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ZOBACZ W PRZEGLĄDARCE

Partnerzy wydania:

BIULETYN INFORMACYJNY
STOWARZYSZENIA
OSÓB Z NTM "UROCONTI"    

NR 1(47)/2022
styczeń 2022

Rozlicz 1% z UroConti

Od 1 stycznia 2022 roku każdy z nas
może rozliczać się z Urzędem
Skarbowym za rok 2021. Przy
wypełnianiu deklaracji PIT warto
zastanowić się nad tym komu
przekazać 1% swojego podatku.

WIĘCEJ

Pierwsza operacja robotyczna na Śląsku

Śląskie Centrum Urologii Urovita w
Chorzowie pozyskało robota
chirurgicznego, który w początkowej
fazie dedykowany jest zabiegom
urologicznym, zwłaszcza leczeniu
prostaty.

WIĘCEJ

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjEyYmU5NzBjZmQ5ZiIsZmFsc2Vd
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Nowy konsultant w dziedzinie urologii

Minister Zdrowia powołał nowego
konsultanta krajowego w dziedzinie
urologii. Konsultantem został prof.
dr hab. Tomasz Szydełko z
Wrocławia.

WIĘCEJ

Dyżur na infolinii RPP - marzec

Anna Sarbak, Prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia
"UroConti", 14 marca
(poniedziałek) będzie dyżurowała na
infolinii Biura RPP.

WIĘCEJ

Konferencja w Katowicach za nami

4 marca 2022 roku w hotelu w
Katowicach odbyła się regionalna
konferencja edukacyjna "Uspokój
swój pęcherz - profilaktyka,
diagnostyka, leczenie"

WIĘCEJ

Powstaje Krajowa Rada ds. Neurologii

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjE3ZjJhN2E3YTMzZCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjE3ZjJhN2E3YTMzZCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjE3ZjJhN2E3YTMzZCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjEzMmI4ZDBmZjRiZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjEzMmI4ZDBmZjRiZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjEzMmI4ZDBmZjRiZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM0ZWUwYTI3ZDllMSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM0ZWUwYTI3ZDllMSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM0ZWUwYTI3ZDllMSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjFlM2Y4Y2U5NGVkZSIsZmFsc2Vd
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Adam Niedzielski powołał Krajową
Radę do spraw Neurologii, która do
2031 r. ma być organem
opiniodawczo-doradczym dla
Ministra Zdrowia.

WIĘCEJ

Konferencja “Uspokój swój pęcherz” w Katowicach

Serdecznie zapraszamy do Katowic
na bezpłatną konferencję pt.
“Uspokój swój pęcherz –
profilaktyka, diagnostyka, leczenie”.

WIĘCEJ

Terapia chorych na raka nerki w Polsce

Zachęcamy do lektury wywiadu, w
którym eksperci wypowiadają się
m.in. na temat zasad postępowania
terapeutycznego u chorych na raka
nerki.

WIĘCEJ

Dobra zmiana dla pacjentów z rakiem prostaty

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjFlM2Y4Y2U5NGVkZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjFlM2Y4Y2U5NGVkZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjhjZWIyZDFmNzlkZiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjhjZWIyZDFmNzlkZiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjhjZWIyZDFmNzlkZiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImJlYjYxYzg0ODk0MiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImJlYjYxYzg0ODk0MiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImJlYjYxYzg0ODk0MiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM3MjZiNGVkZTM4YiIsZmFsc2Vd
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W projekcie listy leków
refundowanych znalazły się trzy leki
stosowane u pacjentów z opornym
na kastrację rakiem gruczołu
krokowego, u których nie wystąpiły
jeszcze przerzuty.

WIĘCEJ

Zła wiadomość dla pacjentów z OAB

W projekcie listy leków
refundowanych wciąż brak
mirabegronu, stosowanego w II linii
leczenia zespołu pęcherza
nadreaktywnego (OAB).

WIĘCEJ

Leczenie robotem za darmo

Od 1 kwietnia refundowane będzie
leczenie chirurgiczne raka gruczołu
krokowego z zastosowaniem
chirurgicznego robota Da Vinci.

WIĘCEJ

Pacjent onkologiczny w rzeczywistości covidowej

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM3MjZiNGVkZTM4YiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM3MjZiNGVkZTM4YiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjk1MWY1MDU5MzIyMSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjk1MWY1MDU5MzIyMSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjk1MWY1MDU5MzIyMSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjZhYTYxODI0MWNkNCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjZhYTYxODI0MWNkNCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjZhYTYxODI0MWNkNCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjYyOTA2ZjM1ODc2NyIsZmFsc2Vd
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Pandemia SARS-CoV-2 zatrzymała
na jakiś czas niemal cały świat.
Niemal, bo nie zatrzymała rozwoju
chorób nowotworowych, o czym
pacjenci z rakiem gruczołu
krokowego przekonują się boleśnie
każdego dnia.

WIĘCEJ

Konferencja "Uspokój swój pęcherz" w Katowicach

Serdecznie zapraszamy do Katowic
na bezpłatną konferencję
pt. "Uspokój swój pęcherz -
profilaktyka, diagnostyka, leczenie".

WIĘCEJ

Problemy uroginekologiczne kobiet - ankieta

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjYyOTA2ZjM1ODc2NyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjYyOTA2ZjM1ODc2NyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjYwMWI3MDg2YmIwYiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjYwMWI3MDg2YmIwYiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjYwMWI3MDg2YmIwYiIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImVhMDQ5ODlhZGZiMCIsZmFsc2Vd
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Zachęcamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej nietrzymania moczu u
kobiet. Ankieta została
przygotowana przez położną, której
wyniki posłużą do napisania pracy
magisterskiej.

WIĘCEJ

Styczniowy dyżur na infolinii RPP

Anna Sarbak, Prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia
"UroConti", 24 stycznia
(poniedziałek) będzie dyżurowała na
infolinii Biura Rzecznika Praw
Pacjenta "Łączy nas pacjent".

WIĘCEJ

Ostatnie pożegnanie

28 grudnia ubiegłego roku zmarła
członkini naszego Stowarzyszenia i
Oddziału Wielkopolskiego Aniela
Turkiewicz.

WIĘCEJ

Rozlicz 1% z UroConti

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImVhMDQ5ODlhZGZiMCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImVhMDQ5ODlhZGZiMCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjAzZTc5NTBjYzZhNSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjAzZTc5NTBjYzZhNSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjAzZTc5NTBjYzZhNSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM5ODFkNzJmNmM2YyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM5ODFkNzJmNmM2YyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjM5ODFkNzJmNmM2YyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjdhZmFhNjMyNWY3NCIsZmFsc2Vd
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Od 1 stycznia 2021 roku każdy z nas
może rozliczać się z Urzędem
Skarbowym za rok 2020. Przy
wypełnianiu deklaracji PIT warto
zastanowić się nad tym komu
przekazać 1% swojego podatku.

WIĘCEJ

Wesołych Świąt

Wszystkim Członkom naszego
Stowarzyszenia życzymy wesołych
świąt i wszystkiego co najlepsze na
nadchodzący nowy rok.

WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia w sprawie zlecenia

Na stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie zlecenia na zaopatrzenie w
wyroby medyczne oraz zlecenia
naprawy wyrobu medycznego.

WIĘCEJ

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjdhZmFhNjMyNWY3NCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsIjdhZmFhNjMyNWY3NCIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImU2OWM0MmY1MGI1ZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImU2OWM0MmY1MGI1ZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOSIsIjFhOGJmNTcxMzQyYmRlM2Q4MjU1MDAyNGVhMmYxYjQwIiwiNSIsImU2OWM0MmY1MGI1ZSIsZmFsc2Vd
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Śródmiąższowe zapalenie pęcherza
to rzadka choroba, która dziś
zdiagnozowana jest u ok. 740
pacjentów. Chorzy czekają na
program lekowy, gdyż obecnie ich
leczenie uzależnione jest niemal
wyłącznie od ich możliwości
finansowych.

WIĘCEJ

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie leku Betmiga

Wiceminister Zdrowia Maciej
Miłkowski odpowiedział na
interpelację nr 27812 w sprawie
refundacji nowoczesnego leku dla
pacjentów z NTM. W odpowiedzi
czytamy m.in., że postępowanie
refundacyjne dla leku Betmiga nadal
jest w toku.

WIĘCEJ

Ministerstwo odpowiada w sprawie fizjoterapii
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Maciej Miłkowski, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia
odpowiedział na interpelację nr
27757 w sprawie refundacji
fizjoterapii uroginekologicznej.

WIĘCEJ

Problem NTK u kobiet po porodzie

Problemem dla kobiet po porodzie
może być nie tylko nietrzymanie
moczu, ale także nietrzymanie kału.
U niektórych podczas porodu
dochodzi do uszkodzenia zwieraczy
odbytu.

WIĘCEJ

Reportaż - życie pacjentki z neuromodulatorem

Zachęcamy do obejrzenia reportażu
o charakterze edukacyjno-
informacyjnym, obrazującego życie
pacjentki z NTM, której wszczepiono
neuromodulator nerwów
krzyżowych. Film dostępny jest na
naszym kanale na YouTube.

WIĘCEJ
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