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W bie˝àcym numerze Kwartalnika NTM
przedstawiamy list´ placówek, w któ-

rych mo˝na wykonaç badanie urodyna-
miczne na terenie województwa warmiƒsko
- mazurskiego. 

W tym regionie badanie urodynamiczne
mo˝na wykonaç w pi´ciu placówkach:
w Olsztynie, Olecku, Lidzbarku Warmiƒ-
skim i Elblàgu. Bioràc pod uwag´ zaludnie-
nie województwa (prawie pó∏tora miliona
mieszkaƒców) na jednà placówk´ przypada
ponad 285 tysi´cy pacjentów. 

Województwo to plasuje si´ najwy˝ej
spoÊród dotychczas opracowanych przez
nas województw. Najwi´ksza liczba miesz-
kaƒców na 1 placówk´ przypada w woj.

ma∏opolskim (ponad milion).
Najlepsza sytuacja w dotychczas
opublikowanych danych by∏a
w woj. mazowieckim (5 157 tys.
mieszkaƒców), gdzie badanie uro-
dynamiczne mo˝na wykonaç
w trzynastu punktach - jeden
przypada na ok. 396 tys. miesz-
kaƒców.

Mapka placówek z ca∏ego kra-
ju dost´pna jest na stronie inter-
netowej www.ntm.pl. 

JeÊli majà Paƒstwo jakiekol-
wiek sugestie dotyczàce listy pracowni uro-
dynamicznych w poszczególnych woje-
wództwach prosimy o kontakt na adres ma-
ilowy: ntm@ntm.pl

P R A C O W N I E U R O D Y N A M I C Z N E

SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAW¸A II SPS ZOZ 82-300 Elblàg ul. ˚eromskiego 
NZOZ ESKULAP 13-230 Lidzbark Warmiƒski ul. Zieluƒska 25
CENTRUM MEDYCZNE ZAK¸AD OPIEKI ZDROWOTNEJ OLMEDICA SP. Z O.O. 19-400 Olecko ul. Go∏dapska 1
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECI¢CY IM. PROF. STANIS¸AWA POPOWSKIEGO 10-561 Olsztyn ul. ˚o∏nierska 18
ZAK¸AD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W OLSZTYNIE 10-228 Olsztyn ul. Wojska Polskiego 37

Wbie˝àcym numerze Kwartalnika NTM
prezentujemy Paƒstwu w∏oski system

rozwiàzaƒ w zakresie zaopatrzenia w Êrodki
absorpcyjne.

We W∏oszech obowiàzuje model naro-
dowej s∏u˝by zdrowia, gwarantujàcy wszys-
tkim obywatelom prawo do okreÊlonych
„koszykiem“ Êwiadczeƒ. Finansowe sà one
odbywa sí  za poÊrednictwem tzw. lokalnych
urz´dów ds. opieki zdrowotnej (ALS). W
ka˝dym z 20 regionów lista refundowanych
Êrodków absorpcyjnych ustalana jest
odŕ bnie, najcz´Êciej na podstawie wyników
przetargów. Dystrybucja odbywa sí  zazwyczaj
za poÊrednictwem ALS, choç w niektórych
regionach recepty sà realizowane przez apteki.
Kryterium uprawniajàcym do otrzymania
refundowanych Êrodków wch∏aniajàcych jest
nietrzymanie moczu (w Polsce wg obecnie
obowiàzujàcych przepisów sà to nowotwory i
choroby uk∏adu nerwowego). Limit iloÊciowy
zosta∏ okreÊlony na poziomie 4 szt. dziennie,
czyli 120 szt. miesi´cznie (w przypadku
podk∏adów - 150 szt. miesí cznie), czyli dwa
razy wí cej ni̋  w naszym kraju. Paƒstwo
ca∏kowicie refunduje cen  ́ zakupu Êrodków
wch∏aniajàcych w tym limicie, je˝eli natomiast
zapotrzebowanie pacjenta jest wí ksze musi on

za dodatkowo zakupione produkty zap∏aciç
pe∏nà cen .́ Z dop∏at zwolnieni sà m.in.:
inwalidzi wojenni ze znacznym stopniem
niepe∏nosprawnoÊci, dzieci do 6 roku ˝ycia,
emeryci, osoby o niskich dochodach,
przewlekle chorzy, kobiety w cià˝y i przebywa-
jàce na urlopach macierzyƒskich. We
W∏oszech, tak jak w  Holandii, pacjenci cier-

piàcy na tzw. „tymczasowe“ nietrzymanie
moczu p∏acà i nie otrzymujà Êrodków absorp-
cyjnych w ramach refundacji. W Polsce pac-
jenci muszà z w∏asnych Êrodków pokryç 30%
ceny (z wyjàtkiem osób cierpiàcych na nowot-
wory, dla których produkty sà refundowane w
100%). 

KC

Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych: W∏ochy vs. Polska
W¸OCHY POLSKA

Liczba mieszkaƒców 58,5 mln 38  mln

Refundacja Êrodków tak 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 (w niektórych regionach) pieluch anatomicznych,

i podk∏adów pieluchomajtek i podk∏adów

IloÊç refundowanych 120 szt. (podk∏ady - 150 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 (w przypadku “tymczasowego” NTM lub 30% przy pozosta∏ych

100% odp∏atnoÊci) wskazaniach medycznych

Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych
w innych krajach

W∏ochy s tosu jà
inne r ozwiàzan ia  

Badanie  urodynamiczne -
woj .  warmiƒsko -mazursk ie

Karolina Paradowska Elblàg Olecko
Lidzbark

Warmiƒski

Olsztyn (2)
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