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Nr rejestru DB-17/076 

Warszawa, 15.02.2019 r. 

 

Sz. P. Minister Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu diabetyków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków, składam Panu 

serdeczne gratulacje z okazji objęcia koordynacji nad pracami Departamentu Polityki 

Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie wyrażam nadzieję na 

uwzględnienie w polityce lekowej naszego Państwa potrzeb polskich pacjentów z cukrzycą 

typu 1 i 2, którzy od wielu lat bezskutecznie wyczekują niezbędnych zmian w dostępnie do 

optymalnych form terapii i opieki zdrowotnej. 

Znaczący odsetek spośród 3 milionów polskich pacjentów, którzy mają postawioną 

diagnozę: cukrzyca, nie leczy się zgodnie z zaleceniami. Jako prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków co dzień na nowo przekonuję się, jak wielkim wyzwaniem 

pozostaje w Polsce dostęp do optymalnej terapii i opieki, zwłaszcza osób z cukrzycą typu 

2 oraz tych, które nie przekroczyły 75. roku życia i nie mogą liczyć na choćby część 

darmowych leków. Bardzo często tacy pacjenci zawiadamiają nas o dramatycznych 

wyborach między szansą na optymalne leczenie, zadbaniem o zbilansowaną dietę 

konieczną dla podtrzymania efektów terapii, a innymi niezbędnymi wydatkami związanymi 

z codziennym funkcjonowaniem. Polskich diabetyków silnie niepokoją wysokie ceny 

nowoczesnych terapii, o których słyszą od diabetologów i z mediów, a na które rzadko 

mogą sobie pozwolić. 

Pragnę podkreślić, że ostatnia wypowiedź Pana Ministra, wyrażona podczas debaty dnia  

14 lutego w siedzibie redakcji „Do Rzeczy”, w której również miałam możliwość 

uczestniczyć, napawa nasze środowisko nadzieją i optymizmem. Głęboko wierzymy, że 

słowa Pana Ministra, akcentujące konieczność poprawy dostępności do optymalnych terapii 

w cukrzycy, dzięki pracom Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia 

przyniosą niezbędne i tak długo wyczekiwane przez diabetyków i klinicystów zmiany w 

opiece nad osobami dotkniętymi cukrzycą. 

Z nadzieją na owocną współpracę i wyrazami szacunku, 

 

                Anna Śliwińska 

            

        Prezes Zarządu Głównego  
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