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Nr rejestru DB-17/232 

Warszawa, 06.06.2019 r. 

 

Szanowny Pan  

Prof. Łukasz Szumowski  

Minister Zdrowia  

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Jako Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wielokrotnie apelowałam o refundację 

nowoczesnych terapii w leczeniu cukrzycy, ostatnio pismem z dnia 21.05.2019. W świetle 

opublikowanej pozytywnej rekomendacji AOTMiT dla kolejnej cząsteczki, semaglutydu, 

zwracam się z prośbą o udostępnienie również i tej terapii polskim pacjentom. 

Semaglutyd jest lekiem inkretynowym (analogiem GLP-1), którego bezpieczeństwo oraz 

wyższa skuteczność pod kątem działania hipoglikemizującego, redukcji ryzyka udaru 

mózgu i zawału serca, obniżenia masy ciała oraz redukcji występowania epizodów 

hipoglikemii zostały wykazane w szeregu badań klinicznych w odniesieniu do wielu innych, 

bardzo skutecznych terapii. 

Jak czytamy w rekomendacji nr 36/20191 AOTMiT z dnia 16.05.2019 r., semaglutyd miałby 

być refundowany dla ściśle określonej grupy pacjentów, która odniesie największą korzyść 

z jego stosowania, tzn. u pacjentów z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu terapii 

skojarzonej metforminy oraz pochodnej sulfonylomocznika, z poziomem HbA1c ≥ 8% oraz 

BMI ≥ 35 kg/m2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. 

Semaglutyd, podobnie jak flozyny, pozwoli na odroczenie w czasie zastosowania insuliny, 

a dzięki stosowaniu jedynie raz w tygodniu znacząco podniesie jakość życia pacjentów, 

jednak będzie stosowany głównie u osób z ryzykiem udaru mózgu lub zawału serca, 

podczas gdy flozyny znajdą zastosowanie przede wszystkim u pacjentów z niewydolnością 

serca. 

Mając na uwadze potrzebę indywidualizacji terapii u pacjentów z cukrzycą oraz nieco 

odmienny profil działania flozyn i analogów GLP-1, zwracam się z gorącym apelem do Pana 

Ministra o jak najszybsze objęcie terapii refundacją. 

 

 Z poważaniem, 

   Anna Śliwińska 

 

   Prezes ZG PSD 

                                                           
1 Rekomendacja nr 36/2019 Prezesa AOTMiT z dnia 16 maja br. 
http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2019/056/REK/RP_36_2019_Ozempic.pdf 
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