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STYCZEŃ 2017 

 

1. Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do senatora Tomasza Grodzkiego (PO), członka 

Senackiej Komisji Zdrowia, pełniącego funkcję Ministra Zdrowia w tzw. „gabinecie cieni” 

Platformy Obywatelskiej. W ramach pisma zawarte zostały informacje o dotychczasowych 

działaniach Stowarzyszenia „UroConti” mających na celu umożliwienie polskim pacjentom z 

NTM dostępu do najnowszych, sprawdzonych metod leczniczych, w tym neuromodulacji 

nerwów krzyżowych, a także dostępu do refundowanych środków absorpcyjnych dobrej jakości. 

Przedstawiona została także prośba o wsparcie działań Stowarzyszenia poprzez składanie 

oświadczeń senatorskich do Ministra Zdrowia oraz informacja o skierowanym przez Zarząd i 

Radę Stowarzyszenia liście do ministra Konstantego Radziwiłła z 8 grudnia 2016 r. 

 

2. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do posła Bartosza Arłukowicza (PO), 

Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. W ramach pisma, zawarta została informacja 

dotycząca obaw pacjentów związanych z reformą ustawy o wyrobach medycznych, jak również 

dotycząca obowiązujących w refundacji limitów. Przedstawiona została także informacja o liście 

otwartym Rady Stowarzyszenia, skierowanym do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła 8 

grudnia 2016 r., w którym zawarte zostały postulaty m.in. poszerzenia zakresu substancji 

leczniczych stosowanych w hormonoterapii raka gruczołu krokowego. W piśmie zawarta została 

również informacja o tym, że mimo już sześcioletniego okresu od złożenia wniosku 

refundacyjnego przez Stowarzyszenie „UroConti”, w Polsce wciąż nie została dołączona do 

koszyka świadczeń gwarantowanych neuromodulacja nerwów krzyżowych. Stowarzyszenie 

skierowało także prośbę o możliwość zorganizowania posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, 

poświęconego problemom pacjentów borykających się z nietrzymaniem moczu. 

 

3. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o spotkanie z Zarządem, podczas 

którego mogłyby zostać omówione postulaty związane z refundacją leków.  

 

4. Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało pismo od Rzecznika Praw Pacjenta, Krystyny B. 

Kozłowskiej, będące odpowiedzią na list Stowarzyszenia z dnia 22 listopada 2016 r.  W liście 

zawarta została informacja, że Rzecznik Praw Pacjenta 6 grudnia 2016 r. zwrócił się do Ministra 

Zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o przekazanie informacji, czy planowane jest 

włączenie procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie 

NTM do katalogu świadczeń gwarantowanych. 
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5. Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” otrzymał zaproszenie do udziału w spotkaniu 

Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofem Łandą.  

 

6. W styczniu pojawiła się treść interpelacji nr 9333 się złożona przez Józefę Szczurek-Żelazko do 

Ministra Zdrowia w sprawie projektowanych zmian w ustawie o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz w 

niektórych innych ustawach.  

 

7. Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do redaktor Karoliny Kowalskiej, w związku z 

artykułem „Ustawa zablokowana, pacjenci przepłacają”, opublikowanym na łamach 

„Rzeczpospolitej” 29 grudnia 2016 r. W liście wskazane zostały błędne informacje, zawarte w 

artykule.  

 

LUTY 2017 

 

1. 9 lutego Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti”, p. Anna Sarbak, wzięła udział w 

posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, 

którego tematem były zmiany w ustawie refundacyjnej wyrobów medycznych - szanse i 

zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia, pacjenta i producenta. Wśród gości spotkania, znaleźli 

się m.in. Magdalena Piegat z organizacji STOMAlife oraz Dorota Kaniewska z organizacji 

POLiLKO, jak również Wojciech Szefke, Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu 

Medycznego Technomed. Podczas spotkania, Prezes Anna Sarbak rozmawiała z Przewodniczącą 

Zespołu, poseł Lidią Gądek (PO) na temat możliwości indywidualnego spotkania poświęconego 

sytuacji polskich pacjentów z NTM.  

 

2. Przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia „UroConti” - Prezes Zarządu Anna Sarbak oraz 

Sekretarz Zarządu Maria Szramska - uczestniczyły w XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów w 

Warszawie, które odbyło się w dniach 10-11 lutego 2017 r. Konferencja została zorganizowana 

przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Chorego. Główny 

punkt XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów stanowiła debata na temat szans i zagrożeń, jakie 

stanowią dla pacjentów planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. 

 

3. 23 lutego Prezes Zarządu Anna Sarbak oraz Sekretarz Zarządu Maria Szramska uczestniczyły w 

posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, pod tytułem „Współpraca między 

pacjentami a Ministrem Zdrowia - czy jest możliwy udział pacjentów w procesach 

decyzyjnych?”. W posiedzeniu, uczestniczyli m.in. Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia, Stanisław Maćkowiak - Federacja Pacjentów Polskich, przedstawiciele 

Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas posiedzenia, 

omówione zostały między innymi koncepcje uregulowań prawnych dotyczących udziału 

pacjentów w procesach refundacyjnych. 
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4. Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało zaproszenie do udziału w spotkaniu z cyklu „Dialog dla 

Zdrowia”, które odbędzie się 3 marca br. Spotkania „Dialogu dla Zdrowia zostały wznowione po 

kilkumiesięcznej przerwie, która wynikała ze zmian personalnych w działach resortu zdrowia 

odpowiedzialnych za dialog ze środowiskiem pacjentów. Na planowane posiedzenie Dialogu dla 

Zdrowia, Stowarzyszenie „UroConti” zgłosiło następujący temat: Na jakim stadium są prace nad 

dołączeniem do katalogu świadczeń gwarantowanych zabiegu neuromodulacji nerwów 

krzyżowych? 

 

5. Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało zaproszenie na spotkanie od Kamili Malinowskiej, 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, 

zaplanowane na 7 marca br. Głównym tematem spotkania będzie stan prac nad implementacją 

procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń gwarantowanych. 

 

6. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do poseł Lidii Gądek (PO), Przewodniczącej 

Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.  Stowarzyszenie 

zwróciło się z prośbą o możliwość poświęcenia jednego z posiedzeń zespołu tematyce obecnej 

sytuacji pacjentów z problemem nietrzymania moczu w Polsce oraz z prośbą o indywidualne 

spotkanie. Przedstawiona została dotychczasowa działalność Stowarzyszenia służąca poprawie 

sytuacji chorych w Polsce. W piśmie zawarta została także informacja o niskiej świadomości 

lekarzy POZ na temat metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza 

nadreaktywnego, w tym m.in. neuromodulacji nerwów krzyżowych oraz informacje związane z 

dostępnością do środków absorpcyjnych. 

 

7. 28 lutego wyemitowany został odcinek programu „Po prostu zdrowie” (TVP), który został 

poświęcony tematowi leczenia nietrzymania moczu oraz zespołu pęcherza nadreaktywnego. 

Obok tematu profilaktyki i kinezyterapii w nietrzymaniu moczu, szeroko omówiona została 

terapia neuromodulacji nerwów krzyżowych. W programie wzięły udział m.in. przedstawicielki 

Stowarzyszenia „UroConti” z oddziału łódzkiego i lubelskiego, jak również prof. Marek 

Sosnowski, były konsultant krajowy w dziedzinie urologii, kierownik Kliniki Urologii w 

Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi a także dr Mariusz Blewniewski, łódzki 

urolog specjalizujący się w leczeniu NTM.  

 

8. Stowarzyszenie „UroConti” rozesłało informację prasową, dotyczącą neuromodulacji nerwów 

krzyżowych. W informacji prasowej zawarte zostały informacje dotyczące przebiegu i profilu 

bezpieczeństwa procedury neuromodulacji. Opisane zostały także dotychczasowe starania 

Stowarzyszenia „UroConti” o dołączenie tej procedury do katalogu świadczeń gwarantowanych. 

 

9. Przygotowany został pierwszy numer Biuletynu Stowarzyszenia „UroConti”, który został 

rozesłany do około 10 000 subskrybentów i umieszczony na stronie www.uroconti.pl.  
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MARZEC 2017 

 

1. 3 marca Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, p. Anna Sarbak, uczestniczyła w spotkaniu z cyklu 

„Dialog dla Zdrowia”. Podczas posiedzenia, Stowarzyszenie „UroConti” zadało następujące 

pytanie: Na jakim stadium są prace nad dołączeniem do katalogu świadczeń gwarantowanych 

zabiegu neuromodulacji nerwów krzyżowych? W odpowiedzi, przedstawiciele Ministerstwa 

Zdrowia poinformowali, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace analityczne, które 

mają na celu ocenę zasadności zakwalifikowania procedury neuromodulacji krzyżowej do 

koszyka świadczeń gwarantowanych, jak również, że konieczna jest aktualizacja danych 

kosztowych przekazanych przez producenta. Prezes Anna Sarbak poruszyła również temat 

zmian w dziedzinie refundowanych wyrobów medycznych, w szczególności w kontekście 

środków absorpcyjnych. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, obecni na spotkaniu, 

oświadczyli, że celem planowanych zmian legislacyjnych jest lepsza dostępność wyrobów 

medycznych dla pacjentów oraz zmniejszenie dopłat pacjentów do wyrobów medycznych. 

 

2. 7 marca Stowarzyszenie „UroConti” odbyło spotkanie z p. Kamilą Malinowską, Zastępcą 

Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu 

uczestniczyli: Prezes Zarządu Głównego Anna Sarbak, a także Przewodnicząca Sekcji Pęcherza 

Teresa Bodzak, Prezes Oddziału Mazowieckiego Elżbieta Żukowska. Podczas spotkania 

omówiono temat obecnych ograniczeń w refundacji środków absorpcyjnych, w kontekście 

nowego projektu ustawy o wyrobach medycznych. Pani Kamila Malinowska przekazała 

członkom „UroConti” obecnym na spotkaniu, że planowane zmiany mają zagwarantować, że 

pacjenci będą mieli dostęp do wyrobów medycznych, w tym środków absorpcyjnych, wysokiej 

jakości. Na spotkaniu p. Kamila Malinowska zadeklarowała także, że limity ilościowe dla środków 

absorpcyjnych zostaną podniesione. Nie wspomniała o przygotowywanej nowelizacji 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 

zlecenie. Tematem spotkania był również stan prac nad implementacją procedury 

neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń gwarantowanych. Pani Kamila 

Malinowska przekazała członkom „UroConti” obecnym na spotkaniu, że negocjacje z 

producentem, związane z możliwością dołączenia procedury neuromodulacji nerwów 

krzyżowych do katalogu świadczeń gwarantowanych, są przedłużone w związku ze zmianą przez 

producenta ceny wyrobu medycznego InterStim. Członkowie „UroConti” zreferowali także 

dotychczasowe działania Stowarzyszenia, zmierzające do wprowadzenia tej procedury do 

katalogu świadczeń gwarantowanych.  

 

3. 8 marca Prezes Stowarzyszenia „UroConti” p. Anna Sarbak uczestniczyła w posiedzeniu 

Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, pod tytułem „Wyzwania w leczeniu chorób 

kobiecych”, podczas którego miała wystąpienie nt. działalności Stowarzyszenia. W spotkaniu 

uczestniczyły między innymi przedstawicielki Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych 

Radioterapią, Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia, czy też 
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Stowarzyszenia Kwiat Kobiecości. Podczas spotkania, przedstawicielki organizacji pacjenckich 

dyskutowały na temat szans poprawy systemu opieki zdrowotnej tak, by kobiety czuły się 

szczególnie otoczone troską.  

 

4. 28 marca Prezes Stowarzyszenia „UroConti” p. Anna Sarbak uczestniczyła w spotkaniu z okazji 

25-lecia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 

zaprosiło organizacje pacjenckie, w tym Stowarzyszenie „UroConti”, do współpracy, wzajemnej 

wymiany doświadczeń i wspólnych wystąpień na rzecz pacjentów i podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz medycyny rodzinnej. Na wspólnej konferencji prasowej, oprócz podpisania 

listu intencyjnego, odbyło się wystąpienie Konsultanta Krajowego d/s medycyny rodzinnej, 

prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, wystąpienia przedstawicieli organizacji 

pacjenckich oraz dyskusja z udziałem dziennikarzy. Prezes Anna Sarbak zaprezentowała 

działalność i najważniejsze postulaty Stowarzyszenia „UroConti”. 

 

5. 29 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego połączone ze spotkaniem z Główną Komisją 

Rewizyjną. 

 

6. 30 marca Prezes Stowarzyszenia p. Anna Sarbak oraz Sekretarz Stowarzyszenia p. Maria 

Szramska uczestniczyły w spotkaniu rozpoczynającym udział w kontynuacji projektu unijnego: 

Capacity Building Programme, organizowanym przez Federację Pacjentów Polskich oraz 

Europejskie Forum Pacjentów (EPF). Uczestnicy projektu, tj. wybrane organizacje pacjenckie, w 

ciągu nadchodzących miesięcy uzyskają wsparcie eksperckie skierowane na indywidualną 

współpracę z daną organizacją. Celem współpracy będzie pomoc w rozwiązaniu problemów, 

jakie organizacje pacjenckie napotykają w swojej codziennej, organizacyjnej aktywności, 

zwiększenie możliwości oddziaływania w kontaktach z instytucjami systemu ochrony zdrowia, 

decydentami, a także wzmocnienie umiejętności pozyskiwania funduszy na pomoc dla 

pacjentów. 

 

7. W nawiązaniu do informacji przekazanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 

Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do p. Adama Jagody, Dyrektora Generalnego 

Medtronic Polska sp. z. o.o. W liście skierowana została prośba o udzielenie informacji na temat 

obecnego stadium negocjacji producenta z Ministerstwem Zdrowia, dotyczących refundacji 

procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych. W piśmie zawarte zostało również zapytanie, 

czy cena wyrobu medycznego InterStim stosowanego w ramach w/w świadczenia rzeczywiście 

została przez producenta podniesiona, przez co przewidywane zakończenie procedury 

refundacyjnej po raz kolejny zostanie przesunięte w czasie. Pismo zostało skierowane także do 

wiadomości Ministra Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii.   

 

8. 13 marca Stowarzyszenie „UroConti” wysłało list do Stanisława Maćkowiaka, Prezesa Federacji 

Pacjentów Polskich, odnośnie jego wypowiedzi na temat stanowiska „UroConti” o środkach 
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absorpcyjnych, wygłoszonej podczas kongresu Health Challenges Congress w Katowicach 9 

marca. 

 

9. 16 marca Stowarzyszenie „UroConti” wysłało list do Wojciecha Kuty, redaktora naczelnego 

Rynku Zdrowia. W liście znajduje się informacja dot. kontrowersyjnych wypowiedzi Stanisława 

Maćkowiaka na temat stanowiska „UroConti” o środkach absorpcyjnych, które zostały 

przedstawione podczas Health Challenges Congress w Katowicach. 

 

10. 9 marca pojawiła się odpowiedź na interpelację (nr 10274) posła Dariusza Starzyckiego (PiS) w 

sprawie projektowanych zmian do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

 

11. 21 marca opublikowano nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  wykazu  

wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konsultacje społeczne w sprawie 

rozporządzenia potrwają do 11 kwietnia.  

 

12. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu wyznaczającego kierunki polityki senioralnej w 

Polsce: „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. 

Uczestnictwo.” Dokument ten jest projektem strategicznym w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. 

 

KWIECIEŃ 2017 

 

1. Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, p. Anna Sarbak oraz Przewodniczący Sekcji Prostaty 

„UroConti”, p. Bogusław Olawski, uczestniczyli w I Międzynarodowym Kongresie Patient 

Empowerment, który odbył się w dniach 24-25 kwietnia w Warszawie. Podczas Kongresu, 

szeroko dyskutowane były między innymi takie tematy, jak skuteczna współpraca organizacji 

pacjenckich i firm farmaceutycznych, prawa pacjenta, rozwój badań klinicznych, tworzenie 

kampanii społecznych  

w obszarze zdrowia, koordynowana opieka zdrowotna, leczenie wspomagające, kształcenie 

lekarzy z dziedziny komunikacji z pacjentem.  

 

2. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. W 

piśmie zawarte zostały informacje na temat ostatniego spotkania „UroConti” z p. Kamilą 

Malinowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie 

Zdrowia, oraz przekazanych podczas spotkania informacji na temat stanu procedowania 

wniosku dotyczącego neuromodulacji nerwów krzyżowych. Przedstawiona została także prośba 

o zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli następujących stron: Stowarzyszenia 

„UroConti”, Ministerstwa Zdrowia, firmy Medtronic Polska sp. z o.o. oraz konsultanta krajowego 

w dziedzinie urologii, którego celem byłoby wyjaśnienie powstałego nieporozumienia i 
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umożliwienie jak najszybszego zakończenia procedury refundacyjnej Powyższe pismo do 

ministra Konstantego Radziwiłła zostało wysłane także do wiadomości: p. Adama Jagody, 

Dyrektora Generalnego Medtronic Polska sp. z. o.o. oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

urologii, dr hab. n. med. Artura Antoniewicza.  

 

3. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do posła Tomasza Latosa, wiceprzewodniczącego 

Sejmowej Komisji Zdrowia. W piśmie przekazane zostały informacje dotyczące ponad sześciu lat 

dotychczasowych działań „UroConti”, zmierzających do udostępnienia pacjentom procedury 

neuromodulacji nerwów krzyżowych, jak również na temat ostatnich informacji uzyskanych od 

przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz producenta. W liście zawarta została także prośba o 

wsparcie działań Stowarzyszenia mających na celu udostępnienie pacjentom tej procedury, 

poprzez składanie interpelacji i zapytań do Ministra Zdrowia.  

 

4. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do poseł Anny Czech, Przewodniczącej 

Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. W piśmie przekazane zostały 

informacje dotyczące ponad sześciu lat dotychczasowych działań „UroConti”, zmierzających do 

udostępnienia pacjentom procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych, jak również na temat 

ostatnich informacji uzyskanych od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz producenta. W 

liście zawarta została także prośba o wsparcie działań Stowarzyszenia mających na celu 

udostępnienie pacjentom tej poprzez składanie interpelacji i zapytań do Ministra Zdrowia. 

 

5. Stowarzyszenie „UroConti” wystosowało pismo do posła Pawła Grabowskiego (Kukiz’15). Pismo 

powstało w reakcji na odpowiedź na interpelację poselską nr 7753 w sprawie refundacji 

środków absorpcyjnych oraz specjalizacji uroginekologicznej, udzieloną przez podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Łandę. W piśmie zostały wskazane nieścisłości, jakie 

znalazły się w ww. odpowiedzi. 

 

6. 3 kwietnia wpłynęła interpelacja poselska (nr 11690) poseł Beaty Małeckiej-Libery (PO) w 

sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych 

ustaw w zakresie zasad finansowania wyrobów medycznych.  

 

7. 5 kwietnia miało miejsce pierwsze posiedzenie zespołu ds. opracowania polityki dotyczącej 

wyrobów medycznych powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. 

Posiedzeniu przewodniczył Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda. Zastępcą przewodniczącego 

Zespołu została wicedyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Kamila Malinowska.  

 

8. 11 kwietnia zakończono konsultacje społeczne do nowego projektu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 9 marca br. 

Swoje uwagi wysłały do Ministerstwa Zdrowia miedzy innymi: Stowarzyszenie „UroConti”, 
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Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, Małopolski Sejmik Organizacji Osób 

Niepełnosprawnych, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.  

 

9. 12 kwietnia w związku ze zmianami personalnymi w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia, 

minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza 

Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nowe zarządzenie poszerzyło 

kompetencje: 

 wiceministra Marka Tombarkiewicza, który będzie nadzorował wszystkie zadania 

realizowane przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji, 

 wiceministra Zbigniewa Króla, który będzie sprawował nadzór nad Departamentem Analiz i 

Strategii oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

 

10. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do redaktora naczelnego Rynku Zdrowia, p. 

Wojciecha Kuty. W liście zawarte zostały informacje dotyczące nieścisłości w opublikowanym 

na stronie internetowej rynekzdrowia.pl 7 marca br. artykule „Kraków: pionierska w Polsce 

operacja neuromodulacji pęcherza moczowego”. Przekazana została między innymi informacja 

o poprzednich operacjach wszczepienia neuromodulatora nerwów krzyżowych, które miały 

miejsce w Polsce.  

 

MAJ 2017 

 

1. 9 maja ukazała się odpowiedź na interpelację nr 11690 Beaty Małeckiej-Libery (PO) w sprawie 

projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw w 

zakresie zasad finansowania wyrobów medycznych. W odpowiedzi wiceministra zdrowia Marka 

Tombarkiewicza, zawarta została informacja, że projektowana regulacja ma na celu m.in. 

przemodelowanie systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce, tak aby w możliwie 

najlepszy sposób odpowiadał on potrzebom społecznym.  

 

2. 18 maja opublikowano uwagi wystosowane w ramach konsultacji społecznych do nowego 

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie, w tym między innymi propozycje Stowarzyszenia „UroConti”. 

 

3. Stowarzyszenie „UroConti” skontaktowało się z Ministerstwem Zdrowia z zapytaniem  

o pismo do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, przesłane 24 kwietnia br. W piśmie 

zawarte zostały informacje na temat ostatniego spotkania „UroConti” z p. Kamilą Malinowską, 

Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, oraz 

przekazanych podczas spotkania informacji na temat stanu procedowania wniosku dotyczącego 

neuromodulacji nerwów krzyżowych. Stowarzyszenie uzyskało informację, że pismo zostało 
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skierowane do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, a osobą odpowiedzialną za 

prowadzenie sprawy jest p. Konrad Maruszczyk.  

 

4. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do posła Pawła Grabowskiego (Kukiz’15). W 

piśmie przekazane zostały informacje dotyczące ponad sześciu lat dotychczasowych działań 

„UroConti”, zmierzających do udostępnienia procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych 

pacjentom, jak również prośba o wsparcie działań Stowarzyszenia poprzez składanie interpelacji 

i zapytań do Ministra Zdrowia. 

 

5. 31 maja Maria Szramska, Sekretarz Zarządu Głównego „UroConti” uczestniczyła w spotkaniu 

Dialogu Zdrowia, podczas którego rozmawiano na temat wyrobów medycznych wydawanych 

na zlecenie. Podczas posiedzenia, ze strony ministerialnej obecni byli m.in. Minister Konstanty 

Radziwiłł oraz Podsekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko. Ze względu na zdominowanie 

przebiegu spotkania przez temat sieci szpitali, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 

poinformowali, że odpowiedź na pytania Stowarzyszenia zostanie udzielona na następnym 

spotkaniu Dialogu dla Zdrowia, które zaplanowane zostało na 20 czerwca br.   

 

6. 31 maja Maria Szramska, Sekretarz Zarządu Głównego „UroConti”, wzięła udział w spotkaniu 

Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w Warszawie. Podczas spotkania omawiane były 

możliwe formy współpracy organizacji zrzeszonych w Koalicji. Wstępnie ustalane były także 

wspólne cele stanowisk i rekomendacje w ważnych dla organizacji sprawach. 

 

7. 31 maja na stronie www.uroconti.pl został opublikowany drugi w tym roku numer Biuletynu 

informacyjnego Stowarzyszenia, który został również wysłany do ok. 10 000 odbiorców.  

 

CZERWIEC 2017 

 

1. 20 czerwca odbyła się sesja pacjencka będąca integralną częścią 47. Kongresu Naukowego 

Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wielu 

organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”. Omawiane były 

m.in. kwestie dostępu pacjentów urologicznych w Polsce do najnowszych metod 

terapeutycznych. Podczas sesji pacjenckiej do Ministra Zdrowia skierowany został list otwarty 

pacjentów urologicznych. 

 

2. 26 czerwca odbyła się ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, 

będąca zwieńczeniem tegorocznego Światowego Tygodnia Kontynencji. W konferencji wzięli 

udział członkowie Stowarzyszenia „UroConti”, reprezentujący 8 oddziałów (Bydgoszcz, Gdańsk, 

Łódź, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków), reprezentanci innych organizacji 

pacjenckich, przedstawiciele instytucji publicznych: m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta, a także przedstawiciele mediów.  
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3. 26 czerwca odbyło się również Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „UroConti”, podczas 

którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Delegaci skierowali do Ministra Zdrowia, 

Konstantego Radziwiłła, list otwarty. Celem listu było zwrócenie uwagi kierownictwa 

Ministerstwa Zdrowia na najważniejsze problemy pacjentów z NTM, a także skłonienie 

kierownictwa Ministerstwa Zdrowia do spotkania z Zarządem Głównym. 

 

4. Stowarzyszenie „UroConti” skontaktowało się z Ministerstwem Zdrowia z zapytaniem  

o pismo do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, przesłane 24 kwietnia br. W piśmie 

zawarte zostały informacje na temat ostatniego spotkania „UroConti” z p. Kamilą Malinowską, 

Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, oraz 

przekazanych podczas spotkania informacji na temat stanu  procedowania wniosku 

dotyczącego neuromodulacji nerwów krzyżowych. Stowarzyszenie uzyskało informację, że 

pismo zostało skierowane do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, a osobą 

odpowiedzialną za prowadzenie sprawy jest p. Konrad Maruszczyk.  

 

5. Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do mediów informację prasową dotyczącą 

zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja br., w ramach którego uprawnienia do wypisywania 

środków absorpcyjnych zyskali m.in. lekarze ginekolodzy. 

 

6. Z okazji Światowego Tygodnia Kontynencji, Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało 

do mediów dwie informacje prasowe. 

 

7. Opublikowany został raport „Pacjent z NTM z systemie opieki zdrowotnej 2017”. Raport został 

zamieszczony na stronie internetowej www.ntm.pl oraz www.uroconti.pl. Na lipiec 

zaplanowana została wysyłka raportu do wybranych instytucji i osób.  

 

8. Opublikowana została tegoroczna wersja „Poradnika dla pacjentów z OAB”. W poradniku 

opisany został rekomendowany schemat leczenia pacjentów cierpiących na zespół pęcherza 

nadreaktywnego. Poradnik został opublikowany na stronie internetowej www.ntm.pl oraz 

www.uroconti.pl. 

 

9. Stowarzyszenie „UroConti” objęło swoim patronatem publikację „Poradnik dla pacjentów 

urologicznych i ich rodzin”, pod redakcją prof. Piotra Chłosty. Książka jest dedykowana 

pacjentom oraz ich rodzinom i zawiera zbiór najnowszej wiedzy o profilaktyce, diagnostyce, 

leczeniu i postępowaniu po leczeniu w chorobach urologicznych. Autorami Poradnika są 

praktykujący lekarze należący do znamienitego grona specjalistów w dziedzinie urologii, 

dietetyki, endokrynologii i anestezjologii. 
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10. 22 czerwca Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2017 r. 

oraz uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu 

Zdrowia za 2016 r. 

 

11. 24 czerwca ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie z dnia 9 lutego 

2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania polityki dotyczącej wyrobów 

medycznych.  

 

12. 27 czerwca Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

obowiązujących od 1 lipca 2017 r. 

 

LIPIEC 2017 

 

1. 4 lipca Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego, Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji 

Prostaty oraz Artur Marcinek, Członek Zarządu Sekcji Prostaty, uczestniczyli w spotkaniu z cyklu 

„Dialog dla Zdrowia” w Ministerstwie Zdrowia. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia, w spotkaniu 

uczestniczyły: Kamila Malinowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i 

Farmacji; Magdalena Cysewska - Wydział Refundacyjno-Analityczny Departamentu Polityki 

Lekowej i Farmacji, Agnieszka Ostrowska - Wydział Wyrobów Medycznych Departamentu 

Polityki Lekowej i Farmacji. Przedstawiciele „UroConti” zadali pytanie o to, kiedy procedura 

neuromodulacji nerwów krzyżowych zostanie dołączona do katalogu świadczeń 

gwarantowanych. Jak zauważyła p. Kamila Malinowska, w toku rozmów producenta z 

Ministerstwem Zdrowia, udało się uzyskać zapewnienie, iż koszty wyrobu zostaną utrzymane na 

poziomie, który został przejęty w ramach przeprowadzanych analiz HTA. Przekazała także 

informację, że w Ministerstwie Zdrowia zakończyły się prace analityczne mające na celu ocenę 

zasadności zakwalifikowania świadczenia neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia 

gwarantowanego. Podczas spotkania, omówiony został również temat poszerzenia programu 

lekowego w leczeniu zaawansowanego raka prostaty. 

 

2. 10 lipca Ministerstwo Zdrowia skierowało odpowiedź na list Rady i Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia „UroConti”, skierowany do Ministra Zdrowia w dniu 24 maja br. W odpowiedzi, 

podpisanej przez Podsekretarza Stanu Zbigniewa Króla, znajduje się informacja, że trwają prace 

nad kolejną nowelizacją przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przekazana została również informacja, że w 

Ministerstwie Zdrowia zakończyły się prace analityczne mające na celu ocenę zasadności 

zakwalifikowania świadczenia neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego. W 

odpowiedzi zawarta została także informacja, że aktualnie postępowanie związane z lekiem 

enzalutamid (Xtandi) jest na ostatnim etapie, tj. podjęcie ostatecznej decyzji przez Ministra 
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Zdrowia, które nastąpi po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całości zebranej w sprawie 

dokumentacji. 

 

3. Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2017” został rozesłany między innymi do: 

członków Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konsultantów krajowych w 

dziedzinie urologii oraz ginekologii i położnictwa. Do raportu dołączony został list przewodni 

Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, Anny Sarbak.  

 

4. „Poradnik dla pacjenta z OAB”, został rozesłany miedzy innymi do: współpracujących lekarzy 

urologów oraz ginekologów z klinik i ośrodków w różnych miastach Polski: Warszawie, Poznaniu, 

Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, dziewięciu oddziałów 

regionalnych Stowarzyszenia „UroConti” oraz współpracujących organizacji pacjenckich między 

innymi: Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator, Federacji Pacjentów 

Polskich, Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, Polskiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsianego. 

 

5. Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do mediów informację prasową dotyczącą 

opublikowania raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej”.  

 

6. 1 lipca Minister Zdrowia powołał do komisji ekonomicznej Barbarę Walenciuk - Dyrektor 

Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Komisja Ekonomiczna jest 

zespołem, który prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. Komisja liczy 17 członków, w tym 12 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 5 

przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

7. 10 lipca opublikowano uchwałę nr 14/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 

lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu 

Zdrowia na 2018 r. oraz uchwałę nr 15/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  6 

lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego 

Funduszu Zdrowia na 2017 r.  

 

8. 18 lipca na wniosek partii rządzącej powołano podkomisję stałą ds. organizacji ochrony zdrowia 

i innowacji w medycynie. Komisja zajmie się opiniowaniem zapowiedzianych już przez resort 

zdrowia licznych projektów ustaw i zmian związanych z organizacją systemu zdrowia.  

 

9. 19 lipca opublikowano zarządzenie nr 52/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w 

sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego 

Funduszu Zdrowia na 2017 rok.  
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SIERPIEŃ 2017 

 

1. Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź na list otwarty pacjentów urologicznych, 

skierowany do Ministra Zdrowia podczas sesji pacjenckiej w ramach 47. Kongresu Naukowego 

Polskiego Towarzystwa Urologicznego 20 czerwca br. W ramach odpowiedzi, udzielonej przez 

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, podpisanej przez p. Kamilę Malinowską, 

zawarta jest informacja, że obecnie trwają prace nad nowelizacją Ministra Zdrowia z dnia 29 

maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, między innymi 

w zakresie zwiększenia limitów ilościowych na refundację środków absorpcyjnych z 60 sztuk na 

90 sztuk miesięcznie. W odpowiedzi zawarta jest również informacja, że Minister Zdrowia podjął 

decyzję o zakwalifikowaniu neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na 

nadreaktywność pęcherza moczowego oraz niedoczynność mięśnia wypieracza u dorosłych 

pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej jako świadczenie gwarantowane, oraz że 

obecnie w Ministerstwie trwają prace  mające na celu opracowanie opisu świadczenia, które 

posłuży do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia szpitalnego. 

 

2. Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało zaproszenie na spotkanie z cyklu „Dialog dla Zdrowia”, 

które odbędzie się 24 października br.  

 

3. Powołany został nowy konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Profesora 

Stanisława Radowickiego zastąpił na tym stanowisku prof. Krzysztof Czajkowski z II Katedry i 

Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w 

Warszawie.  

 

4. 11 sierpnia opublikowano zarządzenie nr 70/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 

na 2017 rok.  

 

5. Ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zakresu czynności 

Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.  

 

WRZESIEŃ 2017 

 

1. Stowarzyszenie „UroConti” rozesłało raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 

2017”, między innymi do: członków Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, przedstawicieli 

Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konsultantów 

krajowych w dziedzinie urologii oraz ginekologii i położnictwa. 
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2. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do p. Marcina Czecha, w którym pogratulowało 

objęcia funkcji Podsekretarza w Ministerstwie Zdrowia i przedstawiło swoje postulaty, prosząc 

jednocześnie o spotkanie. 

 

3. Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało pismo od poseł Alicji Chybickiej. W piśmie przekazane 

zostały podziękowania za przesłanie raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 

2017”, dzięki któremu możliwe będzie pogłębienie wiedzy z zakresu leczenia osób z chorobami 

nietrzymania moczu w Polsce.  

 

4. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do poseł Anny Czech, Przewodniczącej 

Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. W piśmie przedstawiona została 

prośba o składanie interpelacji i zapytań do Ministra Zdrowia, w sprawie możliwości poszerzenia 

zakresu leków refundowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego. 

 

5. Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do pana Mariusz Salenty - pierwszego pacjenta w 

Polsce, któremu został wszczepiony neuromodulator nerwów krzyżowych. W piśmie zawarte 

zostało zaproszenie do dołączenia do grona członków stowarzyszenia, jak również zadane 

zostało pytanie o to, czy p. Mariusz Salenta posiada dodatkowe informacje na temat możliwego 

terminu wprowadzenia świadczenia w ramach świadczeń szpitalnych. 

 

6. Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” skierował do prezesów wszystkich oddziałów 

regionalnych komunikat, w którym poinformował, że Departament Analiz i Strategii 

Ministerstwa Zdrowia poinformował, że Minister Zdrowia podjął decyzję o zakwalifikowaniu 

neuromodulacji nerwów krzyżowych dla pacjentów cierpiących na nadreaktywność pęcherza 

moczowego oraz niedoczynność mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzenia 

terapii standardowej, jak również, że aktualnie w resorcie trwają prace mające na celu 

opracowanie opisu świadczenia, które posłuży do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

 

PAŹDZIERNIK 2017 

 

1. 10 października odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób z NTM 

„UroConti”. W trakcie spotkania została omówiona sytuacja pacjentów z nietrzymaniem moczu 

w zakresie profilaktyki i leczenia tego schorzenia. 

 

2. 17 października Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu Głównego, uczestniczyła w posiedzeniu 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Posiedzenie poświęcone było 

tematowi dostępu osób chorych i niesamodzielnych do wyrobów medycznych w Polsce. 
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3. 23 października Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” wysłało pismo do p. Marcina Czecha, 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pismo zostało wysłane w ramach konsultacji 

społecznych po publikacji projektu nowej listy refundacyjnej. W piśmie odnotowano brak decyzji 

o poszerzeniu listy leków refundowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego. 

 

4. 25 października Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do p. Tomasz Matyni, Szefa Gabinetu 

Politycznego Ministra Zdrowia, z prośbą o interwencję w celu przyspieszenia umieszczenia w 

katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów 

cierpiących na ciężkie postacie NTM. 

 

5. 27 października Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do p. Marcina Czecha, Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W piśmie przedstawione zostało stanowisko Stowarzyszenia w 

kwestii reformy systemu zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwłaszcza w środki absorpcyjne, 

między innymi w kontekście zapowiadanej nowelizacji ustawy o refundacji wyrobów 

medycznych. W piśmie została uwzględniona również informacja dot. problemów z refundacją 

leków dla pacjentów z OAB (badanie urodynamiczne).  

6. 30 października Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” skierowało pisma do: Antoniego 

Szymańskiego, Jana Filipa Libickiego, Mieczysława Augustyna, Jarosława Dudy, czterech 

senatorów, którzy współorganizowali posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny dot. wyrobów 

medycznych.. W piśmie dotyczącym zmiany systemu refundacji środków absorpcyjnych została 

uwzględniona informacja dot. problemów z refundacją leków dla pacjentów z OAB (badanie 

urodynamiczne). 

 

LISTOPAD 2017 

 

1. 6 listopada miało miejsce spotkanie „Dialogu dla Zdrowia”. W spotkaniu udział wzięła z ramienia 

Ministerstwa Zdrowia, sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko. Stowarzyszenie „UroConti” 

reprezentowała Teresa Bodzak, Przewodnicząca Sekcji Pęcherza. 

 

2. 9 listopada Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Bartłomieja Łukasza Chmielowca, 

Rzecznika Praw Pacjenta. W piśmie pogratulowano wyboru na stanowisko Rzecznika Praw 

Pacjenta oraz opisana została lista problemów, z którymi  Stowarzyszenie mierzy się od wielu 

lat i wymagają one interwencji Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

3. 15 listopada opublikowano zarządzenie nr 113/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu 

Zdrowia na 2017 r. 

 

4. 21 listopada odbyło się II Spotkanie Liderów Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Podczas 

spotkania Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. 
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5. 21 listopada w Hotelu Marriott odbyła się międzynarodowa konferencja „Inwestycje społeczne 

Zdrowie+”, organizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Podczas konferencji 

Stowarzyszenie reprezentowała Elżbieta Żukowska - Sekretarz Zarządu Głównego. Na obradach 

omówiono m. in. efektywną organizację, racjonalne wydatki i realne oszczędności Służby 

Zdrowia. 

 

6. 22 listopada Stowarzyszenie UroConti skierowało pismo do p. Józefy Szczurek-Żelazko, 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w którym podziękowano za deklarację złożoną 

podczas posiedzenia „Dialog dla Zdrowia” w sprawie osobistego zaangażowania się w 

przyspieszenie umieszczenia w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji 

krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM. 

 

7. 28 listopada Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W piśmie wymieniono tematy, z którymi „UroConti” mierzy się 

od wielu lat i wymagają one poszerzenia, w nawiązaniu do nowej ustawy „6 proc. PKB na 

zdrowie”. 

 

8. Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało zaproszenie na spotkanie Rzecznika Praw pacjenta z 

organizacjami pacjenckimi zaplanowane na 6 grudnia 2017 r. Spotkanie ma na celu 

zainaugurować współpracę na rzecz poprawy sytuacji pacjentów w Polsce. Stowarzyszenie 

będzie reprezentować p. Teresa Bodzak, Przewodnicząca Sekcji Pęcherza. 

 

GRUDZIEŃ 2017 

 

1. 4 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało pismo od Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja 

Chmielowca, w którym zawarte jest podziękowanie za przesłane gratulacje w związku z 

objęciem nowego stanowiska. W piśmie potwierdzone zostało także spotkanie w dniu 6 grudnia 

2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, mające na celu zainaugurować współpracę na rzecz 

poprawy sytuacji pacjentów w Polsce.  

 

2. W dniu 6 grudnia podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia „UroConti” uczestnicy spotkania 

podpisali apel do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Apel został przekazany do 

Ministerstwa Zdrowia następnego dnia. 

 

3. 6 grudnia Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec gościł przedstawicieli ponad 

30 organizacji pozarządowych na spotkaniu inaugurującym podjęcie wspólnych działań nad 

wsparciem pacjentów w systemie opieki zdrowotnej. W w/w spotkaniu Stowarzyszenie 

„UroConti” reprezentowała Teresa Bodzak - Przewodnicząca Sekcji Pęcherza. Podczas spotkania 

Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje propozycje współpracy z organizacjami, obejmujące 
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zarówno działania legislacyjne jak i wsparcie informacyjno-promocyjne organizowanych przez 

obie strony przedsięwzięć. Spotkanie stanowiło także okazję do wymiany informacji, poglądów 

i spostrzeżeń związanych z przestrzeganiem praw pacjenta. 

 

4. 7 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” wzięło udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. 

Praw Pacjentów pt. „Organizacja opieki w chorobach związanych z zaburzeniami oddawania 

moczu u kobiet i mężczyzn w ramach opieki zintegrowanej na poziomie lekarza POZ”. 

Stowarzyszenie UroConti reprezentowało trzech przedstawicieli: Elżbieta Żukowska - Sekretarz 

Zarządu Głównego, Teresa Bodzak - Przewodnicząca Sekcji Pęcherza oraz Tomasz Michałek - 

Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy międzynarodowej. Podczas spotkania zaprezentowano 

„Model opieki koordynowanej nad dorosłym pacjentem z dolegliwościami dolnych dróg 

moczowych w ramach POZ” opracowany przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, ekspertów 

klinicznych w dziedzinie ginekologii oraz Fundację Eksperci dla Zdrowia. 

 

5. 11 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do Ministra Zdrowia, Konstantego 

Radziwiłła w ramach konsultacji publicznych. W piśmie zawarte zostały uwagi Stowarzyszenia 

„UroConti” do opublikowanego 5 grudnia 2017 r. projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  

 

6. 15 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało pismo od p. Tapaniego Sury, Prezesa Zarządu 

firmy Astellas Pharma Sp. z o. o. W piśmie udzielono informacji, na jakim etapie procedowany 

jest obecnie wniosek o objęcie refundacją substancji czynnej mirabegron. 

 

7. 19 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do 41 Posłanek z Parlamentarnej Grupy 

Kobiet. W piśmie zwrócono się z prośbą o wsparcie starań Stowarzyszenia o poprawę losu kobiet 

zmagających się z zespołem pęcherza nadreaktywnego poprzez składanie interpelacji i zapytań 

do Ministra Zdrowia. 

 

8. 19 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika 

Praw Pacjenta. W piśmie Stowarzyszenie podziękowało za spotkanie, które odbyło się 6 grudnia 

2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, oraz poprosiło o kolejne spotkanie w celu 

przedyskutowania dalszych szczegółów dot. działań nad wsparciem pacjentów w systemie 

opieki zdrowotnej.  

 

9. 19 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” zgłosiło uwagi w ramach konsultacji publicznych do 

opublikowanego 18 grudnia 2017 r. projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r. 

 

10. 22 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” wysłało pismo do Ministra Zdrowia, Konstantego 

Radziwiłła. W związku z pismem z dnia 30 listopada 2017 r. i brakiem odpowiedzi, ponownie 
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zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn braku decyzji o poszerzeniu listy leków 

refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o substancję mirabegron. 

 

11. 22 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało pismo od Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja 

Chmielowca. W piśmie Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził swoją gotowość do podjęcia 

wspólnych działań na rzecz poprawy i ochrony praw pacjentów oraz zaprosił do udziału w 

projekcie polegającym na wzajemnym udzielaniu pacjentom porad eksperckich przez 

przedstawicieli Stowarzyszenia „UroConti” oraz pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta.  

 

12. 29 grudnia Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało pismo od p. Katarzyny Boneckiej, Naczelnika 

Wydziału Refundacyjno-Prawnego w Ministerstwie Zdrowia. W piśmie wyjaśniono przyczyny 

braku decyzji o poszerzeniu listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB). Poinformowano również o podtrzymaniu negatywnej decyzji dla 

wniosku dot. refundacji mirabegronu. 
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