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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UROCONTI” 

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2015 
 

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: 

 

 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". 
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 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 9 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.  
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MAJ 2015:  

 

 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:  

o mirabegron  

o toksyna botulinowa 

o neuromodulacja. 

 

CZERWIEC 2015: 

 

 W dniach 22-28 czerwca w Polsce po raz siódmy obchodzono Światowy Tydzień Kontynencji. 

Stowarzyszenie "UroConti" na terenie wszystkich oddziałów aktywnie nagłaśniało idee Tygodnia 

i informowało o możliwościach terapeutycznych w leczeniu NTM. 

 22 czerwca Stowarzyszenie we współpracy z Fundacją Ogólnopolskie Porozumienie 

Uniwersytetów III Wieku zorganizowało w Warszawie konferencję pt. „Pacjent z NTM - potrzeby 

a rzeczywistość”. Głównym założeniem konferencji było zwrócenie uwagi na problem 

nietrzymania moczu w obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa. W konferencji udział 

wzięli członkowie Stowarzyszenia ze wszystkich oddziałów, przedstawiciele organizacji 

pacjenckich, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika 

Praw Pacjenta oraz mediów. 

 22 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia. Podczas Zebrania na 

kolejną kadencję wybrano Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. 

 Delegaci Walnego Zebrania wystosowali list otwarty do Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali 

zawierający postulaty Stowarzyszenia oraz prośbę o spotkanie z Zarządem Głównym. 

 Stowarzyszenie uczestniczyło w powstawaniu raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki 

zdrowotnej 2015”. W raporcie przedstawione zostały najnowsze statystyki dotyczące kosztów 

związanych z nietrzymaniem moczu, opisana została również refundacja leków, nowych terapii 

i zaopatrzenia w środki absorpcyjne oraz rekomendowany schemat leczenia pęcherza 

nadreaktywnego (OAB).  

 W imieniu Stowarzyszenia przygotowane zostały pisma do firm farmaceutycznych - 

producentów leków refundowanych na zespół pęcherza nadreaktywnego (Astellas, Actavis, 

Recordati, Teva), w których zawarta została prośba o ponowne złożenie wniosków 

refundacyjnych w związku z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo Stowarzyszenia 

dotyczące możliwości zniesienia obowiązku wykonywania badania urodynamicznego jako 
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warunku skorzystania z refundacji leków na OAB (Ministerstwo wskazało, że według 

obowiązujących przepisów, może działać jedynie na wniosek stosownych podmiotów - 

producentów).  

 

LIPIEC 2015: 

 

 21 lipca poseł Tadeusz Tomaszewski złożył interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy 

warunków życia osób cierpiących na nietrzymanie moczu. Postulaty zgłoszone zostały przez 

Stowarzyszenie „UroConti” i dotyczyły przede wszystkim zapewnienia odpowiedniej opieki 

lekarskiej pacjentom z tym schorzeniem, świadczeń zdrowotnych oraz leków i środków 

medycznych. 

 Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź na list otwarty Delegatów Walnego Zebrania. W 

odpowiedzi została zawarta informacja, że wszelkie potencjalne zmiany w zakresie refundacji 

leków i rozszerzenia produktów refundowanych o nowe substancje czynne mogą dotyczyć 

wyłącznie produktów, dla których został złożony wniosek. 

 W lipcu ukazał się drugi w 2015 roku numer Biuletynu Stowarzyszenia „UroConti”, w którym 

opublikowano sprawozdanie ze Światowego Tygodnia Kontynencji. Biuletyn został 

zamieszczony na stronie www.uroconti.pl oraz rozesłany do ok. 10 000 subskrybentów. 

 

SIERPIEŃ 2015: 

 

 7 sierpnia senator Grażyna Sztark złożyła oświadczenie do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej 

sytuacji osób cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, które zmuszone są - w celu 

uzyskania diagnozy i podjęcia prawidłowego leczenia tego schorzenia - do wykonania badania 

urodynamicznego. 

 Stowarzyszenie przystąpiło do projektu „Liderzy Zdrowia”, w którym biorą udział różne 

organizacje pacjenckie. Projekt służy zwróceniu uwagi parlamentarzystów na postulaty 

organizacji, zamieszczane na stronie internetowej www.liderzyzdrowia.pl, a także wyłonieniu 

tzw. liderów zdrowia - parlamentarzystów, którzy są najbardziej aktywni we wspieraniu 

organizacji pacjenckich poprzez składanie interpelacji oraz oświadczeń.  

 Stowarzyszenie otrzymało pismo od Prezesa firmy Astellas Pharma, w którym zawarta została 

informacja o ponownym złożeniu wniosku refundacyjnego dla leku Vesicare we wskazaniu: 

„leczenie zespołu pęcherza nadreaktywnego”. W liście wyrażona została opinia firmy Astellas, 

że konieczność wykonywania badania urodynamicznego w celu rozpoznania zespołu pęcherza 

nadreaktywnego pozostaje w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz 

stanowiskiem środowisk medycznych. 

 26 sierpnia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, miało miejsce spotkanie Prezes Stowarzyszenia 

Anny Sarbak z przedstawicielami Biura - p. Marzanną Bieńkowską, Dyrektor Wydziału 

Interwencyjno-Poradniczego oraz p. Agatą Skrętowską z Wydziału Dialogu Społecznego i 
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Komunikacji. Celem spotkania było omówienie rekomendacji i wniosków opisanych w raporcie 

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2015”. 

 Stowarzyszenie otrzymało list od p. Zuzanny Grabusińskiej (Zastępca Dyrektora Departamentu 

Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) stanowiący odpowiedź na raport 

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2015”. W piśmie zawarta została informacja 

dotycząca planowanego uwzględnienia wniosków zawartych w raporcie w przyszłych 

działaniach Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, m.in. w działaniach edukacyjnych 

skierowanych do ogółu społeczeństwa. 

 12 sierpnia przedstawiciele Zarządu Głównego wzięli udział w spotkaniu z cyklu „Dialog dla 

Zdrowia”, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia.  

 

WRZESIEŃ 2015: 

 

 195 ginekologów obecnych na Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Łodzi (3-

5 września) podpisało się pod petycją Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia w sprawie usunięcia 

zapisu dotyczącego konieczności wykonania badania urodynamicznego  jako warunku 

refundacji leków na zespół pęcherza nadreaktywnego. Na stoisku Stowarzyszenia dyżurowali 

przedstawiciele Oddziału Łódzkiego.  

 143 urologów  obecnych na Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego  w Warszawie (17-

19 września) podpisało się pod petycją Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia w sprawie usunięcia 

zapisu dotyczącego konieczności wykonania badania urodynamicznego  jako warunku 

refundacji leków na zespół pęcherza nadreaktywnego. Na stoisku Stowarzyszenia dyżurowali 

przedstawiciele Zarządu Głównego i Oddziału Mazowieckiego.  

 23 września przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji Koalicji „Na pomoc 

niesamodzielnym” w Pile pt. „Pomoc osobom niesamodzielnym - bezpieczna starość”.  

 25 września w Krakowie, został powołany Małopolski Oddział Stowarzyszenia. W spotkaniu 

założycielskim uczestniczyła Prezes Zarządu Głównego. 

 W odpowiedzi na prośbę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,  

Stowarzyszenie wysłało opinię ekspercką w sprawie objęcia refundacją leku Vesicare we 

wskazaniu: zespół pęcherza nadreaktywnego bez wcześniejszego potwierdzenia diagnozy 

badaniem urodynamicznym. Stowarzyszanie wysłało również pismo do Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji z prośbą o możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Rady 

Przejrzystości dotyczącego ww. postępowania. 

 Stowarzyszenie skierowało pismo do posła Marka Hoka, przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. 

Zdrowia Publicznego, z prośbą o wsparcie postulatów Stowarzyszenia, w tym zwiększenia 

limitów ilościowych na refundowane środki absorpcyjne do minimum 90 sztuk miesięcznie oraz  

wprowadzenia jednego, kryterium (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji 

środków absorpcyjnych. 
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 Senator Helena Hatka złożyła oświadczenie senatorskie skierowane do Ministra Zdrowia, w 

sprawie usunięcia obowiązku wykonywania badania urodynamicznego jako warunku refundacji 

w leczeniu. Oświadczenie dotyczyło bezzasadności wymogu wykonywania badania 

urodynamicznego oraz problemów, z jakimi muszą zmagać się pacjenci postawieni przed 

koniecznością wykonywania tego badania. 

 Stowarzyszenie wysłało podziękowanie za działania na rzecz pacjentów z NTM do senator 

Grażyny Sztark, która w sierpniu wystosowała oświadczenie senatorskie do Ministra Zdrowia w 

sprawie trudnej sytuacji pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.  

 W imieniu Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, rozesłano informację przedstawiającą 

wnioski z analizy farmakoekonomicznej dotyczącej badania urodynamicznego do posłów i 

senatorów z Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia.  

 

PAŹDZIERNIK 2015: 

 

 5 października w Warszawie (Ogród Saski) Stowarzyszenie uczestniczyło w 

obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Na stoisku Stowarzyszenia dyżurowali 

przedstawiciele Zarządu Głównego i Oddziału Mazowieckiego. 

 W dniach 9-10 października, w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania 

Współczesnej Geriatrii i Gerontologii 2015. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: Od 

teorii do praktyki”. W Konferencji wzięły osoby zajmujące się zawodowo problemami ludzi 

starszych, pracownicy  naukowi, lekarze oraz przedstawiciele organizacji i urzędów, w których 

sferze działalności i zainteresowań znajdują się szeroko rozumiane problemy geriatrii i 

gerontologii. Stowarzyszenie reprezentowała Prezes Anna Sarbak. 

 16 października w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta doszło do spotkania przedstawicieli 

propacjenckich organizacji pozarządowych i społecznych, w sprawie prawa pacjenta do 

sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Anna Sarbak, 

która wraz z przedstawicielami innych organizacji działających na rzecz określonej grupy 

pacjentów została poproszona o włączenie się w akcję promowania i szerzenia wiedzy o tym 

prawie.  

 W odpowiedzi na prośbę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,  

Stowarzyszenie przygotowało odpowiedzi na uzupełniające pytania w ramach opinii eksperckiej 

w sprawie objęcia refundacją leku Vesicare. W celu zebrania potrzebnych danych, 

przeprowadzono ankietę telefoniczną wśród członków Stowarzyszenia, na podstawie których 

pozyskano żądane informacje oraz opracowano odpowiedzi na pytania zadane przez AOTMiT.  

 Stowarzyszenie „UroConti”, po raz kolejny zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o 

ostateczne usunięcie zapisu warunkującego refundację leków w pęcherzu nadreaktywnym 

wykonaniem badania urodynamicznego. 

 W październiku ukazał się trzeci w 2015 roku numer Biuletynu Stowarzyszenia „UroConti”, w 

którym  poruszony został temat aktywności parlamentarzystów (interpelacje, oświadczenia), 

dotyczących sytuacji pacjentów z nietrzymaniem moczu w kontekście ograniczeń refundacji 
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środków absorpcyjnych. Biuletyn został zamieszczony na stronie www.uroconti.pl oraz 

rozesłany do ok. 10 000 subskrybentów. 

 

LISTOPAD 2015: 

 

 Stowarzyszenie przygotowało i wysłało pismo do nowo wybranego Ministra Zdrowia 

Konstantego Radziwiłła. W piśmie, przedstawiającym najważniejsze postulaty Stowarzyszenia, 

zawarta została informacja o potrzebie zwiększenia limitów ilościowych na refundowane środki 

absorpcyjne oraz wprowadzenia jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) 

uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych. List został podpisany przez Zarząd 

Główny oraz Radę Stowarzyszenia. 

 Stowarzyszenie otrzymało z Ministerstwa Zdrowia pismo, w którym zawarte było pytanie o 

wyrażenie zgody na ujawnienie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia danych 

osobowych podmiotu wnoszącego petycję oraz sygnatariuszy petycji w sprawie zniesienia 

obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu 

farmakologicznym zespołu pęcherza nadreaktywnego. 

 

GRUDZIEŃ 2015 

 

 Stowarzyszenie przygotowało i wysłało pisma do posłów i senatorów, którzy w poprzedniej 

kadencji Sejmu i Senatu składali interpelacje i zapytania ws. poprawy sytuacji polskich 

pacjentów z NTM. W listach złożono podziękowanie za wsparcie działań Stowarzyszenia, a także 

zawarto prośbę o dalszą pomoc poprzez składanie interpelacji oraz oświadczeń do Ministra 

Zdrowia. 

 Przygotowany został czwarty numer Biuletynu Stowarzyszenia „UroConti”, który został 

rozesłany do około 10 000 subskrybentów i umieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 21 grudnia Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu z cyklu „Dialog dla Zdrowia” w 

Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyły: Prezes Oddziału Lubelskiego „UroConti” 

Anna Goch oraz Teresa Bodzak (przewodnicząca sekcji pęcherza). W wydarzeniu wziął udział 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, a także Podsekretarz Stanu w MZ Piotr Warczyński. 

 Stowarzyszenie przygotowało i wysłało pisma do: prof. Marka Sosnowskiego, Konsultanta 

Krajowego w dziedzinie urologii, prof. Stanisława Radowickiego, Konsultanta Krajowego w 

dziedzinie ginekologii oraz doc. Jacka Tomaszewskiego z Sekcji Uroginekologii Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego. W pismach zawarta została prośba o interwencję u nowego 

Ministra Zdrowia w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego wpisania 

substancji leczniczej mirabegron na listę leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza 

nadreaktywnego. 

 W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Zdrowia, w którym zawarte zostało pytanie o wyrażenie 

zgody na ujawnienie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia danych osobowych 

podmiotu wnoszącego petycję oraz sygnatariuszy petycji w sprawie zniesienia obowiązku 
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wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu 

farmakologicznym zespołu pęcherza nadreaktywnego, Stowarzyszenie przesłało do 

Ministerstwa Zdrowia zgodę na opublikowanie na stronie internetowej MZ ww. petycji. 
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