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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Cukrzyca jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób przewlekłych. Szacuje się, że liczba pol-

skich pacjentów wynosi blisko trzy miliony, ale niestety wciąż brakuje w pełni wiarygodnych danych w tym 

zakresie. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem odpowiedniego rejestru pacjentów, który pozwo-

liłby nie tylko w pełni określić liczbę cukrzyków w Polsce, ale i wskazać kierunek systemowych zmian 

w zakresie opieki diabetologicznej. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby również wesprzeć Narodo-

wy Fundusz Zdrowia w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych wprowadzanych zgodnie z regulacjami tak 

zwanego pakietu kolejkowego. Stworzenie rejestru pacjentów zmagających się z cukrzycą jest zatem nie-

zbędne dla zracjonalizowania wydatków w systemie ochrony zdrowia oraz realnej oceny jego skuteczności. 

W moim biurze często pojawiają się pacjenci, którzy skarżą się, że pomimo powszechności cukrzycy zro-

zumienie ich potrzeb ze strony społeczeństwa i decydentów jest niewielkie. W Polsce brakuje społecznej 

świadomości dotyczącej cukrzycy oraz zagrożeń związanych z tą chorobą. W efekcie osoby z epizodami 

niedocukrzenia są często traktowane przez przechodniów jako osoby nadużywające alkoholu. Wielu cukrzy-

ków nie rozpoznaje u siebie symptomów tej choroby. Osoby zdiagnozowane mają ograniczony dostęp do 

edukacji ze strony specjalistów, co prowadzi do szybszego wystąpienia groźnych powikłań wymagających 

intensywnego leczenia oraz prowadzących do niepotrzebnego kalectwa lub przedwczesnych zgonów. W paź-

dziernikowym wydaniu jednej z gazet codziennych opublikowano reportaż dotyczący chorych na cukrzycę, 

którzy skarżą się, że karetki często nie są wyposażone w urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi. 

W związku z obecną sytuacją zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wskazanie diabetologii jako jed-

nego z priorytetów zdrowotnych państwa. Uprzejmie proszę także o informację w sprawie działań resortu 

zmierzających do: powstania narodowego rejestru chorych na cukrzycę; zwiększenia dostępności preparatów 

zmniejszających ryzyko wystąpienia hipoglikemii; wprowadzenia obowiązku wyposażenia karetek w urzą-

dzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi; budowania społecznej świadomości w zakresie diabetologii oraz 

wprowadzenia usługi edukacyjnej dla zdiagnozowanych chorych finansowanej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 

Łączę wyrazy szacunku 

Andrzej Owczarek 

 




