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Szanowni Państwo, 

Przełom roku jest czasem podsumowań i wyzwań. 
Rada Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” (pre-
zesi oddziałów regionalnych) wraz z  Zarządem 
Głównym i Przewodniczącym Sekcji Prostaty, jak co 
roku podsumowała działania Ministerstwa Zdrowia 
w zakresie poprawy sytuacji osób z chorobami ukła-
du moczowo-płciowego. Szczególne podziękowania 
zostały skierowane do Ministra Zdrowia za uwzględ-
nienie części naszych postulatów. Szczegóły przed-
stawiamy w naszym Biuletynie.

Jednocześnie Rada Stowarzyszenia, jak co roku za-
apelowała o realizację tych postulatów, które dotąd 
czekają na ich realizację. 

Z miesiąca na miesiąc zagęszcza się mapa ośrod-
ków i  szpitali realizujących refundowany zabieg 
neuromodulacji krzyżowej - do tej awangardowej, 
przynajmniej w Polsce grupy, dołączają wciąż nowe 
placówki.

Początek roku został zdominowany jednak doprecy-
zowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
zasad wystawiania, weryfikacji i realizacji nowych 
wzorów zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medycz-
ne z e-potwierdzeniem. O  tym jak system będzie 
ewoluował obszernie wyjaśniamy, licząc, że za rok 
będziemy mogli wspólnie z Narodowym Funduszem 
Zdrowia ogłosić sukces. Przełom roku to także nowe 
inicjatywy Rzecznika Praw Pacjentów oraz Prezesa 
NFZ. „UroConti” jest w nich aktywnym partnerem od 
samego początku. 

Zapraszamy do lektury
Zarząd Główny

Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

WAŻNE TEMATY:
 � Apel Rady Stowarzyszenia „UroConti” do Ministra Zdrowia
 � Zasady nowego sposobu wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne

 � Ministerstwo Zdrowia o okresie przejściowym w zleceniach na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne wystawionych do końca 2019 roku

 � Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo „UroConti” w sprawie nowych 
zasad wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
od 1 stycznia 2020 roku

 � Dostępność do leczenia dla osób z zespołem pęcherza nadreaktywnego 
(OAB) – odpowiedź wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego na 
interpelację poseł Krystyny Sibińskiej (wiceprzewodnicząca Klubu 
Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej)

 � Ministerstwo Zdrowia odpowiada sekcjom prostaty i pęcherza 
Stowarzyszenia „UroConti”

 � Sekcja Prostaty pisze do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia 
sekwencyjnego

 � Kolejne ośrodki szpitalne wdrażają neuromodulację w swoich oddziałach 
urologicznych i ginekologicznych

 � Nietrzymanie moczu da się poskromić, ale trzeba w porę zadziałać – 
z wizytą w łódzkim oddziale Stowarzyszenia „UroConti”

 � Refundowana neuromodulacja dostępna także w Warszawie
 � „UroConti” na Kongresie Zdrowia Publicznego 2019 
 � „UroConti” na konferencji prasowej Ogólnopolskiej  
Federacji Onkologicznej (OFO)

 � „UroConti” u Rzecznika Praw Pacjenta
 � Udział „UroConti” w Forum Organizacji Pacjentów
 � Udział Stowarzyszenia „UroConti” w Forum Organizacji Pacjentów 
Narodowego Funduszu Zdrowia

www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl
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APEL RADY 
STOWARZYSZENIA 

„UROCONTI” DO 
MINISTRA ZDROWIA

Rada Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” (prezesi 
oddziałów regionalnych) wraz z Zarządem Głównym 
i Przewodniczącym Sekcji Prostaty wystosowała apel 

do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. 

Treść apelu:

„Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu Rady Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, organizacji czyn-
nie działającej na rzecz poprawy sytuacji osób z chorobami 
układu moczowo-płciowego, chcielibyśmy w pierwszej ko-
lejności podziękować kierownictwu oraz pracownikom Mini-
sterstwa Zdrowia za zmiany jakie zostały wprowadzone w II 
połowie 2019 roku w obszarach, które należą do szczegól-
nie dla nas istotnych, z uwagi na rodzaj schorzenia z jakim 
przyszło nam żyć.

Serdecznie dziękujemy, że w opublikowanym w dniu 30 
sierpnia 2019 roku obwieszczeniu w sprawie wykazu re-
fundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
po naszych wielokrotnych prośbach i apelach zostały czę-
ściowo uwzględnione zgłaszane postulaty Sekcji Prostaty 
Stowarzyszenia „UroConti”:

• Dopełniono opcję terapeutyczną występującą obecnie 
w programie lekowym „Leczenie opornego na kastrację 
raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” 
poprzez dodanie leku Xtandi (enzalutamid) przed che-
mioterapią. 

• Zniesiono ograniczenie, jakim jest skala Gleasona, 
w kwalifikacji pacjentów do ww. programu lekowego.

Szanowny Panie Ministrze!
Wyrażając satysfakcję z w/w zmian nie możemy jednak 
zapomnieć jak wiele jeszcze należy poprawić, abyśmy mo-
gli przynajmniej dorównać do poziomu pacjentów na Wę-
grzech, w Czechach czy na Słowacji. Dlatego nie pozostaje 
nam nic innego jak wymienić nasze postulaty, w tym rów-
nież te, których treść jest przez nas formułowana od wielu 
lat. Apelujemy zatem do Pana Ministra o:

• Urealnienie limitów cenowych na refundowane 
środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy ana-
tomiczne, majtki chłonne, wkłady i podkłady), tak 
aby wynosiły one co najmniej 1,5 zł za szt. - minęło 
już 1,5 roku od wejścia w życie nowelizacji rozporzą-
dzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wy-
dawanych na zlecenie, która zwiększa limit ilościowy 
na refundowane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk 
miesięcznie, gdzie jednak limit cenowy nie został pro-
porcjonalnie zwiększony i nadal pozostaje taki sam od 
20 lat. Wprowadzona 3 marca ubiegłego roku zmiana 
spowodowała, że aktualnie obowiązujące limity ceno-
we faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego 
(kod 100 rozporządzenia) zostały obniżone z pozio-
mu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedną sztukę, a dla 
pacjentów pozostałych (kod 101 rozporządzenia) 
z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za jedną sztukę. 
W rzeczywistości za tak niską kwotę możliwy jest za-
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kup jedynie 90 sztuk wkładek urologicznych o najniż-
szej chłonności.

Uważamy za konieczne prace nad nowelizacją rozporzą-
dzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawa-
nych na zlecenie, z uwagi na fakt, że aktualne limity cenowe 
w Polsce należą do najniższych w Europie, a kryteria choro-
bowe nadal wykluczają dużą grupę osób z problemem nie-
trzymania moczu z refundacji.

• Wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medyczne-
go (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refunda-
cji środków absorpcyjnych - zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem, nietrzymanie moczu jest kryterium 
chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warun-
kowo - osoba z NTM musi posiadać dodatkowo jedną 
z chorób współistniejących (wybrane nowotwory, udary, 
upośledzenia itp.). Z refundacji wykluczeni są np. pacjen-
ci z wysiłkowym NTM. W innych krajach Unii Europejskiej 
obowiązuje jedno uniwersalne kryterium jakim jest „nie-
trzymanie moczu”. Kryterium chorobowe, mimo wielo-
letnich apeli Stowarzyszenia „UroConti”, nadal nie uległo 
zmianie. Mając w świadomości skutki finansowe, jakie 
może spowodować natychmiastowe zniesienie wszyst-
kich ograniczeń chorobowych, proponujemy rozważenie 
poszukania rozwiązań umożliwiających sukcesywne 
włączanie do refundacji kolejnych grup pacjentów.

• Stworzenie drugiej linii leczenia farmakologicznego 
dla zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) - mimo, 
iż Rada Przejrzystości (stanowisko nr 119/2018 z dnia 

19 listopada 2018 r.), a następnie Prezes Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji (rekomendacja nr 
117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.) uznali za zasadne 
objęcie refundacją substancji mirabegron w drugiej linii 
leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego, to w dal-
szym ciągu w opublikowanym projekcie listy leków refun-
dowanych, znajdują się tylko dwie substancje lecznicze 
(tolterodyna i solifenacyna) przeznaczone dla pacjentów 
z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB). Na świecie 
- znacznie więcej. Według danych World Federation of In-

continence Patients (WFIP), nawet w krajach ościennych 
(Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy), w ramach refundacji 
dostępnych jest 4-6 substancji medycznych o różnych 
mechanizmach działania. Po publikacji wrześniowej listy 
refundacyjnej poinformował Pan opinię publiczną o uzy-
skanych oszczędnościach w wyniku wprowadzenia do 
refundacji zamienników dla leku zawierającego substan-
cję solifenacynę - jeden z dwóch leków refundowanych 
z I linii leczenia OAB. Dlaczego zatem nie dokończono 
procesu refundacji Betmigi (mirabegronu)? Tym bardziej 
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jest to dla nas niezrozumiałe, ponieważ producent tego 
leku w odpowiedzi na nasze pismo oświadczył, iż zapro-
ponował Ministrowi Zdrowia najlepsze warunki cenowe 
w Europie, gdzie wszędzie już ten lek jest refundowany.

• Wyjaśnienie sprawy kontrowersyjnej opinii Rady Przej-
rzystości nr 89/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w spra-
wie efektywności oraz przygotowania danych do rankin-
gu produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 
roku życia. W uzasadnieniu opinii czytamy, że w katego-
riach 75.2 (75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzy-
maniu moczu - solifenacyna, tolterodyna) Rada uznaje 
problem zdrowotny, jakim jest nietrzymanie moczu za 
bardzo istotny, ale wskazanie refundacyjne, w odniesie-
niu do którego Rada rozpatrywała skuteczność wymie-
nionych wyżej preparatów - czyli nadreaktywność pęche-
rza moczowego - za umiarkowanie istotny. Uważamy, 
że problem jakim jest zespół pęcherza nadreaktywnego, 
powinien być uznany za problem zdrowotny co najmniej 
równie istotny co nietrzymanie moczu. Wskazuje na to 
również wieloletnia polityka Ministra Zdrowia w zakresie 
refundacji środków absorpcyjnych, gdzie osoby ze zdia-
gnozowanym zespołem pęcherza nadreaktywnego kwa-
lifikują się do refundacji, a z wysiłkowym nietrzymaniem 
moczu są z niej wykluczeni. Zespół pęcherza nadreak-
tywnego tworzy zespół objawów, którego elementem 
są często bardzo bolesne parcia naglące, przebiegające 
z nietrzymaniem moczu, którym towarzyszy częstomocz 
dzienny i/lub nokturia. W efekcie tej niesprawności nie 
mamy wpływu na częstotliwość oddawania moczu i jego 
ilość. Dla osób starszych stwarza to szereg niebezpie-

czeństw w życiu codziennym, takie jak np. nocne upadki 
i wynikające z tego konsekwencje w postaci skompli-
kowanych złamań, innych urazów, postępującą izolację 
oraz obniżenie jakości życia. Apelujemy zatem o przesła-
nie Radzie Przejrzystości wniosku o powtórne zbadanie 
zasadności włączenia w/w leków do bezpłatnej listy le-
ków oferowanej seniorom w wieku 75 lat i więcej.

• Zniesienie wymogu wykonywania badania urodyna-
micznego jako warunku refundacji leków zawiera-
jących substancję o nazwie tolterodyna w leczeniu 
zespołu pęcherza nadreaktywanego - zgodnie z wy-
tycznymi towarzystw naukowych, badanie urodyna-
miczne nie jest konieczne, aby zdiagnozować OAB. 
Jest natomiast metodą inwazyjną, która wiąże się z ry-
zykiem uszkodzenia dróg moczowych i w konsekwencji 
zakażeń. Nie rozumiemy dlaczego lek solifenacyna jest 
dostępny bez konieczności wykonywania tego badania, 
a drugi lek (tolterodyna) już tego typu badania, wymaga, 
jako warunku refundacji, pomimo wiedzy, że obydwa leki 
charakteryzują się tym samym mechanizmem działania.

Szanowny Panie Ministrze!
Nasze Stowarzyszenie skupia także mężczyzn w ramach 
sekcji prostaty. W ich imieniu, postulujemy o:

• Zniesienie zakazu sekwencyjnego leczenia w progra-
mie lekowym „Leczenie opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” - 
warunki na jakich Minister Zdrowia dr Konstanty Radzi-

wiłł zgodził się poszerzyć program lekowy od 1 listopada 
2017 r. pod nazwą „Leczenie opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” są nie-
korzystne dla pacjentów o czym informują nas do dzisiaj 
zdesperowane osoby z całej Polski. Nie znamy kraju, 
w którym obowiązywałby zakaz leczenia sekwencyjnego 
lekami octan abirateronu i enzalutamidu. Uważamy za 
konieczne zniesienie tego absurdalnego zakazu, tak aby 
każdy pacjent miał prawo do refundacji jednego i dru-
giego leku bez względu który zacznie przyjmować jako 
pierwszy. Z doniesień naukowych wynika, iż sekwencyj-
ność jest skuteczna dla ok. 30% chorych na zaawanso-
wanego raka gruczołu krokowego. Minister Zdrowia nie 
może skazywać tak dużej grupy polskich mężczyzn na 
śmierć!

Szanowny Panie Ministrze!
Osiem lat czekaliśmy na decyzję dotyczącą refundacji neu-
romodulacji krzyżowej (dostępnej w Europie od 25 lat!). 
Prawie 20 lat czekaliśmy na realne zwiększenie limitów 
w refundacji środków absorpcyjnych. Mamy świadomość, 
że mijające półrocze przyniosło nam jedną korzystną zmia-
nę. Jesteśmy za to wdzięczni. Niestety bardzo wiele zostało 
jeszcze do poprawienia. 

Dlatego jeszcze raz apelujemy do Pana Ministra o uważne 
przyjrzenie się naszym postulatom i przyspieszenie prac 
nad ich realizacją.”
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ZASADY NOWEGO 
SPOSOBU 

WYSTAWIANIA, 
WERYFIKACJI 

I REALIZACJI ZLECEŃ 
NA ZAOPATRZENIE 

W WYROBY 
MEDYCZNE

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowy 
sposób wystawiania, weryfikacji i  realizacji 
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

w tym środki absorpcyjne dla osób z problemem nie-
trzymania moczu. Od 1 stycznia 2020 roku pacjent nie 
będzie musiał już odwiedzać wojewódzkiego oddziału 
NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
Obowiązujący obecnie proces obsługi kart i wnio-
sków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymaga 
wizyty pacjenta w placówce macierzystego OW NFZ 
(a w przypadku błędnie wystawionych zleceń nawet 
kilkukrotnej). Od początku 2020 roku etap ten powi-
nien być znacznie uproszczony. Pacjent już podczas 
wizyty np. u  lekarza będzie mógł uzyskać potwier-
dzenie zlecenia z NFZ i bezpośrednio udać się do 
właściwego punktu, realizującego zlecenia na wyro-
by medyczne.
Nowe rozwiązanie Funduszu poprawi dostępność do 
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szcze-
gólnie dla pacjentów z małych miejscowości, skąd do 
placówek Funduszu jest daleko. Pacjent będzie mógł 
otrzymać od razu zlecenie gotowe do realizacji.
Z powodu opóźnień we wdrożeniu oprogramowania 
Minister Zdrowia wraz z Prezesem NFZ postanowili 
o wprowadzeniu okresu przejściowego, który trwa od 
początku obecnego roku i powinien zostać zakończo-
ny z końcem marca 2020.
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MINISTERSTWO 
ZDROWIA O OKRESIE 

PRZEJŚCIOWYM 
W ZLECENIACH NA 

ZAOPATRZENIE 
W WYROBY MEDYCZNE 

WYSTAWIONYCH DO 
KOŃCA 2019 ROKU

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że od 
1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady 
wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne, polegające przede 
wszystkim na stosowaniu nowego wzoru zlecenia oraz 
na jego elektronicznym potwierdzaniu. Jednak wszyst-
kie zlecenia, które zostaną do dnia 31 grudnia 2019 
roku wystawione i potwierdzone albo wystawione na 
dotychczasowych zasadach, będą również realizowane 
na dotychczasowych zasadach w roku 2020.
Okres przejściowy dla potwierdzania i  realizowania 
tych zleceń upłynie ostatecznie w dniu 31 grudnia 2020 
roku.
Resort zdrowia podkreśla, że karty potwierdzające 
uprawnienia do zaopatrzenia comiesięcznego wysta-
wione przez oddziały wojewódzkie NFZ do dnia 31 
grudnia 2019 roku zachowają ważność zgodnie z datą 
ważności określoną na karcie, a nie z dniem 1 stycznia 
2020 roku, zaś w ramach potwierdzania w 2020 roku 
zleceń wystawionych do dnia 31 grudnia 2019 roku ww. 
karty wystawiane będą przez NFZ na dotychczasowych 
zasadach.
Od dnia 1 stycznia 2020 roku osoby wystawiające zle-
cenia obowiązane są stosować nowy wzór zlecenia, 
zawarty w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 
2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu me-
dycznego, a weryfikacja tego zlecenia oraz potwierdze-

nie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
przez pacjenta odbywać powinna się co do zasady za 
pośrednictwem serwisów internetowych lub usług in-
formatycznych NFZ.
W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych 
lub usług informatycznych NFZ przez osobę wystawia-
jącą zlecenie, ww. weryfikacja oraz potwierdzenie pra-
wa do świadczeń odbywać będzie się w siedzibie wy-
branego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ.
W okresie przejściowym realizacja zleceń prowadzo-
na jest dwutorowo. Zlecenia, które zostały do dnia 31 
grudnia 2019 roku wystawione i potwierdzone albo 
tylko wystawione na dotychczasowych zasadach będą 
również realizowane i rozliczane na dotychczasowych 
zasadach.
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ODPOWIEDŹ 
MINISTERSTWA 

ZDROWIA NA 
PISMO „UROCONTI”  

W SPRAWIE NOWYCH 
ZASAD WYSTAWIANIA 
I REALIZACJI ZLECEŃ 

NA ZAOPATRZENIE 
W WYROBY MEDYCZNE 

OD 1 STYCZNIA 2020 
ROKU

W odpowiedzi na pismo „UroConti” w sprawie  
nowych zasad wystawiania i realizacji zleceń 
na zaopatrzenie w  wyroby medyczne od 1 

stycznia 2020 roku, Agnieszka Kirster, dyrektor departa-
mentu e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia wystosowała 
do naszego stowarzyszenia pismo, w którym poinfor-
mowała nas  o wprowadzeniu dodatkowego okresu 
przejściowego obowiązującego do 31 marca 2020 roku.
„W odpowiedzi na Pani (red. prezes Anny Sarbak) pi-
smo, z 16.12.2019, w sprawie nowych zasad wysta-
wiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne od 1.01.2020 oraz wydłużenia terminu 
umożliwiającego wystawianie zleceń na zasadach 
obowiązujących w 2019 r., uprzejmie informuję, że 
Ministerstwo Zdrowia w dniu 11.12.2019, opubliko-
wało Komunikat, zgodnie z którym w okresie przej-
ściowym (tj. od dnia 1.1.2020 do dnia 31.12.2020) 
realizacja zleceń prowadzona będzie dwutorowo. 
Zlecenia, które zostały do dnia 31.12.2019 wysta-
wione i potwierdzone albo tylko wystawione na za-
sadach obowiązujących w 2019 będą również reali-
zowane i  rozliczane na zasadach obowiązujących 
w roku ubiegłym.
Natomiast zlecenia wystawione od dnia 1.01.2020 
realizowane będą przy użyciu nowego wzoru zlece-
nia, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na za-
opatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia na-
prawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555), a ich 
rozliczanie będzie również następowało na nowych 

zasadach. Wówczas realizator zobowiązany będzie 
informować NFZ za pośrednictwem serwisów inter-
netowych lub usług informatycznych NFZ o przyję-
ciu zlecenia do realizacji. W przypadku jednak bra-
ku dostępu do tychże serwisów lub usług, realizator 
zobowiązany będzie do przekazania tej informacji 
niezwłocznie po usunięciu awarii lub - w początko-
wym okresie funkcjonowania nowego systemu – 
niezwłocznie po uzyskaniu do niego dostępu.
Jednocześnie informuję, że NFZ w konsultacji z Mi-
nisterstwem Zdrowia opracował materiał, który 
określa możliwe warianty postępowania w odnie-
sieniu do realizacji zleceń na zaopatrzenie w wy-
roby medyczne w  okresie przejściowym, wraz ze 
wskazaniem sposobu ich rozliczania, który został 
opublikowany na stronach NFZ w dniu 23.12.2019 
(link: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-cen-
trali/komunikat-dlaswiadczeniodawcow- i-realizato-
row-zlecen,7536.html).
Zgodnie z Komunikatem, wskazane w nim zasady 
obowiązują do końca marca 2020 r. Odnoszą się 
one m.in. do sytuacji, w  której zlecenie zostało 
wystawione po 1.01.2020 na starym wzorze okre-
ślonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na za-
opatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia 
naprawy (Dz. U. poz. 1678). Wówczas obowiązują 
następujące zasady:
• zlecenie jednorazowe potwierdzane jest w  od-

dziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowa-
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ne w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zo-
staje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) 
oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja 
zlecenia odbywa się w systemie eZWM,

• zlecenie cykliczne wystawione w  ramach kar-
ty realizowane jest u wybranego przez pacjenta 
świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ), zlece-
nie cykliczne wystawione bez karty musi zostać 
potwierdzone w oddziale NFZ.

Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie 
eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlece-
nia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zosta-
je numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się 
w systemie eZWM.
Natomiast od 1.04.2020 wystawianie, realiza-
cja i  rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem 
nowych wzorów zleceń zgodnych z cyt. rozporzą-
dzeniem z dnia 2.08.2019. Natomiast zlecenia wy-
stawione do 31.12.2019 na starym wzorze, tak jak 
wskazano na wstępie pisma, są odpowiednio po-
twierdzane i realizowane albo realizowane na zasa-
dach obowiązujących w 2019, jednak nie dłużej niż 
do dnia 31.12.2020.”
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DOSTĘPNOŚĆ DO 
LECZENIA DLA OSÓB 
Z ZESPOŁEM PĘCHE-
RZA NADREAKTYW-

NEGO (OAB) – ODPO-
WIEDŹ WICEMINISTRA 

ZDROWIA MACIEJA 
MIŁKOWSKIEGO NA 

INTERPELACJĘ POSEŁ 
KRYSTYNY SIBIŃSKIEJ  
(WICEPRZEWODNICZĄ-
CA KLUBU PARLAMEN-

TARNEGO KOALICJI 
OBYWATELSKIEJ)

Maciej Miłkowski odpowiedział na interpe-
lację poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie 
dostępności leczenia dla osób z zespołem 

pęcherza nadreaktywnego.

W treści listu czytamy: „Na wstępie należy wskazać, 
iż Minister Zdrowia działa wyłącznie w ramach i na 
podstawie obowiązującego prawa. Procedurę obej-
mowania refundacją nowych leków szczegółowo 
reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.), zwana dalej 
„ustawą o refundacji”.

1. Odnosząc się do możliwości objęcia refunda-
cją leku Betmiga (mirabegron) oraz dwukrotnej 
oceny przez Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i  Taryfikacji, należy wskazać, że 
wnioskodawca (podmiot odpowiedzialny) dwu-
krotnie składał wniosek o  objęcie refundacją 
leku Betmiga (mirabegron). Pierwszy wniosek 
o  objęcie refundacją ww. leku wpłynął w  dniu 
18 czerwca 2014 r. Po ocenie formalno-prawnej 
został przekazany do Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji celem przygotowania 
analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady 
Przejrzystości i  rekomendacji Prezesa Agencji. 
W dniu 17 listopada 2014 r. Prezes Agencji wydał 
pozytywną rekomendację nr 244/2014 w sprawie 

objęcia refundacją produktu leczniczego Betmi-
ga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmako-
logicznego leczenia objawów zespołu pęcherza 
2 nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzed-
nio leczonych lekami antymuskarynowymi. Pre-
zes Agencji podkreślił również, iż propozycja 
wnioskodawcy skutkuje wysokim obciążeniem 
budżetu płatnika publicznego z  tytułu refunda-
cji leku i  jest nieadekwatna do uzyskiwanych 
efektów terapii. Wniosek w następnej kolejności 
podlegał negocjacjom cenowym między wnio-
skodawcą a  Komisją Ekonomiczną. W  efekcie 
negocjacji została podjęta uchwała, w której Ko-
misja Ekonomiczna uznała proponowany przez 
wnioskodawcę poziom ceny za nieodpowiedni. 
Następnie, w oparciu o art. 12 ustawy o  refun-
dacji, Minister Zdrowia wydał negatywną decyzję 
administracyjną w  sprawie objęcia refundacją 
produktu leczniczego w II linii leczenia objawów 
zespołu pęcherza nadreaktywnego. Do Ministra 
został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy dotyczącej objęcia refundacją produktu 
leczniczego Betmiga (mirabegron). Również w II 
instancji Minister Zdrowia podjął negatywne roz-
strzygnięcie w sprawie. Nowy wniosek o objęcie 
refundacją leku Betmiga wpłynął do Ministerstwa 
Zdrowia dnia 27 czerwca 2018 r. Wniosek doty-
czył objęcia refundacją w ramach listy aptecznej 
we wskazaniu: II linia farmakologicznego lecze-
nia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego 
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u  dorosłych chorych uprzednio leczonych le-
kami antymuskarynowymi. Prezes Agencji wy-
dał w przedmiotowej sprawie Rekomendację nr 
117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r, w której re-
komenduje objęcie refundacją produktu Betmiga 
(mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu 
pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku 
i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka. Na-
stępnie wniosek został przekazany do negocjacji 
wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. Po za-
kończonych negocjacjach Komisja Ekonomiczna 
wydała w sprawie negatywną uchwałę. Aktualnie 
postępowanie w sprawie objęcia refundacją leku 
Betmiga zostało zawieszone na wniosek pod-
miotu odpowiedzialnego. W tym miejscu należy 
wskazać, że w trakcie zawieszenia postępowania 
Organ nie podejmuje żadnych działań mających 
na celu rozstrzygnięcie w przedmiotowej spra-
wie. Po podjęciu postępowania oraz po przena-
lizowaniu całości zebranego w sprawie materiału 
Minister Zdrowia wyda decyzję o  objęciu bądź 
odmowie objęcia refundacją leku Betmiga (mira-
begronum). 

2. W odniesieniu do zagadnienia konieczności wy-
konywania badania urodynamicznego, należy 
wskazać, że ustawa o refundacji reguluje również 
kwestię rozszerzenia wskazania do stosowania 
refundowanego produktu leczniczego. Zgodnie 
z  zapisami art. 24 ust. 5 ustawy o  refundacji, 
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w przypadku wnioskowania o objęcie refundacją 
dodatkowego wskazania dla leku, środka spożyw-
czego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
albo dodatkowego zastosowania wyrobu me-
dycznego wnioskodawca składa wniosek, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt. 1, tj. wniosek o objęcie 
refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu medycznego. W związku 
z powyższym Minister Zdrowia, wszystkie wnioski 
dotyczące sytuacji kiedy zmieniane są jakiekol-
wiek aspekty wpływające na opis stanu klinicz-
nego kiedy produkt leczniczy jest refundowany 
i w związku z  tym na wielkość populacji objętej 
refundacją lub wydatki płatnika publicznego, rozu-
miane jest jako dodatkowe wskazanie, rozpatruje 
w oparciu o wniosek przedłożony przez podmiot 
odpowiedzialny, jego przedstawiciela lub podmiot 
uprawniony do importu. W przypadku leku Vesi-
care (solifenacinum), stosowanego w zespole pę-
cherza nadreaktywnego, wnioskodawca złożył sto-
sowny wniosek. W przedmiotowej sprawie została 
wydana pozytywna Rekomendacja Prezesa Agen-
cji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 
7/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. Minister Zdrowia 
wydał w przedmiotowej sprawie pozytywną decy-
zję, co skutkowało umieszczeniem na wykazie le-
ków refundowanych leku Vesicare we wskazaniu: 
Zespół pęcherza nadreaktywnego. W sprawie ob-
jęcia refundacją leków zawierających tolterodynę 

w zespole pęcherza nadreaktywnego bez koniecz-
ności potwierdzenia nadczynności wypieracza 
w badaniu urodynamicznym, nie został złożony 
stosowny wniosek. W związku z powyższym Mini-
sterstwo Zdrowia nie ma prawnych możliwości do 
zmiany dotychczas refundowanego wskazania.

3. Odnosząc się do postępowania o objęcie refun-
dacją leku Noqturina (red. desmopresyna) nale-
ży wskazać, że wniosek wpłynął dnia 22 grudnia 
2017 r. Dotyczy on objęcia refundacją we wska-
zaniu: objawowe leczenie nokturii spowodowanej 
idiopatycznym nocnym wielomoczem u  doro-
słych. W przedmiotowej sprawie Prezes Agencji 
wydał negatywną Rekomendację nr 113/2018 
z dnia 15 listopada 2018 r. W uzasadnieniu wska-
zał na możliwe 4 korzyści ze stosowania wnio-
skowanej technologii medycznej w redukcji licz-
by mikcji nocnych. Zaznaczył jednak, iż najlepsze 
leczenie objawowe również prowadzi do znacz-
nej redukcji liczby nocnych mikcji. W  zakresie 
bezpieczeństwa terapia desmopresyną wiązała 
się z wyższą szansą wystąpienia hiponatremii, 
która w  ocenianym przypadku jest zdarzeniem 
niepożądanym szczególnego zainteresowania. 
Ponadto przeprowadzona przez wnioskodawcę 
analiza kliniczna charakteryzowała się licznymi 
ograniczeniami. Również analiza ekonomiczna 
posiada wiele ograniczeń m.in. przyjęcie w anali-
zie większego ryzyko zgonu u pacjentów ogółem 
z co najmniej 3 epizodami nokturii, przy czym wy-

niki badania wskazują, że ryzyko to jest istotnie 
statystycznie wyższe jedynie w grupie mężczyzn. 
Ponadto w ramach analizy nie uwzględniono ob-
niżenia jakości życia związanej z wystąpieniem 
hiponatremii u  pacjentów stosujących desmo-
presynę. Dodatkowo w ramach analizy wniosko-
dawca uwzględnił zależność między liczbą mik-
cji w nocy a  ryzykiem upadku oraz urazu z nim 
związanego. Głównym ograniczeniem powyższej 
zależności jest fakt, iż nie została ona wykazana 
w badaniach leku Noqturina, stąd brak jest bez-
pośrednich dowodów na wpływ desmopresyny na 
zmniejszenie liczby upadków i urazów. Natomiast 
istotnym ograniczeniem oszacowań wpływu na 
budżet płatnika jest liczebność populacji docelo-
wej, która jest trudna do określenia ze względu 
na brak jednoznacznych kryteriów rozpoznania 
idiopatycznej poliurii nocnej. Wniosek w sprawie 
objęcia refundacją leku Noqturina został przeka-
zany do negocjacji z Komisją Ekonomiczną. Aktu-
alnie postępowanie jest zawieszone na wniosek 
strony.”

111(37)/2020 BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl


MINISTERSTWO 
ZDROWIA ODPOWIADA 

SEKCJOM PROSTATY 
I PĘCHERZA 

STOWARZYSZENIA 
„UROCONTI”

Ministerstwo Zdrowia wystosowało odpowie-
dzi na pismo wysłane przez Sekcję Prostaty 
Stowarzyszenia „UroConi”  w sprawie  objęcia 

refundacją leku Jevtana (kabazytaksel) rekomendowa-
nego w leczeniu nowotworu prostaty oraz pismo Sekcji 
Pęcherza dotyczące leczenia pacjentów cierpiących na 
zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB).
W pierwszym z nich, skierowanym do Bogusława Olaw-
skiego, przewodniczącego Sekcji Prostaty czytamy,  że 
Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gru-
czołu krokowego (ICD-10 C61) jest nadal w trakcie roz-
patrywania w Ministerstwie Zdrowia. Wniosek przeszedł 
ocenę formalno-prawą oraz etap uzgadniania treści pro-
gramu lekowego, następnie został skierowany do oceny 
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Tary-
fikacji. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji w rekomendacji nr 35/2019 z dnia 13 maja 
2019 r. rekomenduje objęcie refundacją produktu leczni-
czego Jevtana (Cabazitaxelum) w ramach wnioskowa-
nego programu lekowego pod warunkiem pogłębienia 
instrumentu dzielenia ryzyka. Komisja Ekonomiczna po 
przeprowadzeniu negocjacji cenowych z wnioskodawcą 
wydała negatywną uchwałę, która została przekazana do 
rozstrzygnięcia przez Ministra Zdrowia. Minister Zdro-
wia po zapoznaniu się z całością zebranego w sprawie 
materiału podejmie pozytywną bądź negatywną decyzję 
w zakresie objęcia refundacją leku Jevtana w ramach 
wnioskowanego programu lekowego.
W drugim piśmie, skierowanym do Anny Goch, prze-
wodniczącej Sekcji Pęcherza, Ministerstwo Zdrowia od-

nosi się do możliwości objęcia refundacją leku Betmiga 
(mirabegron), wymogu wykonania badania urodyna-
micznego jako wymogu refundacji leków zawierających 
tolterodynę, toczącego się postępowania w sprawie 
Noqturiny (desmopresinum) oraz możliwości wprowa-
dzenia na listę leków refundowanych leków zawiera-
jących fesoterodynę, darifenacynę, oksybutyninę oraz 
trospilum stosowanych w leczeniu pęcherza nadreaka-
tywnego.

W piśmie czytamy:
„Pierwszy wniosek o objęcie refundacją ww. leku (red. 
Betmigi) wpłynął 18 czerwca 2014 r. Po przejściu 
oceny formalno-prawnej został przekazany do Agen-
cji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem 
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, sta-
nowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa 
Agencji. W dniu 17 listopada 2014 r. Prezes Agencji 
wydał pozytywną rekomendację nr 244/2014 w spra-
wie objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga 
(mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologiczne-
go leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywne-
go u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami 
antymuskarynowymi. Prezes Agencji podkreślił rów-
nież, iż aktualna propozycja wnioskodawcy skutkuje 
wysokim obciążeniem budżetu płatnika publicznego 
z tytułu refundacji leku i jest nieadekwatna do uzyski-
wanych efektów terapii. Wniosek następnie podlegał 
negocjacjom cenowym między wnioskodawcą a Ko-
misją Ekonomiczną. W efekcie negocjacji została pod-

121(37)/2020 BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM „UroConti”

www.uroconti.pl

http://www.uroconti.pl


jęta uchwała, w której Komisja Ekonomiczna uznała 
proponowany przez wnioskodawcę poziom ceny za 
nieodpowiedni. Następnie, w oparciu o art. 12 ustawy 
o refundacji, Minister Zdrowia podjął negatywną decy-
zję administracyjną w sprawie objęcia refundacją pro-
duktu leczniczego w II linii leczenia objawów zespołu 
pęcherza nadreaktywnego. Do Ministra został złożo-
ny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczą-
cej objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga 
(mirabegron). Również w II instancji Minister Zdrowia 
podjął negatywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej 
sprawie.
Nowy wniosek o  objęcie refundacją leku Betmiga 
wpłynął do Ministerstwa Zdrowia 27 czerwca 2018 r. 
Wniosek dotyczył objęcia refundacją w ramach listy 
aptecznej we wskazaniu: II linia farmakologicznego 
leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego 
u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami an-
tymuskarynowymi. Prezes Agencji wydał w przedmio-
towej sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 
listopada 2018 r, w której rekomenduje objęcie refunda-
cją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowa-
nym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia 
ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka. 
Komisja Ekonomiczna po przeprowadzeniu negocjacji 
cenowych z wnioskodawcą podjęła uchwałę w przed-
miotowej sprawie. Aktualnie postępowanie jest zawie-
szone na wniosek strony. Należy wskazać, że w trakcie 
zawieszenia Organ nie podejmuje żadnych czynności 
mających na celu podjęcie decyzji w sprawie.

Istnienie wymogu wykonania badania urodynamicznego 
jako wymogu refundacji leków zawierających tolterodynę
W odniesieniu do zagadnienia konieczności wykony-
wania badania urodynamicznego, należy wskazać, że 
ustawa o refundacji reguluje również kwestię rozszerze-
nia wskazania do stosowania refundowanego produktu 
leczniczego. Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 5 ustawy 
o refundacji, w przypadku wnioskowania o objęcie re-

fundacją dodatkowego wskazania dla leku, środka spo-
żywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
albo dodatkowego zastosowania wyrobu medycznego 
wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 
pkt. 1, tj. wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzę-
dowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. 
W związku z powyższym Minister Zdrowia, wszystkie 
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wnioski dotyczące sytuacji kiedy zmieniane są jakiekol-
wiek aspekty wpływające na opis stanu klinicznego kiedy 
produkt leczniczy jest refundowany i w związku z tym na 
wielkość populacji objętej refundacją lub wydatki płatni-
ka publicznego, rozumiane jest jako dodatkowe wskaza-
nie, rozpatruje wyłącznie w oparciu o wniosek przedłożo-
ny przez podmiot odpowiedzialny, jego przedstawiciela 
lub podmiot uprawniony do importu. Minister Zdrowia 
wskazuje, iż w przypadku leku Vesicare (solifenacinum), 
stosowanego w  zespole pęcherza nadreaktywnego, 
wnioskodawca złożył stosowny wniosek. W przedmioto-
wej sprawie została wydana pozytywna Rekomendacja 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfi-
kacji nr 7/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. Minister Zdrowia 
wydał w przedmiotowej sprawie pozytywną decyzję, co 
skutkowało umieszczeniem na wykazie leków refundo-
wanych leku Vesicare we wskazaniu: Zespół pęcherza 
nadreaktywnego. W sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających tolterodynę w zespole pęcherza nadreak-
tywnego bez konieczności potwierdzenia nadczynności 
wypieracza w badaniu urodynamicznym, nie został zło-
żony stosowny wniosek. W związku z powyższym Mini-
sterstwo Zdrowia nie ma prawnych możliwości do zmia-
ny dotychczas refundowanego wskazania.

Toczące się postępowania  
– Noqturina (desmopresinum)
Odnosząc się do możliwości poszerzenia wykazu 
refundowanych substancji czynnych w  leczeniu pę-
cherza nadreaktywnego, należy wskazać, że w Mi-

nisterstwie Zdrowia prowadzone jest postępowanie 
w sprawie objęcia refundacją leku Noqturina. Wniosek 
dotyczy objęcia refundacją we wskazaniu: objawowe 
leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym noc-
nym wielomoczem u  dorosłych. W  przedmiotowej 
sprawie Prezes Agencji wydał negatywną Rekomenda-
cję nr 113/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. W uzasad-
nieniu wskazano na możliwe korzyści ze stosowania 
wnioskowanej technologii medycznej w redukcji licz-
by mikcji nocnych. Zaznaczono jednak, iż najlepsze 
leczenie objawowe również prowadzi do znacznej 
redukcji liczby nocnych mikcji. W  zakresie bezpie-
czeństwa terapia desmopresyną wiązała się z wyższą 
szansą wystąpienia hiponatremii, która w ocenianym 
przypadku jest zdarzeniem niepożądanym szcze-
gólnego zainteresowania. Ponadto przeprowadzona 
przez wnioskodawcę analiza kliniczna charakteryzo-
wała się licznymi ograniczeniami. Również analiza 
ekonomiczna posiada wiele ograniczeń m.in. przyję-
cie w analizie większego ryzyko zgonu u pacjentów 
ogółem z co najmniej 3 epizodami nokturii, przy czym 
wyniki badania wskazują, że ryzyko to jest istotnie 
statystycznie wyższe jedynie w grupie mężczyzn. Po-
nadto w ramach analizy nie uwzględniono obniżenia 
jakości życia związanej z wystąpieniem hiponatremii 
u pacjentów stosujących desmopresynę. Dodatkowo 
w ramach analizy wnioskodawca uwzględnił zależ-
ność między liczbą mikcji w nocy a ryzykiem upadku 
oraz urazu z nim związanego. Głównym ogranicze-
niem powyższej zależności jest fakt, iż nie została 

ona wykazana w badaniach leku Noqturina, stąd brak 
jest bezpośrednich dowodów na wpływ desmopresy-
ny na zmniejszenie liczby upadków i urazów. Nato-
miast istotnym ograniczeniem oszacowań wpływu na 
budżet płatnika jest liczebność populacji docelowej, 
która jest trudna do określenia ze względu na brak jed-
noznacznych kryteriów rozpoznania idiopatycznej po-
liurii nocnej. Wniosek został skierowany do negocjacji 
cenowych Wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. 
Aktualnie postępowanie jest zawieszone na wniosek 
podmiotu odpowiedzialnego. Należy zaznaczyć że po-
stępowanie w tej sprawie było kilkukrotnie zawiesza-
ne na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Należy 
również ponownie zaznaczyć, iż w czasie zawieszenia 
postępowania administracyjnego Organ nie podejmuje 
żadnych czynności związanych z przedmiotowym po-
stępowaniem.
Odnosząc się do zagadnienia możliwości wprowa-
dzenia na listę leków refundowanych leków zawiera-
jących fesoterodynę, darifenacynę, oksybutyninę oraz 
trospilum stosowanych w leczeniu pęcherza nadre-
akatywnego, informuję, że Minister Zdrowia uruchomi 
procedurę mającą na celu objęcie refundacją i ustale-
nie urzędowej ceny zbytu po wpłynięciu kompletnych 
wniosków. W kwestii ww. leków stosowanych w lecze-
niu pęcherza nadreaktywnego, należy wskazać, iż do 
Ministra Zdrowia nie wpłynął dotychczas odpowiedni 
wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej 
ceny zbytu.”
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SEKCJA PROSTATY 
PISZE DO MINISTRA 

ZDROWIA W SPRAWIE 
LECZENIA 

SEKWENCYJNEGO

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia „UroConti” wysto-
sowała do Ministerstwa Zdrowia pisma dotyczą-
ce leczenia sekwencyjnego w programie lekowym 

„Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu kroko-
wego z przerzutami (ICD-10 C-61)”.

W  piśmie przedstawiciele pacjentów zwrócili się 
z zapytaniem czy od czasu wydania przez prof. Ma-
cieja Krzakowskiego opinii eksperckiej w 2017 roku, 
w sytuacji gdy 30% pacjentów, dla których, jak twier-
dzą inni eksperci powołujący się na badania nauko-
we oraz Agencja Ocen Technologii Medycznych i Ta-
ryfikacji, leczenie sekwencyjne jest skuteczne, nie 
należy się refundacja i tym samym szansa na dłuż-
sze życie pacjentów zmagających się z tą chorobą.
AOTMiT wydała pozytywną rekomendację dla takiego 
leczenia w ramach RDTL, niestety - Konsultant Kra-
jowy nadal twierdzi, że nie ma dowodów naukowych 
na skuteczność leczenia sekwencyjnego, co może – 
w opinii pacjentów – nasuwać refleksję, że prof. Ma-
ciej Krzakowski w ogóle zapoznał się z przekazaną 
dokumentacją, tym bardziej, że Sekcja Prostaty nigdy 
nie otrzymała odpowiedzi na wysyłane do niego pi-
sma. Sekcja Prostaty, w piśmie do Ministara Zdrowia 
zwróciła się zatem ponownie z prośbą o przyjrzenie 
się postępowaniu prof. Macieja Krzakowskiego (Kon-
sultant Krajowy w  dziedzinie Onkologii Klinicznej) 
dotyczącego programu lekowego pod nazwą „Le-
czenie opornego na kastrację raka gruczołu kroko-
wego z przerzutami (ICD-10 C-61)”. Sekcja Prostaty 

w piśmie przedstawiła historię pacjenta, p. Andrze-
ja Banaszewskiego (czynny lekarz ginekolog), który 
przedstawił historię swojej choroby, według której 
po nieskutecznej terapii lekiem Zytiga (abirateron) 
zaczął przyjmować lek Xtandi (enzalutamid). Drugi 
lek bardzo szybko znacznie poprawił jego parametry 
życiowe. Niestety z uwagi na zakaz leczenia sekwen-
cyjnego p. Banaszewski jest zmuszony kupować go 
w 100% na własny koszt, płacąc miesięcznie 8000 zł.
W związku z powyższym lekarz prowadzący zdecy-
dował się uruchomić wniosek o refundację w ramach 
Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych 
(RDTL). Niestety z informacji, przekazanych przez p. 
Banaszewskiego okazuje się, że do złożonego wnio-
sku została wydana negatywna opinia autorstwa 
prof. Macieja Krzakowskiego

Wg opinii dr. n. farm. Leszka Borkowskiego (Prezes 
Zarządu Fundacji Razem w Chorobie), istnieje aż 7 
punktów uzasadniających stosowanie sekwencyjne-
go leczenia lekami abirateron i enzalutamid w lecze-
niu raka prostaty:

a. wymienione leki posiadają różne mechanizmy 
działania prowadzące do ablacji androgenowej;

b. wymienione leki mogą być wybierane w stosunku 
do pacjentów w zależności od rodzaju leczenia 
farmakologicznego choroby współistniejącej;

c. wymienione leki finalnie prowadzą do zjawiska 
oporności terapeutycznej;
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d. wymienione leki charakteryzują się różnymi dzia-
łaniami niepożądanymi o różnej częstotliwości

e. występowania i różnej sile;
f. różne badania kliniczne w tym także retrospektyw-

ne z brakiem oceny heterogeniczności oraz skąpe 
analizy zbiorcze pozwalają jedynie na uproszczo-
ne wnioski cechujące się niewystarczającą wia-
rygodnością w obszarze analizy Resortu Zdrowia 
dotyczącej braku zgody na leczenie sekwencyjne 
raka prostaty abirateronem i enzalutamidem;

g. Pharmacovigilance Risk Assessment Comitte  
/EMA/ w 2018 roku poinformował fachowych pra-
cowników służby zdrowia o  niepotwierdzonym 
bezpieczeństwie i  skuteczności stosowania di-
chlorku radu 223 Ra w połączeniu z antagonista-
mi receptorów androgenowych drugiej generacji 
uwzględniając abirateron i enzalutamid;

h. wytyczne European Association of Urology wraz 
z European Society for Radiotherapy and Oncolo-
gy, European Society of Urogenital Radiology,In-
ternational Society of Geriatric Oncology oraz 
Advanced Prostate Cancer Consensus dopuszcza-
ją sekwencyjne leczenie hormonalne abirateronem 
i enzalutamidem lub chemioterapią docetakselem, 
kabazytakselem.
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KOLEJNE OŚRODKI 
SZPITALNE WDRAŻAJĄ 

NEUROMODULACJĘ 
W SWOICH 

ODDZIAŁACH 
UROLOGICZNYCH 

I GINEKOLOGICZNYCH
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MIASTO PLACÓWKA ADRES KONTAKT KIEROWNIK KLINIKI  
/ ODDZIAŁU

Kraków Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej, 
Szpital Uniwersytecki 

ul. Jakubowskiego 2
30-688 Kraków
Budynek H, poziom 

tel: 12 424 79 60
www.su.krakow.pl

prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta

Łódź Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej 
i Czynnościowej, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne 
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 

ul. Pabianicka 62 
93-513 Łódź

tel: 42 689 52 13
tel: 42 689 52 47
www.kopernik.lodz.pl

dr hab. n. med. Waldemar Różański

Warszawa I Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, Centrum 
Medyczne Żelazna

ul. Żelazna 90 
01-004 Warszawa

tel: 22 255 98 07
www.szpitalzelazna.pl

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

Warszawa Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej 
i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

ul. Lindleya 4 
02-005 Warszawa

tel: 22 502 17 02
www.klinikaurologii.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Warszawa Oddział Ginekologiczno-Położniczy,  
Międzyleski Szpital Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2 
04-749 Warszawa

tel: 22 473 53 35
www.mssw.pl

prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

Warszawa Oddział Kliniczny Urologii, Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego

ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

tel: 22 621 71 78
tel: 22 584 11 42
www.szpital-orlowskiego.pl

prof. CMKP dr hab. n. med.  
Jakub Dobruch
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NIETRZYMANIE MOCZU 
DA SIĘ POSKROMIĆ, 
ALE TRZEBA W  PORĘ 
ZADZIAŁAĆ – Z WIZYTĄ 
W ŁÓDZKIM ODDZIALE 
S T O W A R Z Y S Z E N I A 
„UROCONTI”

Łódzki Oddział Stowarzyszenia odwiedziła z ka-
merą telewizja TOYA.
W programie „Potęga zdrowia” Członkinie Od-

działu prezentowały na antenie działalność Sto-
warzyszenia. Kamera podejrzała też zajęcia gim-
nastyczne wzmacniające mięśnie dna miednicy, 
w których uczestniczą.

O leczeniu NTM mówił konsultant medyczny dr Ma-
riusz Blewniewski.

Program „Nietrzymanie moczu da się poskromić, 
ale trzeba w  porę zadziałać” można obejrzeć pod 
linkiem: http://tvtoya.pl/catchuptv/show/potega_
zdrowia,19873.
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REFUNDOWANA 
NEUROMODULACJA 

DOSTĘPNA TAKŻE 
W WARSZAWIE

6 grudnia 2019 roku w Oddziale Klinicznym Urologii 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. 
prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształ-

cenia Podyplomowego w Warszawie odbyły się pierwsze 
w woj. mazowieckim refundowane zabiegi wszczepienia 
elektrody do stymulacji nerwów krzyżowych w leczeniu nie-
trzymania moczu.
Dr Maciej Oszczudłowski wraz z zespołem pod kierownic-
twem prof. CMKP dr. hab. n. med. Jakuba Dobrucha oraz 
z udziałem dr. Marttiego Aho ze Szpitala Uniwersyteckiego 
w Tampere (Finlandia) wszczepili pacjentom z nadaktyw-
nością pęcherza moczowego specjalną elektrodę, która 
stymuluje prawidłowe działanie nerwów i pęcherza moczo-
wego.

Z kolei 13 stycznia 2020 roku w I Klinice Położnictwa i Gi-
nekologii CMKP, Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie 
odbyły się pierwsze w Polsce na oddziale ginekologicznym 
refundowane zabiegi neuromodulacji krzyżowej.
Zabiegi przeprowadzili dr n. med. Jacek Szymański wraz 
z zespołem pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Grze-
gorza Jakiela, z udziałem dr. Marttiego Aho.

Na czym polega neuromodulacja?
Leczenie metodą neuromodulacji nerwów krzyżowych jest 
dwuetapowe. Najpierw implantowana jest elektroda, którą 
podłącza się do stymulatora zewnętrznego. 7-14 dni od za-
biegu oceniana jest reakcja pacjenta na neuromodulację. 
Jeśli wystąpiła poprawa w kontroli mikcji i nie pojawiły się 
skutki uboczne, w drugim etapie implantuje się - już pod 

skórę - docelowy neuromodulator, który stymuluje nerwy 
krzyżowe za pomocą łagodnych impulsów elektrycznych. 
Neuromodulacja jest odwracalna; łatwo usunąć wszystkie 
wszczepione elementy z kości krzyżowej. Baterie wymienia 
się co 6-8 lat.
Metoda neuromodulacji krzyżowej została dopuszczona 
przez FDA (Agencja Żywności i Leków, USA) w 1997 roku. 
W Polsce wiele lat oczekiwała na uzyskanie pozytywnych 
opinii i dopuszczenie do stosowania w ramach publicznej, 
refundowanej służby zdrowia. 1 kwietnia 2019 roku NFZ 
wpisał metodę do katalogu JGP - A04.
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„UROCONTI” NA 
KONGRESIE ZDROWIA 

PUBLICZNEGO 2019 

W dniach 6-7 grudnia 2019 w Warszawie po raz 
szósty odbył się Kongres Zdrowia Publicznego. 
Stowarzyszenie „UroConti” reprezentowała Elż-

bieta Żukowska, Sekretarz Zarządu Głównego.

Dyskusje panelowe obejmowały następujące tematy:
1. Kompleksowe Narzędzie Zdrowia Publicznego - Naro-

dowa Strategia Onkologiczna.
2. Jak mierzyć efekty i jednocześnie kalkulować koszty 

leczenia?
3. Zdrowie psychiczne ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów społecznych (depresja, uzależnienia).

4. Nadwaga i otyłość u dorosłych i dzieci. Czy to już epi-
demia?

5. Szczepienia ochronne - co i jak możemy zrobić lepiej? 
Jak przekonać nieprzekonanych?

6. System ochrony zdrowia pracujących. Jak przekonać 
pracodawców o rozszerzeniu badań profilaktycznych? 
Jak to finansować?

7. Medycyna Stylu Życia.

Więcej szczegółów na: 
www.zdrowiepubliczne.org.
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„UROCONTI” NA 
KONFERENCJI 

PRASOWEJ 
OGÓLNOPOLSKIEJ 

FEDERACJI 
ONKOLOGICZNEJ (OFO)

15 stycznia w Warszawie działalność zainaugu-
rowała nowa organizacja pod nazwą Ogól-
nopolska Federacja Onkologiczna (OFO). 

Na konferencję prasową, która odbyła się z tej okazji 
zaproszono media oraz przedstawicieli organizacji 
pacjenckich. Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” 
reprezentowała Elżbieta Żukowska, Sekretarz Zarządu 
Głównego.

Federację powołało 8 organizacji, na czele stanęła Do-
rota Korycińska ze Stowarzyszenia Neurofibromatozy 
Polska Alba Julia. OFO powstała, by wspierać zmiany 
w systemie opieki zdrowotnej w obszarze onkologii. 
Jak zapowiada, zacznie od sprawdzania, w jaki sposób 
decydenci wywiązują się ze składanych obietnic.

Więcej informacji o nowej inicjatywie na:  
http://federacjaonkologiczna.pl/.
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„UROCONTI” 
U RZECZNIKA PRAW 

PACJENTA

Stowarzyszenie „UroConti” zostało zaproszone 
do pracy w Radzie Organizacji Pacjentów po-
wołanej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pierw-

sze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 5 lutego.

Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Rada 
Organizacji Pacjentów będzie działała w szerokiej 
formule, spotykając się co najmniej 2 razy do roku, 
resztę prac prowadząc w  trybie obiegowym oraz 
w formule zespołów roboczych.

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się także 
spotkanie podsumowujące projekt „Łączy nas pa-
cjent”. Przedstawiciele Stowarzyszenia „UroConti” ko-
lejny rok dyżurowali na infolinii udzielając telefonicz-
nych porad, informacji i wsparcia pacjentom z NTM.

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika 
Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych 
w Polsce organizacji pacjentów. W ramach projektu, 
podczas dyżurów pełnionych pod bezpłatnym nu-
merem 800-190-590, specjaliści z poszczególnych 
organizacji wraz z ekspertami Rzecznika udzielają 
telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia do-
tyczącego określonych chorób. Dyżury odbywają się 
cyklicznie każdego miesiąca, począwszy od 6 marca 
2018 roku.

W mijających miesiącach pełniły go kolejno przed-
stawicielki Stowarzyszenia „UroConti”:

• w grudniu 2019 - Ewa Płonka, Członek Oddziału 
Lubelskiego Stowarzyszenia „UroConti”

• w styczniu 2020 - Wanda Dziechciarz, Członek 
Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  
„UroConti”,

• w lutym 2020 - Anna Goch, Prezes Oddziału Lubel-
skiego „UroConti”.

Więcej informacji na: www.gov.pl/web/rpp/.
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UDZIAŁ „UROCONTI”  
W FORUM 

ORGANIZACJI 
PACJENTÓW

Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez 
Jana Pawła II to okazja do integracji środowi-
ska organizacji działających dla dobra pacjen-

tów. 7 lutego 2020 r. odbyło się XIV Forum Organi-
zacji Pacjentów, organizowane przez Instytut Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przy współudziale 
Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pa-
cjenta.
Udział w wydarzeniu wziął minister zdrowia Łukasz 
Szumowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdro-
wia Józefa Szczurek-Żelazko, rzecznik praw pacjenta 
Bartłomiej Chmielowiec, prezes Narodowego Fundu-
szu Zdrowia Adama Niedzielski oraz ks. Arkadiusz 
Nowak pomysłodawca Forum.
Podczas otwarcia konferencji minister zdrowia Łu-
kasz Szumowski powiedział, że „dzisiejsze spotkanie 
to najważniejsze święto dla pacjentów bo to święto 

chorego. To święto przypomina nam po co tu jeste-
śmy. Jesteśmy po to żeby pomóc mu przeżyć cho-
robę żeby godność człowieka była podkreślona i aby 
ograniczyć cierpienie w chorobie” i dodał „życzę so-
bie i Wam żebyśmy razem mogli naprawić system 
zdrowotny w Polsce”.
Bartłomiej Chmielowiec: „Organizacje pacjentów są 
lustrem potrzeb pacjentów, organizacje dokładnie 
znają potrzeby pacjentów ponieważ na co dzień są 
blisko pacjenta. Jestem otwarty na propozycje, będę 
wspierać Wasze działania, zapraszam wszystkich do 
współpracy w Radzie Organizacji Pacjentów”
W  konferencji uczestniczyła Anna Sarbak, Prezes 
Zarządu Głównego, Elżbieta Żukowska, Sekretarz 
Zarządu Głównego, Wanda Dziechciarz, Członek 
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członkinie oddziału 
w Lublinie.
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UDZIAŁ 
STOWARZYSZENIA 

„UROCONTI” W FORUM 
ORGANIZACJI 

PACJENTÓW 
NARODOWEGO 

FUNDUSZU ZDROWIA

Przedstawiciele Stowarzyszenia Osób z  NTM 
„UroConti” od kilku miesięcy uczestniczą w pra-
cach zespołów roboczych w  ramach Forum 

Organizacji Pacjentów, powołanego przez prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Pierwsze spotkanie, które odbyło się 4 października 
2019 roku zainicjowało wypracowanie długofalowe-
go programu współpracy pomiędzy NFZ i organiza-
cjami pacjenckimi.

Przedstawiciele „UroConti” pracują w podzespołach:
- ds. monitoringu systemu ochrony zdrowia,
- ds. profilaktyki i promocji zdrowia.

Więcej na: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
cent ra l i /n fz - ramie -w- ramie -z -organ izac jami -
pacjenckimi,7476.html.
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Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powstało w kwietniu 2007 roku. Od początku istnienia 
organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób z problemem nietrzymania 
moczu. Stowarzyszenie niesie pomoc i wsparcie osobom z NTM oraz ich rodzinom.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy na temat problemu, jakim jest nietrzy-
manie moczu. W związku z tym, w ramach swojej działalności, Stowarzyszenie „UroConti” organi-
zuje cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgnia-
rek. Za pośrednictwem Stowarzyszenia pacjenci z NTM mają również możliwość uczestniczenia 
w zajęciach gimnastycznych służących wzmocnieniu mięśni dna miednicy, które organizowane są 
w każdym z oddziałów Stowarzyszenia.

Ponadto organizacja podejmuje aktywną walkę o prawa pacjentów z nietrzymaniem moczu, 
o poprawę ich trudnej sytuacji. Stowarzyszenie walczy m.in. o zmianę zapisów rozporządzenia 
Ministra Zdrowia dotyczącego zaopatrzenia w  wyroby medyczne oraz o  dostęp do leczenia 
nietrzymania moczu, dorównujący standardom europejskim.

ul. Erazma Ciołka 13
01-445 Warszawa
Tel.: (22) 279 49 02
E-mail: zg@uroconti.pl
www.uroconti.pl
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