
NTM PROBLEM SPOŁECZNY

16 K w a r t a l n i k  N T M

Kiedy nowelizacja? 
- pytają pacjenci
Katarzyna Walewska

Za nami kolejny rok oczekiwań na nowelizacje 
przepisów Ministerstwa Zdrowia, które miałyby 
usprawnić sytuację w polskiej służbie zdrowia, da-

jąc osobom cierpiącym na NTM m.in. szerszy dostęp 
do refundacji. Rok ten był ważny dla pacjentów ocze-
kujących na zmiany w zaopatrzeniu w wyroby medycz-
ne, bowiem zgodnie z nową ustawą refundacyjną, która 
ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ma za-
cząć obowiązywać również nowe rozporządzenie regu-
lujące zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty 
ortopedyczne. Wielkie nadzieje z nowelizacją wiązały 
także osoby z nietrzymaniem moczu, które od lat bory-
kają się z absurdalnymi przepisami, mocno ograniczają-
cymi dostęp do korzystania z refundowanych środków 
absorpcyjnych. 
Determinacja i zaangażowanie przedstawicieli Stowa-
rzyszenia „UroConti”, zabiegających od lat o prawa 
osób z NTM,  nie pozwoliły jednak na bierne ocze-
kiwanie na decyzje resortu zdrowia. Organizacja nie 
godząc się z obecną sytuacją, podjęła szereg działań, 
mających na celu zwrócenie uwagi na potrzeby osób 
z NTM oraz na konieczność wprowadzenia zmian, 
które usprawniłyby funkcjonujący system zaopatrzenia. 
Martwi nas ciągły brak nowelizacji. Rozporządzenie re-
gulujące refundację wyrobów medycznych nie było nowe-
lizowane od  prawie 13 lat. Obecne rozwiązania i limity 
obowiązują od 1998 r. i od dawna rozmijają się z rzeczy-
wistą sytuacją osób korzystających z dofinasowanych środ-
ków pomocniczych. Zmieniające się standardy życia, rosną-
ca inflacja, a z tym również coraz wyższe ceny rynkowe 
środków wchłaniających daleko odbiegają od poziomu re-
fundacji jaki zapewnia nam państwo. Resort zdrowia naj-
wyraźniej nie bierze tych czynników pod uwagę, powiela-
jąc od lat dysfunkcjonalne przepisy oraz wprowadzając ko-
lejne utrudnienia. Nie możemy się na to godzić i bezczyn-
nie przyglądać się tej sytuacji - komentują swoje działa-
nia przedstawiciele Stowarzyszenia.
Pismo z breloczkiem, Biuletyn Informacyjny, Ogól-
nopolska Konferencja zorganizowana w Ministerstwie 
Zdrowia to tylko kilka działań podjętych przez orga-
nizację „UroConti” w 2011 roku. Ponadto aktywne 
uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warszta-

tach poświęconych zaopatrzeniu ortopedycznemu i po-
mocniczemu. Staraliśmy się uczestniczyć w szeregu istot-
nych spotkań i akcentować wagę problemu nietrzymania 
moczu - tłumaczą przedstawiciele „UroConti”. Nietrzy-
manie moczu jest tematem tabu dla wielu środowisk, jed-
nak nie może być to temat tabu dla resortu zdrowia. Pa-
cjenci z NTM od lat czekają na oczywistą jednostkę choro-
bową, jaką powinno być nietrzymanie moczu, uprawnia-
jącą do refundacji, większą ilość refundowanych środków 
wchłaniających (w Polsce 60 sztuk miesięcznie a w Cze-
chach 150 sztuk miesięcznie), możliwość uzyskania zlece-
nia na pieluchomajtki od lekarza ginekologa czy geriatry 
oraz na wyższe limity cenowe, nie zmieniane od ponad 10 
lat - dodają. 
Istotnym momentem tegorocznej działalności Stowa-
rzyszenia było, wyczekiwane od miesięcy, spotkanie 
przedstawicieli Zarządu Głównego z pracownikami 
resortu zdrowia, którzy przygotowują nowelizację roz-
porządzenia. Władze „UroConti” zostały zaproszone na 
spotkanie w celu omówienia postulatów odnoszących 
się do nowelizacji przepisów z zakresu zaopatrzenia 
w środki wchłaniające dla osób z NTM. Spotkanie mia-
ło przynieść odpowiedź na pytanie co z nowelizacją, 
co z projektem rozporządzenia, co ze zmianami dla 
osób z NTM? Tymczasem, jak komentują władze Sto-
warzyszenia, rozmowy z resortem nie przyniosły żad-
nych rozstrzygnięć czy chociażby deklaracji co do zmian 
w przepisach. Przedstawiciele resortu po raz kolejny 
wysłuchali propozycji Stowarzyszenia, jednak na tym 
się zakończyło. Wyższe limity cenowe, większa ilość 
środków aborcyjnych, jednostka chorobowa, uprawnia-
jąca do refundacji - to nadal kwestie nie znajdujące od-
zwierciedlenia w przepisach. 

Pomimo upływu czasu, nadal nie wiadomo kiedy 
zostaną zakończone prace nad projektem rozporzą-
dzenia, kiedy trafi on do konsultacji społecznych, czy 
będzie zawierał nowelizacje uwzględniające potrzeby 
osób z NTM? Ostatnie sygnały pochodzące od pracow-
ników Ministerstwa Zdrowia wskazują, że nowe roz-
porządzenie nie wejdzie w życie wcześniej niż 1 lipca 
2012 roku.


