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Interpelacja w sprawie zapobiegania pandemii cukrzycy w 
Polsce

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 21 listopada br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pn.: 
„Rola rodziny i państwa w zapobieganiu pandemii cukrzycy”. Spotkanie zorganizowane zostało w 
ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które w bieżącym roku odbywają 
się pod hasłem „Rodzina i Cukrzyca”. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji pacjenckich, 
środowiska medycznego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, NFZ, GUS. Podczas posiedzenia podkreślano, że cukrzyca jest groźną, 
przewlekłą i póki co nieuleczalną chorobą, która nie leczona lub nieodpowiednio leczona powoduje 
poważne powikłania i znacząco skraca życie. Zwrócono również uwagę na ważną rolę bliskich chorego 
w zapobieganiu i kontroli cukrzycy.

Z raportu Instytutu Ochrony Zdrowia „Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” wynika, że już 
ponad 3 miliony Polaków zmagają się z tą chorobą, a aż milion z nich nie wie, że choruje. Spośród 
pacjentów, ponad 80% stanowią chorzy z cukrzycą typu 2. Cukrzyca jest chorobą śmiertelną, która 
powinna być traktowana w naszym kraju priorytetowo, ponieważ zachorowalność i statystyki w obszarze 
śmiertelności cały czas rosną. 

Zdaniem specjalistów cukrzyca jest ogromnym problemem zdrowotnym w Polsce i na całym świecie. W 
momencie, gdy choroba zostanie wykryta zmienia życie nie tylko samego pacjenta, ale całej jego 
rodziny. Z tego powodu niezwykle istotny jest dostęp do  , wsparcie edukacji diabetologicznej
psychologiczne, a także zapewnienie pacjentom możliwości korzystania z nowoczesnych, bezpiecznych i 

 oraz  – zapobiegające rozwojowi cukrzycy. Postęp leczenia skutecznych terapii działania profilaktyczne
cukrzycy, który dokonał się na przestrzeni ostatnich lat jest ogromny. Obecnie dostępne są już takie 
terapie, które mają udowodnioną skuteczność w redukcji ryzyka najcięższych, prowadzących do śmierci 
powikłań sercowo-naczyniowych, niestety nie są one refundowane. Ich refundacja przyniosłaby korzyść 
wielu chorym, bo chronią one przed zawałem serca czy udarem mózgu, a w konsekwencji ograniczają 
niepełnosprawność i ratują życie.

Podczas posiedzenia przedstawiciele środowiska pacjentów po raz kolejny zaapelowali o lepszy dostęp
do innowacyjnych terapii zwłaszcza dla osób z cukrzycą typu 2, które ratują życie. Refundacja
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nowoczesnych leków, ograniczających ryzyko powikłań jest inwestycją, która w przyszłości pozwoli
uniknąć wydatków związanych z rentami, zapomogami czy hospitalizacją chorych.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie działania zapobiegające rozwojowi pandemii cukrzycy (działania profilaktyczne) w Polsce
zaplanowane są na najbliższe lata?
Kiedy, dla osób z cukrzycą typu 2, będzie dostępne nowoczesne leczenie, które skutecznie
zapobiega powstawaniu powikłań sercowo-naczyniowych?
Od wielu lat podnoszony jest temat braku wiedzy Polaków na temat cukrzycy. Jak resort zdrowia
zamierza włączyć się w działania edukacyjne na tym polu?

Z wyrazami szacunku

Krystyna Wróblewska 
Poseł na Sejm RP


	Interpelacja nr 28086
	Interpelacja w sprawie zapobiegania pandemii cukrzycy w Polsce


