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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Wielokrotnie spotykam się z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych skupionych na dzia-

łaniu w sferze ochrony zdrowia. Wśród wielu poruszanych w rozmowach tematów istotnym tematem wydaje 

mi się zaniepokojenie osób ze środowisk zajmujących się opieką nad pacjentami diabetologicznymi, które 
uważają, że pacjenci ci mają ograniczony dostęp do niektórych nowoczesnych leków. 

W związku z tym zwracam się z pytaniem dotyczącym perspektyw w zakresie zwiększenia dostępu pa-

cjentów z cukrzycą typu 2 w Polsce do nowoczesnych leków inkretynowych, w szczególności z grupy analo-
gów GLP-1, które, jak się okazuje, pozwalają na efektywne kontrolowanie powstawania groźnych dla życia i 

zdrowia powikłań oraz pomagają redukować masę ciała, zwłaszcza u pacjentów z otyłością. Z mojej wiedzy 

wynika, że rozwiązania takie przynoszą już efekty w dwudziestu trzech krajach Unii Europejskiej. W Polsce, 
jak dotychczas, te grupy leków nie są objęte refundacją. 

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że uzyskały rekomendację prezesa Agencji Oceny Techno-

logii Medycznych, który uznał terapię analogiem GLP-1 za opłacalną, uznając, że większe korzyści zdrowot-

ne w porównaniu z insuliną uzasadniają cenę leku i z tego względu AOTM rekomenduje refundację leku. 
Szacuje się, że w Polsce żyje około 3 milionów diabetyków, a liczba zachorowań stale rośnie. Ponad 30% 

z nich pozostaje nadal niezdiagnozowanych, co naraża te osoby na rozwój niebezpiecznych powikłań wyni-

kających z nieleczonej lub źle leczonej cukrzycy. Z dostępnych informacji będących w posiadaniu organiza-
cji pozarządowych zajmujących się tematem diabetologii, opartych na badaniach naukowych i doświadcze-

niach klinicznych, wynika, że najczęściej występujące i zarazem najgroźniejsze dla zdrowia powikłania to 

ślepota, niewydolność nerek, amputacje kończyn, choroby serca i układu krążenia oraz otyłość, w przypadku 

której włączenie leków inkretynowych ma nieocenione znaczenie, gdyż mają one istotny wpływ na zmniej-
szenie masy ciała. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego śmiertelność z powodu cukrzycy typu 2 w Polsce wynosi 15 na 

100 tysięcy osób, z czego aż 2/3 zgonów jest wynikiem powikłań. Naukowcy szacują, że całkowite koszty 
leczenia cukrzycy w Polsce to 6 miliardów zł rocznie, połowę z nich – około 3 miliardów zł – generują powi-

kłania cukrzycy. Dla przykładu dochodzi do około 15 tysięcy amputacji kończyn dolnych, w wyniku powi-

kłań cukrzycy. Zapobieganie rozwojowi powikłań powinno być zatem ważnym sposobem kontroli wydatków 
w obszarze służby zdrowia i poprawy jakości życia chorych. 

Moje zaniepokojenie wzbudza fakt, że w Polsce wciąż przybywa chorych na cukrzycę typu 2, którzy z 

powodu powikłań nie są w stanie utrzymać aktywności zawodowej i czują się lub stają się społecznie wyklu-

czeni. Dodatkowych powodów do niepokoju dostarczają ogromne koszty generowane przez leczenie powi-
kłań, podczas gdy mogłyby one zostać przeznaczone na finansowanie nowoczesnych terapii, które pozwalają 

na ograniczenie ryzyka powikłań na wczesnym etapie leczenia. 

W odniesieniu do wspomnianych faktów proszę o wyjaśnienie, czy resort zdrowia planuje podjąć lub już 
podjął działania zmierzające do optymalizacji systemu opieki diabetologicznej w Polsce i czy jej elementem 

jest również zapewnienie dostępu do nowoczesnych leków z grupy leków inkretynowych. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
Ireneusz Niewiarowski 




