
P ierwszym pozaeuropejskim krajem,
którego rozwiàzania w zakresie refun-
dacji Êrodków wch∏aniajàcych prezen-

tujemy na ∏amach Kwartalnika NTM, sà
Stany Zjednoczone.

W USA system refundacji Êrodków
wch∏aniajàcych jest zró˝nicowany w poszcze-
gólnych stanach. Nie istniejà „ustandaryzo-
wane” przepisy, które obowiàzywa∏yby we
wszystkich z nich. Jedynym wspólnym roz-
wiàzaniem jest system „Medicaid”, czyli sys-
tem wspierania przez paƒstwo osób najbied-
niejszych. Zarzàdzanie nim le˝y jednak w ge-
stii w∏adz stanowych, dlatego te˝ funkcjono-
wanie systemu wyglàda dosyç ró˝norodnie.
Refundowane produkty absorpcyjne mo˝na
nabyç na terenie czterdziestu z pi´çdziesi´ciu
amerykaƒskich stanów. Inaczej ni˝ w Polsce,
gdzie kryterium, na podstawie którego sà
przyznawane Êwiadczenia, jest nowotwór
i choroby uk∏adu nerwowego, wskazaniem
medycznym uprawniajàcym do ich otrzyma-
nia jest po prostu nietrzymanie moczu.
W wi´kszoÊci stanów, limit iloÊciowy zosta∏

okreÊlony na poziomie 10 szt. dziennie, czyli
pi´ç razy wi´cej ni˝ w naszym kraju. Paƒstwo
ca∏kowicie refunduje cen´ zakupu Êrodków
wch∏aniajàcych w tym limicie, natomiast

w Polsce pacjenci muszà z w∏asnych Êrodków
pokryç 30% kwoty (z wyjàtkiem osób cier-
piàcych na nowotwory, dla których produk-
ty sà refundowane w 100%). 

Wbie˝àcym numerze Kwartalnika
NTM przedstawiamy list´ placó-
wek znajdujàcych si´ na obszarze

województwa podlaskiego, w których mo˝-
na wykonaç pe∏ne badanie urodynamiczne. 

Kompleksowe badanie urodynamiczne
jest wykonywane w czterech pracowniach
regionu podlaskiego. Trzy z nich mieszczà
si´ w Bia∏ymstoku, natomiast czwarta znaj-
duje si´ w ¸om˝y. 

Bioràc pod uwag´ liczb´ mieszkaƒców
woj. podlaskiego, która wynosi 1 192 660

osób, na jednà z pracowni przypada
298.165 pacjentów. To nieznacznie wi´cej,
ni˝ w sàsiadujàcym województwie warmiƒ-
sko–mazurskim, w którym na jednà pla-
cówk´ przypada ponad 285 000 pacjentów. 

Pe∏na lista placówek wykonujàcych ba-
danie urodynamiczne w Polsce, znajduje si´
na stronie internetowej: www.ntm.pl.  

W razie jakichkolwiek sugestii dotyczà-
cych pracowni urodynamicznych w po-
szczególnych województwach, prosimy
o kontakt na adres mailowy: ntm@ntm.pl.
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Badanie  urodynamiczne –
woj .  pod lask ie

MARTYNA MAS¸OWSKA

REFUNDACJA ÂRODKÓW WCH¸ANIAJÑCYCH
W INNYCH KRAJACH

W USA wi´ce j
d la  pac jenta Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych: USA vs. Polska

USA POLSKA
Liczba mieszkaƒców 302,5 mln 38  mln
Refundacja Êrodków tak (w 40 z 50 stanów) tak
wch∏aniajàcych

Wskazania medyczne nietrzymanie moczu choroby nowotworowe,
do przyznania upoÊledzenie umys∏owe, 
refundacji zespo∏y ot´pienne,

choroby uk∏adu nerwowego,
wady rozwojowe

Klasyfikacja  w zale˝noÊci od stopnia NTM dla w/w kryteriów
refundacji refundacja chorobowych refundacja 
w oparciu o stopieƒ pieluch anatomicznych, wk∏adów  anatomicznych,
nietrzymania moczu pieluchomajtek pieluch anatomicznych,

i podk∏adów pieluchomajtek i podk∏adów

IloÊç refundowanych 300 szt. do 60 szt.
sztuk / m–c

Limit cenowy / m–c brak w zale˝noÊci od wysokoÊci
refundacji (100% lub 70 %)
odpowiednio: 77 lub 90 z∏

Wspó∏p∏acenie 0% odp∏atnoÊci 0% przy nowotworach
przez pacjenta lub 30% przy pozosta∏ych

wskazaniach medycznych

1. ZOZ MSWIA W BIA∏YMSTOKU, ul. Fabryczna 27, 15–471 Bia∏ystok
2. NZOZ PRZYCHODNIA PO¸O˚NICZO–GINEKOLOGICZNA, ul. NMP Królowej Rodzin 21, 15–684 Bia∏ystok
3. SPZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ÂNIADECKIEGO W BIA∏YMSTOKU, ul. M. Sk∏odowskiej–Curie 26, 15–950 Bia∏ystok
4. SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNA∏A STEFANA WYSZYƒSKIEGO, Al. Pi∏sudskiego 11, 18–404 ¸om˝a
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