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Neuromodulacja krzyżowa będzie refundowana!
Maja Marklowska-Dzierżak

Siedem lat zajęło Ministerstwu Zdrowia pozytyw-
ne rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Osób 
z NTM „UroConti” o uznanie neuromodulacji ner-

wów krzyżowych za świadczenie gwarantowane, finan-
sowane ze środków publicznych. 
Sytuację chorych, którzy czekali tak długo na dobre wie-
ści z resortu, zmieniło dopiero znowelizowane rozporzą-
dzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu leczenia szpitalnego 
z 13 kwietnia 2018 r. Jakie argu-
menty przekonały urzędników do 
podjęcia korzystnej dla pacjentów 
decyzji? 

Finansowanie neuromodulacji 
okazało się zasadne
W uzasadnieniu do roz-
porządzenia ministra 
zdrowia wskazano, że 
wprowadzenie świad-
czenia „neuromodulacja 
krzyżowa” do wykazu świadczeń 
gwarantowanych jest zasadne 
z klinicznego oraz ekonomiczne-
go punktu widzenia. 
„Dostępne dowody naukowe 
wskazują na użyteczność neu-
romodulacji krzyżowej jako 
opcji terapeutycznej w leczeniu 
zaburzeń czynności dolnych 
dróg moczowych. W badaniach 
wykazano, że zastosowanie 
tej metody leczenia przyno-
si istotną statystycznie poprawę 
w zakresie parametrów mikcyjnych, w tym pod wzglę-
dem liczby epizodów nietrzymania moczu na dzień, 
nasilenia nietrzymania moczu, jak również zużycia ma-
teriałów absorpcyjnych, a także przyczynia się do po-
prawy w zakresie jakości życia pacjentów” - czytamy 
w dokumencie zatytułowanym „Ocena skutków regula-
cji”. Po przeprowadzeniu różnych analiz okazało się, że 
neuromodulacja krzyżowa jest efektywną kosztowo me-
todą leczenia. 
Z kolei w załączniku do rozporządzenia znaleźliśmy in-
formację, że finansowanie neuromodulacji krzyżowej zo-
stało zarekomendowane co najmniej przez pięć instytucji 

na świecie. Przykładowo, brytyjski National Institute for 
Health & Clinical Excellence (NICE) w 2013 r. wydał 
pozytywną rekomendację dotyczącą leczenia tą metodą 
idiopatycznego pęcherza nadreaktywnego. Francuska 
Haute Autorite de Sante zarekomendowała trzy lata 
wcześniej leczenie zaburzeń mikcji po niepowodzeniu 
leczenia standardowego. A australijski Medical Services 
Advisory Committee w 2008 r. wydał pozytywną opinię 
dla neuromodulacji krzyżowej w leczeniu nadczynności 

wypieracza oraz w zaleganiu 
moczu bez przeszkody podpę-
cherzowej u dorosłych, którzy 
nie reagują na standardowe 
leczenie, nie zgodził się nato-
miast na stosowanie tej meto-
dy z leczeniu zespołu bolesnej 
miednicy lub pęcherza.
Również polski odpowiednik 
tych instytucji, Agencja Oce-
ny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji, dała neuromodu-
lacji krzyżowej „zielone świa-

tło”. Pozytywna rekomendacja 
prezesa AOTMiT została wyda-

na już we wrześniu 2014 r., jednak 
resort zdrowia nie wziął jej wtedy 

pod uwagę.
W Polsce ustalono, że od mo-
mentu rozpoczęcia finansowa-
nia neuromodulacja krzyżowa 
zostanie zastosowana w pierw-
szym roku u 126 pacjentów 
oraz w drugim roku u 251 pa-

cjentów. Do wykonywania zabie-
gów neuromodulacji zostali upoważnieni zarówno urolo-
dzy, jak i ginekolodzy, co środowisko pacjentów przyjęło 
z ogromnym zadowoleniem.

Kto trafi w ręce urologów?
W opinii prof. dr. hab. n. med. Piotra L. Chłosty, szefa 
Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezesa Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego, bardzo dobrze się stało, że 
polscy pacjenci będą mieli wreszcie dostęp do metody le-
czenia, która od lat jest już stosowana na całym świecie.  
- Skuteczność neuromodulacji krzyżowej została potwier-
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dzona licznymi prospektywnymi oraz retrospektywnymi ba-
daniami naukowymi. Obecnie jest opcją terapeutyczną zale-
caną przez największe towarzystwa urologiczne na świecie, 
w tym Europejskie oraz Amerykańskie Towarzystwo Uro-
logiczne oraz Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji 
- mówi prof. Piotr Chłosta.
Zapytany o kryteria, które musi spełniać pacjent urolo-
giczny, aby zostać zakwalifikowany do takiego zabiegu, 
prof. Chłosta odpowiada, że kandydatami do zastosowa-
nia neuromodulacji krzyżowej są pacjenci z pęcherzem 
nadaktywnym lub neurogenną nadaktywnością wypiera-
cza. - Jako że neuromodulacja krzyżowa w obu tych grupach 
chorych klasyfikowana jest jako trzecioliniowa opcja terapeu-
tyczna, aby mogli zostać poddani zabiegowi neuromodulacji 

krzyżowej trzeba udowodnić, że w małym stopniu odnieśli 
korzyść z wcześniejszego leczenia farmakologicznego z za-
stosowaniem leków antymuskarynowych lub beta-3-ago-
nistów lub mniej inwazyjnych metod leczenia, takich jak 
wewnątrzpęcherzowe iniekcje toksyny botulinowej - tłu-
maczy prof. Piotr Chłosta.
Do tej pory, jak dodaje, pacjenci z pęcherzem nadak-
tywnym lub neurogenną nadaktywnością wypieracza, 
byli przewlekle cewnikowani lub musieli stosować 
odpowiednie środki higieniczne, np. majtki chłonne, 

wkładki urologiczne lub pieluchomajtki. - W najcięż-
szych przypadkach zachodziła konieczność przeprowadze-
nia u pacjenta zabiegu augmentacji pęcherza moczowe-
go, czyli zwiększenia jego objętości, najczęściej za pomocą 
fragmentu jelita cienkiego lub nawet jego usunięcia z wy-
tworzeniem zastępczego odprowadzenia moczu - przypo-
mina prof. Chłosta.
44-letni pan Mariusz (nazwisko do wiadomości redak-
cji), nie może się już doczekać wszczepienia nowego neu-
romodulatora. Jest jednym z dwojga pacjentów, którzy 
w 2011 roku zostali poddani zabiegowi neuromodulacji 
w ramach badań naukowych. W urządzeniu, które mu 
wtedy wszczepiono, lada dzień wyczerpie się bateria, 
a wizja powrotu do wcześniejszego nieskutecznego 

leczenia - farmakoterapii i wewnątrzpęcherzowych 
iniekcji toksyną botulinową - jest dla niego przerażają-
ca. Dlatego z niecierpliwością czeka na wymianę neu-
romodulatora. 
- Zdaję sobie sprawę, że zanim ta procedura będzie dostęp-
na dla pacjentów, minie jeszcze trochę czasu. Muszą zostać 
wyznaczone szpitale, które będą przeprowadzały zabiegi, 
pewnie trzeba będzie jeszcze przeszkolić lekarzy i personel 
medyczny. Czekam na sygnał, gdzie i kiedy mam się zgłosić 
- powiedział nam pan Mariusz.
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Warto wiedzieć
• Wyniki pierwszych badań klinicznych dotyczących wykorzystania neuromodulacji krzyżowej zostały opublikowane na po-

czątku lat 90. ubiegłego wieku. Na przestrzeni ostatniej dekady ukazało się bardzo dużo publikacji potwierdzających zalety 
tej opcji leczniczej. 

• Neuromodulacja krzyżowa jest świadczeniem finansowanym ze środków publicznych już od wielu lat m.in. w Austrii, Danii, 
Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Szwajcarii, Francji, w Niemczech i we Wło-
szech.

• Eksperci podkreślają, że biorąc pod uwagę dowody naukowe, beneficjentami neuromodulacji mogą być też osoby z zaburze-
niami kontynencji stolca lub przewlekłymi zaparciami.

Która pacjentka spełnia kryteria do zabiegu?
Czy objęcie refundacją zabiegów neuromodulacji krzy-
żowej to ważne wydarzenie również z punktu widze-
nia ginekologów? - zapytaliśmy dr. hab. n. med. Paw-
ła Miotłę, adiunkta II Katedry i Kliniki Ginekologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
- Oczywiście. Warto na to spojrzeć przede wszystkim z per-
spektywy chorego, który wreszcie uzyska dostęp do uznanej 
i szeroko stosowanej na całym świecie metody leczniczej 
zaburzeń funkcji dolnego odcinka układu moczowego. 
Manifestują się one m.in. parciami naglącymi, częstomo-
czem, naglącym nietrzymaniem moczu lub retencją moczu 
(zaleganiem moczu po mikcji), które często nie reagują na 
leczenie opierające się na modyfikacji stylu życia, terapii 
behawioralnej lub też farmakoterapii. Zwłaszcza w przy-
padku retencji moczu wachlarz możliwości leczniczych jest 
naprawdę wąski - podkreśla doc. Paweł Miotła.
Aby pacjentka z dolegliwościami ze strony dolnego 
odcinka układu moczowego została zakwalifikowana 
do zabiegu neuromodulacji krzyżowej, niezbędne jest 
udokumentowanie niepowodzenia innych form lecze-
nia. 
- Prawidłowy dobór pacjentek do implantacji neuromo-
dulatora obejmuje: szczegółowy wywiad lekarski ukie-
runkowany na dolegliwości ze strony dolnych dróg moczo-
wych, badanie fizykalne (z oceną statyki dna miednicy), 
analizę i posiew moczu, dzienniczek mikcji, ultrasono-
grafię z oceną zalegania moczu po mikcji. Na pewno, w 
niektórych sytuacjach, wskazane może być wykonanie 
cytologicznej oceny osadu moczu oraz cystoskopii. Nie-
zbędne może okazać się również wykonanie badania 
urodynamicznego, przy czym brak jest dowodów na to, 
że wynik badania urodynamicznego pozwoli przewi-
dzieć skuteczność neuromodulacji u danego pacjenta. Na-
leży bowiem pamiętać, że nie wszyscy pacjenci reagują 
na leczenie z wykorzystaniem neuromodulacji, dlatego 
w pierwszym etapie implantuje się tzw. elektrodę czasową 
i dopiero w przypadku zauważenia prawidłowej odpo-
wiedzi na leczenie podejmuje się decyzję o kwalif ikacji 
do wszczepienia elektrody stałej - tłumaczy doc. Paweł 
Miotła.

Potrzebne są umiejętności i doświadczenie
Na pytanie, czy ginekolodzy są przygotowani do wyko-
nywania takich zabiegów, doc. Miotła odpowiada, że nie 
ma wiedzy, ilu specjalistów z tej dziedziny je przeprowa-
dzało lub w nich uczestniczyło. Przypuszcza, że jest ich 
niewielu.  Według niego zabiegi neuromodulacji będą 
wykonywane tylko w kilku wyspecjalizowanych ośrod-
kach w Polsce, inaczej niż w przypadku leczenia wysił-
kowego nietrzymania moczu z użyciem slingu podcew-
kowego. 
- Kilka lat temu miałem okazję obserwować zabiegi im-
plantacji elektrod do neuromodulacji w ośrodku akademickim 
w Tampere. Jednym z trudniejszych momentów było prawi-
dłowe umiejscowienie elektrody i czasami był to najdłuższy 
etap operacji, wymagający dużej cierpliwości - ocenia. 
Wydaje się, że urolodzy są lepiej przygotowani i mają 
większe doświadczenie w przeprowadzaniu takich za-
biegów. Prof. Piotr Chłosta zauważa, że neuromodulacja 
krzyżowa, klasyfikowana jako inwazyjna metoda lecze-
nia, wymaga odpowiedniego przygotowania chirurgicz-
nego i merytorycznego z zakresu zabiegów inwazyjnych. 
Poza tym, powodzenie zabiegu, w znacznym stopniu za-
leży również od śródzabiegowych możliwości obrazowa-
nia (np. weryfikowania położenia elektrody za pomocą 
ramienia C). 
- Nie można zabronić żadnemu specjaliście wykonywania 
zabiegów, nawet spoza jego dyscypliny, jeżeli poczuwa się 
do obowiązku wzięcia na siebie odpowiedzialności za ich 
przebieg i wynik. Ale w przypadku wystąpienia powikłań 
i/ lub braku efektów leczenia można i należy spytać, czy ma 
(i miał) uprawnienia do wykonywania operacji w obsza-
rze nakreślonym przez specjalizację z urologii - mówi prof. 
Chłosta. 
Stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicz-
nego jest znane w środowisku. W jego opinii, pomimo 
chęci współpracy urologów ze specjalistami z innych, 
pokrewnych dziedzin, urologia jest jedna! - Dopisanie 
przedrostka URO do własnej, innej specjalizacji nie czyni 
lekarza urologiem, nie dodaje wiedzy i doświadczenia, tylko 
stwarza istotne ryzyko dla chorych będących kandydatami do 
leczenia urologicznego - podsumowuje prof. Chłosta.


