcze nie
rozpoczęły.
1 stycznia br. Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejne obwieszczenie w sprawie wykazu leków
refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych. Niestety, brak na nim oczekiwanych
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przez pacjentów zmian w programie lekowym
„Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”.
- Jesteśmy bardzo rozczarowani tą sytuacją. Czujemy się wręcz oszukani - mówi Olawski. - Wysłaliśmy
w połowie grudnia, w tej sprawie pismo przypomi-

DYŻUR UROCONTI NA
INFOLINII RPP

OSTATNIE
POŻEGNANIE
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nające do Ministra Zdrowia. Niestety do dzisiaj bez
odpowiedzi. Prosimy o natychmiastowe rozpoczęcie
negocjacji, których efektem powinno być poszerzenie programu o enzalutamid przed chemioterapią.
Ciągle słyszymy od pacjentów z zawansowanym
rakiem stercza, że lek jest skuteczny, że PSA spa-
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lutego 2019 roku, Wanda Dziechciarz, Członek
Oddziału Wielkopolskiego „UroConti” dyżurowała na infolinii 800-190-590 Biura Rzecznika
Praw Pacjenta, w ramach akcji „Łączy nas pacjent”.
Wanda Dziechciarz informowała zainteresowanych
czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody dia-

Z

wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wspaniałego Człowieka i Przyjaciółki Teresy Bodzak, wieloletniej aktywnej członkini naszego Stowarzyszenia, Przewodniczącej Sekcji Pęcherza.
W imieniu Zarządu Głównego i wszystkich Członków
Stowarzyszenia „UroConti” Rodzinie i Bliskim Tereski
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
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da po nim niemal do zera. Cały świat nim się leczy.
Wnioskują o niego towarzystwa naukowe i konsultant kraju, rekomendują agencje rządowe. Dlaczego
Minister Zdrowia opóźnia proces refundacyjny? Co
mam powiedzieć ludziom, dla których to sprawa życia lub śmierci?

gnostyki i leczenia oraz jak
ważne jest wsparcie udzielane osobom z problemem
nietrzymania moczu i ich
rodzinom.

Żegnamy wspaniałą Przyjaciółkę, pogodną i radosną, zawsze chętną do pomocy innym. Wieloletnia
współpraca z Nią w Stowarzyszeniu to była prawdziwa przyjemność. Naprawdę wiele udało nam się
wspólnie zrobić.
Żegnaj Teresko.
Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego
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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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