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ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UROCONTI” 

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 
 

STYCZEŃ 2021 

 

1. 15 stycznia 2021 roku wystartowała polska wersja platformy „Support In Continence” dostępna 

pod adresem: https://www.supportincontinence.org/pl/.  Platforma „Support In Continence”  

to otwarty zbiór najważniejszych informacji dla osób z inkontynencją, ich opiekunów oraz 

wszystkich zainteresowanych tematem. Została przygotowana w 7 wersjach językowych 

(angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej i włoskiej). Polska wersja 

powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem „UroConti”. 

 

2. 15 stycznia 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” rozesłało do mediów ogólnopolskich, 

regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Rusza globalna platforma wspierająca osoby  

z inkontynencją - 7 wersji językowych, w tym polska”. Informacja została również zamieszczona na 

stronie www.uroconti.pl oraz w social mediach. 

 

3. 23 stycznia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, w związku z planowanym 

udziałem Stowarzyszenia w XV Forum Liderów Organizacji Pacjentów (11-12 lutego 2021) 

skierowała do organizatorów pytanie, z prośbą o zadanie go Ministrowi Zdrowia Adamowi 

Niedzielskiemu podczas sesji „Wysłuchanie społeczne”: 

Panie Ministrze, czy w Polsce refundacją powinien być objęty lek, który: 

- otrzymał pozytywną opinię Rady Przejrzystości 

- otrzymał pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji 

- jest jedyną opcją terapeutyczną w swojej linii leczenia  

- jest refundowany we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej, a jego producent oferuje 

Polsce najlepsze warunki cenowe w Europie? 

 

4. 25 stycznia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała pisma do 

kolejnych trzech 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 (solifenacinum) w I linii leczenia, a którzy otrzymali odpowiedź  
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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 wieloletnim staraniom 

Stowarzyszenia i ponowną interwencję u Ministra Zdrowia. 

 

5. 27 stycznia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, pismo, w którym ponownie 

zaapelowała o zorganizowanie wideokonferencji z udziałem ekspertów (lekarzy urologów  

i ginekologów) oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „UroConti” w sprawie uruchomienia II linii 

leczenia w zespole pęcherza nadreaktywnego. 

 

6. 27 stycznia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do p.o. Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka pismo, w którym poprosiła o udostepnienie 

informacji o poziomie wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku na refundację 

wybranych wyrobów medycznych m.in. środków absorpcyjnych (pieluchomajtek i zamienników). 

 

7. W styczniu trwały przygotowania do uruchomienia cyklu webinarów „Akademia UroConti online”. 

Opracowywane zostały: konspekt, pierwsze zagadnienia, które będę prezentowane w ramach 

Akademii oraz lista ekspertów do zaproszenia.  

 

8. W styczniu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti”, przygotowało i rozesłało do subskrybentów 

pierwszy w 2021 roku numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti”. Biuletyn został 

również zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 

9. W styczniu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 6 aktualności na stronie www,  

22 wpisy na Twitterze oraz 20 wpisów na Facebooku. 

 

LUTY 2021 

 

1. 1 lutego 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała od społecznej 

kandydatki na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanny Rudzieńskiej Bluszcz pismo  

z podziękowaniem za poparcie jej kandydatury przez Stowarzyszenie. 

 

2. 3 lutego 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w webinarze w ramach 

inicjatywy PACJENCI.PRO, podczas którego zaprezentowane zostały dwa dokumenty, powstałe  

w ramach inicjatywy PACJENCI.PRO: 

- Raport „Rola organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie”, 

- Dokument „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu 

polityki zdrowotnej w Polsce”. 
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3. 8 lutego 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w warsztatach on-line 

„Pacjent w systemie”, poświęconych ustawie o Funduszu Medycznym i procedurze Ratunkowego 

Dostępu do Technologii Lekowych, organizowanych przez Polską Koalicję Pacjentów 

Onkologicznych. 

 

4. W dniach 11-12 lutego 2021 Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak wzięła udział  

w XV Forum Liderów Organizacji Pacjentów online. Skierowane w styczniu do organizatorów pytanie 

do Ministra Zdrowia: 

Panie Ministrze, czy w Polsce refundacją powinien być objęty lek, który: otrzymał pozytywną opinię 

Rady Przejrzystości, otrzymał pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, jest jedyną opcją terapeutyczną w swojej linii leczenia, jest refundowany 

we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej, a jego producent oferuje Polsce najlepsze 

warunki cenowe w Europie? 

podczas debaty nie zostało zadane żadnemu przedstawicielowi resortu zdrowia. 

 

5. 16 lutego 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo, w którym przedstawiła uwagi 

Stowarzyszenia do projektu obwieszczania Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2021 roku. 

 

6. 21 lutego 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do posła 

Kazimierza Matusznego pismo z podziękowaniem za złożenie do Ministra Zdrowia interpelacji  

w sprawie osób chorujących na zespół pęcherza nadreaktywnego wraz z odniesieniem się do 

odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na tę interpelację. 

 

7. 22 lutego 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do dyrektorów wszystkich 

wojewódzkich oddziałów NFZ informację, że pojawiły się niepokojące sygnały od pacjentów, że 

lekarze nie chcą wystawiać e-zlecenia na wyroby medyczne (eZWM) w ramach teleporady. 

Jednocześnie Stowarzyszenie zapytało w piśmie czy  w II półroczu ubiegłego roku oddziały 

odnotowały spadek liczby wystawianych eZWM, ze szczególnym uwzględnieniem eZWM 

wystawianych na wyroby cykliczne, takie jak środki absorpcyjne? 

 

8. 24 lutego 2021 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczyli w IV spotkaniu Rady 

Organizacji Pacjentów (ROP) działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W spotkaniu uczestniczyły 

organizacje pozarządowe skupione w ROP oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec  

i dyrektorzy poszczególnych Departamentów Biura Rzecznika, w tym Departamentu Prawnego, 

Departamentu Strategii i Działań Systemowych, Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji. 

Podczas spotkania minister Bartłomiej Chmielowiec przedstawił informację o podjętych działaniach 
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Biura i Rady. Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Tomasz Młynarski 

przekazał informację o możliwości dochodzenia roszczeń przez pacjentów. Podczas spotkania Rady 

omówiony został także problem objęcia organizacji pozarządowych Tarczą Antykryzysową.  

 

9. 23 lutego 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Ministra 

Zdrowia Adama Niedzielskiego pismo, w którym wyrażone zostały obawy Stowarzyszenia związane  

z informacjami o projekcie ustawy dot. nałożenia od 1 lipca br. nowych składek z tytułu reklamy 

internetowej i reklamy konwencjonalnej. 

 

10. 26 lutego 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do Prezesa 

Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ks. dr Arkadiusza Nowaka pismo, z prośbą  

o informację, czy Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytanie Stowarzyszenia „UroConti”, które 

nie zostało zadane podczas XV Forum Organizacji Pacjentów, a na które Instytut miał uzyskać 

odpowiedź resortu zdrowia po zakończeniu Forum. 

 

11. W lutym 2021 roku wpłynęły do Stowarzyszenia „UroConti” pierwsze odpowiedzi od Wojewódzkich 

Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia na pytanie czy w II półroczu 2020 roku oddziały 

odnotowały spadek liczby eZWM, ze szczególnym uwzględnieniem eZWM wystawianych na wyroby 

cykliczne, takie jak środki absorpcyjne. Odpowiedzi do Stowarzyszenia „UroConti” przesłały 

Oddziały: Dolnośląski, Świętokrzyski, Kujawsko-Pomorski i Podlaski. 

 

12. W lutym 2021 roku trwały dalsze przygotowania do uruchomienia „Akademii UroConti online”. 

Rozpoczęto potwierdzania udziału ekspertów i terminów ich wystąpień. Wybrana została również 

platforma internetowa ClickMeeting, na której odbędą się spotkania Akademii. 

 

13. W lutym 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 9 aktualności na stronie www,  

14 wpisów na Twitterze oraz 15 wpisów na Facebooku. 

 

MARZEC 2021 

 

1. 1 marca 2021 roku w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej uruchomił Poradnię Praw Pacjenta,  w której eksperci udzielać będą bezpłatnych porad 

z zakresu praw pacjenta, konsultacji publicznych, spraw administracyjnych. Z Poradni korzystać 

mogą organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.  

 

2. 4 marca 2021 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczyli w webinarium 

eksperckim „Patent na zdrowie”, organizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Webinarium poświęcono zagadnieniom powszechnej dostępności szczepionki na COVID-19, 

ochrony patentowej oraz możliwości udzielania licencji przymusowych. 
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3. 10 marca 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w spotkaniu on-line 

Zespołu ds. Chorób Cywilizacyjnych Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw 

Pacjenta. Podczas spotkania omówione zostały plany pracy Zespołu na rok 2021. 

 

4. 12 marca 2021 Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo będące odpowiedzią na pismo z dnia 8 marca. 

W piśmie poprosiła o odpowiedź na cztery pytania: 

1. Czym spowodowane jest opóźnianie decyzji o objęciu refundacją leku Betmiga (mirabegron) 

w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego? 

2. Ile spotkań odbyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z producentem leku Betmiga 

(mirabegron) przez ostatnie pół roku w sprawie refundacji tego leku? 

3. Kiedy i z jakimi ekspertami medycznymi odbyły się spotkania dot. wartości klinicznej leku 

Betmiga (mirabegron)? 

4. Jak duże oszczędności odnotował Narodowy Fundusz Zdrowia od momentu wprowadzenia 

zamienników solifenacyny na listę leków refundowanych, tj. od dnia 1 września 2019 roku? 

 

5. 15 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak dyżurowała na infolinii Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. W rozmowach informowała czym jest nietrzymanie 

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

nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

6. 18 marca 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w spotkaniu on-line 

Zespołu ds. Seniorów Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Podczas spotkania omówione zostały plany pracy Zespołu na rok 2021 oraz działania na rzecz 

seniorów, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Po spotkaniu Zespół przedstawił cztery 

rekomendacje służące poprawie sytuacji seniorów: 

- seniorzy z powodu wielu schorzeń (niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia poznawcze) 

potrzebują wsparcia w zrozumieniu informacji, w czasie teleporady, 

- konieczność wprowadzenia programów badań profilaktycznych dla osób w wieku 70 i 80 

lat, 

- potrzeba koordynacji świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (Centra 75+), 

- zorganizowanie w powiatach bezpłatnych wypożyczalni sprzętu medycznego. 

 

7. 22 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Prezesa 

Fundacji dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych Norberta Wilka pismo,  

w którym przedstawiła historię walki Stowarzyszenia „UroConti” o dostęp do nowoczesnego 

leczenia OAB, prosząc o wsparcie. 
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8. 23 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała od Prezesa Fundacji 

dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych Norberta Wilka odpowiedź na 

pismo skierowane w dniu 22 marca. 

 

9. 25 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Ministra 

Zdrowia Adama Niedzielskiego pismo, w którym wyraziła podziękowanie za ostatnio wprowadzone 

zmiany, korzystne dla pacjentów z NTM, przypominając jednocześnie o problemie braku refundacji 

w II linii leczenia OAB. 

 

10. 26 marca 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” złożył wniosek o grant z programu 

„Aktywni +”. Wniosek „Być online - bezpieczeństwo i funkcjonalność 60+” został złożony w ramach 

priorytetu „Włączenie cyfrowe” obejmującego działania na rzecz zwiększania umiejętności 

posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, 

a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu 

społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. 

 

11. 30 marca 2021 roku w ramach „Akademii UroConti online” odbył się webinar pt. „Jak rozmawiać  

o życiu intymnym?”. Webinar był dedykowany członkom Stowarzyszenia „UroConti” oraz wszystkim 

osobom zainteresowanym tematyką diagnostyki, leczenia, profilaktyki i opieki nad pacjentami  

z chorobami układu moczowo-płciowego. W webinarze wzięli udział dr Honorata Błaszczyk, lekarz 

rodzinny z Łodzi oraz dr Andrzej Przybyła, lekarz urolog z Wrocławia. Zapis elektroniczny wydarzenia 

został opublikowany na kanale Stowarzyszenia na YouTube. Na webinar zarejestrowały się łącznie 

53 osoby. 

 

12. 31 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Prezes Koalicji 

„Na pomoc niesamodzielnym” Magdaleny Osińskiej-Kurzywilk pismo z prośbą o interwencję  

i pomoc w uzyskaniu deklaracji od Ministra Zdrowia, kiedy zamierza dokończyć proces refundacyjny 

mirabegronu, tak aby poprawić sytuację osób z zespołem pęcherza nadreaktywnego. 

 

13. 31 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Prezesa 

Federacji Pacjentów Polskich Stanisława Maćkowiaka pismo z prośbą o interwencję i pomoc  

w uzyskaniu deklaracji od Ministra Zdrowia, kiedy zamierza dokończyć proces refundacyjny 

mirabegronu, tak aby poprawić sytuację osób z zespołem pęcherza nadreaktywnego. 

 

14. 31 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Pełnomocnika 

Zarządu ds. Zdrowia Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych Józefa 

Góralczyka pismo z prośbą o interwencję i pomoc w uzyskaniu deklaracji od Ministra Zdrowia, kiedy 

zamierza dokończyć proces refundacyjny mirabegronu, tak aby poprawić sytuację osób z zespołem 

pęcherza nadreaktywnego. 
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15. 31 marca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Prezesa 

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tomasza Połecia pismo z prośbą o interwencję  

i pomoc w uzyskaniu deklaracji od Ministra Zdrowia, kiedy zamierza dokończyć proces refundacyjny 

mirabegronu, tak aby poprawić sytuację osób z zespołem pęcherza nadreaktywnego. 

 

16. W marcu 2021 roku wpłynęły do Stowarzyszenia „UroConti” kolejne odpowiedzi od Wojewódzkich 

Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia na pytanie czy w II półroczu 2020 roku oddziały 

odnotowały spadek liczby eZWM, ze szczególnym uwzględnieniem eZWM wystawianych na wyroby 

cykliczne, takie jak środki absorpcyjne. Odpowiedzi do Stowarzyszenia „UroConti” przesłały 

Oddziały: Zachodniopomorski, Pomorski, Opolski, Lubelski, Wielkopolski, Śląski oraz Łódzki. 

 

10. W marcu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti”, przygotowało i rozesłało do subskrybentów drugi 

w 2021 roku numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti”. Biuletyn został również 

zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 

17. W marcu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 9 aktualności na stronie www,  

12 wpisów na Twitterze oraz 20 wpisów na Facebooku. 

 

KWIECIEŃ 2021 

 

1. 8 kwietnia 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” otrzymał do konsultacji projekt 

nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 

 

2. 13 kwietnia 2021 roku w ramach „Akademii UroConti online” odbył się webinar pt. „Nietrzymanie 

moczu - problem kobiet w każdym wieku”. Webinar był dedykowany członkom Stowarzyszenia 

„UroConti” oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką diagnostyki, leczenia, profilaktyki  

i opieki nad pacjentami z chorobami układu moczowo-płciowego. W webinarze wzięli udział dr hab. 

Paweł Miotła, lekarz ginekolog z Lublina oraz dr Magdalena Ptak, fizjoterapeutka ze Szczecina. Zapis 

elektroniczny wydarzenia został opublikowany na kanale Stowarzyszenia na YouTube. Na webinar 

zarejestrowało się łącznie 199 osób. 

 

3. 13 kwietnia 2021 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczyli w debacie online 

„Choroby Rzadkie - Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich a Fundusz Medyczny”. Podczas debaty: 

- przedstawiono raport z badań nad potrzebami pacjentów chorych na choroby rzadkie 

dotyczącym dostępności, 

- starano się wypracować konsensus w sprawie włączenia rzadkich chorób i leków sierocych 

do polskiego porządku prawnego ochrony zdrowia,  

- starano się uzgodnić model finansowania opieki nad chorymi oraz refundacji leków 

sierocych poprzez wykorzystanie funduszy celowych  w ramach budżetu państwa oraz 
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wypracować koncepcję optymalnej struktury zarządzania obszarem zdrowotnym chorób 

rzadkich.  

 

4. 15 kwietnia 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w spotkaniu 

inaugurującym projekt „Koalicja dla Zdrowia”. Podczas spotkania przedstawione zostały główne 

założenia projektu oraz możliwości i sposoby korzystania przez organizacje z bezpłatnych usług 

świadczonych w ramach projektu.  

 

5. 19 kwietnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo, będące odpowiedzią 

na opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia projekt listy leków refundowanych, który będzie 

obowiązywał od 1 maja. W piśmie Prezes Stowarzyszenia „UroConti” ponownie podkreśliła brak 

refundacji leku Betmiga - jedynej terapii dedykowanej pacjentom w II  linii leczenia zespołu 

pęcherza nadreaktywnego. 

 

6. 19 kwietnia 2021 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, 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 ponowną interwencję u Ministra 

Zdrowia. Pisma otrzymało 40 parlamentarzystów. 

 

7. 19 kwietnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak dyżurowała na infolinii Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. W rozmowach informowała czym jest nietrzymanie 

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

nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

8. 20 kwietnia 2021 roku w ramach „Akademii UroConti online” odbył się webinar pt. 

„Neuromodulacja - komu może pomóc?”. Webinar był dedykowany członkom Stowarzyszenia 

„UroConti” oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką diagnostyki, leczenia, profilaktyki i 

opieki nad pacjentami z chorobami układu moczowo-płciowego. W webinarze wzięli udział dr 

Andrzej Pomian, lekarz ginekolog z Warszawy oraz  dr Mariusz Blewniewski, lekarz urolog z Łodzi. 

Zapis elektroniczny wydarzenia został opublikowany na kanale Stowarzyszenia na YouTube. Na 

webinar zarejestrowało się łącznie 80 osób. 

 

9. 21 kwietnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Rzecznika 

Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca pismo z prośbą o wsparcie w uzyskaniu refundacji leku 

Betmiga w II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. 
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10. 21 kwietnia 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w warsztacie online 

w ramach inicjatywy PACJENCI.PRO, podczas którego dyskutowano o praktycznym wymiarze 

raportu „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” oraz 

dokumentu „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki 

zdrowotnej w Polsce”, których premiera odbyła się w lutym. Podczas spotkania poruszono 

zagadnienia: 

- W jaki sposób instytucje publiczne, w tym Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi dialog  

z organizacjami pacjentów? 

- Czy gotowość organizacji pacjentów do budowania przyjaznego obywatelom państwa idzie 

w parze z umocowaniem ich roli na gruncie polskiej i europejskiej legislacji? 

- Jakie są podstawy prawne udziału obywateli w konsultacjach społecznych? 

 

11. 23 kwietnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała od Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego odpowiedź na pismo z 23 lutego zawierające 

postulaty mające na celu poprawienie opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby układu 

moczowo-płciowego. 

 

12. 26 kwietnia 2021 roku odbyła się debata redakcyjna online Rynku Zdrowia pt. „Nowotwory kobiece 

w dobie COVID-19”, poświęcona leczeniu onkologicznemu w dobie pandemii, w tym 

najważniejszym wyzwaniom związanym z diagnozowaniem i leczeniem nowotworów kobiecych. 

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

 

13. 27 kwietnia 2021 roku w ramach „Akademii UroConti online” odbył się webinar pt. „Cukrzyca  

a NTM”. Webinar był dedykowany członkom Stowarzyszenia „UroConti” oraz wszystkim osobom 

zainteresowanym tematyką diagnostyki, leczenia, profilaktyki i opieki nad pacjentami z chorobami 

układu moczowo-płciowego. W webinarze wzięli udział dr Beata Stepanow, pielęgniarka 

diabetologiczna z Kleczewa, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej oraz dr Jacek 

Szymański, lekarz ginekolog z Warszawy. Na webinar zarejestrowały się łącznie 103 osoby. 

 

14. W dniach 27-28 kwietnia 2021 roku odbył się V Kongres Patient Empowerment pod hasłem 

#jutropacjentów. Podczas Kongresu w trybie Q&A zorganizowano sesję „Jutro w organizacji 

pacjentów - jak wzmacniać pozycję pacjentów w systemie?” Stowarzyszenie „UroConti” na 

Kongresie reprezentowała Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu Głównego. 

 

15. 28 kwietnia 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w szkoleniu online 

„Udział organizacji pacjentów w procesie legislacji”, zorganizowanym przez Biuro Rzecznika Praw 

Pacjenta. Szkolenie przeprowadzili: Paweł Grzesiewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta i Konrad Miłoszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań 

Wyjaśniających.  
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16. 29 kwietnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała od Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego odpowiedź na pismo z 25 marca dotyczące 

zwiększenia dostępności do wachlarza terapeutycznego dla pacjentów zmagających się  

z chorobami układu moczowo-płciowego. 

 

17. 29 kwietnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do Rzecznika 

Praw Obywatelskich Adama Bodnara pismo z prośbą o wsparcie w uzyskaniu refundacji leku 

Betmiga w II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. 

 

18. W kwietniu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 14 aktualności na stronie www,  

23 wpisy na Twitterze oraz 16 wpisów na Facebooku. 

 

MAJ 2021 

 

1. 11 maja 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak skierowała do członków 

Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia pisma, w których przedstawiła stan aktualnej wiedzy 

Stowarzyszenia na temat procesu refundacji II linii leczenia w zespole pęcherza nadreaktywnego  

i poprosiła o wsparcie i interwencję u Ministra Zdrowia. Pisma otrzymało 39 parlamentarzystów  

z obu komisji, którzy dotychczas nie składali interpelacji w tej sprawie. 

 

2. 11 maja 2021 roku w ramach „Akademii UroConti online” odbył się webinar pt. „Opieka w domu - 

o czym warto pamiętać?”. Webinar był dedykowany członkom Stowarzyszenia „UroConti” oraz 

wszystkim osobom zainteresowanym tematyką diagnostyki, leczenia, profilaktyki i opieki nad 

pacjentami z chorobami układu moczowo-płciowego. W webinarze wzięły udział Magdalena 

Osińska-Kurzywilk, pielęgniarka geriatryczna z Opola, Prezes Koalicji „Na pomoc 

niesamodzielnym” oraz prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, lekarz geriatra, Przewodnicząca 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Zapis elektroniczny wydarzenia 

został opublikowany na kanale Stowarzyszenia na YouTube. Na webinar zarejestrowało się łącznie 

109 osób. 

 

3. 12 maja 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczył w webinarze w ramach 

inicjatywy PACJENCI.PRO. Tematem webinaru były podstawy legislacyjne systemu ochrony 

zdrowia w Polsce oraz możliwości budowania relacji z interesariuszami systemu ochrony zdrowia. 

 

4. 17 maja 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak dyżurowała na infolinii Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. W rozmowach 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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5. 20 maja 2021 roku odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" (prezesi 

oddziałów regionalnych), Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących 

Sekcji Prostaty i Sekcji Pęcherza. Uczestnicy spotkania wystosowali apel do Ministra Zdrowia, 

Adama Niedzielskiego, w którym podziękowali za przedstawioną propozycję zmian w refundacji 

środków absorpcyjnych oraz przedstawili najważniejsze postulaty Stowarzyszenia, które wciąż 

czekają na realizację. 

 

6. 20 maja 2021 roku Prezes Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych Józef 

Góralczyk, wystosował pismo do Adama Niedzielskiego w sprawie udostępnienie pacjentom II linii 

leczenia farmakologicznego, poprzez dodanie do listy leku Betmiga. Stowarzyszenie „UroConti” 

otrzymało pismo do wiadomości. 

 

7. 31 maja 2021 roku Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Sarbak, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

„UroConti” skierowała do Ministra Zdrowia podziękowania za projekt nowelizacji rozporządzenia  

w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 31 marca 2021 roku.  

W piśmie wyraziła jednak zaniepokojenie przedłużającym się procesem legislacyjnym. 

 

8. W maju 2021 roku wpłynęły do Stowarzyszenia „UroConti” kolejne odpowiedzi od Wojewódzkich 

Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia na pytanie czy w II półroczu 2020 roku oddziały 

odnotowały spadek liczby eZWM, ze szczególnym uwzględnieniem eZWM wystawianych na wyroby 

cykliczne, takie jak środki absorpcyjne. Odpowiedzi do Stowarzyszenia „UroConti” przesłały 

Oddziały: Małopolski, Warmińsko-Mazurski, Podkarpacki, Mazowiecki oraz Lubuski. 

 

9. W maju 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti”, przygotowało i rozesłało do subskrybentów trzeci 

numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „UroConti”. Biuletyn zostanie również 

zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  

 

10. W maju 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 10 aktualności na stronie www,  

20 wpisów na Twitterze oraz 18 wpisów na Facebooku. 

 

CZERWIEC 2021 

 

1. 11 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej potwierdzenia przyjęcia do realizacji wniosku Zarządu Głównego i przyznania dotacji  

w ramach  otwartego konkursu ofert - Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na 

lata 2021-2025, edycja 2021. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku. 
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2. 11 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało do wiadomości odpowiedź Macieja 

Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na pismo Małopolskiego Sejmiku 

Organizacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga. 

 

3. 11 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało do wiadomości odpowiedź Macieja 

Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na pismo Koalicji „Na pomoc 

niesamodzielnym” w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga.  

 

4. 15 czerwca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do wybranych 

parlamentarzystów, w tym członków Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia pismo  

z podziękowaniem za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc w zapewnieniu szerszego dostępu do 

terapii pacjentom z zespołem pęcherza nadreaktywnego oraz zaproszeniem do udziału  

w obchodach Światowego Tygodnia Kontynencji 2021. Pismo otrzymało 120 parlamentarzystów. 

 

5. 16 czerwca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do Ministerstwa 

Zdrowia uwagi do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. 

 

6. 21 czerwca 2021 roku Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, zwróciła 

się do Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z informacją, że 

tematem, który budzi ogromne emocje wśród pacjentów jest projektowana nowelizacja 

rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie podnosząca 

limity cenowe na pieluchomajtki, majtki chłonne oraz pieluchy anatomiczne.  

 

7. 21 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti, z okazji rozpoczęcia obchodów Światowego 

Tygodnia Kontynencji 2021, przygotowało i rozesłało do mediów ogólnopolskich, regionalnych  

i branżowych informację prasową „Inkontynecja = interdyscyplinarność”. Informacja została 

również zamieszczona na stronie www.uroconti.pl oraz w social mediach. 

 

8. 21 czerwca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, pismo, w którym poruszyła 

m.in. kwestię braku decyzji refundacyjnej dla leku Betmiga. 

 

9. 21 czerwca 2021 Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, dyżurowała na infolinii Biura 

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

moczu (NTM) i zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB) jakie są metody diagnostyki i leczenia oraz 

udzielała wsparcia pacjentom i ich rodzinom. 
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10. 21 czerwca 2021 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra 

Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 

roku. Na liście po raz kolejny nie znalazł się mirabegron dedykowany pacjentom w II linii leczenia 

zespołu pęcherza nadreaktywnego. 

 

11. W dniach 21-24 czerwca 2021 roku w Polsce po raz trzynasty odbyły się obchody Światowego 

Tygodnia Kontynencji (World Continence Week, WCW). Powstała dedykowana wydarzeniu strona 

www.wcw2021.pl za pośrednictwem której każda osoba zainteresowana tematyką inkontynencji 

mogła bez żadnych opłat dołączyć do obchodów, a także brać w nich czynny udział, uczestnicząc w 

interaktywnej formule dyskusji i zadawania pytań. W sześciu sesjach online udział wzięli eksperci 

reprezentujący następujące specjalizacje: farmakologia, fizjoterapia, geriatria, ginekologia, 

medycyna rodzinna, onkologia, pielęgniarstwo diabetologiczne i stomijne, położnictwo, 

proktologia, protetyka słuchu, urologia. 

 

12. 22 czerwca 2021 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiedział 

na Apel Rady Stowarzyszenia „UroConti”, odnosząc się do przedstawionych postulatów, 

dotyczących dostępu do zaopatrzenia w wyroby medyczne, wprowadzenia refundacji dla II linii 

leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego i poszerzenia programu lekowego dla pacjentów  

z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. 

 

13. 28 czerwca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti”  Anna Sarbak, w imieniu Stowarzyszenia, 

zwróciła się z zapytaniem do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka, czy 

rozwiązania wdrożone w trakcie pandemii, ułatwiające życie pacjentom, takie jak np. możliwość 

bezpośredniej dostawy do domu pacjenta paczki z refundowanymi wyrobami medycznymi, zostaną 

utrzymane po pandemii. 

 

14. W czerwcu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 22 aktualności na stronie www,  

31 wpisów na Twitterze oraz 31 wpisów na Facebooku. 

 

LIPIEC 2021 

 

1. 1 lipca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak zwróciła się do Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego z informacją, że Stowarzyszenie jest 

rozczarowane brakiem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie, podnoszącej limity cenowe na środki absorpcyjne oraz prosiła  

 o wskazanie, kiedy można oczekiwać podpisania i opublikowania nowelizacji rozporządzenia,  

a także od kiedy jest planowane jej „wejście w życie”. 
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2. 1 lipca 2021 roku Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ Anna Miszczak, 

odpowiedziała na pismo Stowarzyszenia „UroConti” w sprawie utrzymania wdrożonego w trakcie 

pandemii COVID-19 rozwiązania polegającego na bezpośredniej dostawie wyrobów medycznych 

do domu pacjenta. W piśmie wyjaśniła, że realizacja zleceń drogą wysyłkową może dotyczyć 

wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie i dokonywana jest  

z miejsca udzielania świadczeń. 

 

3. 9 lipca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała od Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, odpowiedź na pismo z dnia 21 czerwca  

w sprawie zakończenia procesu refundacji leku Betmiga w II linii leczenia OAB. W odpowiedzi 

napisano m.in. że „postępowanie dotyczące objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla 

leku Betmiga nadal jest w toku”. 

 

4. 13 lipca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do 

parlamentarzystów, którzy w ostatnich miesiącach, na prośbę Stowarzyszenia „UroConti”, 

kierowali do Ministra Zdrowia interpelacje w sprawie wprowadzenia refundacji II linii leczenia OAB. 

Pismo otrzymało 17 parlamentarzystów. 

 

5. 16 lipca 2021 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, w odpowiedzi na 

pismo Stowarzyszenia „UroConti” w sprawie procedowanego projektu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zakładającego m.in.: 

zwiększenie limitów finansowych na środki chłonne poinformował, że ze względu na liczne uwagi 

zgłoszone w toku uzgodnień zewnętrznych i opiniowania projekt pozostaje na etapie wewnętrznych 

analiz w resorcie zdrowia. 

 

6. 23 lipca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do Prezesa Astellas 

Pharma Charalampos Nardisa, pismo z prośbą o przekazanie Stowarzyszeniu stanowiska firmy dot. 

procesu refundacyjnego leku Betmiga w II linii leczenia farmakologicznego zespołu pęcherza 

nadreaktywnego. 

 

7. 27 lipca 2021 roku Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia „UroConti” Magdalena Kolecka, 

w imieniu Zarządu Głównego, uczestniczyła w spotkaniu z cyklu „Dialog dla Zdrowia”  

w Ministerstwie Zdrowia. Tematami spotkania były m.in. nowelizacja ustawy refundacyjnej - główne 

założenia zmian oraz zagrożenia dot. refundacji wynikające z proponowanych zmian. 

 

8. 27 lipca 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do Ministra Zdrowia 

Adama Niedzielskiego, pismo z prośbą o jak najszybsze dokończenie zmian w zakresie obsługi 

procesu zaopatrzenia w środki absorpcyjne jakim jest wystawianie zlecenia na produkty chłonne  

w ramach teleporady i wprowadzenie w pełni elektronicznego e-zlecenia. 
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9. 28 lipca 2021 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” uczestniczyli w spotkaniu online 

Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęconym przygotowaniu 

do wysłuchania publicznego w Ministerstwie Zdrowia zaplanowanego na 30 lipca. Tematem 

spotkania było wypracowanie stanowiska Rady w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych oraz niektórych innych ustaw. 

 

10. 30 lipca 2021 roku Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia „UroConti” Elżbieta Żukowska 

oraz Prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Magdalena Kolecka, wzięły udział  

w wysłuchaniu publicznym w sprawie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, które odbyło się 

w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na spotkanie 

Stowarzyszenie przygotowało Stanowisko z propozycjami rozwiązań. 

 

11. W lipcu 2021 roku została opublikowana dziesiąta edycja raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki 

zdrowotnej”. Raport został przygotowany na Światowy Tydzień Kontynencji i opublikowany na 

stronie www.uroconti.pl oraz w social mediach Stowarzyszenia. 

 

12. W lipcu 2021 roku przygotowany i rozesłany został do subskrybentów Biuletyn Informacyjny 

Stowarzyszenia „UroConti” nr 4/2021. Biuletyn został również zamieszczony na stronie 

www.uroconti.pl.  

 

13. W lipcu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 8 aktualności na stronie www,  

17 wpisów na Twitterze oraz 12 wpisów na Facebooku. 

 

SIERPIEŃ 2021 

 

1. 2 sierpnia 2021 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, otrzymała do 

wiadomości pismo skierowane przez poseł Monikę Wielichowską (Klub Parlamentarny Koalicja 

Obywatelska) do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, związane  z odpowiedzią udzieloną przez 

Wiceministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego na interpelację nr 25403 w sprawie pacjentów 

cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy już 7 lat czekają na refundację leku 

Betmiga (mirabegron). 

 

2. 5 sierpnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do poseł Moniki 

Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) pismo z podziękowaniem za złożenie 

interpelacji nr 25403 w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 

już 7 lat czekają na refundację leku Betmiga (mirabegron). 
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3. 9 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i dystrybuowało do mediów 

ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową dotyczącą publikacji tegorocznej 

edycji raportu pt. „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2022” Informacja została również 

zamieszczona na stronie www.uroconti.pl oraz w social mediach. 

 

4. 18 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawiciela Stowarzyszenia „UroConti”  

z konsultantem krajowym w dziedzinie urologii dr hab. Arturem Antoniewiczem, kierownikiem 

Oddziału Urologicznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Podczas 

spotkania rozmawiano o aktualnej sytuacji pacjentów urologicznych w Polsce i możliwych 

obszarach współpracy środowiska medycznego i pacjenckiego, na rzecz zwiększenia dostępności 

pacjentów urologicznych do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.  

 

5. 19 sierpnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do Ministra 

Zdrowia Adama Niedzielskiego, pismo z uwagami do opublikowanego w dniu 17 sierpnia projektu 

Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie  

1 września 2021 roku. 

 

6. 19 sierpnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak oraz Sekretarz Zarządu 

Głównego Elżbieta Żukowska, uczestniczyły w spotkaniu online Rady Organizacji Pacjentów 

działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, poświęconym dyskusji na temat projektu ustawy o jakości 

w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W spotkaniu udział wziął Minister Zdrowia Adam 

Niedzielski. Ważnym elementem proponowanej regulacji są obszerne zmiany w ustawie o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przewidujące stworzenie nowego modelu pozasądowego 

rekompensowania szkód wynikających ze zdarzeń medycznych. 

 

7. 24 sierpnia 2021 roku planowano kolejne posiedzenie „Dialogu dla Zdrowia”, w którym udział 

zgłosili przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti”. Stowarzyszenie przed spotkaniem 

przygotowało i zgłosiło do organizatorów szereg pytań interwencyjnych do Ministra Zdrowia.  

19 sierpnia poinformowano, że spotkanie zostało odwołane. 

 

8. 26 sierpnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak oraz Sekretarz Zarządu 

Głównego Elżbieta Żukowska, uczestniczyły w spotkaniu networkingowym w ramach 

Akademii.PRO, zatytułowanym „Działać po to, by być słuchanym”. Podczas spotkania rozmawiano 

o kompetencjach niezbędnych do skutecznego budowania relacji z otoczeniem, działaniach  

i budowaniu struktur wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, działaniach pozwalających stać się 

partnerem w dyskusji z decydentami i ekspertami. 
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9. 30 sierpnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do Rady 

Organizacji Pacjentów uwagi Stowarzyszenia do projektu stanowiska Rady Organizacji Pacjentów 

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 

czerwca 2021 roku. 

 

10. 30 sierpnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do Adama 

Niedzielskiego, Ministra Zdrowia, uwagi Stowarzyszenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 czerwca 2021 roku. 

 

11. W sierpniu 2021 roku raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2021” został 

rozdystrybuowany do przedstawicieli administracji, środowiska medycznego oraz wybranych 

parlamentarzystów. Raport otrzymały 242 osoby. 

 

12. W sierpniu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 9 aktualności na stronie www,  

13 wpisów na Twitterze oraz 9 wpisów na Facebooku. 

 

WRZESIEŃ 2021 

 

1. 6 września 2021 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiedział 

na pismo Stowarzyszenia „UroConti” w sprawie wprowadzenia w pełni elektronicznego e-zlecenia 

na wyroby medyczne informując, że obecnie prowadzone są w Ministerstwie Zdrowia wewnętrzne 

prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. 

 

2. 8 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do 

Konsultanta krajowego w dziedzinie urologii prof. Artura Antoniewicza, z prośbą o wsparcie  

i interwencję w celu uzyskania od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnienia powodów, dla których od 

listopada 2019 roku blokowane jest wydanie decyzji  w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

3. 14 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo  

do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, z prośbą o wsparcie i interwencję w celu 

uzyskania od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnienia powodów, dla których od listopada 2019 roku 

blokowane jest wydanie decyzji w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

4. 14 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do 

Konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego, z prośbą  
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o wsparcie i interwencję w celu uzyskania od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnienia powodów, dla 

których od listopada 2019 roku blokowane jest wydanie decyzji w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

5. 14 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do 

Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów  i Położników prof. Mariusza Zimmmera, z prośbą  

o wsparcie i interwencję w celu uzyskania od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnienia powodów, dla 

których od listopada 2019 roku blokowane jest wydanie decyzji w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

6. 14 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do 

Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Katarzyny 

Wieczorowskiej-Tobis, z prośbą o wsparcie i interwencję w celu uzyskania od Ministerstwa Zdrowia 

wyjaśnienia powodów, dla których od listopada 2019 roku blokowane jest wydanie decyzji  

w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

7. 14 września 2021 roku Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, skierowała pismo do 

Prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce prof. Tomasza Tomasika, z prośbą o wsparcie  

i interwencję w celu uzyskania od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnienia powodów, dla których od 

listopada 2019 roku blokowane jest wydanie decyzji w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

8. 14 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do 

Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, z prośbą o wsparcie  i interwencję w celu 

uzyskania od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnienia powodów, dla których od listopada 2019 roku 

blokowane jest wydanie decyzji w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

9. 15 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, otrzymała do wiadomości 

pismo skierowane przez Zastępcę Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów Grzegorza Gmyrka do 

Dyrektor Biura Ministra Zdrowia Magdaleny Bartnik-Jaszewskiej, w sprawie blokowania przez 

Ministra Zdrowia wydania decyzji refundacyjnej dla leku Betmiga. 

 

10. 15 września 2021 roku Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” przesłało do Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego podziękowania za opublikowane rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 

Jednocześnie Stowarzyszenie przypominiało, że  w nowelizacji rozporządzenia nadal z refundacji 

pozostają wykluczeni pacjenci z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. 

 

11. 15 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, z kolejnym przypomnieniem 

o braku refundacji II linii leczenia OAB i zaznaczeniem gotowości Stowarzyszenia do spotkania  
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i dialogu w sprawie określenia przyczyn blokowania wydania pozytywnej decyzji refundacyjnej dla 

leku Betmiga. 

 

12. 17 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pisma do 

wybranych parlamentarzystów z prośbą o wsparcie pacjentów z nietrzymaniem moczu poprzez 

skierowanie do Ministra Zdrowia interpelacji z pytaniem: Jaki jest powód blokowania pozytywnej 

decyzji o refundacji leku Betrmiga (mirabegron) w II linii leczenia dla pacjentów z zespołem pęcherza 

nadreaktywnego? Pismo otrzymało 21 parlamentarzystów. 

 

13. 17 września 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, wzięła udział w konferencji 

pt. „Porozmawiajmy - jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych”, organizowanej przez Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska i Fundację Stabilo. 

 

14. 18 września 2021 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” wzięli udział w konferencji 

„Dostęp do leczenia i opieki a jakość życia” zorganizowanej przez Fundację SPINA, pod patronatem 

Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, której Stowarzyszenie jest członkiem. 

 

15. 22 września 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do  mediów 

ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Inkontynencja - wspólny 

mianownik schorzeń urologicznych”. Informacja została przygotowana z okazji Europejskiego 

Tygodnia Urologii (20-24 września), którego hasłem przewodnim w tym roku była inkontynencja.  

Informacja została również zamieszczona na stronie www.uroconti.pl oraz w social mediach. 

 

16. 27 września 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” wzięło udział w spotkaniu z nowopowołanym 

Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem. Po spotkaniu Piotr Bromber zapowiedział powołanie 

zespołu przy Ministrze Zdrowia, który ma zająć się opracowaniem zasad współpracy pomiędzy 

organizacjami pacjenckimi a Ministerstwem Zdrowia. Stowarzyszenie „UroConti” zgłosiło do prac  

w zespole: Annę Sarbak, Elżbietę Żukowską i Anielę Rogowską. 

 

17. 28 września 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” skierowało do grupy posłów i senatorów 

podziękowania za dotychczasową współpracę wraz z informacją o zmianie limitów cenowych, która 

wejdzie w życie od 1 grudnia br. Wraz z podziękowaniem Stowarzyszenie „UroConti” zwróciło się  

z prośbą o dalsze wsparcie działań Stowarzyszenia w pozostałych, istotnych sprawach dla 

pacjentów cierpiących z powodu nietrzymania moczu. 

 

18. 29 września 2021 roku w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”. Podczas spotkania omówione zostały bieżące 

sprawy związane z działalnością Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz najważniejsze 

kwestie legislacyjne. 
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19. 30 września 2021 Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała pismo do Prezesa 

Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, z prośbą o wsparcie i interwencję w celu 

uzyskania wyjaśnienia od Ministerstwa Zdrowia powodów, dla których od listopada 2019 roku 

blokowane jest wydanie decyzji w sprawie refundacji leku Betmiga. 

 

20. 30 września 2021 roku w Bydgoskim Centrum Sportu odbyła się regionalna konferencja edukacyjna 

„Uspokój swój pęcherz - profilaktyka, diagnostyka, leczenie”. Prelegenci poruszyli tematy 

obejmujące: profilaktykę i diagnostykę schorzeń układu moczowo-płciowego oraz dokonali 

przeglądu aktualnych, dostępnych w Polsce terapii w zakresie leczenia inkontynencji. Udział  

w konferencji wzięło ponad 100 członków Stowarzyszenia. 

 

21. 30 września 2021 roku w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Delegatów Stowarzyszenia „UroConti”. Po zatwierdzeniu uchwał sprawozdawczych Delegaci 

dokonali wyboru Zarządu Głównego na nową kadencję 2021-2025 w składzie: 

- Anna Sarbak (Poznań) - Prezes 

- Elżbieta Żukowska (Warszawa) - Sekretarz 

- Aniela Rogowska (Warszawa) - Skarbnik 

W trakcie Walnego Zebrania powołano również nowy Zarząd Sekcji Pęcherza  w składzie: 

- Anna Goch (Lublin) - Przewodnicząca 

- Zofia Hirsch (Łódź) 

- Ewa Płonka (Lublin) 

 

22. 30 września 2021 roku Delegaci Walnego Zebrania Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” 

podpisali List otwarty do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym podziękowali za 

opublikowane rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie. Jednocześnie zwrócili uwagę Ministra na inne, 

nierozwiązane jeszcze kwestie, które dla pacjentów są kluczowe, w tym m.in. wprowadzenie 

jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji 

środków absorpcyjnych, stworzenie drugiej linii leczenia farmakologicznego dla zespołu pęcherza 

nadreaktywnego, zniesienie wymogu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku 

refundacji leków zawierających substancję o nazwie tolterodyna w leczeniu OAB, wprowadzenie 

neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów z nietrzymaniem kału oraz poszerzenie programu 

lekowego dedykowanego pacjentom z rakiem gruczołu krokowego o pacjentów, u których nie 

wystąpiły jeszcze przerzuty. List został przesłany do Ministra Zdrowia 1 października. 

 

23. We wrześniu 2021 roku przygotowany i rozesłany został do subskrybentów Biuletyn Informacyjny 

Stowarzyszenia „UroConti” nr 5/2021. Biuletyn został zamieszczony na stronie www.uroconti.pl.  
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24. We wrześniu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 11 aktualności na stronie www,  

17 wpisów na Twitterze oraz 24 wpisy na Facebooku. 

 

PAŹDZIERNIK 2021 

 

1. 1 października 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia „UroConti” wysłał do Ministra Zdrowia Adama 

Niedzielskiego list otwarty podpisany dzień wcześniej przez Delegatów Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia „UroConti”. 

 

2. 3 października 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, otrzymała od 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, odpowiedź na pismo 

Stowarzyszenia skierowane w dniu 14 września 2021 roku do Mateusza Morawieckiego Prezesa 

Rady Ministrów, w sprawie refundacji II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. 

 

3. 4 października 2021 roku pod hasłem „Seniorzy i przyszłość Polski. Sytuacja seniorów  

i organizacji senioralnych po pandemii. Program powrotu do dawnej aktywności” odbyła się VII 

Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W posiedzeniu udział wzięła Prezes Stowarzyszenia 

„UroConti” Anna Sarbak, członkini Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 

 

4. W dniach 14-17 października 2021 roku w formule online odbył się 51. Kongres Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Kontynencji (ICS). W czasie Kongresu eksperci przedstawili najnowsze badania 

dotyczące nietrzymania moczu, zaburzeń dnia miednicy, wypadania miednicy i LUTS. 

Stowarzyszenie „UroConti” w czasie trwania Kongresu zamieszczało w mediach społecznościowych 

posty zachęcające pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeutów do udziału w poszczególnych sesjach, 

a przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wybranych sesjach w charakterze uczestników. 

 

5. 18 października 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak, skierowała do 

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

3 października w sprawie refundacji II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego. Pismo 

zostało przesłane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

 

15. 18 października 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia „UroConti” otrzymał od Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego, odpowiedź na list otwarty Delegatów Walnego 

Zebrania Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, odnosząc się do przedstawionych postulatów, 

dotyczących dostępu do zaopatrzenia w wyroby medyczne, wprowadzenia refundacji dla II linii 

leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego i poszerzenia programu lekowego dla pacjentów  

z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. 
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6. 18 października 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do  mediów 

ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Ostatni dzwonek aby zadbać  

o mięśnie dna miednicy”. Informacja została przygotowana z okazji Światowego Dnia Menopauzy  

i Andropauzy. Informacja została również zamieszczona na stronie www.uroconti.pl oraz w social 

mediach. 

 

7. 19 października 2021 roku Przewodnicząca Sekcji Pęcherza Stowarzyszenia „UroConti” Anna Goch, 

skierowała do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia, pismo z uwagami do opublikowanego 

projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie 

w życie 1 listopada 2021 roku. 

 

8. 25 października 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i rozesłało do  mediów 

regionalnych z woj. małopolskiego informację prasową pt. „Uspokój swój pęcherz - profilaktyka, 

diagnostyka, leczenie”. Informacja została również zamieszczona na stronie www.uroconti.pl oraz 

w social mediach. 

 

9. 28 października 2021 roku odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów działającej przy 

Rzeczniku Praw Pacjenta. Dyskusja dotyczyła praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. 

Stowarzyszenie „UroConti” na spotkaniu reprezentowały Prezes Zarządu Głównego Anna Sarbak  

i Sekretarz Zarządu Głównego Elżbieta Żukowska. 

 

10. W październiku 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia „UroConti” przygotował wzór listu od członków 

Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, z prośbą  o interwencję w sprawie 

refundacji II linii leczenia osób zmagających się z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

Pisma  zostały przekazane Zarządom oddziałów: mazowieckiego i lubelskiego, które rozpoczęły 

wysyłkę. W październiku członkowie Stowarzyszenia wysłali do Ministra Zdrowia łącznie 30 listów. 

 

11. W październiku 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 10 aktualności na stronie 

www,  21 wpisów na Twitterze oraz 17 wpisów na Facebooku. 

 

LISTOPAD 2021 

 

1. 3 listopada 2021 roku Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przesłało odpowiedź na pismo 

Stowarzyszenia „UroConti”, w którym informuje, że podjęto działania interwencyjne w sprawie 

refundacji leku Betmiga. Biuro Rzecznika oczekuje na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w tej 

sprawie.  
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2. 5 listopada 2021 roku w Krakowie odbyła się regionalna konferencja edukacyjna „Uspokój swój 

pęcherz - profilaktyka, diagnostyka, leczenie”, w której udział wzięli przedstawiciele 

Stowarzyszenia „UroConti”. Prelegenci poruszyli tematy obejmujące: profilaktykę i diagnostykę 

schorzeń układu moczowo-płciowego oraz dokonali przeglądu aktualnych, dostępnych w Polsce 

terapii w zakresie leczenia inkontynencji. 

 

3. 5 listopada 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia „UroConti” wziął udział w IX Forum 

Pacjentów Onkologicznych organizowanym w Warszawie przez Polską Koalicję Pacjentów 

Onkologicznych. W tym roku dyskutowano o zmianach strategicznych, których celem jest 

osiągnięcie światowych standardów opieki onkologicznej. Podczas wydarzenia Prezes 

Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak otrzymała statuetkę „Jaskółki Nadziei” w kategorii „Lider 

Organizacji Pacjentów Onkologicznych 2019”.  

 

4. 8 listopada 2021 roku Sekretarz Zarządu Głównego Elżbieta Żukowska uczestniczyła w inauguracji 

projektu „Różowa skrzyneczka międzypokoleniowa”. Celem międzypokoleniowej Różowej 

Skrzyneczki jest - oprócz wsparcia kobiet z wykluczeniem menstruacyjnym - zadbanie o osoby, 

doświadczające trudności związanych z nietrzymaniem moczu. Stowarzyszenie „UroConti” jest 

partnerem merytorycznym projektu. Inicjatorem stworzenia skrzyneczki o charakterze 

międzypokoleniowym jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie oraz Fundacja 

„Różowa Skrzyneczka”. Dotychczas powstały dwie skrzyneczki, w których można zaopatrzyć się 

bezpłatnie w środki absorpcyjne - jedna będzie zainstalowana w Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej przy ul. Nowolipie 25B, druga w Klubokawiarni Międzypokoleniowej przy  

ul. Stalowej 29 w Warszawie. 

 

5. 15 listopada 2021 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, 

odpowiedział na pismo Stowarzyszenia „UroConti” w sprawie wprowadzenia refundacji II linii 

leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego informując, że stwierdzenia i argumenty przekazane  

w poprzedniej korespondencji są nadal aktualne. 

 

6. 19 listopada 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak dyżurowała na infolinii 

Biura Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. W rozmowach informowała czym jest 

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

z problemem nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

7. W listopadzie 2021 roku nastąpiła kontynuacja wysyłki listów od członków Stowarzyszenia do 

Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia, z prośbą o interwencję w sprawie refundacji II linii 

leczenia osób zmagających się z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB). Pisma zostały 

przekazane Zarządom oddziałów w Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu (łącznie 105 listów).  
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8. W listopadzie 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti”, przygotowało i rozesłało do subskrybentów 

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „UroConti” nr 6/2021. Biuletyn został również zamieszczony 

na stronie www.uroconti.pl.  

 

9. W listopadzie 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 13 aktualności na stronie www,  

14 wpisów na Twitterze oraz 22 wpisy na Facebooku. 

 

GRUDZIEŃ 2021 

 

1. 1 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” przygotowało i dystrybuowało do mediów 

ogólnopolskich, regionalnych i branżowych informację prasową pt. „Sukces „UroConti” - istotne 

zmiany w dostępie do środków absorpcyjnych”. Informacja została również zamieszczona na 

stronie www.uroconti.pl oraz w social mediach. 

 

2. W dniach 6 - 7 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” 

(prezesi oddziałów regionalnych), Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 

Przewodniczących Sekcji Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania wystosowali apel do Ministra 

Zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym przedstawili najważniejsze postulaty Stowarzyszenia, 

które wciąż czekają na realizację. Rada zgodziła się na powołanie nowej Sekcji Neurourologii.  

 

3. 12 grudnia 2021 roku w Bydgoszczy odbyło się uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia 

„UroConti” z okazji 10-lecia powstania kujawsko-pomorskiego oddziału Stowarzyszenia.   

 

4. 17 grudnia 2021 roku Prezes Stowarzyszenia „UroConti” Anna Sarbak dyżurowała na infolinii Biura 

Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. W rozmowach informowała czym jest nietrzymanie 

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

nietrzymania moczu i ich rodzinom. 

 

5. 22 grudnia 2021 roku Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, skierowała do Macieja 

Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedź na pismo z dnia 12 

listopada w sprawie refundacji II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).  

 

6. W grudniu 2021 Zarząd Stowarzyszenia „UroConti” przekazał Zarządowi oddziału pomorskiego  

w Gdańsku wzór listu od członków Stowarzyszenia do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia,  

z prośbą o interwencję w sprawie refundacji II linii leczenia osób zmagających się z zespołem 

pęcherza nadreaktywnego (OAB). Członkowie pomorskiego oddziału Stowarzyszenia wysłali do 

Ministra Zdrowia łącznie 20 listów.  
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ODDZIAŁY REGIONALNE STOWARZYSZENIA 
Oddział w Bydgoszczy 

Oddział w Gdańsku  
Oddział w Kielcach 

Oddział w Krakowie 
Oddział w Lublinie 

Oddział w Łodzi  
Oddział w Poznaniu  

Oddział w Warszawie 
Oddział we Wrocławiu  
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7. W grudniu 2021 roku członkowie Stowarzyszenia „UroConti”, którzy w listopadzie i pierwszej 

połowie grudnia 2021 wysłali do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia, pisma z prośbą  

o interwencję w sprawie refundacji II linii leczenia OAB zaczęli otrzymywać odpowiedzi  

z Ministerstwa Zdrowia. 

 

8. W grudniu 2021 roku Stowarzyszenie „UroConti” opublikowało 8 aktualności na stronie www,   

6 wpisów na Twitterze oraz 9 wpisów na Facebooku. 
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