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W bieżącym numerze Kwartalnika 
NTM prezentujemy Państwu listę 
placówek z województwa łódz-

kiego. Według naszych statystyk w regionie 
pełne badanie urodynamiczne przeprowa-
dza osiem placówek, z czego sześć znajduje 
się na terenie Łodzi. 
W większości prezentowanych placówek pa-
cjenci przyjmowani są na badanie z aktual-
nym skierowaniem, wyjątkiem jest pracownia 
działająca przy Wojewódzkim Specjalistycz-
nym Szpitalu im. Maurycego Madurowicza, 
w której z badania urodynamicznego mogą 
skorzystać tylko ci pacjenci, którzy są leczeni 
w szpitalu.
Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia,  
w województwie (2 555 tys. mieszkańców) 
na jedną pracownię przypada 319 tys. pa-
cjentów. W porównaniu do regionów o po-
dobnej liczbie mieszkańców, województwo 
łódzkie prezentuję się całkiem dobrze. 
Zestawiając bieżącą liczbę placówek w wo-
jewództwie z danymi archiwalnymi sprzed 
czterech lat (kiedy to po raz pierwszy analizo-
waliśmy sytuację w regionie) można zaobser-
wować wzrost liczby placówek wykonujących 
pełne badanie urodynamiczne o ponad 50%. 
W następnym numerze Kwartalnika zapre-
zentujemy Państwu listę pracowni urodyna-

micznych z województwa pomorskiego.
Pełny wykaz placówek wykonujących badania 
urodynamiczne na terenie całego kraju dostęp-
ny jest na stronie internetowej www.ntm.pl.
W razie jakichkolwiek sugestii dotyczących 
uzupełnienia prezentowanej listy pracowni 
urodynamicznych w poszczególnych woje-
wództwach prosimy o kontakt na adres ma-
ilowy: ntm@ntm.pl.

KW
Kutno
1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„SPECJALISTA” Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 52, 
99–300 Kutno

Łódź
1.Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny Nr 2 im. Wojskowej 
Akademii Medycznej Cen-
tralny Szpital Weteranów; ul. 
Żeromskiego 113, 90–549 
Łódź
2.Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital im. M. Pirogowa w Ło-
dzi – Oddział Urologii i Trans-
plantacji Nerek; ul. Wólczań-
ska 191/195, 90–531 Łódź
3.Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. M. Kopernika w Ło-

dzi – II Klinika Urologii; ul. Pabianicka 62, 93–513 
Łódź
4.Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konop-
nickiej UM w Łodzi; ul. Sporna 36/50, 91–738 Łódź
5.Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Mau-
rycego Madurowicza; ul. Wileńska 37, 94–029 
Łódź (badanie urodynamiczne tylko dla pacjen-
tów leczonych w placówce)
6.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Salve”; ul. A.Struga 3, 90–0420 Łódź

Pabianice
1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Pabianicach; ul. Jana Pawła II 68, 
95–200 Pabianice ■
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Liczba pracowni urodynamicznych

PRACOWNIE URODYNAMICZNE

Badanie urodynamiczne – woj. łódzkie

Refundacja rodków : Belgia vs. Polska

Belgia Polska
Liczba mieszka ców 10,2 mln 38  mln
Refundacja rodków
wch aniaj cych tak tak

Wskazania medyczne do
przyznania refundacji nietrzymanie moczu

choroby nowotworowe,
upo ledzenie umys owe,
zespo y ot pienne, choroby
uk adu nerwowego, wady
rozwojowe

Klasyfikacja refundacji w
oparciu o stopie
nietrzymania moczu

przy ci kim stopniu NTM
refundacja  pieluch
anatomicznych, pieluchomajtek,
majtek ch onnych i podk adów

dla w/w kryteriów chorobowych
refundacja wk adów
urologicznych, pieluch
anatomicznych, pieluchomajtek
i podk adów

Ilo  refundowanych sztuk /
m-c brak do 60 szt.

Limit cenowy / m-c ok. 32 euro
w zale no ci od wysoko ci
refundacji (100% lub 70 %)
odpowiednio: 77 lub 90 z

Wspó acenie przez pacjenta 0%
0% przy nowotworach lub 30%
przy pozosta ych wskazaniach
medycznych

absorpcyjnych

REFUNDACJA ŚRODKÓW ABSORPCYJNYCH W INNYCH KRAJACH 
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Źródło: opracowanie własne.


