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Partnerzy wydania:

Członkinie Stowarzyszenia wzięły
udział w szkoleniu "Podnoszenie
kompetencji eksperckich

przedstawicieli organizacji
pacjenckich".

Według komunikatu NFZ, od 1 
czerwca b.r. realizacja zlecenia w 
sklepie medycznym lub aptece

miałaby odbywać się na podstawie
przedstawionego oryginału zlecenia.
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Szkolenie dla organizacji pacjenckich

Kampania RAK PĘCHERZA - WYKRYJ I LECZ!

Czy czeka nas powrót do papierowych zleceń?
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WIĘCEJ

ZOBACZ W PRZEGLĄDARCE

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjE0YzRiN2VkMjc5YyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsImNlYWYyNTMxNjA4MSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjhkMTZiNzk3YjVkNSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjE0YzRiN2VkMjc5YyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjhkMTZiNzk3YjVkNSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjM0NDI5ZmE2NzlhYyIsZmFsc2Vd


Serdecznie zapraszamy na kolejny w 
tym roku 
webinar Akademii UroConti ONLINE

pt. "Maj miesiącem raka pęcherza".

Nawet jedna kropla krwi w moczu 
jest sygnałem alarmowym, który 
powinien skłonić do jak najszybszej

wizyty u lekarza. To może być
pierwszy objaw raka pęcherza
moczowego!

Do AOTMiT wpłynął wniosek o 
objęcie refundacją leku Xtandi 
(enzalutamid) w ramach programu

lekowego: "Leczenie
hormonowrażliwego raka gruczołu
krokowego z przerzutami (ICD-10
C61)".

Majowy dyżur na infolinii RPP

AOTMiT: Nowy wniosek dla Xtandi

Webinar: Maj miesiącem raka pęcherza [ZAPISZ SIĘ]
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Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia,
odpowiedział na interpelację nr
33105 w sprawie

zmian w programie "Profilaktyka 40
PLUS".

Anna Sarbak, Prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia 
“UroConti”, 19 maja

(czwartek) będzie dyżurowała na
infolinii Biura Rzecznika Praw
Pacjenta.
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Pierwszy zabieg w Chorzowie!

Odpowiedź w sprawie programu "Profilaktyka 40+"
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Bakterie powiązane z postępem raka prostaty

Część pacjentów nadal leczy się starymi metodami

Część pacjentów z rakiem prostaty 
wciąż jest w Polsce leczonych 
metodami sprzed 30-40 lat.

W szpitalu Urovita w Chorzowie
odbył się pierwszy zabieg 
wszczepienia elektrody do stymulacji

nerwów krzyżowych.
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Maciej Miłkowski, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, 
odpowiedział na interpelację nr

33010 w sprawie braku dostępu do
refundacji nowoczesnej i efektywnej
terapii pacjentów z zespołem
pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Naukowcy odkryli pięć rodzajów
bakterii powiązanych z  szybkim
postępem raka prostaty. Wyniki

badań interpretuje się jako
potencjalną rewolucję
w zapobieganiu i leczeniu tego
nowotworu.

Pierwszy zabieg holmowej enukleacji
prostaty miał miejsce w olsztyńskim
Miejskim Szpitalu Zespolonym.
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Profilaktyka 40 PLUS - interpelacja

Ministerstwo odpowiada w sprawie Betmigi

Pierwszy zabieg holmowej enukleacji prostaty
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Rada Przejrzystości przygotowała 
stanowisko w sprawie oceny leku 
Lynparza (olaparibum) w ramach

programu leczenia opornego na
kastrację raka gruczołu krokowego.

Poseł Kazimierz Matuszny (Klub 
Parlamentarny Prawo i
Sprawiedliwość) skierował do

Ministra Zdrowia interpelację nr
33105 w sprawie zmian w programie
"Profilaktyka 40 PLUS".

1 kwietnia obchodziliśmy trzecią 
rocznicę wprowadzenia do koszyka 
świadczeń gwarantowanych

procedury neuromodulacji krzyżowej
dla chorych zmagających się z
nietrzymaniem moczu.
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Stanowisko w sprawie w leku Lynparza

Chcemy rozszerzenia refundacji neuromodulacji

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjFlODBmYTdhYzY1YyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjI4ZTQ5MzFhOTJmZSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsImMyYjRhZGRmZWZmOSIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjFlODBmYTdhYzY1YyIsZmFsc2Vd
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiNyIsIjI4ZTQ5MzFhOTJmZSIsZmFsc2Vd


Maciej Miłkowski, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
odpowiedział na interpelację nr

32717 w sprawie leczenia osób
chorych na raka prostaty.

Zapraszamy na webinar  
Akademii UroConti ONLINE pt. 
"Fizjoterapia jako pierwsza linia

leczenia NTM".

Maciej Miłkowski, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
odpowiedział na dwie interpelacje w

sprawie refundacji leku Betmiga
(mirabegron).

Akademia UroConti online [ZAPISZ SIĘ]

Odpowiedź resortu zdrowia w sprawie Betmigi

Odpowiedź na interpelację w sprawie raka prostaty
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Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, przepełnionych 
wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół życzy
Stowarzyszenie "UroConti".

Minister zdrowia Adam Niedzielski 
zainaugurował wprowadzenie 
operacji przy użyciu robota do

publicznego systemu opieki
zdrowotnej w Polsce.

Grupa posłów Koalicyjnego Klubu 
Poselskiego Lewicy skierowała do 
Ministra Zdrowia interpelację w

sprawie braku dostępu do refundacji
nowoczesnej i efektywnej terapii
pacjentów z zespołem pęcherza
nadreaktywnego (OAB).
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Wesołych Świąt

Interpelacja w sprawie pacjentów z OAB

Inauguracja operacji przy użyciu robota
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Interpelacja w sprawie mirabegronu

Interpelacja w sprawie mirabegronu

Uniezależnienie zmian od firm farmaceutycznych

Stowarzyszenie "UroConti" otrzymało 
od Ministerstwa Zdrowia informację 
dotyczącą uniezależnienia zmian

programów lekowych od zgody firm
farmaceutycznych.

Poseł Paweł Szramka (Koło Poselskie
Polskie Sprawy) skierował do
Ministra Zdrowia interpelację nr

32766 w sprawie objęcia refundacją
leku Betmiga (mirabegron).
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Posłanka Monika Rosa (Klub 
Parlamentarny Koalicja Obywatelska)
skierowała do Ministra Zdrowia

interpelację nr 32717 w sprawie
leczenia osób chorych na raka
prostaty.

Posłanka Urszula Nowogórska (Klub 
Parlamentarny Koalicja Polska) 
skierowała do Ministra Zdrowia

interpelację nr 32709 w sprawie
refundacji leku Betmiga (mirabegron)
dla pacjentów zmagających się z
nietrzymaniem moczu.
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Leczenie robotem - kryteria dla ośrodków i lekarzy

Interpelacja w sprawie leczenia chorych na raka prostaty
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Ministerstwo Zdrowia 
wskazało kryteria, które muszą 
spełnić ośrodki oraz lekarze, żeby

wejść do programu darmowego
leczenia chirurgicznego raka
gruczołu krokowego z
zastosowaniem systemu
robotowego.
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