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ZOBACZ W PRZEGLĄDARCE

Partnerzy wydania:

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

NTM u kobiet po zabiegu operacyjnym - ankieta

NR 1 (56)/2023
styczeń 2023

Grupa pacjentów z rozsianym,
wrażliwym na kastrację rakiem
stercza nadal zostaje
niezaopiekowana.

WIĘCEJ
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Wypełnienie ankiety zajmie tylko 
kilka minut, a każdy głos dostarczy 
bezcennych informacji na temat
dzienniczków mikcji.

Zachęcamy do udziału w ankiecie 
skierowanej do kobiet, które w 
związku z nietrzymaniem moczu

przeszły zabieg operacyjny.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Dzień Babci i Dziadka

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI1MzhhMDU5M2EzMjEiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI2NmMyYmEwMWU0ODYiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI5ZWJlYTFiZmE4ZmQiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI1MzhhMDU5M2EzMjEiLGZhbHNlXQ


Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "UroConti" nr 1/2023

3/14

Serdecznie zachęcamy do udziału w 
kolejnym webinarze Akademii 
UroConti ONLINE, podczas którego

specjaliści opowiedzą o metodach
leczenia nowotworu prostaty.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
wszystkim Babciom i Dziadkom 
życzymy dużo zdrowia, miłości,

pogody ducha i uśmiechu na każdy
dzień!

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Obawy związane z refundacją środków chłonnych

Metody leczenia raka prostaty - webinar edukacyjny

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI4MDA4YmMxOGM1NGUiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI5ZWJlYTFiZmE4ZmQiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIwZjA5NDA5NjI2NjYiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI4MDA4YmMxOGM1NGUiLGZhbHNlXQ


Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "UroConti" nr 1/2023

4/14

Rak szyjki macicy jest jednym z 
najbardziej "podatnych na 
profilaktykę" nowotworów
złośliwych. Dlatego tak ważna jest
cytologia.

Pacjenci nie są zadowoleni z 
opublikowanego rozporządzenia w 
sprawie wykazu wyrobów

medycznych wydawanych na
zlecenie

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Kondolencje

NFZ apeluje: Kluczowa jest cytologia

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI1MDlkZmY0ZjQ0OGIiLGZhbHNlXQ
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W dniach 27-29 stycznia 2023 w 
Warszawie odbędzie się bezpłatne 
szkolenie FIZJOTERAPIA DNA
MIEDNICY MĘŻCZYZN.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Pana Andrzeja 
Żukowskiego, małżonka Sekretarz

naszego Stowarzyszenia.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Szkolenie: Fizjoterapia dna miednicy mężczyzn

Nietrzymanie moczu nadal pozostaje tematem tabu

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIyOGU4YTAyODI1MDAiLGZhbHNlXQ
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W 2022 roku w polskiej urologii 
wprowadzono szereg pozytywnych 
zmian m.in. objęto refundacją 
chirurgię robotyczną.

Nietrzymanie moczu, choć cierpi na 
nie wiele osób - zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, niestety nadal pozostaje

dla wielu tematem tabu.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Zmiany w urologii w 2022 roku

Nowoczesne metody leczenia raka prostaty - wykład

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCJiZGMxMjAwZjIwMTkiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIzODZjY2I5OGFiMjEiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCJiZGMxMjAwZjIwMTkiLGZhbHNlXQ
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Jak wynika z z raportu Upper Finance
i  Polskiej Federacji Szpitali, robotyka
chirurgiczna w Polsce rozwija się

znacznie szybciej niż na rynkach
zachodnich.

Już 7 lutego o godz. 16:00 
zapraszamy na otwarty wykład 
edukacyjny "Nowoczesne metody

leczenia nowotworu prostaty"!

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Wesołych Świąt!

Rynek robotyczny w Polsce notuje wzrost

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI1MzJlZDhmNGM2ZDYiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI2MzRhMzE0NTU5Y2MiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI3YmNjYzhjYmYwYWUiLGZhbHNlXQ
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Minister Zdrowia pozbawił pacjentów 
nadziei, że terapia mirabegronem 
będzie w Polsce refundowana.

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

"UroConti"!

WIĘCEJ

WIĘCEJ

II linia leczenia OAB nie będzie refundowana

Rozczarowanie po spotkaniu z Radą Przejrzystości

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIzOTg0NGYyMjgyN2IiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI3YmNjYzhjYmYwYWUiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIzOTg0NGYyMjgyN2IiLGZhbHNlXQ
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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

Apel Rady Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia

Ankieta skierowana do kobiet z nietrzymaniem moczu

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIyNjY3ZDJmMjA1M2YiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI4ZGJlN2UwMmY0ZTEiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIyNjY3ZDJmMjA1M2YiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI3ODE4YjY3MzgyODQiLGZhbHNlXQ
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W ramach bezpłatnego programu 
Profilaktyka 40 Plus, 
przeznaczonego dla osób, które

skończyły 40 lat, można oznaczyć
stężenie białka PSA.

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

magisterskiej nt. jakości życia kobiet
z NTM.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Profilaktyka 40 Plus: Bezpłatne badania prostaty

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCJlYzlkMzcwNTljYzIiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI3ODE4YjY3MzgyODQiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCJlYzlkMzcwNTljYzIiLGZhbHNlXQ


Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "UroConti" nr 1/2023

11/14

Rada Stowarzyszenia (5-6 grudnia) za nami

Brachyterapia przy pomocy implantów stałych

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

W dniach 5-6 grudnia odbyło się
spotkanie Rady Stowarzyszenia 
"UroConti", podczas której nastąpiło

m.in. podpisanie umowy o
współpracy z Centrum Medycznym 
MCC.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIxODU4MGZiNzJlZDMiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI5NTE5OWU0YWYzNGIiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI5NTE5OWU0YWYzNGIiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCIxODU4MGZiNzJlZDMiLGZhbHNlXQ
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Na te nowotwory chorują tylko mężczyźni

Współpraca w opiece nad osobami z NTM

Będą nowe terapie w leczeniu raka prostaty?

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

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI2Y2MwZGQwMGNjMjUiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI4YzI3OTViOGIwZDkiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI3NjIwOTY4YmFhNjgiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI2Y2MwZGQwMGNjMjUiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI4YzI3OTViOGIwZDkiLGZhbHNlXQ
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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. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa 

 

Anuluj subskrypcję | Zarządzaj swoją subskrypcją

https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI4ZWE5MGFkYmViMTUiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI3NjIwOTY4YmFhNjgiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCI4ZWE5MGFkYmViMTUiLGZhbHNlXQ
https://uroconti.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMCIsImRmZWZhYzg2Y2M5Yjk2N2Q3Y2VkMmM0N2UyZGFhMjY0IiwiMTQiLCJjMDUxNjgwOWEzOWYiLGZhbHNlXQ
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