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Kraków, 14.11.2016 

Szanowny Pan  

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł                                                          

ul. Miodowa 15,  00-952 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze,  

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę 
zrzeszająca kilkanaście tysięcy chorych i ich opiekunów  z całej Polski zwraca się z prośbą o zmianę 
ustaleń Zespołu ds. szkolenia specjalizacyjnego lekarzy działającego przy Ministrze Zdrowia 
dotyczących specjalizacji z dziedziny diabetologii.  
 W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje o planowanych zmianach                    
w programie specjalizacji lekarskich, które nie przewidują diabetologii na liście specjalizacji                         
i  wykluczają możliwość specjalizacji z diabetologii dla lekarza specjalisty pediatrii.  
 Jesteśmy zdumieni i zatrwożeni takimi zmianami bowiem liczba chorych na cukrzycę, w tym 
dzieci i młodzieży, w ostatnich latach dramatycznie rośnie, a cukrzyca stała się niezwykle poważnym 
problemem społecznym.   
 Jednocześnie dostęp do pomp insulinowych i nowoczesnych technologii pozwala ten problem 
łagodzić, a chorym prowadzić w miarę normalne życie. Jednak podstawowym i niezbędnym 
warunkiem by tak mogło być, są odpowiednio wykształceni i przygotowani lekarze specjaliści.  

Chcemy by diabetycy byli leczeni nowocześnie przez profesjonalistów, a to wymaga ich 
specjalistycznego oraz  ujednoliconego dla internistów i pediatrów przygotowania merytorycznego                
i stałego kształcenia. Jedna specjalizacja z diabetologii pomaga pediatrom i internistom we 
współpracy nad poprawą standardów leczenia, pozwala leczyć chorych skutecznie by po  kilkunastu 
latach choroby mogli  uniknąć groźnych powikłań.  

Całkowicie niezrozumiałe są więc dla nas działania zmierzające do ograniczenia dostępu do 
specjalistów, które będzie konsekwencją planowanych rozwiązań. 

Rozwój technologiczny sprawia, że cukrzycę można leczyć bardzo nowocześnie. Polscy 
pacjenci mają jednak ograniczone możliwości w tym zakresie, bo najnowocześniejsze leki                              
i technologie, systemy monitoringu glikemii nie są refundowane. Teraz Ministerstwo planuje 
ograniczyć chorym dostęp do specjalistów.  

Pytamy więc Pana Ministra, czy to dobra droga do walki z powikłaniami cukrzycy, czy 
faktycznie zmniejszą się wydatki dla budżetu, jeśli źle leczeni pacjenci będą mieć zawały, udary  lub 
staną się osobami niepełnosprawnymi z powodu stopy cukrzycowej, amputacji, dializ i utraty 
wzroku?  

Tylko refundowane, nowoczesne leczenie i wykwalifikowany lekarz specjalista mogą sprawić, 
że, przykładając należytą wagę do problemu cukrzycy teraz, za kilkanaście lat nie będziemy walczyć ze 
strasznymi dla chorych i kosztownymi dla budżetu powikłaniami. 

W trosce o nowoczesne leczenie osób chorych na cukrzycę postulujemy by diabetologia 
pozostała odrębną specjalizacją, dostępną i jednakową dla pediatrów i dla internistów. 
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