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Szanowni Państwo,
Oddając w Państwa ręce trzeci w tym roku numer Biuletynu Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, jesteśmy
po obchodach Światowego Tygodnia Kontynencji, który
w tym roku przypadł na 20-26 czerwca. Czas ten był
doskonałą okazją do nagłaśniania problemów, z którymi
na co dzień borykają się pacjenci z NTM, czyli ograniczonym dostępem do terapii stosowanych w leczeniu tej
dolegliwości oraz zbyt małymi limitami na środki absorpcyjne.
W ramach inauguracji tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji, nasze Stowarzyszenie
zorganizowało Ogólnopolską Konferencję pt. „W kierunku
lepszych rozwiązań – leczenie i opieka nad pacjentem
z NTM”. W trakcie jej trwania, problem nietrzymania
moczu był analizowany w kilku kontekstach: w perspektywie zmian społecznych oraz ekonomicznych, w obszarze
leczenia, jak również opieki i pielęgnacji nad pacjentem
z NTM. Wśród licznych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych, placówek medycznych oraz
wielu organizacji pacjenckich.
Kolejnym tematem, poruszonym na łamach Biuletynu

jest wydarzenie, które dla środowiska pacjenckiego jest
niezwykle ważne – zgodnie z nowym wykazem leków
refundowanych, obowiązującym od 1 lipca br., badanie
urodynamiczne nie jest już konieczne w refundacji
leku zawierającego solifenacynę na zespół pęcherza
nadreaktywnego. Nasze Stowarzyszenie domagało się
zniesienia tego badania od 2011 roku.
W Biuletynie omówiona została również kwestia projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych
ustaw z dnia 10 czerwca 2016 roku. Stowarzyszenie
„UroConti” przekazało swoje uwagi do powyższego projektu, nie ukrywając jednocześnie zaskoczenia inicjatywą
ustawodawczą, która w naszej ocenie rozmontowuje dotychczasowy system refundacji wyrobów medycznych.
Na koniec informujemy o sesji pacjenckiej zorganizowanej podczas 46. Kongresu Polskiego Towarzystwa
Urologicznego, podczas której uczestnicy wystosowali
list otwarty do Ministra Zdrowia, w którym pojawiło się
siedem postulatów wspierających polską urologię.
Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
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Prezentacja Raportu “Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej“.
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W

dniach 20-26 czerwca br., po raz ósmy, Stowarzyszenie „UroConti” obchodziło Światowy
Tydzień Kontynencji (z ang. World Continence
Week, WCW). Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na istotę problemu nietrzymania moczu, na
którą cierpi ok. 10-15% populacji po 30. roku życia.
Tegoroczny Tydzień Kontynencji w Polsce został zainaugurowany przez Ogólnopolską Konferencję naszego
Stowarzyszenia, zatytułowaną „W kierunku lepszych
rozwiązań – leczenie i opieka nad pacjentem z NTM”,
która odbyła się 20 czerwca 2016 roku w Warszawie.
Konferencję zdominowała debata na temat sytuacji
pacjentów z problemem nietrzymania moczu w obliczu
starzejącego się społeczeństwa i zmian demograficznych. Konferencję otworzyła prezes zarządu głównego Stowarzyszenia „UroConti”, Anna Sarbak.

specjalista w Departamencie Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił najważniejsze plany reprezentowanego przez
siebie resortu, dotyczące polityki senioralnej. Kolejnym
wystąpieniem w ramach sesji była prelekcja senatora
Mieczysława Augustyna, który przedstawił temat polityki społecznej okiem parlamentarzysty. Jak zauważył
senator Augustyn, wypracowanie dobrych, racjonalnych dla budżetu państwa rozwiązań z zakresu polityki społecznej, powinno być celem ponadpolitycznym.
Z kolei, według prof. Piotra Błędowskiego, który przytoczył statystyki GUS wspomniane powyżej, racjonalne
użytkowanie środków publicznych, przeznaczonych
na politykę zdrowotną i społeczną, jest koniecznością.
Dlatego też, resorty zdrowia i polityki społecznej powinny ściśle ze sobą współpracować.

Na wstępie Tomasz Michałek, redaktor naczelny Kwartalnika NTM, dokonał prezentacji wydanej z okazji Światowego Tygodnia Kontynencji, nowej edycji raportu
„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2016”.
Zaprezentował zawarte w raporcie najnowsze dane na
temat kosztów związanych z nietrzymaniem moczu:
badaniami diagnostycznymi, refundacją leków, zabiegów operacyjnych, a także środków absorpcyjnych.
Przedstawił również najważniejsze wnioski i rekomendacje służące poprawie sytuacji osób dotkniętych NTM.

Druga sesja konferencji poświęcona była zagadnieniom profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nietrzymania moczu. Jak zauważył doktor Michał Sutkowski
z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, podstawową
czynnością w diagnostyce nietrzymania moczu jest
szczera rozmowa między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem. Dodatkowo, kluczowym zadaniem
lekarza POZ jest opieka nad pacjentem w zakresie wypisywania i doboru środków absorpcyjnych. Kolejnym
wystąpieniem, w ramach sesji drugiej, była prelekcja
dr Elżbiety Narojczyk-Świeściak, ginekolog ze Szpitala
Bielańskiego w Warszawie, która przywołała badania
dotyczące barier w leczeniu NTM. O leczeniu farmakologicznym w zespole pęcherza nadreaktywnego, jako

Podczas pierwszej sesji konferencji, problem NTM
omówiony został w perspektywie aktualnych zjawisk polityki zdrowotnej i społecznej. Stefan Kołucki,
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złotym standardzie terapeutycznym, opowiedział
w kolejnym wystąpieniu dr hab. Artur Rogowski,
ginekolog z Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie. Jak relacjonował, alternatywą dla stosowanych w Polsce leków antycholinergicznych, wywołujących liczne skutki uboczne, jest obecnie lek zawierający substancję leczniczą mirabegron, będący
nowym specyfikiem o całkowicie innym mechanizmie
działania. Z kolei doktor Tadeusz Hessel, urolog ze
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, scharakteryzował różne metody leczenia zabiegowego nietrzymania moczu – m.in. wszczepienie zwieracza
hydraulicznego oraz neuromodulację nerwów krzyżowych, którą według prelegenta można określić
w sposób potoczny jako „rozrusznik” pęcherza.
Ostatnia część konferencji została poświęcona systemowi opieki oraz zaopatrzenia w środki pomocnicze
pacjentów z nietrzymaniem moczu. Teresa Kuziara,
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
analizując różne aspekty pracy pielęgniarek, zauważyła,
że pielęgniarki odpowiadają nie tylko za opiekę w kwestii
środków absorpcyjnych oraz higieny pacjenta, ale jego
komfort psychiczny. Ponadto, pielęgniarki powinny
pełnić rolę przewodnika po systemie opieki zdrowotnej
dla pacjenta i jego rodziny wskazując, gdzie i na jakich
zasadach chory może szukać pomocy. Obecny system
zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz opieki nad
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pacjentami niesamodzielnymi omówiła również dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na Pomoc
Niesamodzielnym”. Jak podkreśliła, produkty absorpcyjne powinny być traktowane jako zabezpieczenie skóry
i bielizny, a nie jako alternatywa korzystania z toalety.
Pozwala to na zachowanie intymności i godności pacjenta, co ma znaczenie dla jakości życia chorego. Ostatnim wystąpieniem podczas konferencji była prelekcja Heleny Kładko, Wiceprzewodniczącej Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Helena Kładko problem nietrzymania moczu przedstawiła
z perspektywy środowiska pacjentów, którzy zmagają się
z tą dolegliwością jako ze skutkiem ubocznym swojego
głównego schorzenia.
Jednym z najważniejszych wniosków konferencji było
stwierdzenie, że konieczna jest zmiana paradygmatu w opiece nad pacjentem z nietrzymaniem moczu
– to indywidualne potrzeby pacjenta, a nie płatnika
czy świadczeniodawcy, powinny być nadrzędną wartością. Zwrócono uwagę na konieczność integracji
polityki społecznej i zdrowotnej w celu wypracowania
optymalnego modelu opieki nad pacjentami z NTM.
Najważniejszym celem powinna być jakość życia
pacjenta z NTM, wynikająca zarówno z odpowiednich
metod leczenia, jak i dostępności środków absorpcyjnych umożliwiających zachowanie higieny i komfortu
życia.
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0 czerwca br., podczas Konferencji Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, zorganizowanej
w ramach obchodów Światowego Tygodnia
Kontynencji, jej uczestnicy skierowali do Ministra
Zdrowia, Konstantego Radziwiłła, list otwarty. Celem
listu było zwrócenie uwagi kierownictwa Ministerstwa Zdrowia na najważniejsze problemy pacjentów
z NTM, a także skłonienie kierownictwa MZ do
spotkania z Zarządem Głównym Stowarzyszenia
„UroConti”.
Jednym z najważniejszych postulatów, o które „UroConti” walczyło od lat, było usunięcie obowiązku
wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego.
Zgodnie bowiem z licznymi opiniami eksperckimi,
w celu zdiagnozowania jednostki zespołu pęcherza
nadreaktywnego, wystarczające są inne, nieinwazyjne metody diagnostyczne. Ku olbrzymiej
radości wszystkich pacjentów, zakończyła się trwająca prawie 5 lat walka pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB) o możliwość leczenia bez
konieczności wykonywania bezsensownego i sprzecznego z wiedzą medyczną badania urodynamicznego.
Od 1 lipca nie jest już ono warunkiem
refundacji.
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Drugim postulatem, omówionym w liście do Pana
Ministra, było 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, choroby neurologiczne itp.). Z refundacji wykluczeni są np. pacjenci
z wysiłkowym NTM. W innych krajach Unii Europejskiej obowiązuje jedno uniwersalne kryterium, jakim
jest „nietrzymanie moczu”.
Nasze Stowarzyszenie od wielu lat zabiega również
o zwiększenie limitów ilościowych na refundowane
środki absorpcyjne z 60 szt. do co najmniej 90 szt.
miesięcznie. Obecnie osoby cierpiące na nietrzymanie moczu w ramach refundacji mogą otrzymać
jedynie 60 sztuk środków absorpcyjnych miesięcznie.
W porównaniu z krajami sąsiednimi (m.in. Czechami
i Słowacją), w Polsce limity na refundowane środki
są dwa razy mniejsze. Zbyt mała ilość środków absorpcyjnych zwiększa ryzyko powikłań, m.in. odleżyn
i ran, obniża komfort życia pacjentów, a także
generuje olbrzymie koszty finansowe z powodu
konieczności leczenia powikłań.

CD.
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„UroConti” stara się także o umieszczenie w katalogu
świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie
postacie NTM – neuromodulacja krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną metodą terapeutyczną, od 20 lat
z powodzeniem stosowaną na całym świecie.
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 Agencji Oceny Technologii
Medycznych. Niestety, do dzisiaj nie została objęta refundacją, tj. włączona do koszyka świadczeń
gwarantowanych. Ministerstwo Zdrowia natomiast
odpowiada na zapytania Stowarzyszenia w sposób
ogólnikowy, ciągle informując o trwających pracach
analitycznych i koncepcyjnych.
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Ostatnim postulatem było poszerzenie listy leków
refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe substancje medyczne.
Obecnie na liście leków refundowanych znajdują się
jedynie dwie substancje – solifenacyna i tolterodyna.
Na rynku polskim dostępnych jest wiele innych
substancji np. mirabegron, darifenacyna, fesoterodyna. Biorąc pod uwagę fakt, że podatność na
występowanie działań ubocznych zależy od indywidualnych predyspozycji, należy umożliwić chorym
dostęp do większej liczby refundowanych substancji
leczniczych, tak aby lekarz i pacjent mieli większy
wybór w terapii.
List otwarty podpisały 133 osoby, w szczególności
przedstawiciele wszystkich terenowych oddziałów
Stowarzyszenia „UroConti”, a także członkowie
innych organizacji pacjenckich.
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Nowa lista leków
refundowanych:

lek na OAB bez badania
urodynamicznego

Z

godnie z nowym wykazem leków refundowanych, obowiązującym od 1 lipca br., badanie urodynamiczne nie jest już konieczne w refundacji
leku na zespół pęcherza nadreaktywnego. Członkowie „UroConti” domagali się zniesienia tego badania
od 2011 roku. Pisali petycje, uczestniczyli w spotkaniach z udziałem parlamentarzystów czy przedstawicieli ministerstwa zdrowia i właśnie od nich, podczas
jednego ze spotkań dowiedzieli się, że badanie zostało wprowadzone ze względów ekonomicznych – by
ograniczyć populację chorych, którym przysługuje
refundacja leczenia.
Członkowie „UroConti” wspominają badanie jako
traumatyczne przeżycie, w trakcie którego obnażony
od pasa w dół pacjent, wykonuje różne czynności –
trzeba wstawać, siadać, kasłać, podskakiwać. Na dodatek zwykle badanie wykonywane jest w warunkach,
które w połączeniu ze stresem, wstydem i poczuciem
obniżenia godności, potęgują dyskomfort chorego.
Byłoby ono trudne do zaakceptowania nawet wtedy,
gdyby miało kluczowe znaczenie dla procesu leczenia, ale w momencie, gdy wszystkie ekspertyzy uznały je za bezzasadne - budziło zdecydowany sprzeciw.

3(23)/2016
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Wszystko zmieniło się w lutym tego roku. „Otrzymane
opinie ekspertów praktyki klinicznej jednoznacznie
wskazują, że uzależnienie refundacji leków antycholinergicznych od potwierdzenia diagnozy OAB za
pomocą badania urodynamicznego nie znajduje żadnego uzasadnienia w aktualnej wiedzy medycznej.
Żaden z ekspertów nie wskazał argumentów przeciw
finansowaniu wnioskowanej technologii ze środków
publicznych” – przeczytali członkowie „UroConti”
w opinii Rady Przejrzystości AOTMiT i rekomendacji
Prezesa Agencji. Niemniej jednak zmiany pojawiły się
dopiero w projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia
dotyczącego listy leków refundowanych, który wszedł
w życie 1 lipca.
– „To wielki dzień, który pokazuje, że nie wolno się
poddawać. W ciągu tych pięciu lat wielokrotnie
mieliśmy momenty zwątpienia, kiedy po kolejnych
dostarczanych dokumentach i opiniach ekspertów,
byliśmy przekonani, że ministerstwo ma już wszystkie potrzebne argumenty, by znieść badanie, jednak
na kolejnych listach nie było żadnych zmian. Ale, jak
pokazuje nasz przykład, warto walczyć do końca”.
– powiedziała Anna Sarbak, prezes „UroConti”.
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do projektu
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S

towarzyszenie Osób z NTM „UroConti” od wielu
lat zabiega o umożliwienie polskim pacjentom,
borykającym się z dolegliwością nietrzymania
moczu, szerokiego dostępu do środków absorpcyjnych, stanowiących podstawowe produkty higieniczne, stosowane przez chorych w wielu schorzeniach.
Wielokrotnie podkreślaliśmy konieczność zmian na
poziomie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
W związku z ukazaniem się projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia
10 czerwca 2016 r., Stowarzyszenie „UroConti” przekazało swoje uwagi do powyższego projektu, nie ukrywając zaskoczenia inicjatywą wprowadzenia zmian
na poziomie ustawy, które w naszej ocenie rozmontowują dotychczasowy system refundacji wyrobów
medycznych, nie dając jednak jakiejkolwiek gwarancji utrzymania dotychczasowej jakości i dostępności
środków absorpcyjnych. Dlatego uważamy za zasadne doprecyzowania regulacji tak, aby:
1) Zachować pięć podstawowych kategorii środków absorpcyjnych (pieluchomajtki, majtki chłonne,
wkłady anatomiczne, pieluchy anatomiczne, podkłady). W przypadku czterech pierwszych kategorii
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(pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady oraz pieluchy
anatomiczne), postulujemy wprowadzenie podziału
na grupy produktów według rozmiaru oraz z uwagi na
porę dnia ich użytkowania (dzienne i nocne).
2) Przyjąć kryterium jakościowe jako warunek refundacji (przykładowe kryteria: suchość, czyli szybka
wchłanialność, wysoki poziom absorpcji, np. poziom
chłonności dla majtek chłonnych nie mniejszy ale też
nie większy niż 1000 ml). Każdy produkt powinien
zostać objęty refundacją jedynie po otrzymaniu pozytywnej oceny, wydanej przez niezależny ośrodek,
sprawdzający kryteria jakościowe.
3) Ze względu na proponowane wprowadzenie tzw.
sztywnej marży, należy rozdzielić sztywną marżę na
hurt i detal. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której sklepy medyczne zaczną być zamykane
(można o tym zagrożeniu przeczytać w prasie), a apteki wycofają się ze sprzedaży refundowanych środków absorpcyjnych z powodu zwiększenia marży dla
hurtowni.
4) Nowe, tańsze środki absorpcyjne, wprowadzane do refundacji, nie powinny stanowić od razu
ceny referencyjnej, obniżając w ten sposób limit cenowy
w danej grupie limitowej. Proponujemy przyjąć

CD.

7

www.uroconti.pl

Uwagi „UroConti”

do projektu
ustawy o wyrobach
medycznych CD.

3(23)/2016

minimum 5% udziału w rynku danej kategorii, które
należy osiągnąć w ciągu pierwszych 12 miesięcy.
Brak spełnienia tego kryterium będzie oznaczał, że
pacjenci nie zaakceptowali tego produktu nawet w
niższej cenie niż pozostałe produkty lub będzie to dowód, że dystrybutor nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości produktów na polskim rynku. Zapis o
deklaracji pokrycia 25% rynku, zapisany w projekcie
ustawy, jest dla nas mało przekonywujący. Sytuacja
braku dostępności produktu leczniczego oraz dramatycznego wzrostu cen innych preparatów w związku
z wprowadzeniem na listę leków refundowanych bardzo taniego preparatu, opisana jest w artykule „Nagły
skok cen leków na raka”, opublikowanym na łamach
„Gazety Wyborczej” 16 lipca br. Proponowane przez
nas rozwiązanie ma na celu uniknięcie analogicznych
zagrożeń w dziedzinie środków absorpcyjnych.

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

5) Wszystkie, nawet nietypowe rozmiary produktów
powinny być dostępne w refundacji (np. pieluchomajtki w rozmiarze XXL), a w rezultacie, powinna zostać wprowadzona duża ilość grup limitowych. Należy zwrócić uwagę, że wśród środków absorpcyjnych
znajdują się również takie o nietypowych wymiarach,
których cena często jest relatywnie wyższa od przeciętnych rozmiarów. Jednakże, tego typu produkty
również muszą być dostępne dla pacjentów.
Liczymy, że przedstawione przez nas uwagi do projektu nowej ustawy regulującej dziedzinę refundacji
wyrobów medycznych zostaną uwzględnione przy
opracowywanym projekcie. Wyrażamy nadzieję, że
planowane zmiany w zakresie zaopatrzenia w wyroby
medyczne nie narażą nas na dalsze pogorszenie naszego zdrowia i życia.

8

www.uroconti.pl

Sesja pacjencka

na Kongresie
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
UROLOGICZNEGO

P

odczas 46. Naukowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, 23 czerwca odbyła
się sesja pacjencka, którą poprowadzili Tomasz
Michałek oraz dr Roman Sosnowski. Podczas sesji
wybitni specjaliści urologii opowiedzieli pacjentom o
szerokim spektrum możliwości terapeutycznych, jakie mogą zaoferować polskim chorym.
Na sesji obecni byli reprezentanci różnych organizacji pacjenckich, których członkowie borykają się ze
schorzeniami urologicznymi, między innymi: Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”, Stowarzyszenie
Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Małopolski
Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, a także
Śląskiej Ligi Walki z Rakiem oraz Towarzystwa Walki
z Kalectwem.
W sesji, w charakterze prelegentów, udział wzięli
m.in.: prof. Piotr Chłosta, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. Marcin Słojewski, Kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
prof. Marek Sosnowski, Konsultant Krajowy
w dziedzinie urologii, a także dr n. med. Roman Sosnowski, adiunkt w Klinice Nowotworów
Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu w
Warszawie.

3(23)/2016
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Jak podkreślił podczas spotkania prof. Chłosta – „Na
szczególną uwagę zasługują relacje naszego Towarzystwa z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i
ich rodziny. Wspólne działanie na rzecz promocji kultury zdrowotnej w dziedzinie urologii, reagowanie na
oczekiwania społeczeństwa oraz poprawa dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń jest jednym z fundamentalnych celów PTU”.
Wyzwania stojące przed polską urologią omówił podczas sesji, ówczesny konsultant krajowy w dziedzinie
urologii, prof. Marek Sosnowski. Wśród najbardziej
palących potrzeb polskiej urologii wymienił poszerzenie dostępu do nowoczesnych świadczeń medycznych, takich np. jak operacje z użyciem robota Da
Vinci, neurmodulację nerwów krzyżowych, zmiany w
finansowaniu procedur w diagnostyce i urologii onkologicznej, skoncentrowanie finansowania wysokospecjalistycznych procedur urologicznych w wybranych
ośrodkach referencyjnych, zwiększenie dostępu do
refundacji nowoczesnego leczenia farmakologicznego i środków pomocniczych.
Na zakończenie sesji wszystkie obecne organizacje
pacjenckie wystosowały wspólny apel do Ministra
Zdrowia o pochylenie się nad polską urologią, która
w zgodnej opinii lekarzy i pacjentów pozostaje zaniedbana, zwłaszcza w kontekście poziomu zainteresowania resortu innymi jednostkami chorobowymi.

CD.
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Sesja pacjencka

na Kongresie
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
UROLOGICZNEGO CD.

Podczas sesji pacjenci zaapelowali do Ministra
Zdrowia o:

ośrodkach referencyjnych;

1) poszerzenia dostępu do nowoczesnych, sprawdzonych od wielu lat na świecie, świadczeń medycznych, takich np. jak operacje z użyciem robota Da
Vinci, zabiegi endoskopowe w świetle niebieskim czy
neuromodulacja;

5) zwiększenia dostępu do refundowanego,
nowoczesnego leczenia farmakologicznego oraz
nowoczesnych środków pomocniczych np. cewniki,
środki absorpcyjne w chorobach układu moczowo
-płciowego, nowotworach, pęcherzu neurogennym
czy zespole pęcherza nadreaktywanego etc.;

2) urealnienia wyceny procedur w urologii onkologicznej, które mają udowodnioną kliniczną
skuteczność jak procedury radioterapii;

6) wprowadzenia zakupów centralnych i odnawianie
nowoczesnych technologii podobnie jak to ma miejsce w kardiochirurgii czy onkologii;

3) wprowadzenie finansowania nowoczesnych procedur diagnostycznych w urologii onkologicznej np.:
PET, biopsja stercza z zastosowaniem MRJ;

7) zapewnienia udziału przedstawicieli środowiska
urologicznego (prezesa PTU oraz konsultanta krajowego w dziedzinie urologii) i organizacji pacjenckich
w gremiach wyznaczających kierunki polityki zdrowotnej (np. w zespole ds. onkologii).

4) skoncentrowania finansowania wysokospecjalistycznych procedur urologicznych w wybranych

Od lewej: prof. Piotr L. Chłosta, prof. Marcin Słojewski

3(23)/2016
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Rekomendacje

NTM - NOWA
INICJATYWA

O

d wielu lat, w środowisku lekarzy oraz pielęgniarek, trwa debata na temat usystematyzowania
obszarów prac lekarzy na etapach: rozpoznania, diagnozowania, leczenia i higieny w różnych rodzajach NTM oraz pielęgniarek w przypadku dbania
o jakość opieki nad osobami z NTM oraz nowe prawo
do wystawiania recept i przedłużania zleceń.
Rekomendacje NTM dla lekarzy i pielęgniarek są
inicjatywną, która ma na celu zbieranie opinii, uwag
i komentarzy środowisk lekarskich, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, a także pacjentów i wszystkich tych, którzy w codziennym życiu spotykają się
z zespołem nietrzymania moczu. Opinie i komentarze
posłużą do opracowania wytycznych w postępowaniu z pacjentem z NTM.

Podpisanie listu o rozpoczęciu współpracy nad rekomendacjami NTM
- 4 Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Towarzystwo

Pierwszym krokiem było nawiązanie współpracy
24 czerwca br. podczas 46. Kongresu Naukowego
Polskiego Towarzystwa Urologicznego pomiędzy
Polskim Towarzystwem Urologicznym, a Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym i Polskim Towarzystwem Ginekologicznym. Projekt Rekomendacji NTM
ma pomóc rozpoznać, usystematyzować i skonsoli-

dować wspólne obszary pracy lekarza rodzinnego,
geriatry, ginekologa oraz urologa na poszczególnych
etapach rozpoznania, diagnostyki, leczenia oraz higieny w różnych rodzajach nietrzymania moczu oraz
wskazać efektywny podział funkcji w zależności od
indywidulanych potrzeb pacjenta oraz określić rolę
lekarzy tych specjalności w uzyskaniu zoptymalizowanych wyników opieki medycznej nad pacjentami
z NTM.
Podobne rekomendacje pod patronatem Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, powstaną również
dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Istotne w tym projekcie będzie: poszerzenie kompetencji pielęgniarek
i opiekunów w zakresie prawidłowego doboru i zasad
stosowania produktów chłonnych, jednorazowego
sprzętu medycznego (np. cewniki, uridomy) i środków pielęgnacyjnych, poprawienie jakości życia osób
z NTM oraz osiągnięcie oszczędności w kosztach całkowitych, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i społecznym.
Szczegóły dostępne na stronach internetowych:
www.rekomendacjentm.pl
www.dlapielęgniarki.info.

Ginekologiczne, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo
Gerontologiczne.
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Poradnik

dla pacjentów

Z

okazji Światowego Tygodnia Kontynencji, Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” opublikowało nową edycję poradnika dla pacjentów
z zespołem pęcherza nadreaktywnego. Celem poradnika jest dostarczenie pacjentom oraz ich rodzinom
praktycznych i czytelnych informacji na temat schorzenia, jakim jest zespół pęcherza nadreaktywnego.
W ramach poradnika, opisany został rekomendowany
schemat leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego.
Pierwszym etapem, który powinien zostać wdrożony
w postępowaniu terapeutycznym, jest leczenie z użyciem leków antycholinergicznych, do których należą
solifenacyna, tolterodyna, fezoterodyna, darifenacyna, trospium oraz oksybutynina. Z tej grupy jedynie
solifenacyna oraz tolterodyna są refundowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kolejnym etapem, rekomendowanym w przypadku
niepowodzenia terapii I rzutu, jest możliwość skorzystania z nowości w farmakoterapii, do których należy
substancja lecznicza mirabegron. Jak wykazały badania kliniczne, lek ten posiada wysoki profil bezpieczeństwa, charakteryzuje się wysoką skutecznością
i wywołuje u pacjentów mniej skutków niepożądanych, niż leki antycholinergiczne.
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W przypadku pacjentów, u których nie powiodło się leczenie farmakologiczne, rekomendowane są iniekcje
z toksyny botulinowej, które jednak należy powtarzać
co 6-9 miesięcy. Kolejną skuteczną, stosowaną na
całym świecie od ponad 20 lat, metodą leczenia OAB
jest neuromodulacja nerwów krzyżowych, polegająca
na wszczepieniu do otworów nerwowych niewielkiego stymulatora, regulującego aktywność pęcherza,
zwieracza i dna miednicy. Pomimo złożonego przez
środowisko pacjentów w 2011 r. wniosku o wpisanie tej terapii na listę świadczeń gwarantowanych
oraz pozytywnej rekomendacji AOTMiT, wydanej we
wrześniu 2014 r., metoda ta nie została dotąd objęta
refundacją.
Chorym na OAB, będącym przed leczeniem, w trakcie leczenia oraz w przypadku, gdy terapia nie przynosi pożądanych rezultatów, zaleca się stosowanie
środków absorpcyjnych, w celu zapewnienia higieny
i uniknięcia niebezpiecznych powikłań. Dodatkowo,
pacjentki z zaburzeniem funkcjonowania dolnych
dróg moczowych, także z OAB, mogą skorzystać
z ćwiczeń czynno-wzmacniających, inaczej nazywanych treningiem mięśni dna miednicy. Od kilku
lat, regularne zajęcia z ćwiczeń Kegla odbywają się
w 9 oddziałach wojewódzkich „UroConti”.
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Europejski
Tydzień Urologii
już we wrześniu!

J

uż w dniach 29.09-1.10 br., odbędzie się
Europejski Tydzień Urologii – akcja informacyjno-edukacyjna
zainicjowana
przez
Europejskie Towarzystwo Urologiczne, poświęcona rozpowszechnieniu wiedzy i profilaktyki w
zakresie najczęstszych schorzeń urologicznych.

Do włączenia się w tę Kampanię zaproszeni są wszyscy, którym zależy na podniesieniu świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i diagnostyki chorób układu moczowo-płciowego.
1 października br., Klinika Urologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie organizuje „Dzień otwarty” dla wszystkich krakowian, podczas którego będzie
możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji.
Z kolei Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
organizuje „UroRun” bieg ulicami Szczecina, który
promował będzie urologię, profilaktykę i zdrowy tryb
życia.
Polskie Towarzystwo Urologiczne we współpracy
z miastem Kraków organizuje także Festiwal
KultURO, w którym uczestniczyć będzie nasze Stowarzyszenie. Festiwal połączy profilaktykę z kulturą
i sztuką oraz będzie zwieńczeniem tegorocznego „Tygodnia Urologii”.
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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 aktywne starania o prawa pacjentów z nietrzymaniem
moczu, o poprawę ich trudnej sytuacji. Stowarzyszenie stara się m.in. o zmianę zapisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz
o dostęp do leczenia nietrzymania moczu, dorównujący standardom europejskim.

Oddziały wojewódzkie w:
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

WARSZAWA
ŁÓDŹ

WROCŁAW

LUBLIN
KIELCE

ul. Ciołka 13
01-445 Warszawa
Tel.: (22) 279 49 02
Fax: (22) 279 49 10
E-mail: zg@uroconti.pl
www.uroconti.pl
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