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Nr rejestru DB-17/239 

Warszawa, 26.06.2020 r. 

 

Szanowny Pan 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia  

 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków od lat prowadzi działania w trosce i na rzecz 

pacjentów z cukrzycą. Niezwykle doceniamy, że nasza organizacja jest postrzegana jako 

partner do rozmów z Ministerstwem Zdrowia. Tym samym, jeszcze raz pragnę ogromnie 

podziękować Panu Ministrowi i całemu zespołowi za dotychczasowe pozytywne decyzje 

dotyczące refundacji nowych leków stosowanych w cukrzycy. Jednocześnie, chciałabym 

uczulić na niezwykle istotną kwestię związaną z jedną z dostępnych dziś terapii: Lantus 

(insulina glargine). 

O wspomniany lek nasze Stowarzyszenie prowadziło wiele lat temu długie i trudne 

starania. Według ostatniego obwieszczenia Ministra Zdrowia wraz z końcem sierpnia br. 

kończy się termin obowiązywania decyzji refundacyjnej dla tej insuliny. W związku z tym, 

PSD wysłało zapytanie do podmiotu odpowiedzialnego (firmy Sanofi) o działania jakie firma 

podejmuje w związku z planowanym przedłużeniem refundacji dla insuliny Lantus. 

Niniejszym zwracamy się również z prośbą o podobną informację do resortu zdrowia.  

W tym miejscu, w imieniu pacjentów diabetologicznych pragnę wyrazić swoje 

zaniepokojenie odpowiedzią, jaką otrzymaliśmy od podmiotu odpowiedzialnego. Według 

przekazanych nam informacji, Komisja Ekonomiczna negatywnie oceniła dalszą refundację 

leku. Niepokoją nas również niektóre wypowiedzi medialne Pana Ministra, mówiące o 

rewizji programów lekowych oraz możliwym zaprzestaniu refundacji dla poszczególnych 

leków z listy aptecznej. Sytuacja nas niepokoi, szczególnie gdy może dotyczyć leku, który 

jest określany jako „złoty standard leczenia” w diabetologii i o dostęp do którego 

walczyliśmy tak długo.  
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Wiemy jak bardzo pacjenci diabetologiczni wrażliwi są na każde zmiany na listach 

refundacyjnych. W marcu br. nastąpił wzrost dopłat pacjentów do insulin ze względu na 

zmiany podstawy limitu, co wywołało ogromne poruszenie wśród diabetyków i ich rodzin. 

Usunięcie z listy leku Lantus z pewnością wywołałoby podobne emocje. Warto zaznaczyć, 

że ten lek jest wygodny i łatwy w użyciu – co również ma duże znaczenie dla pacjentów. 

Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 zazwyczaj są seniorami, mają swoje przyzwyczajenia 

do stosowanych leków, które niezwykle ciężko jest zmienić i mogłoby to spowodować u 

nich niepotrzebny stres, nerwy i niezrozumienie tej sytuacji. 

Nie bez znaczenia pozostaje również trwająca pandemia COVID-19. Zmiany na listach 

leków refundowanych wymagałyby wizyt i dodatkowych konsultacji u lekarzy – czego 

pacjenci diabetologiczni powinni i chcą na razie unikać, gdy tylko jest taka możliwość. 

Pacjenci chorzy na cukrzycę są w grupie szczególnego ryzyka zachorowania i ciężkiego 

przebiegu COVID-19 z uwagi na chorobę przewlekłą oraz często zaawansowany wiek, 

dlatego tym bardziej powinni unikać teraz stresu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o utrzymanie refundacji 

insuliny Lantus. Głęboko wierzę, że Ministerstwo Zdrowia podejmie kolejną dobrą decyzję 

dla pacjentów diabetologicznych. 

 

       Z poważaniem, 

       Anna Śliwińska 

   

Prezes Zarządu Głównego PSD 
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