
Wwojewództwie zachodniopo-
morskim sytuacja leczenia ope-
racyjnego nietrzymania mo-

czu nie wyglàda najgorzej. W wi´kszo-
Êci szpitali kobiety majà mo˝liwoÊç podda-
nia si´ leczeniu NTM z u˝yciem nowocze-
snych metod leczenia operacyjnego, jaki-
mi sà taÊmy TVT/TOT. Jednak˝e, licz-
ba wykonywanych operacji w poszczegól-
nych szpitalach jest zró˝nicowana i wa-
ha si´ od kilku do kilkuset operacji w cià-
gu roku. Liczba operacji jest uwarunkowa-
na z jednej strony, liczbà pacjentek zaintere-
sowanych operacyjnà metodà lecze-
nia NTM, a z drugiej strony, wysoko-
Êcià Êrodków finansowych na przeprowa-
dzenie tego rodzaju zabiegów, jakimi dyspo-
nujà  poszczególne placówki. Uzyskali-
Êmy informacje o szpitalach, w któ-
rych przeprowadzano w przesz∏oÊci opera-
cje na NTM, lecz obecnie zabiegi te zosta-

∏y wstrzymane z powodu braku Êrod-
ków przekazanych przez  NFZ. 

Czas oczekiwania na refundowany za-
bieg operacyjny wynosi Êrednio od 2 tygo-
dni do 1,5 miesiàca. Mo˝na jednak zna-
leêç placówki, gdzie operacje wykonu-
je si´ na bie˝àco, zaraz po przeprowadzo-
nym badaniu urodynamicznym.

Na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje pla-
cówka wyst´pujàca pod nazwà Klini-
ka RozrodczoÊci i Ginekologii w Poli-
cach SP Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomor-
skiej Akademii Medycznej im. prof. Tade-
usza Soko∏owskiego, gdzie wykonu-
je si´ w oko∏o 200 operacji w ciàgu ro-
ku. Do grupy wiodàcych placówek mo˝-
na tak˝e zaliczyç Szpital w Szczecin-
ku, gdzie wykonuje si´ oko∏o 100 zabie-
gów rocznie oraz 109 Szpital Wojsko-
wy w Szczecinie, gdzie liczba zabie-
gów w ciàgu roku waha si´  w grani-

cach 90. Czas oczekiwania na za-
bieg to maksymalnie 2 tygodnie.

Poza najwi´kszà trójkà, sà szpita-
le w których wykonuje si´ oko-
∏o 50-60 operacji rocznie, co niewàtpli-
wie obrazuje zapotrzebowanie na tego ro-
dzaju leczenie. 

Analizujàc sytuacj´ leczenia operacyjne-
go NTM w rejonie zachodniopomor-
skim, uzyskaliÊmy równie˝ informa-
cje o placówkach, w których wykonu-
je si´ tego rodzaju zabiegi metodami trady-
cyjnymi bez u˝ycia taÊm TVT/TOT. 

Zdaniem miejscowych lekarzy sytu-
acja leczenia operacyjnego nietrzyma-
nia moczu w województwie zachodniopo-
morskim jest stosunkowo dobra. We-
d∏ug specjalistów, kobiety z nietrzyma-
niem moczu nie powinny mieç wi´k-
szych problemów z przeprowadzeniem za-
biegu operacyjnego w tym wojewódz-
twie. Podobnà opini´ na temat zabie-
gów operacyjnych leczàcych nietrzyma-
nie moczu wyda∏ specjalista ginekolog szpi-
tala w Szczecinku. Jego zadaniem, w wi´kszo-
Êci placówek medycznych w du˝ych miastach re-
gionu istnieje mo˝liwoÊç poddania si´ zabie-
gom leczàcym NTM przy u˝y-
ciu taÊm TVT/TOT. Sytuacj´ leczenia nie-
trzymania moczu oceni∏ jako dobrà.

W przewa˝ajàcej cz´Êci placówek me-
dycznych przeprowadzajàcych zabiegi, ist-
nieje mo˝liwoÊç skorzystania z zabiegu p∏at-
nego, w niektórych szpitalach nawet z mo˝-
liwoÊcià indywidualnej negocjacji ceny, do-
tyczy to g∏ownie osób, które nie posiada-
jà ubezpieczenia w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia. Koszt tego rodzaju zabie-
gu wynosi oko∏o 2 500 z∏. 

Przedstawione w poni˝szej tabeli da-
ne na temat liczby przeprowadzanych zabie-
gów operacyjnych na NTM nie odzwiercie-
dlajà w pe∏ni aktualnej sytuacji jaka panu-
je w województwie zachodniopomor-
skim, poniewa˝ nie wszystkie placówki zde-
cydowa∏y si´ udzieliç informacji, niezb´d-
nych do umieszczenia ich na prezentowa-
nej liÊcie. 
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LECZENIE OPERACYJNE

Operacje  z u˝yc iem taÊm
w woj .  zachodniopomorskim 

Katarzyna Walewska

Szczecin (2)

Koszalin (2)

Police

S∏awno

Bia∏ogard

Po∏czyn Zdrój

Szczecinek

D´bno



K olejnym krajem, którego rozwiàzania
w zakresie refundacji Êrodków absorp-
cyjnych prezentujemy na ∏amach

Kwartalnika NTM, jest Rosja. 
Decyzj´ o ewentualnej refundacji Êrodków

wch∏aniajàcych na terenie danego podmiotu
Federacji podejmujà w∏adze lokalne, które
pokrywajà koszty poniesione z lokalnych
bud˝etów socjalnych. Lista produktów refun-
dowanych jest tworzona na podstawie prze-
targów, tak˝e ka˝da jej zmiana wymaga zorga-
nizowania przetargu. Taki system rodzi
powa˝ne ryzyko korupcji wÊród urz´dników.

W Rosji refundowane Êrodki wch∏ania-
jàce przys∏ugujà jedynie inwalidom z ci´˝kim
nietrzymaniem moczu (w Polsce wskazaniem
medycznym sà nowotwory i choroby uk∏adu
nerwowego). Refundacja jest jednak stupro-
centowa i nie obowiàzujà ˝adne limity
cenowe. Polski pacjent musi natomiast
zap∏aciç 30% ceny (z wyjàtkiem osób cier-
piàcych na nowotwory, dla których produk-
ty wch∏aniajàce sà refundowane w 100%). 

Limit iloÊciowy zosta∏ okreÊlony na
poziomie 3 sztuk na dob ,́ czyli 90 sztuk
miesi´cznie (w Polsce - 60). Co warto
zauwa˝yç, refundowane Êrodki absorpcyjne sà
dostarczane (przez dostawc´ lub na jego zlece-
nie) bezpoÊrednio do domu pacjenta. KC

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

Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych: Rosja vs. Polska
ROSJA POLSKA

Liczba mieszkaƒców 143 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  przy ci´˝kim stopniu NTM dla w/w kryteriów
refundacji refundacja pieluchomajtek, chorobowych refundacja 
w oparciu o stopieƒ majtek ch∏onnych, wk∏adów  anatomicznych,
nietrzymania moczu pieluch anatomicznych pieluch anatomicznych,

i podk∏adów pieluchomajtek i podk∏adów

IloÊç refundowanych 90 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% 0% przy nowotworach
przez pacjenta lub 30% przy pozosta∏ych
wskazaniach medycznych

Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych w innych krajach

W Rosj i  o  r efundac j i  decydu je  s i´  loka ln ie

Nazwa szpitala Adres Oddzia∏ L. wykonanych L. wykonanych L. planowanych Czas oczekiwania Mo˝liwoÊç 
zabiegów w 2007 zabiegów w 2008 zabiegów w 2009 na zabieg refundowany zabiegu p∏atnego

Szpital ul. Chopina 29 Gin-Po∏. bd bd bd od 2 tyg. NIE
Powiatowy Bia∏ogard 78-200 do m-ca

Szpital Woj. ul. T.Cha∏ubiƒskiego 7 Po∏-Gin. 50-60 50-60 50-60 1,5 miesiàca TAK
w Koszalinie 75-581 Koszalin
im. M. Kopernika

ZOZ MSWiA ul. Szpitalna 2 Urol. 20-30 20-30 0 Na bie˝àco TAK
w Koszalinie 75-720 Koszalin

Zespó∏ Opieki ul. Gwardii Ludowej 5 Po∏-Gin. 40-50 40-50 40-50 Na bie˝àco NIE
Zdrowotnej 78-320 Po∏czyn-Zdrój
w Po∏czynie Zdroju

Szpital ul. I Pu∏ku U∏anów 9 Po∏-Gin. bd bd bd Na bie˝àco TAK
Powiatowy 76-100 S∏awno mo˝liwoÊç
w S∏awnie negocjacji cen

SP ZOZ Ks. Piotra Skargi 9/11 Po∏-Gin. bd 83 80-90 2-3 tyg. TAK
109 Szpital 70-965 Szczecin
Wojskowy

Sam. Publ. Woj. ul. Arkoƒska 4 Urol. ok. 10-20 ok. 10-20 ok. 10-20 ok 3 tyg. TAK
Szpital Zespolony 71-455 Szczecin

SP Szpital ul. Siedlecka 2 Gin. ok. 200 ok. 200 ok. 200 Na bie˝àco TAK
Kliniczny Nr 1 72-010 Police
Pom. Akad. Med.
im. prof.
T. Soko∏owskiego

Szpital ul. KoÊciuszki 38 Po∏-Gin. ok. 100 ok. 100 ok. 100 Na bie˝àco TAK
w Szczecinku 78-400 Szczecinek
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