
Wobecnym numerze Kwartalni-
ka NTM przyglàdamy si´ bli-
˝ej leczeniu operacyjne-

mu nietrzymania moczu w woje-
wództwie lubuskim. 

Wed∏ug naszych danych w sa-
mym regionie jest niewiele placó-
wek, które przeprowadzajà tego ty-
pu zabiegi. Wi´kszoÊç oÊrodków zaj-
mujàcych si´ leczeniem operacyj-
nym NTM stanowià publiczne szpi-
tale. Jednak˝e uda∏o nam si´ do-
trzeç do prywatnych oÊrodków w re-
gionie, które przeprowadzajà opera-
cje na nietrzymanie moczu z u˝y-
ciem taÊm bezp∏atnie, w ramach kontrak-
tów z NFZ.

Z regu∏y zabiegi operacyjnego lecze-
nia NTM odbywajà si´ na oddzia∏ach ginekolo-
gicznych. W wi´kszoÊci ankietowanych placó-
wek istnieje mo˝liwoÊç wykonania zabie-
gów na bie˝àco, zaraz po uprzednim bada-
niu urodynamicznym, na podstawie które-
go stwierdza si´ zasadnoÊç przeprowadzenia te-
go typu zabiegu.

Pomimo niewielkiej liczby placówek w woje-
wództwie, które zajmujà si´ leczeniem operacyj-
nym NTM, liczba wykonywanych zabie-
gów jest ca∏kiem spora. W ciàgu roku w lubu-
skim wykonuje si´ oko∏o 300 operacji. 

Niestety, obecnie (stan na listopad 2009) sy-
tuacja nie wyglàda najlepiej. Wiele oddzia-

∏ów wstrzyma∏o zabiegi opera-
cyjne na NTM z powodu wy-
czerpanych limitów i ograni-
czeƒ finansowych ze strony Na-

rodowego Funduszu Zdro-
wia. Pacjentki, które kwalifiku-
jà si´ do leczenia operacyjne-
go NTM b´dà musia∏y pocze-

kaç na operacj´ do stycz-
nia 2010, kiedy to szpita-

le otrzymajà Êrodki fi-
nansowe na no-
wy rok. Obecnie w nie-

których placówkach wyko-
nuje si´ jedynie operacje ratujà-

ce ˝ycie oraz tzw. „ci´˝kie przypad-
ki”. Zabiegi planowe zosta∏y prze∏o˝o-
ne na przysz∏y rok. 

Cz´Êç placówek poza zabiegiem refundowa-
nym umo˝liwia pacjentkom skorzystanie z za-
biegu p∏atnego. Koszty takiej operacji w pe∏-
ni pokrywa pacjent, niestety jest to bardzo wy-
soki wydatek (ok. 3 tys. z∏), na który wie-
lu osób nie staç.

Sytuacj´ w woj. komentuje lek. Marek
Chlamtacz, ordynator oddzia∏u urolo-
gii NZOZ „UROMEDIC”, zielonogórskiej pla-
cówki specjalizujàcej si´ w leczeniu NTM.

– W woj. lubuskim sytuacja aktualnie wyglà-
da êle. Rok 2007 by∏ dla naszego wojewódz-
twa bardzo dobry pod wzgl´dem leczenia nie-
trzymania moczu u kobiet. W naszym oÊrodku

wykonaliÊmy setki badaƒ urodynamicznych
i za∏oêyliÊmy ponad 200 taÊm TOT. Zarówno
badania urodynamiczne , jak i zabiegi wykony-
wa∏ tylko jeden specjalista urolog, FEBU. Da-
wa∏o to nam pe∏nà kontrol´ nad przebie-
giem diagnostyki, leczenia operacyjnego i lecze-
nia pooperacyjnego.

Niestety nie spotka∏o si´ to z przychylno-
Êcià NFZ. W po∏owie 2008 roku w trak-
cie wprowadzania systemu JGP usuni´to z kata-
logu Urologii Jednego Dnia procedur´ opera-
cji z pomocà taÊmy i przeniesiono jà do katalo-
gu hospitalizacji!? Od tego cza-
su brak jest w woj. lubuskim wyspecjalizowa-
nego oÊrodka leczenia nietrzymania mo-
czu. TaÊmy zak∏adane sà sporadycznie w od-
dzia∏ach ginekologii i urologii o ma∏ym do-
Êwiadczeniu terapeutycznym leczenia NTM.
Pieniàdze nie idà za pacjentem. Pa-
cjent nie ma mo˝liwoÊci wyboru szpitala. Lu-
buski NFZ narzuca obecnie pacjent-
kom gdzie majà leczyç nietrzymanie mo-
czu, kierujàc je do oddzia∏ów gdzie nie ma na-
wet pracowni urodynamicz-
nej. Nasz NZOZ UROMEDIC od ponad ro-
ku czeka na umow´, a NFZ jako uzasadnie-
nie odmowy podaje, ̋ e zawar∏ juz umowy na le-
czenie z innymi podmiotami.

W tabeli poni˝ej prezentujemy zebrane da-
ne na temat liczby operacji na NTM z u˝y-
ciem taÊm w województwie lubuskim.

■

20 Kwartalnik NTM 31/2009

L E C Z E N I E O P E R A C Y J N E

Operacje  z  u˝yc iem taÊm w woj .  lubusk im
Katarzyna Walewska

Gorzów Wlkp.

Zielona Gó 3)ra (3)

S∏ubice
Mi´dzyrzec

NAZWA SZPITALA ODDZIA¸ L. ZABIEGÓW L. ZABIEGÓW L. ZABIEGÓW L. ZABIEGÓW CZAS OCZEKIWANIA ZABIEGI P¸ATNE
WYKONANYCH W 2006 WYKONANYCH W 2007 WYKONANYCH W 2008 WYKONANYCH W 2009 NA ZABIEGI REF. TAK/NIE

Szp. Wojew. Gin.-Po∏. ok.100 ok.100 ok.100 wyczerpany do 3 tygodni NIE
w Gorzowie Wlkp. limit kontraktowy
ul. Walczaka 42

SP ZOZ Gin.-Po∏. ok.20 ok.20 ok.20 ok.20 na bie˝àco TAK
w Mi´dzyrzeczu
ul. Konstytucji 3, 
Maja 35

Szp.Powiatowy Gin.-Po∏. ok.50 ok.50-60 ok.50-60 ok.50-60 na bie˝àco TAK
w S∏ubicach
ul. Nadodrzaƒska 6

NSZOZ “UROLOG” Urol. 5 24 12 b.d. ok. 3 tyg. TAK
w Zielonej Górze (wyczerpany limit 
ul. A. Krzywoƒ 2 kontraktowy)

NZOZ UROMEDIC Urol. brak 200 ponad 100 brak kontraktu na bie˝àco TAK
Centrum Urologii kontraktu z NFZ z NFZ (2007-2008)
Laserowej w Z. Górze
ul. A. Krzywoƒ 4d

Szp. Wojew. Gin. ok. 20 ok. 20-30 ok. 20-30 ok. 20-30 wstrzymane na bie˝àco TAK
im. K. Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
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