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   Warszawa, 2018/08/28 

 

Szanowna Pani  

Minister Zdrowia  

Józefa Szczurek-Żelazko 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

W związku z publikacją obwieszczenia nowej listy refundacyjnej zwracamy się 

do Pani Minister z zapytaniem o refundację insuliny analogowej Fiasp, na którą od 

miesięcy czekają polscy pacjenci. Otrzymuję od członków Stowarzyszenia liczne 

zapytania, dlaczego ten lek wciąż nie jest dostępny. Dla wielu diabetyków jest to 

najlepsza opcja terapeutyczna, gdyż najlepiej zabezpiecza ich przez incydentami 

hipoglikemii. Insulina ta ma bowiem profil działania, który najlepiej naśladuje 

fizjologiczne wydzielanie insuliny. Ponadto może być stosowany nawet do 20 minut 

od rozpoczęcia posiłku, co istotnie wpływa na aktywizację zawodową i społeczną 

chorych na cukrzycę oraz skuteczną inulinoterapię u osób starszych. Wprowadzenie 

tej insuliny poprawi efektywność kontrolowania glikemii u osób stosujących 

zarówno peny, jak i pompy, co potwierdziły wyniki badań klinicznych i osiągnięte 

poziomy HbA1c. 

Niestety mimo wysiłków podejmowanych przez stowarzyszenia działające na 

rzecz pacjentów diabetologicznych, lekarzy czy organizatorów ochrony zdrowia, 

w nowym obwieszczeniu refundacyjnym, obowiązującym od 1 września br. nie 

znalazł się żaden nowy preparat dla chorych na cukrzycę typu 2. Tymczasem, 

podstawowymi celami poprawy jakości leczenia cukrzycy w naszym kraju powinno 

być jej wczesne wykrywanie oraz uzyskiwanie przez jak największą liczbę chorych 

indywidualnych, możliwych do osiągnięcia celów terapeutycznych. Brak refundacji 

sprawia, że lekarze i pacjenci pozbawieni są skutecznych opcji terapeutycznych, 

przez co indywidualizacja leczenia w Polsce jest niemożliwa. Nowoczesne leki 

przeciwcukrzycowe wpływają też na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego, a w 

konsekwencji zmniejszenie śmiertelności – według szacunków, chorzy u których 

doszło do tego typu powikłań żyją aż o 12 lat krócej. Dodatkowo cukrzyca i jej 

powikłania powodują powstanie negatywnych skutków ekonomicznych ponieważ 

stanowią duże obciążenie dla bliskich chorego oraz mogą skutkować utratą 

możliwości wykonywania pracy. 
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Leczenie cukrzycy jest procesem złożonym i trudnym, ale właściwe 

zaplanowana i prowadzona terapia przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań 

lub opóźnienia czasu ich wystąpienia. Z tego powodu tak ważne jest umożliwienie 

leczenia polskich pacjentów nowoczesnymi lekami. Dzięki farmakoterapii zalecanej 

przez standardy kliniczne możliwe jest utrzymanie dobrej jakości życia 

i produktywności chorych na cukrzycę typu 2. 

Szanowna Pani Minister, w nawiązaniu do powyższego listu będziemy 

wdzięczni za odpowiedź w sprawie refundacji insuliny analogowej Fiasp. 

 

           Z poważaniem, 

 Anna Śliwińska 

        

Prezes Zarządu Głównego PSD 

 


