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Przełomowy Kongres z ważnym udziałem pacjentów
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47 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego odbył się w dniach 19-21 
czerwca 2017 roku w Katowicach i obfito-

wał w wiele przełomowych i historycznych wydarzeń. 
W Kongresie wzięło udział ok. 1200 uczestników, w tej 
liczbie urolodzy (polscy i zagraniczni), adepci urologii, 
pielęgniarki urologiczne oraz organizacje pacjentów uro-
logicznych.
Nie można nie zwrócić uwagi na sesję chirurgii na żywo, 
opartej na transmisji czterech operacji z dwóch odległych 
od miejsca obrad ośrodków urologicznych: toruńskiego 
i krakowskiego. Po raz pierwszy można było obserwo-

wać operację radykalnego wycięcia pęcherza moczowego 
z wykorzystaniem robota, którym operował zespół prof. 
Tomasza Drewy. Taki sam rodzaj zabiegu, wykonany 
w technice manualnej laparoskopii, przekazywano z Kra-
kowa, gdzie operował zespół pod kierownictwem prof. 
Piotra Chłosty.
Kolejnym historycznym wydarzeniem podczas Kongre-
su PTU była naukowa fuzja czterech najpoważniejszych 
urologicznych towarzystw na świecie pod sztandarem 
PTU, tj.: European Association of Urology (EAU), 
American Urological Association (AUA), Société Inter-
nationale d'Urologie (SIU) i Mirrors of Medicine. Z ko-
lei, panel Szkoła Urologii Komitetu Edukacji PTU, którą 
poświęcono technikom zabiegowym w leczeniu rozrostu 
gruczołu krokowego, prowadzona przez prof. Andrzeja 
Borówkę, zgromadził rekordową liczbę uczestników. Sta-
nowi to niezbity dowód na potrzebę działania rodzimej 
instytucji edukacyjnej o długiej tradycji i solidnych, rze-
telnych fundamentach.
Integralną częścią 47. Kongresu Naukowego Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego była Sesja Pacjentów Uro-
logicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
wielu organizacji pozarządowych,  w tym m.in.: Stowa-

rzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, 
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, Polskiego To-
warzystwa Stomijnego POL-ILKO, Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsianego.
Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, jak 
obecnie wygląda poziom szkolenia lekarzy urologów 
w Polsce z perspektywy ostatnich 20 lat. Jednym z uni-
kalnych dla polskiej medycyny osiągnięć jest połączenie 
egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie urologii z eg-
zaminem  europejskim, odbywającym się pod auspicjami 
EBU - European Board of Urology.
Niestety, jak podkreślił Zarząd PTU, europejski poziom, 
jaki reprezentują polscy urolodzy, nie jest w Polsce w peł-
ni wykorzystywany. W związku z brakiem zmian i bier-
nością Ministra Zdrowia, pacjenci urologiczni wystoso-
wali apel, w którym przedstawili swoje postulaty, w tym:
• poszerzenie dostępu do nowoczesnych, powszechnie 

dostępnych w Unii Europejskiej, świadczeń medycz-
nych, takich np. jak operacje z użyciem robota Da 
Vinci, zabiegi endoskopowe w świetle niebieskim czy 
neuromodulacja;

• urealnienie wyceny zabiegów urologicznych wykony-
wanych z powodów nowotworowych (np. z powodu 
raka stercza), które mają od dawna udowodnioną kli-
niczną skuteczność, co najmniej do wysokości tych 
jakie osiągane są w radioterapii, tak aby o wyborze 
terapii nie decydował poziom jej wyceny;

• zwiększenie dostępu do refundowanych, najnow-
szych generacji terapii farmakologicznych, na każ-
dym etapie choroby, z powodzeniem stosowanych 
w pozostałych krajach Unii Europejskiej, które nie 
tylko wydłużają życie, ale także poprawiają jego ja-
kość;

• wprowadzenie refundowanej rehabilitacji urologicznej;
• zwiększenie dostępu do nowoczesnych środków po-

mocniczych takich jak np. cewniki czy środki absorp-
cyjne.

O tym, jaka jest skala problemu, świadczy fakt udziału 
nowotworów wywodzących się z układu moczowo-płcio-
wego u obu płci. W globalnej liczbie nowotworów rozpo-
znawanych w Polsce i w Europie jest ich ponad 25%. Do 
schorzeń urologicznych zaliczamy nowotwory: prostaty, 
pęcherza moczowego, nerki, jądra,  a także nietrzymanie 
moczu, zaburzenia erekcji czy kamicę nerkową etc. Warto 
pamiętać, że osób szukających pomocy u urologów ciągle 
przybywa, dlatego organizacje pacjenckie liczą, że Mini-
ster Zdrowia w końcu dostrzeże pacjentów z problemami 
urologicznymi. 


