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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=view_in_browser&action=view&data=WzMsIjI0Mzk0MDEzNWRkYSIsMCwwLDYsMV0
https://www.hartmann.info/pl-pl/
https://www.tena.pl/
https://uroconti.pl/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://www.facebook.com/UroConti
https://twitter.com/UroConti
https://www.youtube.com/channel/UCNqqWoCzVTp20HyFMBTKfBA
https://uroconti.pl/2022/03/25/rozlicz-1-z-uroconti-3-2-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
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https://uroconti.pl/2022/03/24/pierwsza-operacja-robotyczna-na-slasku/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/03/24/pierwsza-operacja-robotyczna-na-slasku/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
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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/2022/03/23/powolano-nowego-konsultanta-w-dziedzinie-urologii/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
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https://uroconti.pl/2022/03/04/7033/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/03/04/7033/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/03/04/7033/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/03/01/powstaje-krajowa-rada-ds-neurologii/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
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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/2022/03/01/powstaje-krajowa-rada-ds-neurologii/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/03/01/powstaje-krajowa-rada-ds-neurologii/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/02/21/konferencja-uspokoj-swoj-pecherz-w-katowicach-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/02/21/konferencja-uspokoj-swoj-pecherz-w-katowicach-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/02/21/konferencja-uspokoj-swoj-pecherz-w-katowicach-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/02/17/terapia-chorych-na-raka-nerki-w-polsce/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/02/17/terapia-chorych-na-raka-nerki-w-polsce/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/02/17/terapia-chorych-na-raka-nerki-w-polsce/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
https://uroconti.pl/2022/02/16/dobra-zmiana-dla-pacjentow-z-rakiem-prostaty/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
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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/2022/02/16/dobra-zmiana-dla-pacjentow-z-rakiem-prostaty/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
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https://uroconti.pl/2022/02/04/sytuacja-pacjenta-onkologicznego-w-rzeczywistosci-covidowej/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-2-2022
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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

ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa

zg@uroconti.pl
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