
     

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO  

STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM UROCONTI 

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2012 

Marzec: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

16 marca 2012 Spotkanie Rady Stowarzyszenia z Zarządem Głównym  

17-18 marca 2012 
Uczestnictwo w Targach aktywni 50+ w Poznaniu, 
promocja Stowarzyszenia i oddziału wielkopolskiego.  

16 marca 2012 
Do  Ministerstwa Zdrowia pismo wysłano pismo w sprawie 
organizacji Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji 
Stowarzyszenia (18.06.2012) 

23 marca 2012 
Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza 
z prośbą o spotkanie. 

23 marca 2012 

Wysłanie pisma do członków Sejmowej Komisji Zdrowia w 
sprawie obowiązku wykonania badania urodynamicznego u 
pacjentów, którzy chcą skorzystać z refundowanych leków 
stosowanych w terapii zespołu pęcherza nadreaktywnego 
(OAB). 

27 marca 2012 

Wysłanie pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich - pani 
prof. Irena Lipowicz w sprawie zaniedbań resortu zdrowia 
w zakresie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych w środki wchłaniające.  

30 marca 2012 

Przygotowanie piątego numeru Biuletynu Informacyjnego 
Stowarzyszenia. Biuletyn został wysłany do poniższych 
adresatów:  

 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,  
 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  
 Narodowego Funduszu Zdrowia,  
 przedstawicieli Sejmowych i Senackich Komisji 

Zdrowia, Komisji Rodziny i Polityki społecznej,  
 parlamentarzyści różnych opcji politycznych,  
 organizacje pozarządowe,  
 Domy Pomocy Społecznej,  
 Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej  
 przedstawiciele mediów.  

Łącznie około 10 000 adresów. 

 
 
Kwiecień: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

11 kwietnia 2012 Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało zgodę od dyrekcji 
Biura Administracyjno-Gospodarczego MZ na organizację 
Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia w 
budynku Ministerstwa Zdrowia. 

23-25 kwietnia 2012 Przedstawicielki Stowarzyszenia „UroConti”: Anna Sarbak- 
Prezes ZG, Barbara Woźniak -Skarbnik ZG, Marianna 



     

 

Wójcik- Prezes o/Gdańsk, Teresa Bodzak- Prezes o/Lublin, 
wzięły udział w międzynarodowej konferencji Global Forum 
of Incontinence, która odbyła się w Kopenhadze.  
 

 
 
 

Maj: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

23 maja 2012 Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do posłanki Anny 
Grodzkiej (Ruch Palikota), z podziękowaniami za 
zainteresowanie problematyką nietrzymania moczu oraz 
złożoną przez posłanką interpelację do Ministra Zdrowia w 
sprawie uznania nieneurogennego oraz neurogennego 
nietrzymania moczu za jednostkę chorobową. 

29 maja 2012 W związku z odpowiedzią resortu zdrowia na interpelację 
Poseł Alicji Dąbrowskiej Stowarzyszenie UroConti 
wystosowało do producentów leków na OAB (będących na 
liście leków refundowanych) pisma z prośbą o 
ustosunkowanie się do uzasadnienia Ministerstwa Zdrowia 
oraz wspólną walkę o zmianę dyskryminujących przepisów. 

30 maja 2012 Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti”. 
Na spotkaniu omówiono plany na najbliższe miesiące, 
podsumowano przygotowania do Drugiej Konferencji 
Stowarzyszenia oraz omówiono sprawy bieżące w 
Stowarzyszeniu. 
Prezes Zarządu Główny Stowarzyszenia UroConti p. Anna 
Sarbak wystosowała do prezesów wszystkich regionalnych 
oddziałów stowarzyszenia pismo informujące o pracach 
nad zmianą statutu, tak aby możliwe było utworzenie sekcji 
prostaty. 

 
Czerwiec: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

5 czerwca 2012 Stowarzyszenie „UroConti” uczestniczyło w konferencji 
prasowej organizowanej w Centrum Prasowym PAP 
Niepełnosprawni w Polsce – miało być lepiej, będzie gorzej? 
Prelegentem konferencji była Anna Sarbak, prezes 
„UroConti”, która zaprezentowała uczestnikom postulaty 
stowarzyszenia. 

5 czerwca 2012 Spotkanie p. Anny Sarbak z przedstawicielką NFZ p. Jolantą 
Górecką. 

18 czerwca 2012 Druga Konferencja Stowarzyszenia „UroConti”. W 
konferencji udział wzięło ok. 130 osób: przedstawiciele 
międzynarodowych organizacji pacjenckich: WFIP 
(Holandia), ICS (Kanada), EUCOMED (Litwa, Węgry, 
Czechy), przedstawiciele polskich organizacji pacjenckich, 
członkowie 8 oddziałów Stowarzyszenia „UroConti”. 

18 czerwca 2012 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. Podczas 
zebrania delegaci dokonali zmian w statucie 
Stowarzyszenia oraz podpisali się pod listem otwartym do 



     

 

Ministra Zdrowia, w którym wyrazili swoje rozczarowanie 
brakiem reakcji Ministerstwa Zdrowia na poruszane tematy 
podczas konferencji „UroConti”. 

26 czerwca W imieniu Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” zostało 
wystosowane do prof. Marka Sosnowskiego, nowego 
Prezesa PTU pismo z prośbą o zapoznanie się z 
argumentami stowarzyszenia, ustosunkowanie się do nich i 
wsparcie działań „UroConti” w Ministerstwie Zdrowia. 

  
 
Lipiec: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

3 lipca 2012 

Przesłanie listu otwartego Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Delegatów Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia, 
Wiceministrów Zdrowia (Jakuba Szulca, Aleksandera 
Soplińskiego),członków Sejmowej oraz Senackiej Komisji 
Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjentów oraz mediów.Przesłono 
postulaty Stowarzsyzenia i poproszono o spotkanie z 
Ministrem Zdrowia. 

 
Przygotowanie szóstego numer Biuletynu Informacyjnego 
Stowarzyszenia „UroConti”. 

23 lipiec 2012 
Ministerstwo Zdrowia wysłało do ZG „UroConti” 
odpowiedź na list otwarty delegatów NWZD i zaprosiło 
Zarząd na spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. 

 
Sierpień: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

24 sierpnia 2012 

Przedstawicielki  Stowarzyszenia „UroConti” wzięły udział 
w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. 
Celem spotkania było omówienie kwestii nowelizacji 
przepisów regulujących zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zwrócenie uwagi na 
uwzględnienie postulatów Stowarzyszenia w nowym 
rozporządzeniu. 

24 sierpnia 2012 

Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało opinie dot. 
projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych na konsultację społeczne (odnośnie leków na 
prostatę) 

 
Wrzesień: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

5 września 2012 

Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti”. 
Na spotkaniu zaplanowano działania legislacyjne na kolejne 
miesiące. 
Najbliższym wydarzeniem będzie akcja „Walka z mitami”, w 
ramach której przedstawiciele Stowarzyszenia wyślą do 
decydentów – Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Sejmowej i 
Senackiej Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i 
Rodziny przesyłkę zawierającą list oraz fragment pieluchy 



     

 

symbolizujący refundację jaką obecnie gwarantuje budżet 
państwa.  
W programie Rady Stowarzyszenia zaplanowano 
omówienie kwestii zmian do statutu dot. Utworzenia sekcji 
prostaty- wniosek ZG. 

22 września 2012 
Udział przedstawicieli Zarządu Głównego oraz Programu 
NTM w Białej Sobocie w Poznaniu. 

24 września  2012 Targi Aktywni  50+ w Warszawie. 

 

W Super Expressie ukazał się obszerny artykuł odnośnie 
badania urodynamicznego. Wypowiedzi do gazety udzieliła 
p. Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, p. 
Teresa Bodzak z Oddziału Lubelskiego „UroConti” oraz prof. 
Tomasz Rechberger członek Rady Naukowej Programu 
NTM 

 
Październik: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

2 października 2012 
Zarząd Główny wysłał do Ministerstwa Zdrowia pismo, w 
którym zwraca uwagę na ciągły brak nowelizacji przepisów 
dot. Zaopatrzenia w  środki pomocnicze. 

22 października 2012 

Zarząd Główny wysłał uwagi do projektu rozporządzenia w 
sprawie wzoru zlecenia oraz wzoru naprawy zlecenia 
zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zarząd sprzeciwia się 
zmianie ważności realizacji zlecenia z 3 miesięcy na 1 
miesiąc. 

24 października 2012 
Stowarzyszenia „UroConti” przygotowało pismo  do posła 
Tomaszewskiego z prośbą o przygotowanie interpelacji w 
sprawie refundacji leków na OAB. 

26 październik 2012 
Spotkanie Zarządu Głównego z przedstawicielami oddziału 
mazowieckiego „UroConti” w Warszawie. 

 

Wydarzenie medialne: wysyłka pisma oraz plakatu 
zawierającego fragment pieluchy do MZ, NFZ, Sejmowej i 
Senackiej Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej i 
Rodziny. Przesyłka ma za zadanie zwrócić decydentom 
uwagę na rzeczywista refundację środków absorpcyjnych- 
średnio 1 pielucha na dobę. 

 
Przygotowano siódmy numer Biuletynu Informacyjnego 
„UroConti”. 

Listopad: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

5 listopad 2012 

Zarząd Główny wysłał do  Konsultanta Krajowego w 
dziedzinie urologii  prof. Marka Sosnowskiego pismo, w 
którym zwraca uwagę na ciągły brak nowelizacji przepisów 
dot. zaopatrzenia w  środki pomocnicze. 

5 listopad 2012 

Zarząd Główny wysłał do  Konsultanta Krajowego w 
dziedzinie urologii  prof. Marka Sosnowskiego pismo z 
prośbą o wsparcie działań stowarzyszenia zmierzających do 
poprawy sytuacji osób cierpiących na nietrzymanie moczu, 
w tym chorych na OAB. 

6 listopad 2012 
Pismo Zarządu Głównego do Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego, w którym zwrócono uwagę, że zmiany 



     

 

wprowadzone na nowej liście leków refundowanych 
(listopad 2012) uderzają w pacjentów, a także poproszono 
PTU o interwencję w związku z brakiem dostępu do leku 
Decapeptyl Depot, który stał się podstawą limitu 
refundacji. 

8 listopad 2012 
Anna Sarbak uczestniczyła w posiedzeniu Sejmowej Komisji 
Zdrowia poświęconemu refundacji leków. 

8 listopad 2012 
Pismo Zarządu Głównego do Sekretarza Generalnego ICS 
prośba o wsparcie działań Stowarzyszenia - zmierzających 
do zmiany przepisów w zakresie refundacji leków na OAB. 

12 listopad 2012  
Zarząd Główny otrzymał odpowiedź z Departamentu 
Polityki Lekowej i Farmacji MZ odnośnie refundacji leków 
na raka prostaty. 

14 listopad 2012 

Anna Sarbak uczestniczyła w konferencji organizowanej 
przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta „Seniorzy w systemie 
ochrony zdrowia”. Podczas konferencji dyskutowano o 
poprawie polityki senioralnej w systemie ochrony zdrowia.  

21 listopad 2012 

Zarząd Główny  otrzymał odpowiedz od Artura Fałka 
dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w 
Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapytania dotyczącego 
prac nad nowelizacją rozporządzenia regulującego 
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze 

27 listopad 2012 

Pismo Zarządu Głównego do firmy Astellas, w którym 
przekazano informacje odnośnie konieczności 
kontynuowania działań na rzecz zmiany przepisów z 
zakresu refundacji leków na OAB oraz bieżących działań 
organizacji w tym zakresie. 

29 listopad 2012 
Zarząd Główny otrzymał odpowiedź od NFZ w sprawie 
miesięcznego limitu refundowanych środków 
absorpcyjnych - odpowiedź na akcję medialną „UroConti”  

 
Grudzień: 

DATA DZIAŁALNOŚĆ 

7 grudnia 2012 
Zarząd Główny otrzymał pismo od posłanki Ewy Kołodziej w 
sprawie złożonej przez posłankę interpelacji odnośnie 
refundacji środków absorpcyjnych. 

14 grudnia 2012 

Anna Sarbak oraz Maria Szramska wzięły udział w 
spotkaniu założycielskim Polskiej Federacji Opiekunów. 
Stowarzyszenie „UroConti” zostało jednym z członków 
Federacji.  

28 grudnia 2012 

Zarząd Główny wysłał do Rzecznika Praw Pacjenta pismo  
poruszające m.in. problematykę braku nowelizacji 
rozporządzenia regulującego zaopatrzenie ortopedyczne i 
pomocnicze oraz braku zmian w kwestii refundacji środków 
absorpcyjnych. 

 
Został przygotowany ósmy numer Biuletynu 
Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti” 

 
 


