
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 81. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 września 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od kilku lat podnoszony jest problem konieczności opracowania aktu prawnego, który uregulowałby kwe-

stie związane z usunięciem obowiązku wykonywania badania urodynamicznego jako warunku refundacji w 

leczeniu. Na dzień dzisiejszy jest to obowiązkowe badanie, które muszą wykonać pacjenci z pęcherzem 

nadreaktywnym, by mogli mieć refundowane leczenie. Jest to problem dotykający wielu pacjentów, których 

zmusza się do wykonania powyższego badania, a tym samym ogranicza się ich dostępność do leków i lecze-

nia refundowanego. 

Uważam, że powyższe badanie stanowi duże obciążenie psychiczne, które dodatkowo obniża komfort ży-

cia, ale również może stanowić zagrożenie dla zdrowia – duża liczba pacjentów nie wyraża zgody i nie zgła-

sza się na wykonanie badania, co w konsekwencji powoduje, że nie są leczeni. Pozwolę sobie zauważyć, że 

badanie urodynamiczne jest metodą inwazyjną i może spowodować uszkodzenie dróg moczowych. Poza tym 

eliminacja okresu oczekiwania na badanie skróciłaby okres rozpoczęcia terapii farmakologicznej oraz 

zmniejszyłaby kolejki do specjalistów, a także zlikwidowałaby koszt jego wykonania dla budżetu NFZ. 

Działania podejmowane w kwestii wyjaśnienia, skąd w obwieszczeniu znalazł się ten zapis, nie przyniosły 

rezultatu. Nie wykreślono owego zapisu, a zatem prawne uregulowanie tej kwestii pozostaje bez zmian. Je-

stem świadoma złożoności problemu, który obejmuje kwestie oceny stopnia jednostki chorobowej, jednakże 

wiadomo mi jest, że o wpisanie wymogu badania urodynamicznego nie wnosili eksperci medyczni reprezen-

tujący towarzystwo naukowe ani konsultanci krajowi w dziedzinie urologii i ginekologii. Badania nie reko-

mendowała także ówczesna Agencja Oceny Technologii Medycznych (dziś AOTMiT). 

W związku z powyższym wnoszę o przyśpieszenie prac nad usunięciem tego niedorzecznego zapisu tak, 

by wszyscy pacjenci z jednostką chorobową pęcherza nadreaktywnego mogli korzystać z refundacji leczenia. 

Jednocześnie ze swej strony, jako członek senackiej Komisji Zdrowia, deklaruję swoje wsparcie i zaangażo-

wanie w tej kwestii. Proszę o poinformowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie 

przez Pana Ministra. 

Z wyrazami szacunku 

Helena Hatka 

 




