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Szanowni Państwo,
Ponieważ za oknami wiosna (przynajmniej kalendarz na to wskazuje) zaczynamy od wiadomości
dobrych. Taką jest niewątpliwie wydarzenie, które
miało miejsce 4 marca w Szpitalu Międzyleskim
w Warszawie. Na oddziale ginekologicznym, którym kieruje prof. Ewa Barcz, odbyły się pierwsze
w tym szpitalu, refundowane przez NFZ zabiegi
wszczepienia neuromodulatora pacjentkom z najcięższymi postaciami NTM.
W marcu wystartowała także, pod egidą Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Poradnia Praw Pacjenta, w której specjaliści udzielać
będą bezpłatnych porad z zakresu praw pacjenta, konsultacji publicznych i spraw administracyjnych. Do grona ekspertów należą także członkowie Stowarzyszenia „UroConti”, które od lat
współpracuje z Instytutem.
Stowarzyszenie „UroConti”, wchodzące w skład
Federacji Praw Pacjentów wzięło także udział
w pierwszym, zdalnym spotkaniu Rady Funduszu
Medycznego, które odbyło się pod koniec lutego.
Rada będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą
dla Ministra Zdrowia w zakresie zadań Funduszu

oraz podziału środków finansowych na poszczególne działania.
Także w sprawie profilaktyki i leczenia raka prostaty pojawiły się, ze strony Ministerstwa Zdrowia,
pozytywne sygnały. Wśród nowych leków posiadających pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do
objęcia refundacją w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego u pacjentów bez
przerzutów mamy już trzy substancje medyczne:
apalutamid, enzalutamid i darolutamid. Teraz producentów tych leków czekają negocjacje z Komisją
Ekonomiczną Ministra Zdrowia.
Te kilka drobnych zwycięstw u progu wiosny jest
na pewno powodem do optymizmu. Miejmy nadzieję, że u progu lata, będziemy mogli, zwłaszcza pacjentom z OAB, czekającym już 7 lat na refundację
II linii leczenia, zakomunikować również dobrą nowinę. Tymczasem życzymy Państwu dużo zdrowia
i spokoju w nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.
Anna Sarbak
Prezes Zarządu Głównego
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MACIEJ MIŁKOWSKI
O PROJEKCIE NOWEJ LISTY
REFUNDACYJNEJ

R

edakcja „Polityki Zdrowotnej” rozmawiała z wiceministrem Maciejem Miłkowskim o planowanych zmianach na liście leków refundowanych. Padły deklaracje na temat listy 75+ oraz refundacji środków chłonnych.

Niestety w rozmowie nie padło nic na temat refundacji II linii leczenia w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB), na którą pacjenci z tym schorzeniem czekają już siódmy
rok. Przypominamy, że pierwsza pozytywna rekomendacja Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji została wydana w 2014 roku.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

CZY DLA CHORYCH NA
RAKA PROSTATY BĘDĄ
NOWOŚCI NA LIŚCIE
REFUNDACYJNEJ?

M

aciej Miłkowski, w rozmowie z „Polityką Zdrowotną” zadeklarował chęć
rozmów na temat programu lekowego dotyczącego raka prostaty. Poinformował także, że w trakcie negocjacji są kolejne leki w tym zakresie
i w drugiej połowie roku sytuacja powinna się wyjaśnić.
W rozmowie z portalem „Polityka Zdrowotna” wiceminister zdrowia wyliczył także,
które leki będą wpisane na listy refundacyjne. Powiedział między innymi o preparatach stosowanych w leczeniu raka płuca, jajnika, nerki, prostaty, a także w przewlekłej
białaczce limfocytowej i szpiczaku plazmocytowym, oraz o tych wykorzystywanych
w niewydolności serca.
Więcej na stronie: www.sekcjaprostaty.pl
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PIERWSZE SPOTKANIE
RADY FUNDUSZU
MEDYCZNEGO

16

lutego 2021 roku odbyło się zdalne, pierwsze spotkanie Rady Funduszu
Medycznego, w trakcie którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia, Sławomir Gadomski, przekazał członkom Rady powołania i życzył dalszej dobrej współpracy.
W skład Rady Funduszu Medycznego wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony zdrowia, ale również dwaj przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów, w tym Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów
Polskich, której członkiem jest Stowarzyszenie „UroConti”. Nowopowołana Rada będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia w zakresie zadań Funduszu oraz podziału środków finansowych na poszczególne działania.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE
POSELSKIE I ODPOWIEDZI
W SPRAWIE OAB

INTERPELACJA
Poseł Kazimierz Matuszny (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr
19333 w sprawie osób chorujących na zespół pęcherza nadreaktywnego.
W interpelacji poseł zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie: "Czy i w jaki sposób podległy Panu resort zamierza przyczynić się do poprawy sytuacji osób dotkniętych zespołem pęcherza nadreaktywnego?"
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

ODPOWIEDŹ
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 19333 posła Kazimierza Matusznego (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie osób chorujących na zespół pęcherza nadreaktywnego.
W odpowiedzi czytamy m.in.: „Odnosząc się do refundacji leku Vesicare (solifenacinum) - leku w I linii leczenia, należy
wskazać, że produkt ten był objęty refundacją zgodnie z decyzją o objęciu refundacją, która obowiązywała od 1 lipca
2018 r. przez okres 2 lat. (…) Aktualnie uchwała Komisji Ekonomicznej oraz całość dokumentacji zostały przekazane do
Ministra Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we
wnioskowanym wskazaniu.”
Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE
POSELSKIE I ODPOWIEDZI
W SPRAWIE OAB

INTERPELACJA
Poseł Paweł Szramka (Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia) skierował do Ministra Zdrowia interpelację
w sprawie objęcia refundacją leków dla pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.
W interpelacji poprosił Ministra Zdrowia o odpowiedź na dwa pytania:
1. Czy resort zamierza przywrócić lek Vesicare (solifenacinum) na listę leków refundowanych?
2. Kiedy pacjenci cierpiący na zespół pęcherza nadreaktywnego mogą spodziewać się objęcia refundacją leku Betmiga
(mirabegron), który jest pomocny w II linii leczenia OAB?
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

ODPOWIEDŹ
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 20129 posła Pawła Szramki
(Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia) w sprawie objęcia refundacją leków dla pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.
W odpowiedzi czytamy m.in.: „Odnosząc się do refundacji leku Vesicare (solifenacinum) - leku w I linii leczenia, należy
wskazać, że produkt ten był objęty refundacją zgodnie z decyzją o objęciu refundacją, która obowiązywała od 1 lipca
2018 r. przez okres 2 lat. (…) Uchwała Komisji Ekonomicznej w sprawie oraz całość dokumentacji zostały przekazane
Ministrowi Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we
wnioskowanym wskazaniu.”
Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl
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INTERPELACJE
POSELSKIE I ODPOWIEDZI
W SPRAWIE OAB

INTERPELACJA
Poseł Kazimierz Matuszny (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr
20976 w sprawie pacjentów ze schorzeniami urologicznymi, w tym cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB).
W interpelacji poprosił Ministra Zdrowia o odpowiedź na dwa pytania:
1. Jak przedstawia się kwestia stosowania i refundacji preparatów zalecanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego?
2. Jakie jest merytoryczne (medyczne) uzasadnienie dalszego stosowania i refundacji preparatu o nazwie Vesicare, a także umieszczenia preparatu Betmiga na liście leków refundowanych stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego?
Pełna treść interpelacji: www.uroconti.pl

POZOSTAŁE ODPOWIEDZI NA WCZEŚNIEJSZE INTERPELACJE POSELSKIE W SPRAWIE OAB
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 20523 poseł Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie problemów pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.
W odpowiedzi czytamy m.in.: „Odnosząc się do refundacji leku Vesicare (solifenacinum) - leku w I linii leczenia, należy
wskazać, że produkt ten był objęty refundacją zgodnie z decyzją o objęciu refundacją, która obowiązywała od 1 lipca
2018 r. przez okres 2 lat.
Ponowne pojawienie się na wykazie leków refundowanych produktu Vesicare (solifenacinum) będzie możliwe po złożeniu
przez podmiot odpowiedzialny wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz po podjęciu w tej sprawie pozytywnej decyzji o objęciu refundacją przez Ministra Zdrowia.
Odnosząc się do procesu objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron) Minister Zdrowia wskazuje, że toczące się postępowanie w sprawie objęcia refundacją lego leku nie trwa sześciu lat. Wskazuje, że w sprawie objęcia refundacją leku
Betmiga toczyły się trzy postępowania, których przebieg opisuje w odpowiedzi.”
Pełna treść odpowiedzi: www.uroconti.pl
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INTERPELACJA W SPRAWIE
PROFILAKTYKI I LECZENIA
RAKA PROSTATY WRAZ
Z ODPOWIEDZIĄ

M

aciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział
na interpelację nr 18258 posłów Waldemara Andzela i Barbary Dziuk (Klub
Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie profilaktyki i leczenia
raka prostaty.

W odpowiedzi czytamy m.in.: „Odnosząc się do możliwości objęcia refundacją nowych
leków w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego u pacjentów bez
przerzutów wskazuję, że do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie
refundacją leku Erleada (Apalutamidum), Xtandi (enzalutamidum) i Nubeqa (darolutamidum).”
Pełna treść odpowiedzi: www.sekcjaprostaty.pl

POSŁOWIE PYTAJĄ
W IMIENIU „UROCONTI”
O II LINIĘ LECZENIA OAB

K

olejni posłowie w odpowiedzi na prośby Stowarzyszenia „UroConti” pytają Ministra Zdrowia kiedy będzie refundowana II linia leczenia w zespole pęcherza
nadreaktywnego.

Jak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego na interpelacje
poselskie, w dalszym ciągu nie podjęto decyzji dotyczącej refundacji leku Betmiga stosowanego w II linii leczenia OAB.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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MINISTERSTWO ZDROWIA
ODPOWIADA W SPRAWIE
PROGRAMU LEKOWEGO
„LECZENIE OPORNEGO
NA KASTRACJĘ RAKA
GRUCZOŁU KROKOWEGO
WYSOKIEGO RYZYKA BEZ
PRZERZUTÓW
APALUTAMIDEM
(ICD-10 C61)”

M

aciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 19335 posła Kazimierza Matusznego (Klub
Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie osób chorujących
na raka prostaty.
W odpowiedzi czytamy m.in.: „Odnosząc się do możliwości objęcia refundacją nowych
leków w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego u pacjentów bez
przerzutów wskazuję, że do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie
refundacją leku Erleada (Apalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie
opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka bez przerzutów
apalutamidem (ICD-10 C61)”. Wniosek przeszedł ocenę formalno-prawną oraz etap
uzgadniania treści programu lekowego między Ministrem Zdrowia i wnioskodawcą.
W toku postępowania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
wydał Rekomendację nr 22/2020 z dnia 12 marca 2020 r., w której rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Erleada, w ramach wnioskowanego programu
lekowego pod warunkiem połączenia wnioskowanego programu lekowego dla apalutamidu z funkcjonującym już programem lekowym dla enzalutamidu. Aktualnie
postępowanie jest w trakcie negocjacji cenowych między Wnioskodawcą a Komisją
Ekonomiczną.”
Pełna treść odpowiedzi: www.sekcjaprostaty.pl
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PIERWSZE REFUNDOWANE
PRZEZ NFZ ZABIEGI
WSZCZEPIENIA
NEUROMODULATORA
PACJENTKOM
Z NAJCIĘŻSZYMI
POSTACIAMI NTM
ODBYŁY SIĘ W SZPITALU
W MIĘDZYLESIU
NOWA LISTA
REFUNDACYJNA NADAL
BEZ II LINII LECZENIA OAB

4

marca 2021 roku, w Szpitalu Międzyleskim w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2, na oddziale ginekologicznym, którym kieruje prof. Ewa Barcz, odbyły się pierwsze w tym szpitalu refundowane przez NFZ zabiegi wszczepienia neuromodulatora pacjentkom z najcięższymi postaciami NTM.
Implantację elektrody do stymulacji nerwów krzyżowych na oddziale ginekologii szpitala międzyleskiego przeprowadziła prof. Ewa Barcz wraz z dr. Mariuszem Blewniewskim z Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

N

a stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra
Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 marzec 2021 r.
Wbrew oczekiwaniom pacjentów, na liście nadal nie znalazł się mirabegron stosowany
w II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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WYSTARTOWAŁA
PORADNIA PRAW
PACJENTA

I

nstytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zaprasza do korzystania z Poradni Praw Pacjenta, w której eksperci udzielać będą bezpłatnych porad z zakresu praw pacjenta, konsultacji publicznych, spraw administracyjnych.

Poradnia będzie działać od marca 2021 roku, w ramach projektu „Sieć dla zdrowia”,
którego celem jest aktywizacja i wzmacnianie głosu organizacji pacjentów. Stowarzyszenie „UroConti” od lat współpracuje z Instytutem. Z usług poradni mogą skorzystać
bezpłatnie organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl

ANKIETA STUDENTÓW
II ROKU KIERUNKU
LEKARSKIEGO ŚLĄSKIEGO
UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
O ZASTOSOWANIU AI
W MEDYCYNIE
2(42)/2021

S

tudenci II roku kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prowadzą badanie dotyczące opinii na temat zastosowania
sztucznej inteligencji w medycynie. W badaniu mogą wziąć udział osoby
pełnoletnie wypełniając anonimową ankietę.
Badania służą celom wyłącznie naukowym, są anonimowe i dobrowolne.
Więcej na stronie: www.uroconti.pl
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O „UROCONTI”
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 nietrzymanie moczu. W związku z tym, w ramach swojej działalności, Stowarzyszenie „UroConti” organizuje cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek. 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.

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE W:
Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie

Łodzi
Poznaniu
Warszawie
Wrocławiu

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

WARSZAWA
ŁÓDŹ

WROCŁAW

LUBLIN
KIELCE

KRAKÓW

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

