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Objęcie refundacją jednorazowych igieł do 
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Szanowny Panie Dyrektorze, 

uwaga Rzecznika Praw Pacjenta została zwrócona na problem braku refundacji jednorazowych 
igieł do wstrzykiwaczy insulinowych dla osób z cukrzycą.

Opis problemu 

Cukrzyca jest uznana za chorobę cywilizacyjną. Eksperci wskazują, że isulinoterapia jest 
niezbędna w ok. 25 proc. wszystkich przypadków leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę. 
Połowę tego odsetka stanowią chorzy na cukrzycę typu 1, a drugą połowę pacjenci chorzy na 
cukrzycę typu 2, u których leczenie samą dietą i doustnymi lekami hipoglikemicznymi okazuje 
się nieskuteczne. Insulinoterpaia jest także wykorzystywana w leczeniu cukrzycy typu LADA 
(ang. latent autoimmune diabetes in adults)1.

Niemniej jak wynika z danych przedstawionych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z 
2019 r. aż 90% chorych stosujących wskrzykiwacze insulinowe korzysta z tej samej igły 
przynajmniej kilka razy (wielu nawet kilkanaście razy). Stowarzyszenie także podnosi, że dla 
zdecydowanej większości pacjentów (66%) powodem takiej decyzji są kwestie finansowe i 
koszty jakie generuje każdorazowa wymiana igły. Niemniej Polska pozostaje jednym z 

1 Puls Medycyny, Kiedy u pacjenta z cukrzycą należy wprowadzić leczenie insuliną: https://pulsmedycyny.pl/kiedy-u-pacjenta-z-cukrzyca-
nalezy-wprowadzic-leczenie-insulina-891475 [dostęp na dzień: 18.03.2021].

https://pulsmedycyny.pl/kiedy-u-pacjenta-z-cukrzyca-nalezy-wprowadzic-leczenie-insulina-891475
https://pulsmedycyny.pl/kiedy-u-pacjenta-z-cukrzyca-nalezy-wprowadzic-leczenie-insulina-891475
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ostatnich państw w Europie – obok m.in. Bułgarii i Rumunii – w których technologia ta nie jest 
refundowana.

Pacjent używający kilkukrotnie tej samej igły do wstrzykiwacza insulinowego, może 
doprowadzić do zakażenia. Niemniej należy zaznaczyć, że pacjenci z cukrzycą obarczoni są 
zwiększonym ryzykiem infekcji, owrzodzeń oraz trudniejszego leczenia ran i zakażeń, niż osoby 
zdrowe. Nadto igły do wstrzykiwaczy insulinowych są specjalnie przygotowywane, aby ukłucie 
bolało pacjenta jak najmniej. Ponowne użycie, zniekształconej igły może wpływać negatywnie 
na compliance pacjenta. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) w raporcie „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej 
uwarunkowania - 2020”2 w 2019 roku 2,8 mln ludności w Polsce przyjmowało leki refundowane 
należące do grupy leków stosowanych w cukrzycy (A10) i w stosunku do liczby pacjentów z 
2015 roku wartość ta wzrosła o ponad 21%. Co roku od 2015 r. przybywało około 5% 
pacjentów w stosunku do roku poprzedniego. W stosunku do 2015 roku w 2019 roku sprzedaż 
leków w tej grupie leków wzrosła o 3%, a wartość sprzedaży o 10%. Liczba opakowań tych 
leków w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski wyniosła 0,89 i była o 3% wyższa niż w 2015 roku. 
Natomiast wartość leków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2019 wyniosła 33,28 zł i była 
o 10% wyższa niż w 2015 roku. Wśród trzech grup leków o najwyższej liczbie sprzedanych 
opakowań w 2019 roku wg trzyznakowej klasyfikacji ATC, są leki z grupy A10 – czyli stosowane 
w cukrzycy. Z danych za 2019 r. cukrzyca typu 2 jest wymieniana jako jedna z 10 najczęstszych 
problemów zdrowotnych w ogóle, dla obu płci razem3. Warto także wskazać, że w porównaniu 
danych z 1990 r. oraz 2019 r. wzrasta obciążenie populacji chorobami nowotworowymi i 
cukrzycą typu 2. Zgodnie z danymi GUS, w 2016 r. cukrzyca była przyczyną śmierci 8295 osób 
(najwięcej osób umarło na nią w grupie wiekowej 70+, było to aż 5799 osób)4. 

Cel wystąpienia 

Mając powyższe na uwadze oraz działając w ramach ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika 
Praw Pacjenta [1] zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmym zapytaniem o stanowisko w 
sprawie możliwości objęcia refundacją jednorazowych igieł do wstrzykiwaczy insulinowych dla 
osób chorych na cukrzycę. 

Uprzejmie proszę o przekazanie odpowiedzi za pośrednictwem skrytki ePUAP RPP wraz ze 
wskazaniem znaku niniejszej sprawy - tj. RzPP-DSD.420.36.2021.MR.

2 Raport dostępny pod: https://www.pzh.gov.pl/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania-raport-za-2020-rok/ [dostęp na 
dzień: 18.03.2021]. 
3 Wartości DALY (na 100 tyś)  w Polsce w 2019 r. wynosiła 1206,23. 
4 GUS, https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-14-listopada,46,3.html [dostęp na 
dzień: 18.03.2021].

https://www.pzh.gov.pl/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania-raport-za-2020-rok/
https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-14-listopada,46,3.html
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Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Pacjenta

Jarosław Chmielewski
Dyrektor

Podstawy prawne 

[1] art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta; Dz.U. z 2020 r. poz. 849. 
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