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K
olejnym europejskim krajem, w któ-
rym sprawdzamy jakie rozwiàzania
stosuje si´ w zakresie zaopatrzenia

w Êrodki absorpcyjne jest Holandia. 
Holenderski pacjent cierpiàcy na nietrzy-

manie moczu ma prawo do otrzymania re-
fundowanych Êrodków wch∏aniajàcych. Ina-
czej ni˝ w naszym kraju, gdzie kryterium, na
podstawie którego sà przyznawane, jest no-
wotwór i choroby uk∏adu nerwowego, wska-
zaniem medycznym jest nietrzymanie mo-
czu. W Holandii - co wa˝ne dla ka˝dego pa-
cjenta - nie ma koniecznoÊci wspó∏p∏acenia
za te produkty, refundacja jest stuprocento-
wa. Wyjàtek stanowi tzw. “tymczaso-
wy”problem z nietrzymaniem moczu, kiedy
to pacjent musi zap∏aciç ca∏à kwot´. W Pol-
sce pacjenci muszà zap∏aciç 30% ceny
(z wyjàtkiem osób cierpiàcych na nowotwo-
ry, dla których produkty sà refundowane
w 100%). Limit iloÊciowy w Holandii istnie-
je, ale jest on 2,5 razy wi´kszy ni˝ w Polsce
i wynosi 150 szt. miesi´cznie (5 sztuk dzien-
nie). Brak jest natomiast limitu cenowego -
ceny sà ustalane przez producentów, ale pod
nadzorem organów w∏adzy. W Polsce limit
cenowy wynosi 77 z∏ lub 90 z∏ i jest zale˝ny
od wysokoÊci refundacji.
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REFUNDACJA ÂRODKÓW WCH¸ANIAJÑCYCH W INNYCH KRAJACH

Limit w Holandii 2,5 raza wi´kszy ni˝ w Polsce

Badanie urodynamiczne -
woj. zachodniopomorskie

Karolina Paradowska 

W aktualnym numerze Kwartalnika
NTM przedstawiamy list´ placówek,

w których mo˝na wykonaç badanie urody-
namiczne na terenie woj. zachodniopomor-
skiego. 

Mo˝na to zrobiç tylko w trzech placów-
kach - w Policach, Szczecinie i Koszalinie.
Województwo zachodniopomorskie za-
mieszkuje prawie 1.700.000 mieszkaƒców.
¸atwo obliczyç, ˝e na jednà poradni´ uro-
dynamicznà przypada ponad 550.000 osób.
To troch´ wi´cej ni˝ w sàsiednim woje-
wództwie pomorskim, gdzie znajduje si´ 5
pracowni na ok. 2.200000 pacjentów. Nato-
miast nadal jest to za ma∏o, by w pe∏ni dia-
gnozowaç NTM. 

Aktualna lista placówek w ca∏ej Polsce
znajduje si´ na stronie www.ntm.pl

JeÊli majà Paƒstwo jakiekolwiek
sugestie dotyczàce listy pra-
cowni urodynamicznych
w poszczególnych wo-
jewództwach prosimy
o kontakt na adres
mailowy:
ntm@ntm.pl. 

Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych: Holandia vs. Polska
HOLANDIA POLSKA

Liczba mieszkaƒców 16 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 wk∏adów urologicznych chorobowych refundacja 
w oparciu o stopieƒ (dla kobiet i m´˝czyzn), wk∏adów  anatomicznych,
nietrzymania moczu pieluch anatomicznych pieluch anatomicznych,

pieluchomajtek i przeÊcierade∏ pieluchomajtek i podk∏adów

IloÊç refundowanych 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

NZOZ URO-MED.
75-720 Koszalin ul. Szpitalna 2
Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej w Policach
71-422 Police, ul. Siedlecka 2
Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Nad Dzieckiem i M∏odzie˝à
70-410 Szczecin, ul. Âwi´tego Wojciecha 7

Police

Szczecin

Koszalin
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