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ZOBACZ W PRZEGLĄDARCE

NR 2 (57)/2023
luty 2023

W Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 20 lutego 2023 r. tym razem 
znalazły się zmiany w programie

lekowym B.56.

Zespół specjalistów = lepsze wyniki terapii

MZ jednak wprowadza zmiany w programie lekowym

WIĘCEJ
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Zespół Szpitala Uniwersyteckiego nr 
2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 
przystąpił do programu wdrażania 
systemu robotowego.

Dysfunkcje w obrębie dna miednicy 
wymagają multidyscyplinarnego 
podejścia. Pacjenci powinni być

objęci kompleksową opieką od
samego początku.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Apelujemy o zmiany w programie lekowym

Operacje z użyciem Robota da Vinci w Bydgoszczy
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W projekcie wykazu leków 
refundowanych, który ma 
obowiązywać od 1 marca nie ma

zmian dotyczących leczenia raka
prostaty.

Pacjenci z hormonowrażliwym, 
przerzutowym rakiem prostaty są w 
tej chwili jedyną grupą wyłączoną z

możliwości innowacyjnego leczenia.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Co się dzieje z programem lekowym w raku prostaty?
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Męskie nowotwory na początku nie bolą

Panowie, ćwiczcie mięśnie dna miednicy!

FOP2023: Odznaczenia "Za zasługi dla ochrony zdrowia"

Wśród odznaczonych znalazła się 
Prezes naszego Stowarzyszenia Anna 
Sarbak. Serdecznie gratulujemy!

Panowie również powinni pamietać
o ćwiczeniach mięśni dna miednicy!

WIĘCEJ

WIĘCEJ
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Posłowie skierowali do ministra 
zdrowia interpelację w sprawie 
wczesnej diagnostyki i leczenia raka

gruczołu krokowego.

Lekarze apelują, zwłaszcza do 
mężczyzn po 50. roku życia, by nie 
zaniedbywali profilaktyki, nawet jeśli

nie mają żadnych objawów.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

XVII Forum Organizacji Pacjentów (8-9 luty)

Interpelacja w sprawie leczenia i diagnostyki raka
prostaty
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Wiceminister zdrowia Maciej 
Miłkowski zapowiada, że urolog 
będzie lekarzem pierwszego
kontaktu.

Z okazji Światowego Dnia Chorego w 
dniach 8-9 lutego 2023 roku w 
Warszawie odbędzie się XVII Forum

Organizacji Pacjentów.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Bez skierowania do urologa?

Moja krew, moje zdrowie - cykl warsztatów
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Ministerstwo Zdrowia wraz z 
ekspertami przygotowało zmiany w 
zapisach programu lekowego
leczenie raka prostaty.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym 
cyklu warsztatów z lekarką i 
diagnostką laboratoryjną na temat

roli badań i codziennej profilaktyki.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Niezaspokojone potrzeby w raku prostaty

Rak prostaty: MZ planuje duże zmiany w refundacji
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Posłanka Iwona Michałek skierowała
do ministra zdrowia interpelację nr 
38473 w sprawie niedoboru 
urologów w służbie zdrowia.

Każda nowa terapia wprowadzona do 
refundacji cieszy pacjentów. Nadal 
musimy jednak nadrabiać zaległości,

by leczyć chorych na poziomie
europejskim.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Interpelacja w sprawie niedoboru urologów

ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa 
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