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O R G A N I Z A C J E

■ 21 wrzeÊnia w Warszawskim Szpitalu
Klinicznym im. Dzieciàtka Jezus odby∏o si´
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dele-
gatów Stowarzyszenia Osób z NTM „Uro-
Conti”. Spotkanie by∏o kontynuacjà zebra-
nia z czerwca bie˝àcego roku, podczas któ-
rego Delegaci g∏osowali nad wprowadze-
niem zmian do Statutu Stowarzyszenia. 

W trakcie czerwcowego spotkania cz∏on-
kowie dotychczasowego Zarzàdu jednog∏o-
Ênie z∏o˝yli rezygnacj´ z pe∏nionych przez
siebie funkcji. Podj´te przez cz∏onków decy-
zje skutkowa∏y powo∏aniem kolejnego Wal-

nego Zebrania Delega-
tów, które wedle zapisu
w Statucie jako jedyne
zgromadzenie ma prawo
do wyboru w∏adz Sto-
warzyszenia.

We wrzeÊniowym spo-
tkaniu udzia∏ wzi´∏o 26 de-
legatów z siedmiu oddzia-
∏ów regionalnych Stowa-
rzyszenia. Delegaci wi´k-
szoÊcià g∏osów przyj´li re-
zygnacj´ dotychczasowego

Zarzàdu i powo∏ali na nowà 4-letnià kadencj´ Za-
rzàd w sk∏adzie:
– Maria Zdeb (z oddzia∏u lubelskiego) na

stanowisko Prezesa,
– Barbara Woêniak (z oddzia∏u ∏ódzkiego)

na stanowisko Skarbnika,
– Wanda Uszok (z oddzia∏u mazowieckie-

go) na stanowisko Sekretarza.
Zgromadzeni na spotkaniu delegaci po-

dzi´kowali obecnej, ust´pujàcej Prezes Danu-
cie Jankowskiej za ogromny wk∏ad pracy i po-
Êwi´cenie na rzecz Stowarzyszenia. Najwi´k-
szà zas∏ugà ust´pujàcego Zarzàdu by∏o zbudo-

wanie podstaw funkcjonowania ca∏ej organi-
zacji. W trakcie kadencji powo∏ano siedem
oddzia∏ów regionalnych Stowarzyszenia,
przystàpiono do mi´dzynarodowej organiza-
cji pacjentów World Federation of Inconti-
nent Patients (WFIP); cz∏onkowie Stowarzy-
szenia mieli okazj´ uczestniczyç w kongresach
oraz projektach edukacyjnych poÊwi´conych
tematyce profilaktyki zdrowia. Zarzàd G∏ów-
ny przez ca∏y czas swojej dzia∏alnoÊci prowa-
dzi∏ prace na promocjà problematyki nietrzy-
mania moczu za poÊrednictwem mediów
oraz wspó∏pracujàc z organizacjami.

Nowowybrany Zarzàd za swoje prioryte-
ty przyjà∏ m.in. prace nad pozyskiwaniem
funduszy dla Stowarzyszenia, poprzez ubie-
gane si´ o dotacje i dofinansowania. Zobo-
wiàza∏ si´ równie˝ do podj´cia intensyw-
nych dzia∏aƒ w kierunku zarejestrowania
Stowarzyszenia „UroConti” jako Organiza-
cji Po˝ytku Publicznego. Ponadto zadekla-
rowa∏, i˝ do∏o˝y  wszelkich staraƒ, by popra-
wiç sytuacj´ osób zaopatrujàcych si´ w leki
i Êrodki higieniczne niezb´dne przy proble-
mie nietrzymania moczu.

KW

1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS    e) CPAP

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

50 20 1008 78 21 dni nb** nb nb nb 1 m.
65 16 1037 84 do 7 dni nb nb nb nb nb
143 23 3279 426 wstrzymane* nb nb nb nb nb
233 9 2097 172 14 dni nb nb nb nb nb
239 5 1193 73 30 dni 4 mies. nb nb nb nb
255 5 1276 259 21 dni min. 3 mies nb nb**** nb nb
259 18 4654 549 21 dni nb nb nb nb nb
285 5 1426 107 do 30 dni 6 mies. nb 4 mies. nb nb
517 4 2556 79 do 5  mies. nb*** nb nb***** nb 1,5 m.
542 4 2066 232 21 dni 3 mies. nb 3 mies. nb nb
564 6 2166 242 14 dni 1 mies. nb nb nb nb
639 4 3387 177 21 dni 3 mies. nb 1 mies. nb 1 m.
720 4 2878 151 do 14 dni 2,5 mies. nb nb****** nb nb
846 2 1692 114 21 dni nb nb nb nb nb
865 6 5188 235 21 dni nb nb nb nb nb
2211 1 2211 123 do 21 dni nb nb nb nb nb

Lubuskie
Opolskie
Ma∏opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Âwi´tokrzyskie
Âlàskie
Warmiƒsko–mazurskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Wielkopolskie
¸ódzkie
DolnoÊlàskie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Pomorskie

Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ – organizacja zaopatrzenia
w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS – aparat s∏uchowy; PM – pieluchy i pieluchomajtki; PO – przedmioty ortopedyczne; WS – worki stomijne, CPAP – aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego; nb – na bie˝àco, * pod-
pisywanie nowych umów zosta∏o wstrzymane ze wzgl´du na brak obowiàzujàcych przepisów, ** doroÊli – 3 mies., *** doroÊli – do 5 mies., **** wózki inwalidzkie, ind. przedm. pion. – system kole -
jkowy od 1.10.2009, ***** doroÊli – 4 mies.,  ****** wózki inwalidzkie – 2,5 mies. 

Opr. K. Ciepiela na podstawie danych z oddzia∏ów NFZ (stan na X 2009)

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti

Nowy zar zàd,nowe pr ior yte ty

K
ar

ol
in

a 
C

ie
pi

el
a


