
 

                                                                                                                  
    
 
 

            
 
 

 

      14 listopada 2016 

 
      Dr med. Konstanty Radziwiłł 

Minister Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

  

Z ogromnym zaniepokojeniem odebraliśmy informacje o projekcie 

zmian w programie specjalizacji lekarskich, który wyklucza możliwość 

specjalizacji z diabetologii dla lekarza specjalisty pediatrii. 

 

Od ponad 25 lat istnieje jedna specjalizacja z diabetologii dla 

internistów i pediatrów. Pozwala to na ujednolicenie programu 

szkolenia, umożliwiając poznanie wszystkich aspektów cukrzycy 

i chorób z nią związanych niezależnie od wieku pacjenta, a należy 

pamiętać, że cukrzyca to choroba na całe życie.  

 

W ciągu ostatnich kilku dekad dramatycznie wzrosła liczba dzieci 

chorych na cukrzycę typu 1. Kolejny problem to rosnąca częstość 

występowania otyłości i związanych z nią powikłań. Liczba pacjentów 

w Oddziałach i Poradniach Diabetologicznych dla Dzieci stale rośnie.  

Dynamicznie dokonujący się postęp w zakresie terapii cukrzycy 

poprzez wprowadzenie nowych technologii, w tym pomp 

insulinowych, systemów ciągłego monitorowania glikemii, nowych 

grup leków hipoglikemizujących umożliwia chorym na cukrzycę 

uzyskiwanie coraz lepszego wyrównania metabolicznego, co skutkuje 

spadkiem ryzyka wystąpienia bardzo kosztochłonnych powikłań 

choroby. Współczesne nowoczesne leczenie cukrzycy wymaga 

jednakże bardzo specjalistycznego, ujednoliconego dla internistów 

i pediatrów, przygotowania merytorycznego i stałego kształcenia. 

Jedna specjalizacja z diabetologii pomaga pediatrom i internistom 

wspólnie opracowywać zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego mające na 

celu ciągłą poprawę standardów leczenia. Wspólna specjalizacja pomaga również 
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w bardzo istotnym procesie przekazywanie pacjentów z poradni pediatrycznych do 

poradni internistycznych.  

  

Liczba chorych na cukrzycę w Polsce, zarówno dzieci, jak i dorosłych, stale i szybko 

wzrasta, a ich prawidłowe wieloaspektowe leczenie wymaga odpowiedniej liczby 

specjalistów diabetologów.  

 

W imieniu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zrzeszającego 

pediatrów diabetologów z całej Polski zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikację 

ustaleń Zespołu ds. szkolenia specjalizacyjnego lekarzy działającego przy Ministrze 

Zdrowia dotyczącą specjalizacji z dziedziny diabetologii.   

Postulujemy aby: 

1. diabetologia była dostępna dla lekarzy internistów jako specjalizacja 

podstawowa 

2. diabetologia była dostępna dla lekarzy pediatrów jako podspecjalizacja 

3. specjalizacja z diabetologii powinna być warunkiem bezwzględnym 

kontraktowania odpowiednich świadczeń przez płatnika w oddziałach 

i poradniach diabetologicznych. 
  

Piszemy do Pana, Panie Ministrze, w  Światowym Dniu Cukrzycy, choroby masowej, 
społecznej, uznanej w 2006 roku przez WHO za epidemię. To, że opieka pediatryczna 
nad młodymi pacjentami w Polsce jest dobra, że możemy się jej efektami chwalić na 
międzynarodowych arenach jest skutkiem tego, że diabetologia jest odrębną 
specjalizacją, dostępną i jednakową dla pediatrów i dla internistów. Nasze wspólne 
zaangażowanie daje dzisiaj niepodważalne efekty terapeutyczne, przynosi dumę nam 
i naszemu krajowi. Nasi pacjenci z wieloletnią cukrzycą są pełnowartościowymi 
obywatelami Polski, są dobrze wykształceni, pracują zawodowo, zakładają rodziny i żyją 
coraz dłużej, a powikłania rozwijają się rzadziej i później.  

 

W imieniu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 

z poważaniem, 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot   

Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej PTD 
 

aa 
Prof. Krzysztof Strojek, Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologia  
Prof. Maciej Małecki, Prezes PTD 
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Mgr Krystyna Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta 


