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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UROCONTI” 

STYCZEŃ 2020 - GRUDZIEŃ 2020 

 

STYCZEŃ 2020 

 

1. 8 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na 

pismo z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu 

moczowo-płciowego. Pismo jest odpowiedzią na Apel Rady Stowarzyszenia, złożony  

w Ministerstwie w grudniu 2019 roku. 

 

2. 8 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na 

pismo z dnia 9 grudnia 2019 roku dotyczące leczenia pacjentów cierpiących na zespół pęcherza 

nadreaktywnego. 

 

3. 8 stycznia 2020 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie 

w ramach Forum Organizacji Pacjenckich w Podzespole „Monitoring Systemu Ochrony Zdrowia”. 

Stowarzyszenie „UroConti” podczas spotkania reprezentowała Elżbieta Żukowska, Sekretarz 

Zarządu Głównego. 

 

4. 9 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od Agnieszki Kister, Dyrektor 

Departamentu e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, odpowiedź na pismo w sprawie nowych zasad 

wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2020 roku oraz 

wydłużenia terminu umożliwiającego wystawianie zleceń na zasadach obowiązujących w 2019 

roku. 

 

5. 15 stycznia 2020 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się 

spotkanie w ramach Forum Organizacji Pacjenckich w Podzespole „Profilaktyka Zdrowotna  

i Promocja Zdrowia”. Stowarzyszenie „UroConti” podczas spotkania reprezentowała Rozalia 

Kolecka, Prezes Oddziału Mazowieckiego. Lista obszarów w zakresie profilaktyki w ochronie 

zdrowia, nad którymi chce pochylić się Stowarzyszenie „UroConti” w ramach prac zespołu, została 

zgłoszona do NFZ i obejmuje zagadnienia: 

▪ profilaktyki chorób układu moczowo-płciowego u kobiet oraz u mężczyzn, 

▪ edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej układu moczowo-płciowego w wieku szkolnym, 

▪ profilaktyki ochrony i higieny skóry. 
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6. 15 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ogólnopolskiej Federacji 

Onkologicznej (OFO) - „Silny głos pacjentów”, na którą zaproszono media oraz przedstawicieli 

organizacji pacjenckich. Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała Elżbieta Żukowska, Sekretarz 

Zarządu Głównego. 

 

7. 16 stycznia 2020 roku Wanda Dziechciarz, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

„UroConti” dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Wanda 

Dziechciarz informowała czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz 

udzielała wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

8. 22 stycznia 2020 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się 

spotkanie w ramach Forum Organizacji Pacjenckich w Podzespole „Monitoring Systemu Ochrony 

Zdrowia”. Stowarzyszenie „UroConti” podczas spotkania reprezentowała Elżbieta Żukowska, 

Sekretarz Zarządu Głównego. 

 

9. 22 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź od firmy Astellas Pharma 

na pismo z dnia 15 grudnia 2019 roku na temat objęcia refundacją leku Betmiga w II linii leczenia 

zespołu pęcherza nadreaktywengo. 

 

10. 28 stycznia 20202 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia, Macieja Miłkowskiego. W piśmie podziękowano za odpowiedź na Apel 

Rady Stowarzyszenia oraz wyrażono zaniepokojenie brakiem zmian w zakresie zaopatrzenia 

pacjentów w środki absorpcyjne. 

 

11. 31 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo z prośbą o przygotowanie  

i przesłanie aktualnych informacji zawierających optymalny schemat leczenia pacjentów z OAB, do 

wybranych lekarzy: prof. Anny Kołodziej z Wrocławia, dr hab. Artura Antoniewicza z Warszawy, prof. 

Ewy Barcz z Warszawy, prof. Tomasza Rechbergera z Lublina i prof. Zbigniewa Wolskiego  

z Bydgoszczy. 

 

12. W styczniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” rozpoczęło publikację wpisów na profilu 

Stowarzyszenia na Twitterze (https://twitter.com/UroConti). Stowarzyszenie „UroConti” 

opublikowało 5 wpisów. Na profilu na Facebooku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało  

4 wpisy.  

 

LUTY 2020 

 

1. 3 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od prof. Tomasza Rechbergera z Lublina 

aktualne standardy lecznicze postępowania u pacjentów z objawami nadreaktywności pęcherza 

moczowego. 
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2. 4 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do mediów ogólnopolskich, 

regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Kiedy dostęp do nowoczesnego leczenia?”. 

 

3. 5 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy 

Rzeczniku Praw Pacjenta, na którym ustalono zadania i priorytety działań. Stowarzyszenie 

„UroConti”, które jest członkiem Rady, reprezentowała Sekretarz Zarządu Głównego, Elżbieta 

Żukowska. 

 

4. 6 lutego 2020 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano listę stanowisk 

zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Swoje uwagi zgłosiło również 

Stowarzyszenie „UroConti”. 

 

5. 7 lutego 2020 roku do pracy w zespole ds. chorób cywilizacyjnych w ramach Rady Organizacji 

Pacjentów, zostały zgłoszone dwie osoby reprezentujące Stowarzyszenie „UroConti”: Elżbieta 

Żukowska, Sekretarz Zarządu i Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. Lista obszarów, nad 

którymi chce pochylić się Stowarzyszenie „UroConti” w ramach prac zespołu, obejmuje 

zagadnienia: 

▪ wyrównanie dostępu do leczenia osób z NTM, 

▪ zaopatrzenie w środki pomocnicze. 

 

6. W dniach 7-8 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się XIV Forum Organizacji Pacjentów, 

organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przy współudziale Narodowego 

Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. W konferencji udział wzięło 180 liderów organizacji 

pacjentów, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti”, a także przedstawiciele 

administracji rządowej i samorządowej, urzędnicy i eksperci. Stowarzyszenie „UroConti” 

reprezentowały: Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego, Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu 

Głównego, Wanda Dziechciarz, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej i Anna Goch, Prezes Oddziału 

Lubelskiego. 

 

7. 13 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na 

pismo z dnia 28 stycznia 2020 roku, w którym przedstawiono postulaty dotyczące leczenia osób  

z chorobami układu moczowo-płciowego, w tym odnoszące się do kwestii dotyczącej braku pełnej 

refundacji leków urologicznych stosowanych w nietrzymaniu moczu dla populacji osób powyżej 75. 

roku życia. 

 

8. 14 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od prof. Zbigniewa Wolskiego  

z Bydgoszczy aktualne standardy lecznicze postępowania u pacjentów z objawami 

nadreaktywności pęcherza moczowego. 
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9. 14 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji swoje stanowisko do Analizy Problemu Decyzyjnego dla Wyrobów 

Medycznych.  

 

10. 15 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Wiceministra Zdrowia, 

Macieja Miłkowskiego, w którym przekazało swoje uwagi do obwieszczenia z dnia 14 lutego 2020 

roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 roku. 

 

11. 20 lutego 2020 roku Anna Goch, Prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia „UroConti” 

dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Goch informowała 

czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała wsparcia 

osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

12. 24 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia, z prośbą o przekazanie informacji jak aktualnie wygląda sytuacja w zakresie 

postępów we wdrożeniu nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym w 

szczególności środków absorpcyjnych. 

 

13. 25 lutego 2020 roku w Londynie odbyło się WFIP Workshop UK, zatytułowane „The Economic 

Impact of Incontinence and Chronic Pelvic Pain”. Z ramienia Stowarzyszenia „UroConti” w 

warsztatach uczestniczył Tomasz Michałek, Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy 

międzynarodowej, który wygłosił prezentację zatytułowaną „Specialists’ UI treatment from 

patients perspectives - country review”. 

 

14. 26 lutego 2020 roku w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia 

Rozsianego. Plan posiedzenia obejmował m. in. temat dostępności do środków chłonnych. 

Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu Głównego. 

 

15. 26 lutego 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do firmy Medtronic Poland  

z prośbą o informację czy firma Medtronic zamierza wystąpić o refundację terapii z użyciem 

neuromodulatora InterStim u pacjentów z nietrzymaniem kału. 

 

16. W lutym 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti”, przygotowało i rozesłało do subskrybentów 

pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti”. Biuletyn został 

również zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 

17. W lutym 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 5 wpisów na Twitterze oraz  

17 wpisów na Facebooku. 
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MARZEC 2020 

 

1. 2 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia. W piśmie zwrócono się z prośbą o przekazanie informacji czy w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lekarz lub pielęgniarka może 

wystawić zlecenie na refundowane środki chłonne bez konieczności wizyty pacjenta. 

 

2. 2 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do wybranych 

parlamentarzystów. W piśmie zwrócono się z prośbą o wsparcie i interwencję  

w zakresie starań o poprawę losu kobiet zmagających się z chorobami układu moczowo-płciowego 

poprzez złożenie interpelacji i zapytań do Ministra Zdrowia. Pismo zostało wysłane do 101 posłów i 

senatorów. 

 

3. 4 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało z firmy Medtronic Poland odpowiedź na 

pismo z dnia 26 lutego 2020 roku. Firma Medtronic poinformowała, że widzi możliwość rozpoczęcia 

działań celem przeprowadzenia procesu refundacji neuromodulacji nerwów krzyżowych we 

wskazaniu nietrzymania stolca. 

 

4. 6 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Wiceministra Zdrowia, Macieja 

Miłkowskiego. W piśmie zwrócono się z prośbą o spotkanie w sprawie omówienia możliwości 

intensyfikacji działań w kierunku stworzenia II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. 

 

5. 9 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” na stronie www.uroconti.pl oraz na profilach 

Stowarzyszenia na Facebooku i Twitterze opublikowało link do anonimowego kwestionariusza do 

oceny inkontynencji. Jego celem jest lepsze zrozumienie doświadczeń pacjentów i wpływu NTM na 

ich życie codzienne. Zebranie ankiet związane jest z przygotowaniami do wdrożenia nowego 

projektu cyfrowego, kierowanego do pacjentów, którego uruchomienie planuje World Federation of 

Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP), którego „UroConti” jest członkiem założycielem. 

 

6. 12 marca 2020 roku w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji dotyczące wytycznych HTA dla wyrobów medycznych. W spotkaniu  

z ramienia Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczyła Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. 

 

7. 19 marca 2020 w formie telekonferencji odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

„UroConti”. Podczas spotkania omówiono bieżące działania Zarządu Głównego oraz plany na 

najbliższe miesiące. 

 

8. 19 marca 2020 roku Wanda Dziechciarz, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

„UroConti” dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Wanda 

Dziechciarz informowała czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz 

udzielała wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 
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9. 23 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na 

pismo z dnia 6 marca 2020 roku dotyczące leczenia pacjentów cierpiących na zespół pęcherza 

nadreaktywnego oraz możliwości spotkania w tej sprawie. 

 

10. 26 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Ministra Zdrowia Łukasza 

Szumowskiego z prośbą o informację czy Ministerstwo Zdrowia zamierza rozszerzyć refundację 

neuromodulacji o pacjentów z problemem nietrzymania kału. 

 

11. Na 26 marca 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia zaplanowane było spotkanie z cyklu „Dialog dla 

Zdrowia”. Stowarzyszenie „UroConti” było zgłoszone do udziału w spotkaniu. Z uwagi na panującą 

sytuację epidemiologiczną spotkanie zostało odwołane. 

 

12. 30 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź z Narodowego Funduszu 

Zdrowia na pismo w sprawie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po  

1 kwietnia 2020 roku. 

 

13. 30 marca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Prezesa Zarządu firmy 

Astellas Pharma. W piśmie zwrócono się z prośbą o odpowiedź w sprawie oczekiwanego przez 

pacjentów od wielu lat uruchomienia drugiej linii leczenia farmakologicznego dla zespołu pęcherza 

nadreaktywnego. 

 

14. Stowarzyszenie „UroConti” zgłosiło Annę Sarbak, Prezes Zarządu Głównego, do Rady ds. Polityki 

Senioralnej II kadencji działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

15. W marcu 2020 roku World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP), której 

Stowarzyszenie „UroConti” jest członkiem założycielem, dołączyła do Unijnej Koalicji Zdrowia (EU 

Health Coalition). 

 

16. W marcu 2020 roku na stronie Sejmu RP opublikowano interpelacje, które w odpowiedzi na pisma 

Stowarzyszenia „UroConti” złożyli wybrani posłowie, a także odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia  

na te interpelacje. 

 

17. W marcu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 10 wpisów na Twitterze oraz  

15 wpisów na Facebooku. 

 

KWIECIEŃ 2020 

 

1. 2 kwietnia 2020 roku w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji dotyczące wytycznych HTA dla wyrobów medycznych.  

W spotkaniu z ramienia Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczyła Anna Sarbak, Prezes Zarządu 

Głównego. 
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2. 2 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Wiceministra Zdrowia, 

Macieja Miłkowskiego. W piśmie zapytano czy od 1 kwietnia br. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne są wystawiane i przyjmowane już wyłącznie według nowego wzoru. 

 

3. 16 kwietnia 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” 

dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Sarbak 

informowała czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała 

wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

4. 16 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na oświadczenie złożone przez Panią 

Senator Jadwigę Rotnicką podczas 7. posiedzenia Senatu w dniu 13 marca 2020 roku, w sprawie 

możliwości objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron). 

 

5. 21 kwietnia 2020 roku w formie telekonferencji odbyło się spotkanie Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia „UroConti”. Podczas spotkania omówiono bieżące działania Zarządu Głównego 

oraz plany na najbliższe miesiące. Omówiono również obecną sytuację w zakresie legislacji, w tym 

inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie „UroConti”. 

 

6. 23 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź od firmy Astellas Pharma 

na pismo z dnia 30 marca 2020 roku dotyczące postępowania refundacyjnego dla leku Betmiga 

(mirabegron). 

 

7. 24 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pismo Stowarzyszenia „UroConti”  

z dnia 2 kwietnia br. dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 roku. 

 

8. 27 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Prezesa Zarządu Ferring 

Pharmaceuticals, z prośbą o informację kiedy firma zamierza odwiesić postępowanie w sprawie 

objęcia refundacją leku Noqturina (desmopresyna), we wskazaniu: objawowe leczenie nokturii 

spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem u dorosłych.  

 

9. 28 kwietnia 2020 roku odbyło się spotkanie on-line Zespołu ds. seniorów w ramach Rady 

Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Stowarzyszenie „UroConti” reprezentował 

Józef Góralczyk, członek Oddziału Małopolskiego. Podczas spotkania omówione zostały tematy: 

▪ zgłoszone przez organizacje zadeklarowane do pracy w tym Zespole, 

▪ wskazane przez konsultanta krajowego i wojewódzkich,  

▪ wypracowane przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

10. 29 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do Wiceministra Zdrowia, 

Macieja Miłkowskiego, z prośbą o zorganizowanie wideokonferencji w sprawie omówienia 

intensyfikacji działań w kierunku stworzenia II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. 
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11. W kwietniu 2020 roku potwierdzono udział przedstawiciela „UroConti” w regionalnym seminarium 

WFIPP dotyczącym refundacji w obszarze inkontynencji, zaplanowanym na 11 września 2020 roku 

w Budapeszcie. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele 10 krajów Europy Środkowej  

i Wschodniej. 

 

12. W kwietniu 2020 roku na stronie Sejmu RP opublikowano kolejne interpelacje, które w odpowiedzi 

na pisma Stowarzyszenia „UroConti” złożyli wybrani posłowie, a także odpowiedzi Ministerstwa 

Zdrowia na te interpelacje. 

 

13. W kwietniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 11 wpisów na Twitterze oraz 12 

wpisów na Facebooku. 

 

MAJ 2020 

 

1. 4 maja 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do mediów ogólnopolskich, 

regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Co z leczeniem pęcherza nadreaktywnego?”. 

Informacja została zamieszczona również na stronie www.uroconti.pl.  

 

2. 7 maja 2020 roku odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku 

Praw Pacjenta. W spotkaniu przeprowadzonym w formie wideokonferencji Stowarzyszenie 

„UroConti” reprezentowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. W ramach prac Rady 

Organizacji Pacjentów przewidziane były działania zmierzające do wprowadzenia zmian przepisów 

prawa oraz rozwiązań poprawiających przestrzeganie praw pacjenta w uzyskaniu świadczeń 

zdrowotnych, jego bezpieczeństwa w trakcie ich udzielenia oraz szeroko rozumiana współpraca  

z organizacjami pozarządowymi m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta, czy też propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia w kierunku 

pacjentocentrycznym. 

 

3. 11 maja 2020 roku w formie telekonferencji odbyło się spotkanie Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia „UroConti”. Podczas spotkania omówiono bieżące działania Zarządu Głównego 

oraz plany na najbliższe miesiące, w tym propozycje organizacji obchodów Światowego Tygodnia 

Kontynencji. 

 

4. 14 maja 2020 roku, 19 maja 2020 roku, 21 maja 2020 roku, 26 maja 2020 roku i 28 maja 2020 roku 

w formie wideokonferencji odbyły się spotkania w Agencji Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji dotyczące wytycznych HTA dla wyrobów medycznych. Stowarzyszenie „UroConti” 

reprezentowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. 

 

5. 15 maja 2020 roku odbyło się spotkanie on-line Zespołu ds. chorób cywilizacyjnych Rady 

Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała 

Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. 
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6. 18 maja 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Prezesa NFZ stanowisko dotyczące 

opublikowanego 7 maja zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw koncepcji budowy 

centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie  

w wyroby medyczne. 

 

7. 19 maja 2020 roku w formie webinaru odbyło się spotkanie inauguracyjne Akademii Rozwoju 

Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO. Jest to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest edukacja, 

wymiana doświadczeń i wsparcie organizacji pacjentów w realizacji swoich celów statutowych oraz 

zwiększenia udziału w budowaniu systemu ochrony zdrowia. Stowarzyszenie „UroConti” brało 

udział w pracach Akademii. 

 

8. 21 maja 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” dyżurowała 

na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Sarbak informowała czym jest 

nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała wsparcia osobom  

z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

9. 25 maja 2020 roku w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia 

„UroConti” z Zarządem Głównym oraz Główną Komisją Rewizyjną. W trakcie całodniowego 

spotkania online została omówiona aktualna sytuacja osób zaopatrujących się w refundowane 

środki absorpcyjne oraz plan działań Stowarzyszenia na przyszłość. Rada zaakceptowała również 

projekt organizacji serii debat online w ramach Światowego Tygodnia Kontynencji. 

 

10. 25 maja 2020 roku Rada Stowarzyszenia „UroConti” wraz z Zarządem Głównym  

i Przewodniczącymi Sekcji Prostaty i Pęcherza wystosowała apel do Ministra Zdrowia Łukasza 

Szumowskiego. W apelu podziękowano za zmiany, jakie zostały wprowadzone w ostatnich 

miesiącach oraz przedstawiono najważniejsze postulaty Stowarzyszenia. Treść apelu została 

zamieszczona na stronie www.uroconti.pl.  

 

11. 25 maja 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Macieja Miłkowskiego, Wiceministra 

Zdrowia, pismo z prośbą o zorganizowanie wideokonferencji w sprawie omówienia możliwości 

intensyfikacji działań w kierunku stworzenia II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego 

(OAB). 

 

12. 25 maja 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do wybranych parlamentarzystów pismo 

z podziękowaniem za okazane wsparcie i dotychczasowe interwencje w zakresie starań o poprawę 

losu kobiet zmagających się z chorobami układu moczowo-płciowego poprzez złożone interpelacje 

i zapytania do Ministra Zdrowia 

 

13. 26 maja 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo do firmy Astellas z prośbą o 

ustosunkowanie się do sprawy oczekiwanego przez pacjentów uruchomienia II linii leczenia 

farmakologicznego dla zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).  
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14. W maju 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” wydało „Poradnik dla pacjentów z pęcherzem 

nadaktywnym. Terapia krok po kroku” pod redakcją medyczną prof. dr hab. n. med. Zbigniewa 

Wolskiego (Prezesa PTU w latach 2012-2015). Poradnik został zamieszczony do pobrania na 

stronie www.uroconti.pl.  

 

15. W maju 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do subskrybentów drugi 

tegoroczny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti”. Biuletyn został również 

zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 

16. W maju 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 12 wpisów na Twitterze oraz 10 

wpisów na Facebooku. 

 

CZERWIEC 2020 

 

1. 2 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od firmy Astellas odpowiedź na pismo 

z dnia 26 maja, w sprawie oczekiwanego przez pacjentów uruchomienia II linii leczenia 

farmakologicznego dla zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

 

2. 4 czerwca 2020 roku, 9 czerwca 2020 roku, 16 czerwca 2020 roku, 18 czerwca 2020 roku i 25 

czerwca 2020 roku w formie wideokonferencji odbyły się spotkania w Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji dotyczące wytycznych HTA dla wyrobów medycznych. Stowarzyszenie 

„UroConti” reprezentowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. 

 

3. 8 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Macieja Miłkowskiego, 

Wiceministra Zdrowia, pismo z ponowną prośbą o intensyfikację działań w kierunku stworzenia II 

linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

 

4. 9 czerwca 2020 roku w formie wideokonferencji zorganizowanej przez NFZ odbyło się spotkanie 

zespołu ds. koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji 

zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała Anna 

Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. 

 

5. W dniach 15-21 czerwca 2020 roku po raz dwunasty na całym świecie obchodzony był Światowy 

Tydzień Kontynencji (World Continence Week, WCW). Stowarzyszenie „UroConti” tradycyjnie 

włączyło się w obchody, które odbyły się pod wspólnym hasłem „Solidarni w pandemii”  w postaci 

5 debat online dostępnych na stronie www.wcw2020.pl: 

▪ Sesja 1: Przychodzi pacjent do lekarza - 15 czerwca 2020 

▪ Sesja 2: OAB - fakty i mity - 16 czerwca 2020 

▪ Sesja 3: E-zlecenie na wyroby medyczne - czy to działa? - 17 czerwca 2020 

▪ Sesja 4: Uspokój swój pęcherz, czyli pierwszy rok neuromodulacji w Polsce, 18 czerwca 

2020 
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▪ Sesja 5: Inkontynencja u mężczyzn z rakiem prostaty, 19 czerwca 2020. 

W debatach udział wzięli lekarze, fizjoterapeuci, przedstawiciele producentów środków chłonnych 

oraz pacjenci, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti”. 

 

6. 15 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do mediów 

ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Rozpoczyna się Światowy 

Tydzień Kontynencji”. Informacja została zamieszczona również na stronie www.uroconti.pl. 

 

7. 16 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do mediów 

ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową pt. „OAB - fakty i mity”. Informacja 

została zamieszczona również na stronie www.uroconti.pl. 

 

8. 18 czerwca 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” 

dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Sarbak 

informowała czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała 

wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

9. 23 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do mediów 

ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową podsumowującą Światowy Tydzień 

Kontynencji (World Continence Week). 

 

10. 26 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało z Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na 

apel Rady Stowarzyszenia z dnia 25 maja, w którym przedstawiono postulaty Stowarzyszenia. 

 

11. 29 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od Poseł Moniki Wielichowskiej pismo 

wraz z interpelacją poselską, wystosowaną do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia refundacją leku 

Betmiga w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego oraz odpowiedź Macieja 

Miłkowskiego, Wiceministra Zdrowia, na interpelację. 

 

12. W czerwcu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 16 wpisów na Twitterze oraz 27 

wpisów na Facebooku. 

 

LIPIEC 2020 

 

1. 3 lipca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do dr. hab. Grzegorza Surkonta, 

Przewodniczącego Sekcji Uroginekologicznej przy Polskim Towarzystwie Ginekologów  

i Położników, pismo z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Stowarzyszenia aktualnych informacji 

zawierających optymalny schemat leczenia pacjentów z OAB, który powinien być finansowany 

przez płatnika publicznego w Polsce.  
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2. 12 lipca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało pismo z prośbą o przedstawienie opinii 

dotyczącej zapisów projektu ustawy o Funduszu Medycznym, do producentów leków 

refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (m.in. Adamed Pharma, Aflofarm, 

Astellas Pharma, Recordati, Stada, Symphar, Teva, Zentiva). 

 

3. 13 lipca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Macieja Miłkowskiego, Wiceministra 

Zdrowia, pismo z prośbą o przyspieszenie działań w kierunku stworzenia II linii leczenia zespołu 

pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

 

4. 14 lipca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” jako członek Rady Organizacji Pacjentów przy 

Rzeczniku Praw Pacjenta przygotowało i przekazało do Biura Rzecznika swoje stanowisko  

w sprawie projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Stanowisko Stowarzyszenia zostało 

zamieszczone na stronie www.uroconti.pl.  

 

5. 15 lipca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przekazało do Tomasza Latosa, Przewodniczącego 

Sejmowej Komisji Zdrowia, stanowisko na temat projektu ustawy o Funduszu Medycznym. 

 

6. 16 lipca 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” dyżurowała 

na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Sarbak informowała czym jest 

nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała wsparcia osobom  

z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

7. 17 lipca 2020 roku  Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź od firmy Astellas  

w sprawie projektu ustawy o Funduszu Medycznym. 

 

8. 17 lipca 2020 roku  Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało stanowisko INFARMY w sprawie projektu 

ustawy o Funduszu Medycznym. 

 

9. 31 lipca 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti”  skierowało do Łukasza Szumowskiego, Ministra 

Zdrowia, pismo w sprawie stworzenia II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).  

 

10. W lipcu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” wydało 9. edycję raportu „Pacjent z NTM  

w systemie opieki zdrowotnej 2020”. Raport w wersji elektronicznej został również zamieszczony 

na stronie www.uroconti.pl. 

 

11. W lipcu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 19 wpisów na Twitterze oraz 20 

wpisów na Facebooku. 
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SIERPIEŃ 2020 

 

1. 6 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do parlamentarzystów z Sejmowej i 

Senackiej Komisji Zdrowia, Sejmowej i Senackiej Komisji Rodziny, Parlamentarnej Grupy Kobiet, 

Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, pisma z prośbą o pomoc i interwencję  

u Ministra Zdrowia w zakresie starań o poprawę losu osób zmagających się z chorobami układu 

moczowo-płciowego poprzez złożenie interpelacji i zapytań do Ministra Zdrowia. 

 

2. 7 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało z Biura Rzecznika Praw Pacjenta pismo 

z informacją, iż Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił w ramach uwag do obwieszczenia refundacyjnego 

wniosek o objęcie refundacją w II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) substancji 

mirabegron. 

 

3. 11 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” przekazało do Ministerstwa Zdrowia swoje uwagi 

do opublikowanego 7 sierpnia projektu listy leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 

1 września. Treść stanowiska Stowarzyszenia została zamieszczona na stronie www.uroconti.pl. 

 

4. 11 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało elektroniczną odpowiedź  

z Ministerstwa Zdrowia dotyczącą możliwości objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron)  

u pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

 

5. 14 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało wiadomość elektroniczną do firmy 

Astellas z prośbą o pilnie wyjaśnienie powodu, dla którego z opublikowanej listy leków (projekt 

obwieszczenia) zniknął lek Vesicare, stosowany w I linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego 

(OAB). 

 

6. 18 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Macieja Miłkowskiego, 

Wiceministra Zdrowia, pismo będące odpowiedzią na informację elektroniczną z dnia 11 sierpnia w 

sprawie podejmowania dialogu ze stroną społeczną. 

 

7. 19 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało wiadomość elektroniczną od firmy 

Astellas z wyjaśnieniami związanymi z planowanym usunięciem leku Vesicare z listy leków 

refundowanych. 

 

8. W sierpniu 2020 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” udzielił poparcia społecznej 

kandydatce na Rzecznika Praw Obywatelskich, Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz.  

 

9. W sierpniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” rozesłało do 134 adresatów 9. edycję raportu 

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2020” wraz z pismem przewodnim. 
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10. W  sierpniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti”, przygotowało i rozesłało do subskrybentów 

trzeci tegoroczny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti”. Biuletyn został 

również zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 

11. W sierpniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 24 wpisy na Twitterze oraz 15 

wpisów na Facebooku. 

 

WRZESIEŃ 2020 

 

1. 2 września 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Adama Niedzielskiego, nowego 

Ministra Zdrowia, pismo, w którym przekazano gratulacje w związku z objęciem nowej funkcji oraz 

wyrażono nadzieję na bardziej konstruktywny dialog z resortem zdrowia niż to miało miejsce 

dotychczas. Do pisma dołączono papierowe wydanie raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki 

zdrowotnej 2020”. 

 

2. 3 września 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego, otrzymała pismo z Biura Rzecznika 

Praw Pacjenta z podziękowaniem za przekazany „Raport pacjent z NTM w systemie opieki 

zdrowotnej 2020”. 

 

3. 4 września 2020 roku odbyło się walne zebranie Członków Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, 

podczas którego dokonano wyboru nowych władz Koalicji. Stowarzyszenie „UroConti” 

reprezentowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego, 

 

4. 7 września 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego otrzymała pismo od Ministra 

Zdrowia, Adama Niedzielskiego, w którym podziękowano za gratulacje w związku z objęciem nowej 

funkcji oraz perspektywę działań przedstawioną przez Stowarzyszenie oraz podkreślono, że 

Minister Zdrowia docenia znaczenie problemu zdrowotnego związanego z nietrzymaniem moczu. 

 

5. 7 września 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało do informacji treść korespondencji 

Senator Alicji Chybickiej z Ministerstwem Zdrowia w związku z podjętą interwencją w sprawie 

refundacji II linii leczenia w zespole pęcherza nadreaktywnego. 

 

6. 8 września 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na 

wiadomość elektroniczną z 18 sierpnia zawierającą stanowisko Stowarzyszenia w sprawie dialogu 

ze stroną społeczną. 

 

7. 14 września 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Macieja Miłkowskiego, 

Wiceministra Zdrowia, pismo z uwagami do opublikowanego obwieszczenia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, które weszło w życie od 1 września. 
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8. 16 września 2020 roku w formie telekonferencji odbyło się spotkanie Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia „UroConti”. Podczas spotkania omówiono bieżące działania Zarządu Głównego 

oraz plany na najbliższe miesiące, w tym organizację dwóch konferencji pt. „Uspokój swój pęcherz” 

oraz Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. 

 

9. 18 września 2020 roku w Łodzi Stowarzyszenie „UroConti” zorganizowało konferencję edukacyjną 

„Uspokój swój pęcherz - profilaktyka, diagnostyka, leczenie”. Podczas konferencji prelegenci 

(lekarz rodzinny dr Honorata Błaszczyk oraz lekarze urolodzy: prof. Zbigniew Wolski i dr Mariusz 

Blewniewski) przedstawili aktualne ścieżki terapeutyczne w leczeniu NTM oraz OAB. 

 

10. 24 września 2020 Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu Głównego, wzięła udział w nagraniu 

materiału dla serwisu www.interia.pl.  Interia, we współpracy z marką TENA, przygotowuje serię 

materiałów mających na celu zwiększenie świadomości o problemie nietrzymania moczu. Docelowo 

mają powstać dwa lub trzy odrębne materiały filmowe, które będą do obejrzenia  

w serwisie Interii. 

 

11. 25 września 2020 roku w Warszawie Stowarzyszenie „UroConti” zorganizowało konferencję 

edukacyjną „Uspokój swój pęcherz - profilaktyka, diagnostyka, leczenie”. Podczas konferencji 

prelegenci (lekarz rodzinny dr Honorata Błaszczyk oraz lekarze urolodzy: prof. Zbigniew Wolski i dr 

Maciej Oszczudłowski) przedstawili aktualne ścieżki terapeutyczne w leczeniu NTM oraz OAB. 

 

12. 25 września 2020 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 

„UroConti”. Delegaci obecni na Walnym Zebraniu, skierowali list otwarty do Adama Niedzielskiego, 

Ministra Zdrowia. Delegaci pogratulowali Adamowi Niedzielskiemu objęcia funkcji Ministra Zdrowia 

oraz przedstawili najważniejsze postulaty Stowarzyszenia. List Delegatów został zamieszczony na 

stronie www.uroconti.pl. 

 

13. 28 września 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” 

dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Sarbak 

informowała czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała 

wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

14. We wrześniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” na prośbę NFZ konsultowało artykuł na temat 

schorzenia nietrzymania moczu. Artykuł będzie opublikowany na stronie www.pacjent.gov.pl.  

 

15. We wrześniu w sieci pojawił się filmik zapowiadający uruchomienie globalnej multijęzykowej 

platformy cyfrowej WFIPP (World Federation of Incontinence and Pelvic Problems)  

pt. „Support In Continence”, która służyć ma jako pomocne źródło informacji i edukacji dla 

wszystkich zainteresowanych stron: pacjentów, ich rodzin, opiekunów, pracowników służby 

zdrowia i instytucji, które są w jakikolwiek sposób zaangażowane w życie pacjenta  

z inkontynencją. Film można obejrzeć pod tym linkiem. Stowarzyszenie „UroConti” przygotowuje 
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polską wersję napisów do filmu, oraz będzie zaangażowane w promowanie polskiej wersji strony 

www.supportincontinence.org.  

 

16. We wrześniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 13 wpisów na Twitterze oraz 17 

wpisów na Facebooku. 

 

PAŹDZIERNIK 2020 

 

1. 1 października 2020 roku odbyła się VI sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pod 

nazwą „Seniorzy i przyszłość Polski”. Tematem sesji była  sytuacja osób starszych w Polsce z 

uwzględnieniem aspektów medycznych, społecznych i ekonomicznych. Stowarzyszenie „UroConti" 

reprezentowała Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego. 

 

2. 6 października 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od Macieja Miłkowskiego, 

Wiceministra Zdrowia, pismo w sprawie listy leków refundowanych (obowiązującej od  

1 września) z informacją, że Minister Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku podjął decyzję o odmowie 

objęcia refundacją leku Vesicare oraz, że decyzja w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga nie 

została jeszcze wydana.  

 

3. 6 października 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od Posła Tomasza Kostusia do 

wiadomości odpowiedź Macieja Miłkowskiego, Wiceministra Zdrowia, na pismo z dnia 23 września 

dotyczące osób zmagających się z chorobami układu moczowo-płciowego. 

 

4. 9 października 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało od Poseł Ewy Kozaneckiej do 

wiadomości pismo skierowane do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie niezwłocznych działań w 

celu dokończenia procesu refundacji mirabegronu w II linii leczenia zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB). 

 

5. 12 października 2020 roku w formie webinaru odbyło się kolejne spotkanie Akademii Rozwoju 

Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO, zatytułowane „Planowanie i konstruowanie działań  

z zakresu zdrowia publicznego a pozyskiwanie źródeł finansowania” z udziałem przedstawicieli 

Stowarzyszenia „UroConti”. 

 

6. 20 października 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Adama Niedzielskiego, 

Ministra Zdrowia pismo wyrażające żal w związku z brakiem uwzględnienia postulatu wprowadzenia 

II linii leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

 

7. 20 października 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało z Ministerstwa Zdrowia 

odpowiedź na list otwarty Delegatów Walnego Zebrania. W odpowiedzi na postulat podniesienia 

limitu finansowego na środki absorpcyjne i wprowadzenia jednego kryterium medycznego 
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uprawniającego do refundacji, resort zdrowia poinformował, że nie zakończył jeszcze prac nad 

rozwiązaniami, które poprawią dostępność środków absorpcyjnych dla pacjentów. 

 

8. 26 października 2002 roku Stowarzyszenie „UroConti” wysłało do Macieja Miłkowskiego, 

Wiceministra Zdrowia, pismo w sprawie refundacji leków stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB). W piśmie ponowiono również apel o zorganizowanie wideospotkania  

z przedstawicielami środowisk lekarskich oraz pacjenckich z intencją wypracowania optymalnej 

polityki refundacyjnej wobec pacjentów z OAB. 

 

9. 28 października 2020 roku w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Rady Organizacji 

Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Podczas spotkania dyskutowano o ochronie 

zdrowia w czasie epidemii, w tym o dostępie do świadczeń zdrowotnych w czasie COVID-19. 

Stowarzyszenie „UroConti” podczas spotkania reprezentowała Elżbieta Żukowska, Sekretarz 

Zarządu Głównego. 

 

10. 28 października 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Prezesa firmy Astellas 

zapytanie o aktualne stanowisko firmy w sprawie dalszego procesu refundacyjnego leku Betmiga 

(mirabegron) po odnotowaniu braku wprowadzenia na listę refundacyjną II linii leczenia 

farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

 

11. 28 października 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Adama Niedzielskiego, 

Ministra Zdrowia, pismo wyrażające zaniepokojenie losem osób zmagających się z chorobami 

układu moczowo-płciowego, zwracając się z prośbą o przyjrzenie się sprawie procesu 

refundacyjnego mirabegronu w II linii leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza 

nadreaktywnego (OAB). 

 

12. W październiku 2020 roku World Federation for Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP), której 

członkiem jest Stowarzyszenie „UroConti” ogłosiła powstanie platformy cyfrowej wspierającej 

osoby z inkontynencją pod nazwą „Support In Continence”, dostępnej pod adresem 

www.supportincontinence.org. Platforma będzie dostępna docelowo w języku polskim. 

Stowarzyszenie „UroConti” będzie zaangażowane w promowanie polskiej wersji strony po jej 

uruchomieniu. 

 

13. W październiku 2020 roku na prośbę Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,  której 

Stowarzyszenie „UroConti” jest członkiem, rozesłano do pacjentów ankietę dotyczącą życia  

z działaniami niepożądanymi terapii onkologicznych. Ankieta została opublikowana również na 

stronie www.uroconti.pl. 

 

14. W październiku 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 14 wpisów na Twitterze oraz 

13 wpisów na Facebooku. 
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LISTOPAD 2020 

 

1. 12 listopada 2020 roku w formie telekonferencji odbyło się Spotkanie Zespołu ds. chorób 

cywilizacyjnych Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu Głównego. 

 

2. 16 listopada 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” 

dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Sarbak 

informowała czym jest nietrzymanie moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała 

wsparcia osobom z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

3. 19 listopada 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti”, z okazji Światowego Dnia Toalet, przygotowało 

i rozesłało do mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Koszmar 

życia z OAB” Informacja została zamieszczona również na stronie www.uroconti.pl. 

 

4. 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Macieja Miłkowskiego, 

Wiceministra Zdrowia pismo w sprawie refundacji leku Betmiga (mirabegron) w II linii leczenia 

zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) wraz z ponowną prośbą o zorganizowanie w formie 

wideokonferencji spotkania z udziałem ekspertów i przedstawicieli organizacji pacjenckich. 

 

5. 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji pismo ze stanowiskiem w sprawie opracowanego, w wyniku 

kilkumiesięcznych prac, dokumentu „Wytyczne HTA dla wyrobów medycznych AOTMiT 2020”. 

 

6. 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” wysłało do Poseł Henryki Krzywonos-

Strycharskiej pismo z podziękowaniem za złożenie interpelacji w sprawie skomplikowanej 

procedury wydawania i odbioru pieluchomajtek w aptece oraz z prośbą o dalsze przyjrzenie się 

sprawie zaopatrzenia w refundowane pieluchomajtki i ich zamienniki. 

 

7. 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do Poseł Ewy Kozaneckiej pismo  

z podziękowaniem za skierowanie do Ministra Zdrowia pisma z apelem o podjęcie niezwłocznych 

działań w celu dokończenia procesu refundacji leku Betmiga w II linii leczenia zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB) oraz z prośbą o dalsze interwencje w tej sprawie. 

 

8. 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do 38 posłów Koalicyjnego Klubu 

Parlamentarnego Lewicy pismo z podziękowaniem za skierowanie do Ministra Zdrowia interpelacji 

w sprawie refundacji leków dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB) w I i II linii 

leczenia oraz z prośbą o dalszą interwencję w tej sprawie. 
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9. 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” złożyło wniosek do I edycji konkursu „Grant na 

zdrowie - Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom”. 

Wniosek obejmuje organizację zajęć gimnastycznych stacjonarnych i online oraz wykładów online. 

 

10. W listopadzie 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti”, przygotowało i rozesłało do subskrybentów 

czwarty tegoroczny numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti”. Biuletyn został 

również zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 

11. W listopadzie 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 14 wpisów na Twitterze oraz 22 

wpisy na Facebooku. 

 

GRUDZIEŃ 2020 

 

1. 6 grudnia 2020 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała od Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Macieja Miłkowskiego, odpowiedź na pismo z dnia 30 listopada 

2020 roku w sprawie postępowania o objęcie refundacją leku Betmiga (mirabegron).  

 

2. 8 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia z Zarządem Głównym i Główną 

Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia „UroConti”. Podczas spotkania przedstawiono obecną sytuację 

w zakresie legislacji, w tym inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie „UroConti” w ostatnich 

6 miesiącach oraz plan działań na pierwsze półrocze 2021 roku. 

 

3. 9 grudnia 2020 roku Rada Stowarzyszenia „UroConti” skierowała do Ministra Zdrowia Apel Rady 

Stowarzyszenia z podziękowaniem za zmiany wprowadzone w II połowie 2020 roku w obszarach, 

które należą do szczególnie istotnych dla Stowarzyszenia. Ponadto przedstawiono najważniejsze 

postulaty Stowarzyszenia, które wymagają dalszych zmian. 

 

4. 14 grudnia 2020 roku Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego, dyżurowała na infolinii Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Anna Sarbak informowała czym jest nietrzymanie 

moczu, jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz udzielała wsparcia osobom z problemem 

nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

5. W dniach 16-17 grudnia 2020 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała 

pisma do parlamentarzystów, którzy w poprzednich miesiącach składali do Ministra Zdrowia 

interpelacje w sprawie refundacji leku Betmiga (mirabegron) w II linii leczenia OAB i/lub usunięcia 

z listy refundacyjnej leku Vesicare (solifancinum) w I linii leczenia, a którzy otrzymali odpowiedź  

z Ministerstwa Zdrowia. W pismach Prezes Stowarzyszenia „UroConti” podziękowała za złożenie 

interpelacji, przedstawiła stan aktualnej wiedzy Stowarzyszenia na temat procesu refundacji leków 

w zespole pęcherza nadreaktywnego i poprosiła o dalsze przyjrzenie się naszym wieloletnim 

staraniom i ponowną interwencję u Ministra Zdrowia. Pisma otrzymało kilkudziesięciu 

parlamentarzystów. 
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6. 19 grudnia 2020 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała od Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego odpowiedź na Apel Rady Stowarzyszenia. 

 

7. 21 grudnia 2020 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Macieja Miłkowskiego, pismo w sprawie refundacji leku Betmiga 

(mirabegron) w II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) wraz z ponowną prośbą  

o zorganizowanie w formie wideokonferencji spotkania z udziałem przedstawicieli resortu zdrowia, 

lekarzy urologów i ginekologów oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich. 

 

8. 21 grudnia 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia „UroConti” odpowiedział na pismo, które otrzymał od 

Dyrektora Operacyjnego DOZ S.A. Jarosława Strzechy w sprawie oferty współpracy. 

 

9. W grudniu 2020 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 16 wpisów na Twitterze oraz 22 

wpisy na Facebooku. 
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