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Występowanie OAB będzie stale rosnąć 
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Występowanie (miliony cierpiących na OAB) 

Kobiety 2000 r. Mężczyźni 2000 r. 

 

Kobiety 2020 r. Mężczyźni 2020 r. 

Reeves i wsp.: Eur Urol 2006:50(5):1050-1057  

W 2000 r. 20,2 mln. ludzi powyżej 40 r.ż. cierpiało na OAB. 

Szacuje się, że w 2020 liczba ta wzrośnie do 25,5 mln! 



Jakość życia pogarsza się wraz z nasileniem 

objawów i pojawieniem nietrzymania moczu 

  U 76%  chorych OAB wymusza 
modyfikację stylu życia  
 
 

 U 32% chorych  OAB wywołuje 
obniżenie nastroju 

 

 28% chorych ma uczucie 
ciągłego napięcia i stresu 

 

 Nietrzymanie moczu powoduje 
wzmożenie ekspresji 
negatywnych odczuć 

 Liberman  i wsp. Urology 2004 Coyne i wsp. BJU 2008 



Leczenie pęcherza nadreaktywnego 

  

Farmakoterapia    

Leczenie dopęcherzowe 

Neuromodulacja 

Leczenie operacyjne 

   

 

 



Unia Europejska  

aktualne i przyszłe wydatki na OAB 

 

 Koszty bezpośrednie wypływające z OAB: 

 - średni bezpośredni koszt OAB wynosi od 269€ do 706€ na pacjenta/rok 

 - największy koszt to użycie środków wchłaniających na poziomie 63%  

- drugi największy koszt: konsultacje lekarskie: (20%) 

- trzeci największy koszt: leki (10%) 

 

 Koszty całkowite dla systemu opieki zdrowotnej: 

 - koszt całkowity w 200 r. to 4.2B euro,  

 - szacuje się, że w 2020 r. koszt ten wyniesie  5.2B euro (+26%) 

 

Kraje ujęte w badaniu: UK, Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Włochy 

 

 

 
Reeves P et al Eur Urol 2006:50(5):1050-1057  

 



Koszty bezpośrednie wypływające z OAB 
 

Zużycie leków 

Zużycie środków wchłaniających 
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Reeves i wsp.: Eur Urol 2006:50(5):1050-1057  

Zużycie środków wchłaniających stanowi najwyższy koszt w leczeniu OAB 



Neuromodulacja korzeni 
krzyżowych-wskazania oraz 

technika implantacji 
stymulatora „Interstim” 



 Zaleganie/Zatrzymanie moczu przy braku przeszkodyZaleganie/Zatrzymanie moczu przy braku przeszkody  

  

 Pęcherz nadreaktywnyPęcherz nadreaktywny  

  

 Zespół bolesnej miednicyZespół bolesnej miednicy  

  

 Zespół FowlerZespół Fowler  
  

  

  

Terapia II  rzutu, przy nieskutecznej lub nietolerowanej terapii zachowawczejTerapia II  rzutu, przy nieskutecznej lub nietolerowanej terapii zachowawczej  

  

WymaganaWymagana  dobra współpraca z pacjentemdobra współpraca z pacjentem  

Wskazania do neuromodulacji w zaburzeniach 

czynności dolnych dróg moczowych  



Skuteczność 

 W oparciu o analizę ponad 75 tysięcy stymulatorów wszczepionych 
na świecie (Van Kerrebroeck P, 2007.)  stwierdzono, że skuteczność 
tej metody leczenia wynosi średnio dla: 

 

 -nietrzymania moczu z parć naglących-79% (u 45 % pacjentów 
dochodzi do zupełnego ustąpienia nietrzymania moczu) 

 -zespołu parcie częstomocz (pęcherz nadreaktywny w postaci 
„suchej”)-64% 

 -zalegania moczu-77% (u 61% zupełne ustąpienie zalegania moczu) 

 -zespołu bolesnej miednicy-66% 



Przegląd systematyczny vs 

doświadczenia 1 ośrodka (10 lat) 

 67% pacjentów osiąga 
więcej niż 50% zmniejszenie 
epizodów nietrzymania 
moczu 

 39% osiąga całkowitą 
kontrolę nad oddawaniem 
moczu 

 Po okresie obserwacji 
wynoszącym 27 miesięcy 
90% pacjentów poddałoby 
się zabiegowi implantacji 
neuromodulatora po raz 
kolejny 

 

Apostolidis,  NUU 2011 
Chartier-Castler, BJU 2008 



Van Voskulinen i wsp. Eur Urol 2006 

Zmniejszenie mikcji i epizodów nietrzymania moczu w 

pęcherzu nadreaktywnym 



Zaleganie moczu 

Chartier-Castler, BJU 2008 



Spinelli2 2001  

Cappalleno1 2001  

InterStim therapy significantly improves QoL: I-Qol 

• I-Qol – Poprawa jakości zycia po implantacji 

2. Spimelli M et al. Chronic sacral neuromodulation in patients with lower urinary tract symptoms: results from a national register. J Urol. 2001 Aug;166(2):541-5 

1. Cappalleno F et al. Quality of life assessment in patients who undergo sacral neuromodulation implantation for urge incontinence: an additional tool for evaluating outcome. J 

Urol. 2001 Dec;166(6):2277-80 



Organizacja Rekomendacje 

NICE, 2006 

 rekomenduje się stosowanie SNM w leczeniu nietrzymania moczu spowodowanego 

nedreaktywnością pęcherza moczowego u kobiet nie odpowiadających na leczenie zachowawcze 

ICI; 2009  

 rekomenduje się stosowanie SNM jako element leczenia specjalistycznego: 

o u kobiet z mieszanym nietrzymaniem moczu, nietrzymaniem moczu  spowodowanym 

nadreaktywnością pęcherza moczowego 

o u mężczyzn z nietrzymaniem moczu spowodowanym idiopatyczną nadaktywnością 

wypieracza  

 w przypadku gdy dotychczasowe leczenie zakończyło się niepowodzeniem (8-12 tygodni 

farmakoterapii)  

EAU; 2010  

 rekomenduje się zastosowanie SNM u kobiet z mieszanym nietrzymaniem moczu, nietrzymaniem 

moczu spowodowanym nadreaktywnością wypieracza po niepowodzeniu terapii wstępnej  

 rekomenduje się zastosowanie SNM u mężczyzn z naglącym nietrzymaniem moczu oraz 

idiopatyczną nadreaktywnością wypieracza  w przypadku gdy leczenie wstępne zakończyło się 

niepowodzeniem 

 



Lista Kod Procedury 

A04 

03.93 
Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora 

rdzenia kręgowego 

86.94 

Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego 

generatora impulsów do neurostymulacji, 

nieokreślony czy do doładowywania  

86.95 

Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego 

generatora impulsów do neurostymulacji, 

nieokreślony czy do doładowywania  

86.96 
Wprowadzenie lub wymiana innego generatora 

impulsów do neurostymulacji  

86.971 

Generator impulsów (jednoszeregowy, 

jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, 

rdzeniowego i obwodowego stymulowania 

neurologicznego, do doładowywania 

86.981 

Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) 

do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i 

obwodowego stymulowania neurologicznego, do 

doładowywania 

http://jgp.uhc.com.pl/doc/7.5/icd9Lists/A04.html
http://jgp.uhc.com.pl/doc/7.5/icd9/03.93.html
http://jgp.uhc.com.pl/doc/7.5/icd9/86.94.html
http://jgp.uhc.com.pl/doc/7.5/icd9/86.95.html
http://jgp.uhc.com.pl/doc/7.5/icd9/86.96.html
http://jgp.uhc.com.pl/doc/7.5/icd9/86.971.html
http://jgp.uhc.com.pl/doc/7.5/icd9/86.981.html


•Neuromodulacja krzyżowa mikcji z użyciem stymulatora niesie za sobą istotne koszty 

jednostkowe 

•W licznych badaniach farmakoekonomicznych wykazano, że powoduje zmniejszenie 

kosztów ponoszonych na pacjenta w trakcie kolejnych lat od implantacji 

•W porównaniu np. z toksyną botulinową, zysk pojawia się po 5 latach 

 

•Dwukrotnemu zmniejszeniu ulega liczba wizyt lekarskich,  

•o 73% zmniejszają się koszty wizyty i badań zlecanych podczas niej,  

•o 97% koszty zlecanych zabiegów terapeutycznych i diagnostycznych. 

•o 30% koszty leków zażywanych przez pacjentów. 

•W Stanach Zjednoczonych przekłada się to na spadek kosztów na pacjenta z 733 USD do 

59 USD rocznie.  

Farmakoekonomika 

Leong, BJU 2011;Arlandis, Value Health 2011 



 Aboseif 2007*- “SNS zmniejsza nakłady na opiekę zdrowotną 

 

Koszty $ Procedury (liczba) 

Okres 12 msc przed i po implantacji 

Przed 

Po 

* Aboseif S et al. Sacral neuromodulation: cost considerations and clinical benefits. Urology. 2007 Dec;70(6):1069-73  



Status refundacyjny 

System 

refundacji 

Kraj 

Procedura Kasy 

Chorych 

Włochy, Niemcy 

Lista procedur 

centralnych 

Francja, Belgia  

Budżet szpitala Hiszpania, Skandynawia, Wlk. 

Brytania 



Wytyczne Polskie, 2010 

 Porównując dane z krajów o podobnym stopniu rozwoju jak Polska i o 
podobnej liczbie mieszkańców (Hiszpania, Włochy) przewidywane 
zapotrzebowanie na implantację neuromodulatorów w Polsce może 
dotyczyć około 100 100 pacjentów rocznie. 

 Istotne jest regionalne rozmieszczenie ośrodków na terenie Polski, ponieważ 
pacjent z implantowanym neuromodulatorem wymaga kontroli do końca 
życia.  

 

 Z dotychczasowych doświadczeń innych ośrodków wynika, że średnia liczba 
nowych pacjentów na rok/na ośrodek nie powinna przekraczać 2020.  

 Początkowo, dla wdrożenia metody w Polsce, powinien powstać jeden 
ośrodek z możliwością implantacji 10 (docelowo 2010 (docelowo 20) neuromodulatorów 
rocznie.  

 Kolejne etapy powinny obejmować stworzenie około 5 ośrodków   

 

Radziszewski P., Borkowski A., Sosnowski M., Wolski Z., 2010 



Zamiast wniosków 

 W Polsce ok. 30 tys. zł 

 

 Za granicą ok. 100 tys. zł + transport + koszty wizyt 
kontrolnych 1-2x rok 

 

------------------------------------------------------- 

 100stymulatorów x 30.000 zł=100stymulatorów x 30.000 zł=  
  

      3 miliony złotych/rok/Polskę3 miliony złotych/rok/Polskę  


