
Warszawa, dn. 20.10.2021 r. 

 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Analizując projekt nowego obwieszczenia refundacyjnego, które wejdzie w życie dnia 1 listopada br. 

nie odnotowaliśmy na nim zapowiadanych, a z pewnością rozważanych przez Ministerstwo, zmian 

dotyczących refundacji flozyn dla szerszej grupy pacjentów. Obecne zasady refundacji stały się 

nieaktualne w stosunku do wytycznych klinicznych, które jasno mówią, że leczenie powinno 

rozpoczynać się możliwie jak najszybciej od wykrycia choroby. Polska jest na końcu krajów w Unii 

Europejskiej jeśli chodzi o dostępność refundacji tych leków dla szerokiej grupy pacjentów. 

Jak podkreślają eksperci w raporcie „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-

2, agoniści GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po 

refundacji”, wdrożenie nowoczesnej farmakoterapii na wczesnym etapie cukrzycy typu 2 zapobiega 

powikłaniom sercowo-naczyniowym, które prowadzą do niewydolności serca czy nerek, znacznie 

skracając życie pacjenta. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomenduje, by wprowadzać do 

leczenia flozyny bez względu na stopień wyrównania glikemii. Komitet Naukowy Raportu postuluje by 

rozszerzyć refundację obniżając próg HbA1c do 7%. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii 

COVID-19, kiedy pacjenci z cukrzycą typu 2 są grupą szczególnie zagrożoną. Powinniśmy podejmować 

wszelkie działania, które uchronią ich przed ciężkim przebiegiem COVID-19.  

Jak wskazują eksperci, rozszerzenie dostępu do nowoczesnego leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 

powinniśmy traktować jako ważną inwestycję, która winna być elementem długofalowej strategii dla 

systemu ochrony zdrowia. Dobre leczenie cukrzycy typu 2 to inwestycja, która pozwoli ograniczyć 

koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne związane z powikłaniami cukrzycy.  

Mając nadzieję na możliwie jak najszybsze rozszerzenie refundacji flozyn, jesteśmy otwarci na 

rozmowy i wsparcie w zakresie poprawy rozwiązań opieki zdrowotnej. 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz,  
prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 

 
 
 

Mgr Anna Śliwińska,  
prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

 

 
 

Prof. Krzysztof Strojek,  
Konsultant krajowy ds. diabetologii 

 
 

 

 
 

Dr hab. Maciej Niewada,  
past prezes Polskiego Towarzystwa 

Farmakoekonomicznego 
 


