
Wpoprzednim numerze Kwar-
talnika NTM (29) zamieÊcili-
Êmy list´ placówek wykonu-

jàcych pe∏ne badanie urodynamiczne
na terenie województwa opolskiego.
Tym samym zakoƒczyliÊmy cykl pre-
zentujàcy baz´ pracowni urodynamicz-
nych we wszystkich szesnastu woje-
wództwach. Nadszed∏ czas na podsu-
mowania. 

W sk∏ad badania urodynamicznego
wchodzi: pomiar tempa przep∏ywu
cewkowego, pomiar ciÊnienia Êródp´-
cherzowego, pomiar ciÊnienia w cewce
moczowej oraz elektromiografia zwie-
racza zewn´trznego cewki. Pe∏ne bada-
nie urodynamiczne jest niezb´dne gdy
chcemy oceniç funkcj´ dolnych dróg
moczowych i zdecydowaç jaki rodzaj
leczenia b´dzie najodpowiedniejszy.

W Polsce pierwsza pracownia urody-
namiczna powsta∏a w 1975 roku przy
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Badanie  ur odynamiczne – 
podsumowanie  16 województw

Anna Sulka

KOMENTARZ

Dost´pnoÊç badaƒ urodynamicznych w Polsce
■ Wed∏ug danych Kwartalnika NTM, badania urodynamiczne sà wykonywane w 83
pracowniach urodynamicznych na terenie Polski. Czy to du˝o? 

Odpowiedê na to pytanie nie jest ∏atwa. Spójrzmy zatem na dost´pnoÊç badaƒ.
W województwie mazowieckim znajduje si´ 12 pracowni badaƒ urodynamicznych,
a czas oczekiwania na badanie wynosi ok. 3 miesiàce. To nadal doÊç d∏ugo; taki czas
powinien wynosiç poni˝ej jednego miesiàca, ale w odniesieniu do Êredniego czasu
oczekiwania na badanie urodynamiczne w Europie, mieÊcimy si´ w Êredniej. Gorzej
wyglàda sytuacja z dost´pnoÊcià badaƒ w innych województwach – np. dolnoÊlàskim
i kujawsko-pomorskim.

Z teoretycznego punktu widzenia ka˝dy oddzia∏ urologiczny i ka˝dy oddzia∏ gineko-
logiczny (leczàcy nietrzymanie moczu) powinny posiadaç pracowni´ urodynamicznà.
Ponadto, pracownia urodynamiczna powinna znajdowaç si´ w oÊrodkach rehabilita-
cyjnych po urazach kr´gos∏upa oraz w niektórych oÊrodkach neurologicznych. To na-
dal stanowi w Polsce problem.
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Liczba pracowni urodynamicznych w poszczególnych województwach
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➧ Oprócz pracowni urodynamicznych brak jest w Polsce wyspecjalizowanego personelu Êredniego, zajmujàcego si´ osobami z nietrzy-
maniem moczu i zaburzeniami czynnoÊci dolnych dróg moczowych. Te tzw. uroterapeutki pomagajà pacjentkom w rehabiltacji mi´Êni
dna miednicy, uczà kontroli nad p´cherzem (dzienniczki mikcyjne), pomagajà w nauce samocewnikowania.

Innym problemem jest jakoÊç badaƒ urodynamicznych. W chwili obecnej brak jest jakiegokolwiek nadzoru nad wykonywaniem ba-
daƒ, brak jest certyfikatów potwierdzajàcych posiadanie umiej´tnoÊci do wykonywania badaƒ i odbycie odpowiedniego przeszkolenia.
Przy czym, wa˝ne sà zarówno samo techniczne wykonanie badania, jak i umiej´tnoÊç jego interpretacji.

Ale patrzàc znowu z perspektywy ostatnich 15 lat, to jest czasu od kiedy zajmuj´ si´ badaniami urodynamicznymi, zdarzy∏o si´ bar-
dzo du˝o dobrego. Wzros∏a ÊwiadomoÊç zarówno lekarzy  jak i pacjentów. Ju˝ bardzo rzadko spotyka si´ pacjentów, którzy powinni
mieç wykonane badanie, a go nie mieli. Lekarze wiedzà te˝ znacznie wi´cej o samym badaniu i coraz ch´tniej je zlecajà.

JakoÊç wykonywanych badaƒ systematycznie si´ poprawia, przyczyniajà si´ do tego liczne warsztaty i sympozja, ˝eby wspomnieç
¸om˝yƒskie Warsztaty Urodynamiczne, Warszawskie Seminarium Neurourologii, czy wreszcie spotkania sekcji Uroginekologii Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego. W Polsce sà dost´pne aparaty do badaƒ urodynamicznych prawie wszystkich liczàcych si´ pro-
ducentów (MediWatch, Laborie, Andromeda, MMS).

Reasumujàc, wiele osiàgn´liÊmy, nadal jednak bardzo du˝o pozostaje do zrobienia, ale mam nadziej ,́ ˝e w ciàgu kilku najbli˝szych
lat urzeczywistni si´ idea pracowni urodynamicznej dost´pnej w ka˝dym szpitalu specjalistycznym.

Dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Liczba ludnoÊci przypadajàca na jednà placówk´ 
w poszczególnych województwach
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1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS    e) CPAP

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

50 20 1008 78 21 dni nb* nb nb*** nb nb
65 16 1037 80 do 7 dni nb nb nb nb nb
143 23 3279 420 14-30 dni nb nb nb nb nb
210 10 2097 170 do 30 dni nb nb nb nb nb
239 5 1193 71 21 dni nb nb nb nb nb
255 5 1276 256 21 dni nb nb nb nb nb
259 18 4654 561 21 dni nb nb nb nb nb
285 5 1426 108 do 30 dni nb nb nb nb nb
511 5 2556 172 21 dni nb nb nb nb nb
517 4 2066 75 nb nb** nb nb** nb nb
542 4 2166 231 21 dni nb nb nb nb nb
564 6 3387 240 14 dni nb nb nb nb nb
720 4 2878 146 do 30 dni nb nb nb nb nb
846 2 1692 111 21 dni nb nb nb nb nb
865 6 5188 235 21 dni nb nb nb nb nb
2211 1 2211 121 do 21 dni nb nb nb nb nb

Lubuskie
Opolskie
Ma∏opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Âwi´tokrzyskie
Âlàskie
Warmiƒsko–mazurskie
¸ódzkie
Kujawsko–pomorskie
Lubelskie
Wielkopolskie
DolnoÊlàskie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Pomorskie

Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ – organizacja zaopatrzenia

w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS – aparat s∏uchowy; PM – pieluchy i pieluchomajtki; PO – przedmioty ortopedyczne; WS – worki stomijne, CPAP – aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego; nb – na bie˝àco, * doroÊli
– do 14 dni, ** doroÊli – do 25 dni *** wózki inwalidzkie – do 14 dni

Opr. K. Ciepiela na podstawie danych z oddzia∏ów NFZ

Oddziale Neurourologii w Centrum
Rehabilitacyjnym w Konstancinie.
Obecnie w Polsce jest ok. 81 pracowni
wykonujàcych pe∏ne badanie urodyna-
miczne. Najwi´cej placówek znajduje
si´ w woj. mazowieckim oraz Êlàskim,
odpowiednio 12 i 10. Najgorzej pre-
zentujà si´ natomiast województwa lu-
buskie i Êwi´tokrzyskie, gdzie badanie
mo˝na wykonaç jedynie w 2 placów-
kach. Bioràc pod uwag´ liczb´ pacjen-
tów przypadajàcych na jednà pracow-
ni´, najkorzystniej wypada wojewódz-
two podlaskie, kujawsko – pomorskie
oraz warmiƒsko mazurskie. 

Czy w Polsce znajduje si´ wystarcza-
jàca liczb´ placówek wykonujàcych
pe∏ne badanie urodynamiczne, a mo˝e
pacjenci majà utrudniony dost´p do
diagnostyki? O odpowiedê na to pyta-
nie poprosiliÊmy eksperta, który od
lat zajmuje si´ problemem nietrzyma-
nia moczu.

Kompletna lista placówek przepro-
wadzajàcych badania urodynamiczne
na terenie kraju, dost´pna jest na stro-
nie internetowej www.ntm.pl. W razie
jakichkolwiek sugestii dotyczàcych li-
sty pracowni urodynamicznych w po-
szczególnych województwach, prosi-
my o kontakt na adres mailowy
ntm@ntm.pl
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