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NR 4 (50)/2022
lipiec 2022

W związku z opublikowanym przez
Ministerstwo Zdrowia w dniu 8 lipca
2022 roku projektem

rozporządzenia w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie, posłowie wystosowali
szereg interpelacji.

Stomia: Posłowie kierują liczne interpelacje

Interpelacje - niekorzystne zmiany dla stomików

WIĘCEJ

ZOBACZ W PRZEGLĄDARCE
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Posłanka Monika Rosa (Klub 
Parlamentarny Koalicja Obywatelska)
skierowała do Ministra Zdrowia

interpelację nr 34734 w sprawie
refundacji sprzętu stomijnego.

Kolejni posłowie kierują do Ministra 
Zdrowia interpelacje w sprawie 
skrajnie niekorzystnej zmiany dla

osób ze stomią.

Rak pęcherza moczowego jest 
stosunkowo częstym nowotworem – 
każdego roku w Polsce rozpoznaje

się ok. 8 tys. nowych przypadków. U
około połowy pacjentów nowotwór
pęcherza jest skutkiem palenia
tytoniu.
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Tytoń a rak pęcherza moczowego

Interpelacja w sprawie sprzętu stomijnego
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Prezes AOTMiT wydał opinię o 
projekcie programu polityki 
zdrowotnej dla raka prostaty w

powiecie piaseczyńskim.

Serdecznie zachęcamy do 
uczestnictwa w 52. Dorocznym 
Spotkaniu Międzynarodowego

Towarzystwa Kontynencji
(International Continence Society,
ICS), które odbędzie się w dniach 7-
10 września 2022 r. w Wiedniu.

Po raz pierwszy w Szpitalu Miejskim 
nr 4 w Gliwicach przeprowadzono 
operację usunięcia gruczołu

krokowego wykorzystując
możliwości specjalistycznego robota.
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ICS 2022

Pierwsza taka operacja w Gliwicach

Profilaktyka raka prostaty w powiecie piaseczyńskim
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RDTL nie jest wyjściem z sytuacji

Konsultacje publiczne wydłużone

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych?

Eksperci podkreślają, że RDTL nie 
jest rozwiązaniem w przypadku 
leczenia pacjentów z rakiem

pęcherza moczowego, czy
nowotworami urotelialnymi
moczowodu lub miedniczki
nerkowej.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało
o wydłużeniu terminu konsultacji 
publicznych projektu

rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na
zlecenie.
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Liczba zgłoszeń na infolinię RPP rośnie

W oczekiwaniu na refundację terapii celowanej

Trwają negocjacje Ministerstwa 
Zdrowia i producenta leku olaparyd 
dążące do udostępnienia go polskim

pacjentom z rakiem prostaty.

Opublikowano projekt 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie wykazu wyrobów

medycznych wydawanych na
zlecenie. Zmiany dotyczą refundacji
między innymi środków chłonnych i
wyrobów stomijnych.

Z roku na rok wzrasta liczba 
rozmówców Telefonicznej Informacji 
Pacjenta. Wpłynęła na to sytuacja

epidemiczna w Polsce, a także skala
niezbędnej pomocy i wsparcia,
jakiego Rzecznik Praw Pacjenta
udziela potrzebującym.
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Już 29 czerwca (środa) zapraszamy
do udziału w bezpłatnym webinarze
Akademii UroConti ONLINE pt. „Czy

nietrzymanie moczu oznacza
rezygnację z aktywności
seksualnej?”.

Wielkopolskie Centrum Onkologii ma 
już w swoich zasobach dwa noże 
cybernetyczne, które wpłyną na

lepsze możliwości leczenia
pacjentów onkologicznych w tym z
rakiem prostaty.

Program Profilaktyka 40 Plus został
przedłużony do końca 2022 roku a
osoby biorące w nim udział będą

mogły wziąć udział w losowaniu
nagród.

Walne Zebranie Delegatów

Akademia UroConti Online [ZAPISZ SIĘ]

Wielkopolskie z dwoma nożami cybernetycznymi

Program Profilaktyka 40+ przedłużony do końca 2022
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Zakończyła się Ogólnopolska 
Konferencja zorganizowana w 
ramach tegorocznych obchodów

Światowego Tygodnia Kontynencji
(World Continence Week, WCW).

Zachęcamy do obchodów 
Światowego Tygodnia Kontynencji 
(World Continence Week, WCW),

które w tym roku odbywają się w
dniach 20-26 czerwca.

21 czerwca w Warszawie (Hotel
Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18)
odbyło się Walne Zebranie
Delegatów

Stowarzyszenia "UroConti".
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Światowy Tydzień Kontynencji 2022

WCW 2022: Podsumowanie konferencji

10-lecie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
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Program "Aktywni+" edycja 2022

Jak rozmawiać o trudnych tematach?

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń
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11 czerwca Oddział Kujawsko- 
Pomorski obchodził dziesięciolecie 
działalności. Z tej okazji członkowie

Stowarzyszenia spotkali się na
wspólnym świętowaniu.

Już 21 czerwca zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do 
udziału w tegorocznej konferencji z

okazji Światowego Tygodnia
Kontynencji (World Continence Week,
WCW), której hasłem przewodnim
jest "Jak rozmawiać o trudnych
tematach?".

Stowarzyszenie "UroConti" wzięło 
udział w Otwartym Konkursie Ofert
w ramach Programu Wieloletniego na

rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na
lata 2021-2025, edycja 2022.
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Wiceminister Zdrowia Maciej 
Miłkowski zapowiedział, że resort 
chce bardziej pilnować terminu 180

dni na rozstrzygnięcie decyzji
refundacyjnych.

Wprost o prostacie - co należy 
zmienić w systemie opieki nad 
chorymi z nowotworem gruczołu

krokowego w Polsce? - nowy cykl
spotkań poświęconych zdrowiu.

NFZ poinformował w swoim 
komunikacie, iż możliwość 
wystawiania zleceń na zaopatrzenie

w wyroby medyczne za
pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów
łączności została wydłużona do dnia
31 sierpnia 2022 r.

ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa

Zmiany w strategii refundacyjnej

Co należy zmienić w leczeniu raka prostaty?
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