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   Warszawa, 2018/08/06 

 

Szanowny Pan  

Prof. Łukasz Szumowski  

Minister Zdrowia  

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

 

Temat: zobowiązania Polski wobec posiedzenia ONZ dotyczącego chorób 

niezakaźnych 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Kierujemy do Pana ten list w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 

Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation) oraz 

wszystkich ludzi dotkniętych cukrzycą w Polsce. Oczekujemy od Pana 

natychmiastowego rozpoczęcia działań potrzebnych do realizacji celów związanych z 

chorobami niezakaźnymi wyznaczonych na 2025 oraz 2030 rok, do których spełnienia 

Polska się zobowiązała. 

Jak wiadomo, cukrzyca stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa i 

jest jednym z głównych wyzwań dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Polska nie 

jest tu wyjątkiem. W 2017 roku w Polsce żyło ok. 3 milionów diabetyków, a ok. pół 

miliona nie zostało zdiagnozowanych i w konsekwencji są oni narażeni na komplikacje 

zagrażające życiu. W tymże roku cukrzyca spowodowała śmierć ok. 32 tys. ludzi w 

całej Polsce.  

W maju 2013 roku, Rząd Polski zobowiązał się dążyć do 0% wzrostu zachorowań 

na cukrzycę oraz do osiągnięcia 80% dostępności do podstawowych leków i sprzętu 

do 2025 roku. We wrześniu 2015 r. Polska była sygnatariuszem Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zobowiązując się do osiągnięcia Powszechnego 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (UHC) i zmniejszenia o 30% przedwczesnej umieralności z 

powodu chorób niezakaźnych (NCDs) do 2030 r. 

W dniu 27 września 2018 r., podczas posiedzenia ONZ dotyczącego chorób 

niezakaźnych, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) dokonają oceny postępów, jakie wszystkie rządy poczyniły w 

wypełnianiu tych zobowiązań. Mimo że w ostatnich latach osiągnięto pewien postęp, 

organizacje diabetologiczne w Polsce zidentyfikowały następujące obszary, w których 

konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu osiągnięcia zobowiązań związanych z 

chorobami niezakaźnymi.  
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Wzywamy Władze Polski, a w szczególności Pana Ministra do: 

• Zwiększenia wysiłków celem zapobiegania rozwojowi nowych przypadków 

cukrzycy typu 2 poprzez: wdrażanie dostosowanych do lokalnych potrzeb, 

kompleksowych rządowych programów, mających polepszyć jakość życia; zachęcanie 

do stosowania polityki fiskalnej i innych środków promujących zdrowe odżywianie, 

biorąc pod uwagę stosowanie opłacalnych strategii leczenia, jeśli to konieczne oraz 

opracowywanie kampanii edukacyjnych skierowanych do ogólnej populacji. 

• Zwiększenia inwestycji w celu osiągnięcia 80% dostępności do 

podstawowych leków i sprzętu do 2025 roku poprzez: ustanowienie zwiększonego i 

stabilnego budżetu państwa w celu ulepszenia systemu refundacji, który ograniczy 

wydatki pacjenta; poprawę współpracy międzysektorowej w celu uregulowania cen; 

poprawę łańcucha dostaw; wykorzystanie wszystkich istniejących zasobów 

finansowych oraz opracowanie nowych mechanizmów finansowania. 

• Edukacji mającej na celu zmniejszenie przedwczesnej umieralności na 

choroby niezakaźne o 30% do 2030 roku, poprzez wprowadzenie wszystkich wyżej 

wymienionych działań, a także ustanowienie Programu Edukacji Diabetologicznej dla 

pracowników służby zdrowia i pacjentów/opiekunów, aby mogli dowiedzieć się, jak 

zapobiegać cukrzycy typu 2 i rozpoznać ją na czas, by uniknąć powikłań. 

Wzywamy również Rząd Polski do wysłuchania potrzeb osób chorych na 

cukrzycę i obrony ich praw poprzez: 

• Przyjęcie przepisów w celu wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji 

chorych na cukrzycę oraz opracowanie kampanii edukacyjnych mających na celu 

wyeliminowanie wszelkich mitów dotyczących cukrzycy. 

• Zaangażowanie osób chorych na cukrzycę we wspólne działania skupione 

na opracowywaniu odpowiednich programów dotyczących zapobiegania cukrzycy i 

prowadzenia tej choroby. 

Ponownie wzywamy do wdrożenia wszystkich niezbędnych działań w celu 

wywiązania się ze zobowiązań związanych z chorobami niezakaźnymi i walki w imieniu 

chorych na cukrzycę w Polsce. Organizacje diabetologiczne w Polsce oraz 

międzynarodowe federacje diabetologiczne są gotowe, aby wesprzeć Pana w tym 

zadaniu. Zdrowie i dobro przyszłego pokolenia leży w Pańskich rękach. 

 

 

   Z poważaniem, 

   Anna Śliwińska 

 
       Prezes Zarządu Głównego 

                                               Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 


