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Mijający, jesienny czas to okres, w którym dużo
rozmawialiśmy o naszych sprawach: obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Menopauzy i Andropauzy, edukowaliśmy się na temat „męskich
nowotworów” z okazji obchodzonego corocznie
w listopadzie projektu „Movember”, a także wzięliśmy udział w VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów, który w tym roku odbywał się pod
hasłem „Seniorzy i przyszłość Polski. Sytuacja
seniorów i organizacji senioralnych po pandemii.
Program powrotu do dawnej aktywności”.

podsumowująco-analityczny. Prelegenci dokonali
przeglądu aktualnych, dostępnych w Polsce terapii w zakresie leczenia inkontynencji, w tym wykonywanej w Polsce od 2019 roku neuromodulacji.

Ta ważna sesja pokazała, że epidemia uświadomiła wszystkim konieczność większego
zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa
pacjentom, osobom powyżej 60 r.ż. Działania na
rzecz poprawy sytuacji osób starszych w Polsce
powinny być dla rządzących oraz dla Rzecznika
Praw Pacjenta priorytetem.

5 listopada 2021 roku, podczas posiedzenia Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti” wybrano
nowy Zarząd Sekcji. Zarządowi nowej kadencji
serdecznie gratulujemy!

Konferencja w Krakowie „Uspokój swój pęcherz
– profilaktyka, diagnostyka, leczenie”, która
odbyła się 5 listopada, również miała charakter

Z dużą nadzieją czekamy na rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 grudnia
2021 r. – zmiany w nim zawarte to długo wyczekiwany krok dla wszystkich pacjentów urologicznych.

Ponieważ ten numer biuletynu, jest ostatnim
w tym roku, życzę Państwu pełnych zdrowia,
spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz
dobrego Nowego Roku!
Anna Sarbak
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LIST OTWARTY DELEGATÓW
STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM
„UROCONTI” DO MINISTRA
ZDROWIA

D

elegaci obecni na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, które
odbyło się w Bydgoszczy 30 września 2021 roku, skierowali list otwarty do Ministra Zdrowia Adama
Niedzielskiego.
Delegaci podziękowali Ministrowi Zdrowia za publikację rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie, zgodnie z którym od 1 grudnia 2021 roku podniesione zostaną limity
finansowe na środki absorpcyjne i przedstawili najważniejsze postulaty Stowarzyszenia, które wciąż wymagają
rozwiązania.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

SESJA OBYWATELSKIEGO
PARLAMENTU SENIORÓW

A

nna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, która jest również członkinią Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów, wzięła udział w VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pod hasłem
„Seniorzy i przyszłość Polski. Sytuacja seniorów i organizacji senioralnych po pandemii. Program
powrotu do dawnej aktywności”, która odbyła się 4 października.
Obywatelski Parlament Seniorów to pierwsze w historii Polski ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych,
pozytywny przykład korzystania przez obywateli z prawa do wyrażania poglądów swojego środowiska,
rzecznictwa interesów, rekomendowania rządowi rozwiązań prawnych i organizacyjnych poprawiających
sytuację osób starszych.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

6(46)/2021

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

2

www.uroconti.pl

KONFERENCJA „USPOKÓJ
SWÓJ PĘCHERZ”
W KRAKOWIE

5

listopada 2021 roku w hotelu Krakowie odbyła się regionalna konferencja edukacyjna „Uspokój swój
pęcherz - profilaktyka, diagnostyka, leczenie”.

Konferencja dedykowana była dla wszystkich zainteresowanych tematem osób. Podczas jej trwania
wysłuchaliśmy wystąpień znakomitych specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej, urologii, ginekologii
i psychologii: dr Honoraty Błaszczyk, dr Anny Katarzyny Czech, prof. Pawła Szymanowskiego i Leszka Gugi.
Prelegenci poruszyli tematy obejmujące: profilaktykę i diagnostykę schorzeń układu moczowo-płciowego oraz
dokonali przeglądu aktualnych, dostępnych w Polsce terapii w zakresie leczenia inkontynencji, w tym dostępnej
w Polsce od 2019 roku neuromodulacji nerwów krzyżowych. Na starcie konferencji wszyscy uczestnicy zgodnie
wsparli trwającą przez cały listopad akcję Movember.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ
MENOPAUZY I ANDROPAUZY

L

iczba osób po menopauzie i andropauzie z problemami związanymi z inkontynencją (nietrzymaniem
moczu) systematycznie rośnie. Dla osób po 50. roku życia obu płci jest to zatem ostatni dzwonek,
żeby zadbać o prawidłowy stan mięśni dna miednicy.
Wejście w ten okres zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia
nietrzymania moczu. U kobiet jest to związane ze zmianami hormonalnymi, w szczególności z obniżeniem
poziomu estrogenu, który ma duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania układu moczowo-płciowego, bo
odpowiada za utrzymanie właściwej elastyczności mięśni. Z kolei u mężczyzn wynika z obniżenia poziomu wielu
hormonów, w tym testosteronu, melatoniny, estronu, estradiolu czy hormonu wzrostu.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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PROJEKT BEZPŁATNYCH
LEKÓW DLA SENIORÓW 70+

P

rzygotowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, zakładający objęcie programem
bezpłatnych leków seniorów od 70. roku życia.

Projekt utknął w Sejmie, ponieważ Ministerstwo Zdrowia postanowiło przeanalizować, gdzie znaleźć potrzebne
fundusze na powstanie takiego programu. Projektowana regulacja będzie miała wpływ na wzrost wydatków
sektora finansów publicznych. Szacuje się, że jej skutki finansowe wyniosą od 210,7 mln zł w 2021 roku do
804,3 mln zł w roku 2025. Łączne skutki finansowe projektowanej regulacji do 2025 roku określono na poziomie
około 3,2 mld zł
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

INTERPELACJE POSELSKIE
I ODPOWIEDZI

INTERPELACJA
Poseł Krzysztof Śmiszek (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) skierował do Ministra Zdrowia interpelację
nr 27502 w sprawie pacjentów z rakiem prostaty.
W interpelacji poprosił o odpowiedź m.in. na pytanie „Czy Ministerstwo Zdrowia planuje udostępnienie nowych
terapii lekowych stosowanych u pacjentów z rakiem prostaty, które dotychczas nie są objęte refundacją? Jeśli
tak, to jakich i kiedy?”.
Pełna treść interpelacji: www.sekcjaprostaty.pl

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 27502 posła
Krzysztofa Śmiszka (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie pacjentów z rakiem prostaty, w tym
refundacji nowych terapii.
Pełna treść odpowiedzi: www.sekcjaprostaty.pl
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INTERPELACJE POSELSKIE
I ODPOWIEDZI

INTERPELACJA
Posłowie Monika Falej, Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Robert Obaz (Koalicyjny Klub
Parlamentarny Lewicy) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 27573 w sprawie wsparcia pacjentów
z nietrzymaniem moczu.
W interpelacji proszą o odpowiedź na dwa pytania:
1.	Dlaczego w opublikowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nadal
z refundacji pozostają wykluczeni pacjenci z wysiłkowym nietrzymaniem moczu?
2.	Jaki jest powód blokowania pozytywnej decyzji o refundacji leku Betmiga (mirabegron) w II linii leczenia dla
pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego?
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
5 listopada 2021 roku na stronie Sejmu RP opublikowano odpowiedź Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 27573 posłów Moniki Falej, Anity Kucharskiej-Dziedzic,
Pawła Krutula, Macieja Kopca i Roberta Obaza (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie wsparcia
pacjentów z nietrzymaniem moczu.
Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE POSELSKIE
I ODPOWIEDZI

INTERPELACJA
Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia
interpelację nr 27786 w sprawie wsparcia pacjentów zmagających się z nietrzymaniem moczu.
W imieniu Stowarzyszenia „UroConti” oraz wszystkich pacjentów cierpiących na to schorzenie poprosiła
o odpowiedź na następujące pytania:
1.	Dlaczego w opublikowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nadal
z refundacji pozostają wykluczeni pacjenci z wysiłkowym nietrzymaniem moczu?
2.	Jaki jest powód blokowania pozytywnej decyzji o refundacji leku Betmiga (mirabegron) w II linii leczenia dla
pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego?
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację nr 27786 z dnia 26 października
2021 r. Posłanki Moniki Wielichowskiej. Interpelacja dotyczyła wsparcia pacjentów zmagających się
z nietrzymaniem moczu.
W odpowiedzi czytamy, iż mimo licznych zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
w toku prac analitycznych nie zdecydowano się na rozszerzenie kryteriów przyznawania środków absorpcyjnych
ze względu na ograniczone możliwości płatnika publicznego.
Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE POSELSKIE
I ODPOWIEDZI

INTERPELACJA
Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia
interpelację nr 27787 w sprawie rozszerzenia programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka
gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” o grupę pacjentów, u których nie wystąpiły jeszcze
przerzuty.
Poprosiła o odpowiedź na pytanie: „Czy i ewentualnie kiedy Minister Zdrowia planuje poszerzyć program lekowy
„Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” o grupę pacjentów,
u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty?”
Pełna treść interpelacji: www.sekcjaprostaty.pl

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 27787
poseł Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie rozszerzenia programu
lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61).
Pełna treść odpowiedzi: www.sekcjaprostaty.pl

INTERPELACJA
Posłowie Aleksandra Gajewska, Aleksander Misztal i Konrad Frysztak (Klub Parlamentarny Koalicja
Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 27812 w sprawie refundacji nowoczesnego leku
dla pacjentów z NTM.
W interpelacji poprosili o odpowiedź na pytanie „Jaki jest powód blokowania pozytywnej decyzji o refundacji
leku Betmiga (mirabegron) w II linii leczenia dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego?”
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl
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NOWY ZARZĄD
SEKCJI PROSTATY

5

listopada 2021 roku w Hotelu Wyspiański w Krakowie odbyło się posiedzenie Sekcji Prostaty
Stowarzyszenia „UroConti”.

Podczas spotkania wybrano nowy Zarząd Sekcji w składzie:
• Bogusław Olawski (Kraków) – Przewodniczący Zarządu Sekcji,
• Zbigniew Augustynek (Kraków) – Członek Zarządu Sekcji,
• Janusz Sędłak (Bydgoszcz) – Członek Zarządu Sekcji,
• Kazimierz Zawalonka (Kraków) – Członek Zarządu Sekcji.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

MOVEMBER 2021 – WYKRYĆ
RAKA I WDROŻYĆ LECZENIE

L

istopad jest miesiącem świadomości „męskich nowotworów”, w tym raka prostaty, który jest
najczęściej występującym nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn w Polsce. Z tej
okazji pacjenci z Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti” po raz kolejny zachęcają do wykonywania
badań profilaktycznych oraz apelują o nieodwoływanie wizyt u specjalistów i poszerzenie dostępu do
nowoczesnego leczenia.
Przy okazji kampanii Movember zachęcającej do profilaktyki nowotworów męskich, pacjenci z Sekcji
Prostaty „UroConti” po raz kolejny przypomnieli swoje priorytety, wśród których znalazły się między innymi:
apel o poszerzenie programu lekowego o nowoczesne terapie hormonalne w leczeniu raka prostaty przed
przerzutami, zniesienie zakazu leczenia sekwencyjnego czy wprowadzenie szybkiej ścieżki umożliwiającej
natychmiastową zamianę np. tabletek w miejsce trudniejszych do połknięcia kapsułek.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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PREZES „UROCONTI”
LAUREATKĄ
JASKÓŁEK NADZIEI

NEUROMODULACJA
NA ŚLĄSKU

P

odczas IX Forum Pacjentów Onkologicznych w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna
Sarbak otrzymała statuetkę „Jaskółki Nadziei”.

Anna Sarbak otrzymała „Jaskółki Nadziei” w kategorii „Lider Organizacji Pacjentów Onkologicznych 2019”.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

D

o grona placówek, w których dostępny jest zabieg neuromodulacji nerwów krzyżowych dla pacjentów
z najcięższymi postaciami NTM, dołącza Śląskie Centrum Urologii „Urovita”.

Konsultacje odbywają się w każdą środę, w godzinach 9:00 – 10:30, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Rejestracja wizyt pod numerem: 32 111 42 42, dodatkowe informacje na stronie: www.urovita.pl.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

6(46)/2021

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

9

www.uroconti.pl

NOWE LIMITY NA ŚRODKI
ABSORPCYJNE I CEWNIKI
OD 1 GRUDNIA

1

grudnia br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Po raz pierwszy
raz od 22 lat doszło do przełomowej zmiany limitów cenowych w refundacji środków absorpcyjnych.
Od 1 grudnia 2021 roku limity cenowe dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych wzrosną
do 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie.
Limit kwotowy dla pozostałych refundowanych środków absorpcyjnych, tj. wkładów anatomicznych
(urologicznych) i podkładów wzrósł z zaproponowanych pierwotnie w projekcie 0,85 zł do 1 zł za sztukę, co
oznacza utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Resort zdrowia ustalił także, że te produkty mają
posiadać minimalną chłonność na poziomie 250 ml.
Rozporządzenie wprowadza trzy limity finansowania: 5,35 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego
do użycia, 2,60 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą oraz 0,80 zł za sztukę dla cewnika
niepowlekanego. Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie refundacji na różne typy cewników, z zachowaniem
limitu ilościowego tj. 180 sztuk w ramach jednego zlecenia.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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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.

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

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.

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

WARSZAWA
ŁÓDŹ

WROCŁAW

LUBLIN
KIELCE

KRAKÓW

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

