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ZOBACZ W PRZEGLĄDARCE

NR 9 (55)/2022
grudzień 2022

Jak wynika z z raportu Upper Finance
i  Polskiej Federacji Szpitali, robotyka
chirurgiczna w Polsce rozwija się

znacznie szybciej niż na rynkach
zachodnich.

Wesołych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku życzy Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Osób z NTM
"UroConti"!

Wesołych Świąt!

Rynek robotyczny w Polsce notuje wzrost

II linia leczenia OAB nie będzie refundowana

WIĘCEJ

WIĘCEJ

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExLCI3MDdhMjNiYzY5ZjMiLDAsMCwxMywxXQ
https://uroconti.pl/2022/12/20/wesolych-swiat-120/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/23/rynek-robotyczny-w-polsce-notuje-wzrost/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/19/minister-zdrowia-odbiera-pacjentom-nadzieje/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/23/rynek-robotyczny-w-polsce-notuje-wzrost/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/20/wesolych-swiat-120/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
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Minister Zdrowia pozbawił pacjentów 
nadziei, że terapia mirabegronem 
będzie w Polsce refundowana.

Rada Stowarzyszenia skierowała apel 
do Ministra Zdrowia, w którym 
poruszono kwestię dostępności do
refundowanych terapii oraz
zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Przewodniczący Sekcji Prostaty 
naszego Stowarzyszenia wziął udział 
w spotkaniu z Radą Przejrzystości.

Przebieg tego spotkania daleki był
jednak od oczekiwań.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Apel Rady Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia

Rozczarowanie po spotkaniu z Radą Przejrzystości

Ankieta skierowana do kobiet z nietrzymaniem moczu

https://uroconti.pl/2022/12/19/minister-zdrowia-odbiera-pacjentom-nadzieje/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/09/apel-rady-stowarzyszenia-do-ministra-zdrowia-3/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/15/rozczarowanie-po-spotkaniu-z-rada-przejrzystosci/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/09/apel-rady-stowarzyszenia-do-ministra-zdrowia-3/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/15/rozczarowanie-po-spotkaniu-z-rada-przejrzystosci/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/09/ankieta-skierowana-do-kobiet-z-nietrzymaniem-moczu/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
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W ramach bezpłatnego programu 
Profilaktyka 40 Plus, 
przeznaczonego dla osób, które

skończyły 40 lat, można oznaczyć
stężenie białka PSA.

W dniach 5-6 grudnia odbyło się 
spotkanie Rady Stowarzyszenia 
"UroConti", podczas której nastąpiło
m.in. podpisanie umowy o
współpracy z Centrum Medycznym
MCC.

Zachęcamy do wypełniania ankiety, 
która pomoże studentce V roku 
fizjoterapii w napisaniu pracy

magisterskiej nt. jakości życia kobiet
z NTM.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Rada Stowarzyszenia (5-6 grudnia) za nami

Profilaktyka 40 Plus: Bezpłatne badania prostaty

https://uroconti.pl/2022/12/09/profilaktyka-40-plus-bezplatne-badania-prostaty/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/09/ankieta-skierowana-do-kobiet-z-nietrzymaniem-moczu/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/08/rada-stowarzyszenia-5-6-grudnia-za-nami/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/08/rada-stowarzyszenia-5-6-grudnia-za-nami/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/09/profilaktyka-40-plus-bezplatne-badania-prostaty/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
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Na te nowotwory chorują tylko mężczyźni

Współpraca w opiece nad osobami z NTM

Będą nowe terapie w leczeniu raka prostaty?

Brachyterapia przy pomocy implantów stałych

W gorzowskim szpitalu, jako trzecim
w Polsce, chorzy mogą się leczyć za
pomocą brachyterapii z

wszczepieniem implantów stałych.

Ekspert mówi o najistotniejszych z 
punktu widzenia
epidemiologicznego nowotworach

typowo męskich, ich diagnozowaniu
i określaniu stopnia zaawansowania.

Międzynarodowe towarzystwa 
naukowe i organizacje pacjentów 
zobowiązały się do współpracy w
opiece nad osobami z
nietrzymaniem moczu.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

https://uroconti.pl/2022/12/06/na-te-nowotwory-choruja-tylko-mezczyzni/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/07/wspolpraca-w-opiece-nad-osobami-z-ntm/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/06/beda-nowe-terapie-w-leczeniu-raka-prostaty/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/07/brachyterapia-przy-pomocy-implantow-stalych/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/07/brachyterapia-przy-pomocy-implantow-stalych/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/06/na-te-nowotwory-choruja-tylko-mezczyzni/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
https://uroconti.pl/2022/12/07/wspolpraca-w-opiece-nad-osobami-z-ntm/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=biuletyn-informacyjny-stowarzyszenia-uroconti-5-2022
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Bez Krajowego Planu Odbudowy 
realizacja wielu inwestycji w 
infrastrukturę i sprzęt, ważnych w
leczeniu raka gruczołu krokowego,
będzie w zasadzie niemożliwa.

Naukowcy chcą wprowadzić metody 
terapeutyczne, dzięki którym nastąpi 
redukcja ryzyka nawrotu nowotworu

prostaty do około 22 proc.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Rak prostaty: potrzebny Krajowy Plan Odbudowy

ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa 
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