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Szanowni Państwo, 
Mimo, że przełom roku zdominowały tematy oko-
łocovidowe, dla pacjentów z NTM mamy kilka do-
brych wiadomości. W ramach ustawy COVID-owej 
system elektronicznej dokumentacji medycznej 
został uzupełniony o nową kategorię dokumentów 
- elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie/naprawę 
wyrobu medycznego. Oznacza to, że w 2021 roku 
zlecenia na zaopatrzenie/naprawę wyrobu medycz-
nego, podobnie jak obecnie recepty, będą mogły 
być nie tylko potwierdzane ale też w całości wysta-
wiane i realizowane w postaci elektronicznej.
Mijający rok nie był dobry dla nikogo. Skutki pan-
demii bardzo źle wpłynęły na pacjentów nowotwo-
rowych, również chorych na raka prostaty, którzy 
zgłaszają się do lekarzy z coraz bardziej zaawan-
sowanym nowotworem. Pocieszeniem może być 
jedynie fakt, że Prezes Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydał pozytyw-
ne rekomendacje dla dwóch kolejnych substancji 
medycznych w programie lekowym obejmującym 
pacjentów jeszcze przed przerzutami „Leczenie 
opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 
(ICD-10 C61)”. To m.in. one zostały zaliczone pod-
czas prestiżowego kongresu onkologicznego ASCO 
do grupy nowoczesnych leków antyandrogeno-

wych; zastosowane zanim pojawią się przerzuty, 
mogą nie tylko opóźnić ich pojawienie się nawet 
o 2 lata, ale także wydłużyć życie nawet o kilkana-
ście miesięcy.
Niestety nadal czekamy na objęcie refundacją II li-
nii leczenia w zespole pęcherza nadreaktywnego. 
Tym bardziej należą się podziękowania naszym 
parlamentarzystom, że nadal nas wspierają w dzia-
łaniach na rzecz refundacji leku mirabegron.
Wszystkich cieszy również fakt, że wraz z Nowym 
Rokiem ruszyła globalna platforma wspierająca 
osoby z  inkontynencją, teraz również dostępna 
w  języku polskim. Ten międzynarodowy projekt 
World Federation of Incontinence and Pelvic Pro-
blems (WFIPP) pod nazwą „Support In Continence” 
powstał dzięki współpracy kilkudziesięciu między-
narodowych i krajowych organizacji pozarządo-
wych i służyć ma wymianie wiedzy i doświadczeń 
na temat inkontynencji. Tym bardziej mamy prawo 
czuć satysfakcję ponieważ polska wersja platformy 
powstała dzięki współpracy i zaangażowaniu Sto-
warzyszenia „UroConti”.

Anna Sarbak 
Prezes Zarządu Głównego

WAŻNE TEMATY:
 � Elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie/naprawę 
wyrobu medycznego

 � Wsparcie seniorów z NTM podczas COVID-19 
 � Rada Przejrzystości o lekach na OAB 
 � Apel Rady Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia
 � Interpelacje poselskie i odpowiedzi  
w sprawie OAB 

 � Rok 2020 z perspektywy pacjentów  
z rakiem gruczołu krokowego

 � Interpelacje poselskie i odpowiedzi  
w sprawie raka prostaty

 � NFZ w sprawie zleceń na wyroby medyczne 
 � Pozytywna rekomendacja dla darolutamidu
 � Pozytywna rekomendacja dla enzalutamidu 
 � Ruszyła globalna platforma wspierająca osoby 
z inkontynencją w siedmiu wersjach językowych, 
w tym w polskiej

www.uroconti.pl

PARTNERZY WYDANIA
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ELEKTRONICZNE ZLECENIE 
NA ZAOPATRZENIE/
NAPRAWĘ WYROBU 

MEDYCZNEGO

WSPARCIE SENIORÓW  
Z NTM PODCZAS  

COVID-19

Uchwalone przez Sejm przepisy zwane ustawą COVID-ową uzupełniają system 
elektronicznej dokumentacji medycznej o nową kategorię dokumentów - elek-
troniczne zlecenie na zaopatrzenie/naprawę wyrobu medycznego.

W 2021 roku zlecenia na zaopatrzenie/naprawę wyrobu medycznego, podobnie jak 
obecnie recepty, będą mogły być wystawiane w postaci elektronicznej. Dokument 
będzie opatrzony podpisem elektronicznym lub innym równoważnym rozwiązaniem 
w tym zakresie. W zależności od decyzji, pacjent otrzyma elektroniczne zlecenie na 
wskazany adres mailowy, numer telefonu lub w postaci wydruku.

Kampania wspierająca seniorów w czasie COVID-19 ma na celu za-
pewnić ochronę i pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji w po-
staci instruktaży, porad, wskazówek, zaleceń obejmujących zasady 

wystawiania i realizacji zleceń refundacyjnych na produkty chłonne bez 
wychodzenia z domu na czas ryzyka zarażenia koronawirusem.
Instrukcja postępowania w czasie COVID-19 w zakresie zaopatrzenia 
w środki chłonne w ramach zleceń NFZ oraz poradnik „Refundacja przy 
nietrzymaniu moczu w czasie COVID-19” znajduje się na stronie: 

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.871.14.html
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.883.14.html
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RADA PRZEJRZYSTOŚCI  
O LEKACH NA OAB

APEL RADY 
STOWARZYSZENIA DO 

MINISTRA ZDROWIA

8 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Przejrzystości 51/2020.
Porządek posiedzenia obejmował przygotowanie opinii w sprawie efektywności 
u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku życia produktów leczniczych 

z grup limitowych m.in. 75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - soli-
fenacyna, tolterodyna.

Rada Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” (prezesi oddziałów regionalnych) 
wraz Zarządem Głównym i Główną Komisją Rewizyjną oraz Przewodniczący-
mi Sekcji Prostaty i Pęcherza wystosowała apel do Ministra Zdrowia Adama 

Niedzielskiego.
W apelu podziękowano za zmiany, jakie zostały w prowadzone w ostatnich miesiącach 
oraz przedstawiono najważniejsze postulaty Stowarzyszenia. Pełna treść apelu do-
stępna jest na stronie:

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.876.14.html
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.874.14.html
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INTERPELACJE  
POSELSKIE I ODPOWIEDZI  

W SPRAWIE OAB

INTERPELACJE
Interpelację w sprawie refundacji leków II linii leczenia u pacjentów z OAB złożyli posłowie Anita Sowińska i Marek Rutka 
(Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy). W piśmie zwrócili się do Ministra Zdrowia z następującymi pytaniami: 

1. Kiedy zakończy się proces refundacyjny leku Betmiga (mirabegron)?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia ma w planach zaproponowanie leków w II linii leczenia dla pacjentów z OAB?

Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

Poseł Paulina Matysiak (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie ob-
jęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron) w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB). W interpelacji 
poseł poprosiła o odpowiedź na dwa pytania:

1. Na jakim etapie znajduje się proces refundacyjny leku Betmiga (mirabegron) dla osób dotkniętych OAB?
2. Czy planowana jest refundacja II linii leczenia OAB?

Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

ODPOWIEDZI
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej 
(Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie listy leków refundowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego. 

Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Pauliny Matysiak (Ko-
alicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron) w drugiej linii leczenia ze-
społu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów Anity Sowińskiej 
i Marka Rutki (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie refundacji leków II linii leczenia u pacjentów z OAB.

Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
http://uroconti.pl/nowosci.nowosc.878.14.html
http://uroconti.pl/nowosci.nowosc.877.7.html
http://uroconti.pl/nowosci.nowosc.879.7.html
http://uroconti.pl/nowosci.nowosc.885.7.html
http://uroconti.pl/nowosci.nowosc.890.0.html
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ROK 2020 Z PERSPEKTYWY 
PACJENTÓW Z RAKIEM 

GRUCZOŁU KROKOWEGO

INTERPELACJE POSELSKIE 
W SPRAWIE RAKA 

PROSTATY

Odwołane wizyty kontrolne, strach przed zakażeniem wirusem w poradniach 
onkologicznych i brak jakichkolwiek zmian w dostępie do leczenia. Tak wyglą-
dał rok 2020 z perspektywy pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

Eksperci ostrzegają, że koronawirus może zabić, ale rak zabije na pewno bez szybkiej 
diagnozy i odpowiedniego leczenia. 
Pacjenci z rakiem prostaty nie przestali chorować i domagają się od resortu zdrowia 
możliwości leczenia nowoczesnymi lekami hormonalnymi, zwłaszcza takimi, które 
dzięki formie podania nie zmuszają ich do częstych odwiedzin w szpitalach, co ma 
niebagatelne znaczenie w obecnej rzeczywistości. Tak, jak znajdują się pieniądze na 
szczepionki, tak muszą się znaleźć na nowoczesne terapie w onkologii. Żeby się nie 
okazało, że po zakończeniu pandemii, nie będzie kogo szczepić…

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Aleksandra Mi-
szalskiego (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie nowocze-
snych leków hormonalnych stosowanych w leczeniu nowotworu gruczołu 

krokowego oraz na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny 
Koalicja Obywatelska) w sprawie poszerzenia programu lekowego dedykowanego 
leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Treść interpelacji oraz odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia: 

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

www.sekcjaprostaty.pl

www.sekcjaprostaty.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.880.7.html
http://www.sekcjaprostaty.pl/aktualnosci.nowosc.162.0.html
http://www.sekcjaprostaty.pl/aktualnosci.nowosc.163.0.html


1(41)/2021 BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UROCONTI” 6

www.uroconti.pl

NFZ W SPRAWIE ZLECEŃ 
NA WYROBY MEDYCZNE

POZYTYWNA 
REKOMENDACJA DLA 

DAROLUTAMIDU

Tylko do dnia 31 grudnia 2020 roku można zrealizować zlecenia na wyroby 
medyczne wystawione oraz wystawione i potwierdzone na tzw. „starym” 
wzorze, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 

2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz 
wzoru zlecenia naprawy. 
Od 1 stycznia 2021 roku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia na-
prawy należy realizować według tzw. „nowego” wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w re-
komendacji nr 97/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku, rekomenduje objęcie 
refundacją leku Nubeqa (darolutamid), w programie lekowym „Leczenie 

opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”, jeżeli zostaną 
spełnione następujące warunki: pogłębienie proponowanego instrumentu dzie-
lenia ryzyka oraz zaproponowanie dodatkowego instrumentu dzielenia ryzyka 
określającego maksymalny poziom wydatków ponoszonych przez płatnika pu-
blicznego oraz połączenia wnioskowanego programu lekowego z istniejącym 
programem lekowym.

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

Więcej na stronie: www.sekcjaprostaty.pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.884.7.html
http://www.sekcjaprostaty.pl/aktualnosci.nowosc.161.0.html
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POZYTYWNA 
REKOMENDACJA DLA 

ENZALUTAMIDU

RUSZYŁA GLOBALNA 
PLATFORMA WSPIERAJĄCA 
OSOBY Z INKONTYNENCJĄ 

W SIEDMIU WERSJACH 
JĘZYKOWYCH, W TYM 

W POLSKIEJ

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), 
w rekomendacji nr 98/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, rekomenduje 
objęcie refundacją produktu leczniczego: Xtandi, enzalutamid, w pro-

gramie lekowym „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 
(ICD-10 C61)”, w kategorii dostępności: lek dostępny w programie lekowym, 
z bezpłatnym poziomem odpłatności dla pacjenta.
Również Rada Przejrzystości w stanowisku nr 98/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku 
uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego: Xtandi (enzalutamidum), 
pacjentom w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego 
ryzyka (ang. castration-resistant prostate cancer, CRPC) bez przerzutów, w ramach 
wspólnej grupy limitowej dla wszystkich lutamidów i wydawanie ich bezpłatnie.

Wraz z Nowym Rokiem rusza nowy, międzynarodowy projekt World Fede-
ration of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP) pod nazwą „Sup-
port In Continence”. Dzięki współpracy kilkudziesięciu międzynarodo-

wych i krajowych organizacji pozarządowych powstała nowoczesna platforma 
internetowa, służąca do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat inkontynencji. 
Platforma została przygotowana w 7 wersjach językowych (angielskiej, francu-
skiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej i włoskiej). Polska wersja 
platformy powstała dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „UroConti”. 
Powstanie platformy będącej zbiorem najistotniejszych informacji dla pacjentów 
z inkontynencją, opiekunów oraz pracowników służby zdrowia, pomoże w budowa-
niu świadomości Polaków na temat dolegliwości, którą dotkniętych jest w naszym 
kraju łącznie prawie 4 mln osób.
Wersja podstawowa platformy powstała dzięki wsparciu finansowemu firmy 
Medtronic.

Więcej na stronie: www.uroconti.pl

Więcej na stronie: www.uroconti.pl Link do platformy: www.supportincontinence.org/pl

http://www.uroconti.pl
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.888.0.html
http://www.uroconti.pl/nowosci.nowosc.892.0.html
https://www.supportincontinence.org/pl/


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
E-mail: zg@uroconti.pl
www.uroconti.pl

O „UROCONTI”
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:

www.uroconti.pl

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

WROCŁAW

ŁÓDŹ

KIELCE

KRAKÓW

LUBLIN

WARSZAWA

http://www.uroconti.pl

