
Oświadczenie złożone 

przez senatora Piotra Gruszczyńskiego 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W sierpniu bieżącego roku w mediach pojawiły się bardzo niepokojące doniesienia dotyczące tego, że – 

jak wynika z ostatnich badań – po wejściu w życie ustawy refundacyjnej pacjenci cierpiący na cukrzycę po-

noszą znacznie większe koszty leczenia (między innymi artykuł pod tytułem „Raport: chorzy na cukrzycę 

ponoszą większe koszty leczenia” zamieszczony na portalu onet.pl: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/raport-

chorzy-na-cukrzyce-ponosza-wieksze-koszty-leczenia/kvq2k). 

Z informacji tej wynika, że dzięki ustawie refundacyjnej Narodowy Fundusz Zdrowia „zaoszczędził” 

w 2012 r. na refundacji produktów stosowanych w cukrzycy aż 500 milionów zł. 

Jednocześnie do mojego biura zgłaszają się pacjenci cierpiący na wspomnianą chorobę i przedstawiają mi 

alarmujące informacje dotyczące swojej trudnej sytuacji. Są to osoby w bardzo różnych przedziałach wieko-

wych i o bardzo różnym statusie materialnym, chore zarówno na cukrzycę typu I, jak i na cukrzycę typu II. Ci 

drudzy bardzo często zgłaszają mi problem związany z kosztami długodziałających insulin analogowych. Są 

to leki dobrze już znane i dostępne na naszym rynku od wielu lat. Ich przewaga nad innymi formami terapii 

polega na tym, że znacznie ułatwiają chorym życie – chociażby ze względu na to, że mogą być podawane raz 

na dobę. W przypadku osób aktywnych zawodowo lub dzieci to bardzo istotna kwestia. Dzięki takiemu spo-

sobowi podawania leku chorzy mogą w miarę normalnie funkcjonować. Ponadto jest wiele aspektów me-

dycznych, ze względu na które niektórzy pacjenci stosują właśnie terapie długodziałające. 

Jak się dowiedziałem, długodziałające insuliny analogowe nie są jednak refundowane dla chorych z cu-

krzycą typu II. Pacjenci ci czują się dyskryminowani i nie rozumieją, dlaczego w Polsce Ministerstwo Zdro-

wia stosuje takie ograniczenia – w całej Unii Europejskiej wspomniane produkty są finansowane przez bu-

dżet bez ograniczeń. Dodatkowym problemem jest fakt, że ustawa refundacyjna zakazała obniżania cen le-

ków, przez co, jak twierdzą pacjenci, od stycznia 2012 r. cena wspomnianych preparatów znacznie wzrosła. 

W związku z przedstawioną kwestią zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie. 

1. Dlaczego w Polsce stosowane są ograniczenia, w związku z którymi długodziałające insuliny analogo-

we nie są finansowane przez NFZ dla wszystkich chorych? 

2. Czy Minister Zdrowia podejmował próby rozmów z producentami wspomnianych leków, by obniżyli 

oni cenę? 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Gruszczyński 

 




