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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UROCONTI” 

STYCZEŃ 2014 – MAJ 2015 

 

STYCZEŃ 2014: 

 Zarząd Główny zgłosił swój akces do Dialogu dla Zdrowia – cyklicznych spotkań 

organizacji pacjenckich z Ministerstwem Zdrowia poświęconych problematyce zmian 

systemowych w ochronie zdrowia, prowadzonych przez Federację Pacjentów Polskich.  

 

Stowarzyszenie zostało przyjęte do grona organizacji pacjenckich biorących udział 

w spotkaniach Dialogu dla Zdrowia. 

 

 W imieniu Stowarzyszenia „UroConti” przesłano do Tomasza Latosa, przewodniczącego 

Sejmowej Komisji Zdrowia pismo z prośbą o organizację posiedzenia Sejmowej Komisji 

Zdrowia, podczas którego Ministerstwo Zdrowia zaprezentuje zmiany jakie zaszły na 

przestrzeni ostatnich 9 lat w kwestii epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i leczenia 

nietrzymania moczu. 

 

 W imieniu Stowarzyszenia „UroConti” zredagowano oraz przesłano do posłów i senatorów 

z Komisji Zdrowia pisma prezentujące problematykę zachorowalności na OAB i NTM wraz 

z raportami: Analiza społeczno-ekonomiczna NTM i Wsparcie pacjenta z NTM w systemie 

opieki zdrowotnej. 

 

 Z uwagi na trudności w dostępie do refundowanych środków absorpcyjnych, które miały 

miejsce z początkiem stycznia 2014 r., Stowarzyszenie „UroConti” podjęło interwencję  w 

tej sprawie wystosowując pismo do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w którym 

oczekiwało wyjaśnień zaistniałej sytuacji i natychmiastowego rozwiązania problemu. 

Pismo zostało przesłane również do wiadomości NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

W odpowiedzi Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało pismo od Ministra Zdrowia, prezesa 

NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta będące wyjaśnieniem sytuacji związanej z 

ograniczonym dostępem do redundancji środków absorpcyjnych na skutek 

nieprawidłowych kodów. 

 

 W związku z komunikatem NFZ wprowadzającym poważne ograniczenia w dostępie do 

refundacji zmienników środków absorpcyjnych, Zarząd Główny Stowarzyszenia 

„UroConti” podjął natychmiastową interwencje w tej sprawie, kierując pisma z prośbą o 

wyjaśnienie sytuacji do: 

 p.o. Prezesa NFZ Marcina Pakulskiego 

 Ministra Zdrowia  Bartosza Arłukowicza 

 Premiera RP Donalda Tuska. 

Komunikat został również skierowany do mediów.  

 

Nagłośnienie problemu przez Stowarzyszenie „UroConti” wpłynęło na zmianę decyzji NFZ 

w kwestii zasad refundacji środków absorpcyjnych. Wszystkie wymienione w nowym 
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rozporządzeniu środki absorpcyjne (bez określania ich chłonności) ponownie zaczęły być 

refundowane przez NFZ. 

Luty 2014: 

 Członkinie Zarządu Głównego (Anna Sarbak, Maria Szramska) wzięły udział w VIII Forum 

Liderów Organizacji Pacjentów. Podczas konferencji jak co roku odbyła się debata z 

Ministrem Zdrowia poświęcona sytuacji w ochronie zdrowia. Stowarzyszenie „UroConti” 

zgłosiło na debatę swoje pytania dotyczące dostępu do leczenia osób z NTM oraz 

zaopatrzenia w środki chłonne. Niestety pytania stowarzyszenia nie zostały wyczytane 

podczas debaty. 

 

 Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” wystosował pismo do prof. Tomasza 

Rechbergera w sprawie wsparcie inicjatywy „UroConti” zmierzającej do zorganizowania 

posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia nt. chorób układu moczowo-płciowego.  

 

 W odpowiedzi na pismo skierowane do przewodniczącego Tomasza Latosa, Zarząd 

Główny Stowarzyszenia „UroConti” otrzymał korespondencję z biura poselskiego 

Tomasza Latosa (Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia) z zaproszeniem na 

spotkanie. Planowany termin spotkania to 24 marca godz. 13.00 w Biurze Poselskim ul. 

Paderewskiego 28/2 w Bydgoszczy.  

 

W spotkaniu będą uczestniczyć: poseł Tomasz Latos, prezes Zarządu Głównego Anna 

Sarbak,  prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego - prof. Zbigniew Wolski oraz 

dyrektor Programu NTM – Tomasz Michałek. Spotkanie będzie poświęcone problematyce 

nietrzymania moczu oraz organizacji posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia poświęconej 

temu zagadnieniu. 

 

 Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” wystosował pismo do prof. Zbigniewa 

Wolskiego w sprawie wsparcie inicjatywy „UroConti” zmierzającej do zorganizowania 

posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia nt. chorób układu moczowo-płciowego.  

 

 W dn. 27 lutego p. prezes Anna Sarbak wzięła udział w kolejnym posiedzeniu z cyklu 

„Dialog dla zdrowia”. 

 

 W imieniu Stowarzyszenia „UroConti” przesłano do posłanki Bożeny Szydłowskiej, 

Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet prośbę o spotkanie, w celu omówienia 

organizacji posiedzenia Parlamentarnej Grupy Kobiet nt. problemu NTM. 

 

MARZEC 2014: 

 W dniu 13 marca odbyło się spotkanie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z  działalności 

stowarzyszenia za rok 2013 r.  

 

 W dniu 27 marca odbyło się kolejne spotkanie Dialogu dla Zdrowia. W spotkaniu 

uczestniczyła Maria Szramska – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti”. 
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Przed spotkaniem Dialogu dla Zdrowia z ramienia Stowarzyszenia został zgłoszony kolejny 

temat do dyskusji: Leczenie OAB w Polsce – od pieluch po neuromodulację (brak 

systemowych rozwiązań). 

Decyzją organizatorów Dialogu dla Zdrowia, z uwagi na zaplanowane wystąpienie 

przedstawiciela resortu zdrowia, zgłoszony przez „UroConti” temat został przesunięty na 

kolejne spotkanie. 

 24 marca przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” wzięli udział w spotkaniu z posłem 

Tomaszem Latosem i prof. Zbigniewem Wolskim. Spotkanie było poświęcone 

problematyce nietrzymania moczu oraz organizacji posiedzenia Sejmowej Komisji 

Zdrowia poświęconej temu zagadnieniu.  

 

W spotkaniu ze strony Stowarzyszenia uczestniczyły: prezes Zarządu Głównego - Anna 

Sarbak,  przedstawicielka oddziału kujawsko-pomorskiego - Bożena Kunh. Rolę eksperta 

merytorycznego Stowarzyszenia „UroConti” na spotkaniu pełnił dyrektor Programu NTM 

– Tomasz Michałek.  

 Został przygotowany trzynasty numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia 

„UroConti”. Biuletyn adresowany jest do polityków i liderów opinii. 

 

 W dn. 27. marca odbyły się warsztaty dla dziennikarzy nt. zachorowalności na OAB z 

udziałem ekspertów i pacjentów (pod patronatem Stowarzyszenia „UroConti”). Podczas 

spotkania prezes Sarbak zaprezentowała raport „Sytuacja chorych na zespół pęcherza 

nadreaktywnego w Polsce”. Dziennikarzom przekazano materiały prasowe odnośnie 

działalności Stowarzyszenia oraz skrót najważniejszych informacji zawartych w raporcie. 

Podczas warsztatów członkinie Stowarzyszenia „UroConti” udzielały dziennikarzom 

indywidualnych wywiadów. 

 

KWIECIEŃ 2014: 

 

 W dn. 28 kwietnia odbyło się spotkanie prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” 

Anny Sarbak z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet, posłanką Bożeną 

Szydłowską.  

 

Podczas spotkania omówiono sytuację pacjentów cierpiących na nietrzymania moczu 

(NTM) w Polsce oraz możliwość organizacji pod patronatem Parlamentarnej Grupy Kobiet 

debaty z udziałem ekspertów, pacjentów i mediów nt. epidemiologii, profilaktyki, 

diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu w Polsce. Przewodnicząca wykazała duże 

zainteresowanie tematyką i zapowiedziała chęć wsparcia ww. inicjatywy. Na maj 

zaplanowano spotkanie operacyjne w tej sprawie. 

 

MAJ 2014: 

 W dn. 26 maja w Lublinie odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób z 

NTM „UroConti”. Podczas spotkania omówiono m.in. aktywność stowarzyszenia 

„UroConti” na najbliższe miesiące, planowane działania w zakresie popularyzowania 

tematyki leczenia OAB oraz organizację tegorocznego Światowego Tygodnia Kontynencji. 
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CZERWIEC 2014: 

 

 W związku z obchodami tegorocznego Światowego Tygodnia Kontynencji (23-

29.06.2014), Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” we współpracy z Programem NTM 

zorganizowało szereg wydarzeń poświęconych problematyce nietrzymania moczu: 

 

 Forum 55 PLUS – Kierunki rozwoju rynku senioralnego w Polsce- konferencja 

             wzorowana na GFI w Madrycie; 

 Debata ekspertów pod patronatem „Rzeczpospolitej” - pęcherz nadreaktywny   

             problemem społeczny  (2.06.2014r ,”Rzeczpospolita”); 

 Debata Parlamentarnej Grupy Kobiet na temat chorych na zespół pęcherza 

nadreaktywnego (OAB) w Polsce. (24.06.2014, sejm RP); 

 

 Aktywności na trenie oddziałów Stowarzyszenia „UroConti” dedykowane osobom z  

NTM. 

 

 Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” otrzymał pismo z Departamentu Polityki 

Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie spotkania przedstawicieli 

stowarzyszenia z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia, w którym resort zdrowia informuje, 

iż termin planowanego spotkania zostanie wkrótce wyznaczony. 

 

 17 czerwca odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie Dialogu dla Zdrowia. W 

spotkaniu udział wzięła Maria Szramska - przedstawicielka Zarządu Głównego  

Stowarzyszenia „UroConti”. Na posiedzenie został zgłoszony temat Leczenie OAB w 

Polsce – od pieluch po neuromodulację - brak systemowych rozwiązań. 

 

LIPIEC 2014: 

 

 W związku z trwającym od kilku lat sporem między Stowarzyszeniem „UroConti” a 

Ministerstwem Zdrowia w sprawie badania urodynamicznego, które jest warunkiem do 

otrzymania refundowanych leków stosowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego, 

Stowarzyszenie zdecydowało się poprosić o jednoznaczne opinie w tej sprawie:  

 Agencje Oceny Technologii Medycznych,  

 Polskie Towarzystwo Urologiczne,  

 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 

 Konsultantów Krajowych ds. urologii i ginekologii. 

 

 Zarząd Główny otrzymał pismo od senator Heleny Hatki, dotyczące interwencji Pani 

senator w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sytuacji pacjentów cierpiących na NTM i OAB.  

 

 Został przygotowany czternasty numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia 

„UroConti”. Biuletyn adresowany jest do polityków i liderów opinii. 
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SIERPIEŃ 2014: 

 

 Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało zaproszenie do udziału w Sesji Pacjentów 

Urologicznych podczas 44. Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Podczas 

spotkania zostanie przedstawiona aktualna sytuacja pacjentów cierpiących na OAB. 

Stowarzyszenie wystosowało do prof. Włodzimierza Baranowskiego prośbę o wystąpienie 

na ww. spotkaniu jako ekspert Stowarzyszenia. 

 

 Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedzi na pisma w sprawie opinii dot. wymogu 

badania urodynamicznego przy refundacji leków na OAB. Swoją opinie w tej sprawie 

przesłali: 

o Agencja Oceny Technologii Medycznych;  

o Konsultant Krajowy ds. urologii; 

o Konsultant Krajowy ds. ginekologii. 

 

Żaden z ekspertów nie potwierdził wymogu przeprowadzania badania urodynamicznego 

jako badania niezbędnego dla diagnozy OAB, jak również nie wnioskował o utworzenie 

takiego zapisu na wykazie leków refundowanych. 

  

 Zarząd Główny wystosował pismo do senator Heleny Hatki, z podziękowaniem za 

dotychczasową interwencję w sprawę osób z NTM oraz prośbą o dalsze wspieranie działań 

„UroConti”. 

 

 W imieniu Zarządu Głównego został wysłany czternasty numer Biuletynu Informacyjnego 

Stowarzyszenia „UroConti”. 

 

WRZESIEŃ 2014: 

 

 9. września prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” wzięła udział w cyklu 

spotkań Dialog dla Zdrowia. Podczas spotkania została poruszona problematyka 

zaopatrzenia osób z NTM w środki absorpcyjne. Prezes „UroConti” zwróciła uwagę 

przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia obecnym na spotkaniu, że liczba refundowanych 

środków absorpcyjnych w Polsce pozostaje dwukrotnie niższa niż w innych państwach 

regionu, tj. Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Z uwagi na to resort zdrowia powinien 

podjąć stosowne kroki w celu zwiększenia obecnych limitów refundowanych środków 

absorpcyjnych.  

 

 9. września Stowarzyszenie „UroConti” wzięło udział w Sesji Pacjentów Urologicznych 

podczas 44. Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Podczas spotkania została 

przedstawiona aktualna sytuacja pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu, w tym 

ograniczenia dostępu do nowoczesnej farmakoterapii oraz zaopatrzenia w środki 

absorpcyjne. W imieniu Stowarzyszenia wystąpili: Prezes Anna Sarbak oraz prof. 

Włodzimierz Baranowski, jako ekspert Stowarzyszenia.  

 

 30. września odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti”. Podczas 

spotkania podsumowano bieżącą działalność stowarzyszenie oraz omówiono plany na 

najbliższe miesiące.  
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 Stowarzyszenie „UroConti” wystosowało do dr Wojciecha Matusewicza, Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych pismo z prośbą o uwzględnienie organizacji w pracach 

Agencji, dotyczących świadczeń (zarówno lekowych, jak i nielekowych), które odnoszą się 

do obszaru terapeutycznego – urologia. 

 

 Stowarzyszenie „UroConti” wystosowało do producentów leków na OAB, których 

preparaty znajdują się na liście leków refundowanych (Teva, Zentiva, Actavis) pisma z 

prośbą o udzielenie informacji czy w trakcie procesu refundacyjnego danego leku producent 

zaproponował uzależnienie refundacji od wyniku badania urodynamicznego. 

 

PAŹDZIERNIK 2014: 

 

 W październiku odbyło się spotkanie Sekcji Pęcherza Nadreaktywnego oraz wybór jej 

władz. Władze Sekcji zostały wprowadzone w tematykę leczenia pęcherza 

nadreaktywnego. Podczas posiedzenia została również opracowana strategia działań Sekcji 

na rzecz poprawy dostępu do leczenia dla pacjentów cierpiących na OAB na kolejne 

miesiące. 

 

LISTOPAD 2014: 

 

 Stowarzyszenie „UroConti” wystosowało pismo do Ministra Zdrowia w sprawie limitów 

cenowych na refundowane środki absorpcyjne. W swoim piśmie stowarzyszenie odniosło 

się do obowiązujących limitów cenowych, jak również do argumentacji resortu zdrowia 

dotyczącej zawyżania cen środków absorpcyjnych.  

 

 Senator Helena Hatka (PO) przesłała do Stowarzyszenia „UroConti” odpowiedź resortu 

zdrowia na stanowisko Stowarzyszenia, dotyczące dostępu do leczenia pacjentów z 

nietrzymaniem moczu i pęcherzem nadreaktywnym. 

 

 17 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Dialog dla Zdrowia. W związku z dużą 

liczbą zgłoszonych tematów, kontynuację dyskusji odnośnie dostępu do terapii pęcherza 

nadreaktywnego przesunięto na kolejne spotkanie. Przewodniczący Maćkowiak przekazał 

urzędnikom resortu zdrowia zagadnienia, które będzie chciało poruszyć Stowarzyszenie 

„UroConti” na kolejnym posiedzeniu, tak aby urzędnicy Ministerstwa Zdrowia mogli się 

przygotować do udzielenia odpowiedzi. 

 

 Anna Sarbak oraz Teresa Bodzak ze Stowarzyszenia „UroConti” udzieliły wypowiedzi 

dziennikarzowi Gazety Wyborczej nt. utrudnień w dostępie do leczenia pęcherza 

nadreaktywnego w kontekście badania urodynamicznego.  

 

GRUDZIEŃ 2014: 

 

 W dniach 11-12 grudnia odbyło się spotkanie Zarządu Głównego z Radą Stowarzyszenia 

Osób z NTM „UroConti”. Podczas posiedzenia omówiono m.in. strategię działań na 2015 

r. z zakresu promowania nowoczesnych terapii w leczeniu pęcherza nadreaktywnego 
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(OAB) wśród pacjentów, opinii publicznej oraz decydentów, a także kwestię dalszych 

działań w kierunku zmiany przepisów regulujących dostęp do leków na OAB. 

 

 W związku z tym, że podczas posiedzenia Komisji Zdrowia pt. „Rozpatrzenie informacji 

na temat chorób urologicznych – przedstawia Minister Zdrowia” (27.11.2014 r.) tematyka 

chorób urologicznych oraz sytuacji pacjentów została pominięta, Prezes Stowarzyszenia 

Osób z NTM „UroConti” Anna Sarbak wystosowała do Przewodniczącego Sejmowej 

Komisji Zdrowia, Tomasza Latosa pismo,  w którym jeszcze raz zasygnalizowała 

problemy, z którymi mierzą się chorzy na OAB i nietrzymanie moczu (NTM) oraz poprosiła 

o zorganizowanie posiedzenia Komisji Zdrowia nt. sytuacji tej grupy chorych 

 

 Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” wystosowało do Wiceministra Zdrowia, Igora 

Radziewicza-Winnickiego pismo z prośbą o spotkanie. Stowarzyszenie chciałoby omówić 

kwestię refundacji w 2015 r. nowoczesnych terapii stosowanych w leczeniu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB) (w związku z  tym, że trzy nowe terapie, otrzymały pozytywną 

rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych). 

 

 Stowarzyszenie przesłało do senator Heleny Hatki (PO) pismo w odpowiedzi na 

korespondencję odnośnie sytuacji pacjentów z OAB, prowadzoną między senator Hatką a 

Ministerstwem Zdrowia. 

 

 Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” wystosowało do Ministra Zdrowia, Bartosza 

Arłukowicza pismo, w którym przedstawiło historię działań stowarzyszenia w sprawie 

ułatwienia chorym na pęcherz nadreaktywny dostępu do farmakoterapii oraz fakty, które 

stowarzyszenie ustaliło w trakcie tych działań (w tym stanowiska ekspertów medycznych 

oraz zainteresowanych instytucji). Organizacja poprosiła Ministra Zdrowia o interwencję 

w tej sprawie   

 

 W dniu 11.12.2014r. przedstawiciele Rady Stowarzyszenia „UroConti” oraz Zarządu 

Głównego, wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Koalicję „Na 

pomoc niesamodzielnym” oraz Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i 

Społecznej, „Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy”, która 

odbyła się na terenie Sejmu RP.  

 

STYCZEŃ 2015: 

 

 Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” przesłało do organizacji pacjenckich 

zainteresowanych tematyką leczenia OAB, prośbę, o wystosowanie do resortu zdrowia 

pism popierających działania stowarzyszenia „UroConti” w zakresie poszerzenia dostępu 

do farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego. Stanowisko Stowarzyszenia „UroConti” 

poparły organizacje, fundacje i koła parkinsonowskie z całego kraju, zrzeszone w Forum 

Parkinsona Polska. 

 

LUTY 2015: 
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 10. lutego przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” wzięli udział w 

debacie z Ministrem Zdrowia, organizowanej z okazji obchodów Światowego Dnia 

Chorego. W debacie uczestniczyli: 

 

o Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia,  

o Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w MZ, 

o Beata Małecka-Libera – Sekretarz Stanu, 

o Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu, 

o Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu, 

o Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes NFZ, 

o Artur Fałek – Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. 

 

Stowarzyszenie „UroConti” zgłosiło do dyskusji m.in. tematy dotyczące zwiększenia 

limitów ilościowych na refundowane środki absorpcyjne. Niestety podczas debaty zabrakło 

miejsca na głos pacjentów.  

W rozmowach kuluarowych Stowarzyszenie usłyszało jednak deklarację, że do końca br. 

Ministerstwo Zdrowia weźmie pod uwagę postulaty Stowarzyszenia i pochyli się nad 

problemami osób cierpiących na nietrzymanie moczu. 

 Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” wystosował pismo do dr Marioli Rybki – 

konsultant krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 

w którym zaprezentował postulaty stowarzyszenia dotyczące zaopatrzenia osób z NTM 

w środki absorpcyjne. 

 

 Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” otrzymał pismo z Ministerstwa Zdrowia 

będące odpowiedzią na korespondencję stowarzyszenia w sprawie ograniczeń w dostępie 

do refundacji produktów chłonnych oraz zasad otwierania punktów, w których pacjenci 

mogą kupić refundowane środki chłonne. 

 

 Do organizacji pacjenckich zainteresowanych tematyką leczenia OAB, przesłano prośbę o 

wystosowanie do resortu zdrowia pism popierających działania stowarzyszenia 

„UroConti” w zakresie poszerzenia dostępu do farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego. 

W lutym, Stowarzyszenie „UroConti” uzyskało poparcie Stowarzyszenia Kobiet 

z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi "Magnolia". 

 

 Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” wystosowało list otwarty do Pani Premier Ewy 

Kopacz, z prośbą o wsparcie w walce o zwiększenie dostępu do terapii OAB w Polsce. 

Podobne pisma zostały przesłane do Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej, do posłanki 

Beaty Małeckiej-Libery oraz do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania 

Małgorzaty Fuszary 

 

MARZEC 2015: 

 

 3 marca Stoarzyszenie UroConti wzięło udział. W debacie Rynku Zdrowia, nt. leczenia 

osób z NTM/OAB oraz zaopatrzenia w środki absorpcyjne. Do udziału w dyskusji 

wytypowano ekspertów i decydentów, a także pozyskano do współpracy oraz 
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przygotowano merytorycznie do wypowiedzi w mediach przedstawicieli organizacji 

pacjenckich.  

 

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali do wglądu raport Leczenie OAB – gdzie jesteśmy w 

Polsce? Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” reprezentowała Teresa Bodzak. 

 4 marca br. odbyło się spotkanie Zarządu Głównego „UroConti” z Komisją Rewizyjną. 

Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące, plany na najbliższe miesiące oraz temat 

obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji (World Continence Week). 

 

 Stowarzyszenie UroConti wzięło udział w spotkaniu prasowym z okazji dnia kobiet, pt. 

„Polskich kobiet portret prawdziwy, czyli pacjentki z OAB w terapeutycznej próżni”. Na 

spotkaniu podjęto temat dostępu kobiet do leczenia pęcherza nadreaktywnego oraz 

zaopatrzenia chorych w środki absorpcyjne.  

 

W spotkaniu wzięły udział: posłanka Bożena Szydłowska, prof. Ewa Barcz, Teresa Bodzak 

ze Stowarzyszenia „UroConti” oraz przedstawicielki mediów. Wszyscy goście otrzymają 

raport Leczenie OAB – gdzie jesteśmy w Polsce. 

 

 19 marca br. w Warszawie odbyły się warsztaty dla organizacji pacjenckich, dotyczące 

Transgranicznej Opieki Zdrowotnej, organizowane przez Employees' Provident Fund 

Organisation (EPFO).  

 

W warsztatach wzięły udział przedstawicielki Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”: 

Prezes Zarządu Głównego – Anna Sarbak oraz Sekretarz Zarządu – Maria Szramska.  

 

KWIECIEŃ 2015: 

 

 28 kwietnia br. Prezes Stowarzyszenia „UroConti” udała się do Pani Posłanki Bożeny 

Szydłowskiej – Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet w celu podziękowania za 

dotychczasowe działanie na rzecz kobiet z NTM oraz prośbą o wsparcie w przy organizacji 

konferencji w ramach Światowego Tygodnia, który w tym roku przypada na 22-28 

czerwca.  

 

 Stowarzyszenie „UroConti” wystosowało pismo do Ministra Zdrowia – Bartosza 

Arłukowicza z prośbą o umożliwienie spotkania w celu omówienia perspektyw zmian 

sytuacji osób cierpiących na nietrzymanie moczu w Polsce.  

Podczas spotkania, Stowarzyszenie chciałoby zwrócić szczególną uwagę na możliwości 

dostępu polskich pacjentów do najnowszych metod leczenia, a także na problem 

zaopatrzenia chorych w środki absorpcyjne, niezbędne do prowadzenia godnego życia.  

 

Maj 2015: 
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 W dn. 22 maja w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Osób z NTM „UroConti”. Podczas spotkania omówiono m.in. aktywność stowarzyszenia 

„UroConti” na najbliższe miesiące, planowane działania w zakresie popularyzowania 

tematyki leczenia nietrzymania moczu oraz organizację Ogólnopolskiej Konferencji 

Stowarzyszenia „UroConti” , przygotowywanej w ramach inauguracji tegorocznego 

Światowego Tygodnia Kontynencji. Ponad to omówione zostały  dotychczasowe działania 

w następujących kwestiach: 

 

  likwidacji zapisu dotyczącego badania urodynamicznego; 

 poszerzenia możliwości terapeutycznych o nowoczesne formy leczenia - co dalej 

ws. pozytywnych rekomendacji: 

 mirabegron  

 toksyna botulinowa  

 neuromodulacja  

 

 

Warszawa, 22.05.2015 r. 


