
Wejście

Europejska sieć na rzecz zmian w polityce zdrowotnej dotyczącej cukrzycy (The European Policy Action Network on Diabetes) powstała w 2011r., aby  
zjednoczyć parlamentarzystów i głównych interesariuszy w zakresie cukrzycy z całej Europy w celu stworzenia strategii nowej generacji w zakresie cukrzycy. 

Pakiet narzędziowy ExPAND dotyczący strategii postępowania w zakresie cukrzycy (The ExPAND Policy Toolkit for Diabetes) jest wynikiem dyskusji pomiędzy 
członkami ExPAND, jakie miały miejsce w latach 2012-2013. Opracowaniem niniejszego pakietu narzędziowego zajęła się firma SHW Health Ltd., działająca jako  
sekretariat ExPAND. Zawartość pakietu narzędziowego jest w pełni zaaprobowana przez członków sieci oraz stanowi ich własność. Dziękujemy Bristol-Myers 
Squibb, AstraZeneca oraz Roche Diagnostics za wsparcie ułatwiające regularne spotkania sieci ExPAND oraz za sfinansowanie opracowania pakietu narzędziowego.
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Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: expand@shwhealth.co.uk Projekt i układ: VanillaCreative MLTHQ13NP10625-01METHQ13NP10627-01MLTHQ13NP10625-01
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Pakiet narzedziowy dotyczacy strategii  
postepowania w zakresie cukrzycy

mailto:expand@shwhealth.co.uk


2

Poparcie dla pakietu narzędziowego ExPAND  
(ExPAND Policy Toolkit)
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„�Ogromne�gratulacje�dla�wszystkich�osób,�które�stworzyły�ten�ważny��
dokument.�Jestem�przekonana,�że�zainspiruje�on�posłów�i�innych��
parlamentarzystów�do�aktywnego�zaangażowania�się�w�tworzenie��
strategii,�które�sprostają�wyzwaniu,�jakie�stanowi�epidemia�cukrzycy.”
Anne Marie Felton,
prezes Fundacji Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) 

„�Gratulacje�dla�wszystkich,�którzy�brali�udział�w�tym�ważnym�projekcie�i��
stworzyli�ściślejszą�współpracę�pomiędzy�parlamentarzystami�i�kluczowymi�
interesariuszami�w�dziedzinie�cukrzycy�mającą�na�celu�poprawę�strategii�
działania�dotyczących�cukrzycy”
Prof. Johan Wens, 
przewodniczący, Primary Care Diabetes Europe (PCDE)

Szczególne podziękowania dla Dr. Julie Edge, University of Oxford, która swą wiedzą specjalistyczną wspierała 
grupy robocze i projekty sieci ExPAND.
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Dlaczego cukrzyca?
Cukrzyca zabija więcej osób niż rak piersi i prostaty łącznie.1 Kosztuje społeczeństwo drożej niż  
wszystkie rodzaje nowotworów razem.2,3 Niemniej jednak, pomimo wielorakich raportów dotyczących  
strategii oraz deklaracji międzynarodowych, działania dotyczące cukrzycy oraz finansowanie ciągle pozostają w tyle 
w stosunku do innych chorób przewlekłych takich jak nowotwory czy choroby sercowo-naczyniowe.4 W  
międzyczasie zegar tyka: wzrastająca liczba otyłych osób, w tym również dzieci i młodzieży oraz starzenie się 
społeczeństwa zwiększają liczbę chorych na cukrzycę typu 2,5 a istnieje także niewyjaśniony wzrost występowania 
cukrzycy typu 1, w szczególności u dzieci.6 Nie możemy pozwolić sobie na zadowolenie. Same bezpośrednie koszty 
opieki zdrowotnej w Europie wynoszą już niemal 109 mld 1 rocznie i prawdopodobnie wzrosną w przyszłości.6

Kim jesteśmy 
Europejska sieć na rzecz zmian w polityce zdrowotnej dotyczącej cukrzycy (The European Policy Action 
Network on Diabetes) ExPAND powstała w 2011r., aby zjednoczyć parlamentarzystów i głównych interesariuszy 
w zakresie cukrzycy z całej Europy. Pracowaliśmy wspólnie w ciągu ubiegłego roku nad zbudowaniem tego  
pakietu narzędziowego i stworzeniem strategii nowej generacji w zakresie cukrzycy.

Jako członkowie sieci ExPAND szczerze wierzymy, że rządy powinny potraktować postępowanie w zakresie 
cukrzycy jako priorytet. Mogą łatwiej dokonywać zdrowych i bardziej przystępnych kosztowo wyborów,  
kształtować środowisko tak, aby zachęcać do aktywności fizycznej, wspierać edukację w zakresie cukrzycy w  
całej populacji, pomagać w zmniejszeniu nierówności społeczno-ekonomicznych i zagwarantować, aby wszyscy  
potrzebujący mieli dostęp do odpowiedniej profilaktyki i opieki. 

 
Czemu służy ten pakiet narzędziowy?
Wiemy jakie działania należy podjąć, teraz wyzwanie stanowi ich wdrożenie. Niniejszy pakiet narzędziowy  
stworzyliśmy dla Państwa i ma on w zamierzeniu stanowić praktyczne narzędzie przeznaczone dla członków  
Parlamentu Europejskiego oraz innych parlamentarzystów w Europie, aby rozpocząć wprowadzanie  
konkretnych zmian w strategii dotyczącej cukrzycy. 
Jako parlamentarzyści i osoby, które mogą dokonać zmian, pracujmy wspólnie, aby rzeczywiście zmienić sytuację 
dla obecnych i przyszłych pokoleń osób żyjących z cukrzycą.

”
“

Obecnie wyzwaniem jest zamiana pięknych słów na czyny 
Sir George Alberti po publikacji Rezolucji ONZ dotyczącej cukrzycy (61/225, grudzień 2006)
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Georgios 
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Pakiet narzędziowy ExPAND – kluczowy element większej układanki 
Uznajemy ważny wkład innych osób w poprawę profilaktyki, opieki i postępowania w zakresie cukrzycy w Europie. Niniejszy pakiet 
narzędziowy ma wnieść nową wartość do istniejącej grupy materiałów źródłowych poprzez udostępnienie praktycznego i pełnego pakietu 
narzędziowego strategii postępowania w zakresie cukrzycy, skierowanego w szczególności do parlamentarzystów w całej Europie. 

Przewodnik po narodowych  
programach zwalczania cukrzycy

Międzynarodowa Federacja  
Diabetologiczna (International  
Diabetes Federation), 2010r.

Polityczna łamigłówka –  
czy Europa robi postępy? 

Europejska Koalicja na rzecz Walki  
z Cukrzycą (European Coalition  
for Diabetes - FEND, EURADIA,  
PCDE, IDF-Europe) 2011r.

Atlas Cukrzycy IDF, wydanie VI

Międzynarodowa Federacja 
Diabetologiczna (International 
Diabetes Federation), 2013r.

Podejmij działanie, aby zapobiegać 
cukrzycy – Pakiet narzędziowy 
dotyczący profilaktyki cukrzycy typu 
2 w Europie

Europejska Grupa Badawcza 
projektu IMAGE, 2010r.

Pakiet narzędziowy grup poparcia  
i komunikacji

Międzynarodowa Federacja 
Diabetologiczna (International 
Diabetes Federation), - Europa, 
2012r.

Wytyczne dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego  
i chorób sercowo-naczyniowych

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European 
Society for Cardiology) & Europejskie Stowarzyszenie 
na rzecz Badań nad Cukrzycą (European Association 
for the Study of Diabetes), 2013r.

Sojusz na rzecz Zwalczania  
Chorób Przewlekłych – ujednolicone  
podejście profilaktyczne

Europejski Sojusz na rzecz Zwalczania 
Chorób Przewlekłych (European Chronic 
Disease Alliance), 2010r. Alliance, 2010.

Kopenhaska mapa drogowa 

Europejskie Forum Przywództwa 
w dziedzinie Cukrzycy (European 
Diabetes Leadership Forum) i OECD, 
2012r.

Światowe wezwanie do działania w 
sprawie cukrzycy: pakiet narzędziowy 
grup poparcia

Międzynarodowa Federacja  
Diabetologiczna (International  
Diabetes Federation) – Europa, 2012r.

Kliknij na obrazki, aby uzyskać 
dostęp do dokumentów
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https://www.idf.org/webdata/Guide-to-NDP_web.pdf
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/29/eurheartj.eht108.full.pdf
http://www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf
http://www.escardio.org/about/what/advocacy/Documents/Chronic-disease-alliance-final.pdf
http://www.idf.org/regions/EUR/policypuzzle
http://novoedlf.net.dynamicweb-cms.com/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fCopenhagen_Roadmap.pdf
www.idf.org/sites/default/files/IMAGEToolkit.pdf
https://www.idf.org/sites/default/files/IDFEuropeAdvocacyandCommunicationsToolkit.pdf
https://www.idf.org/sites/default/files/attachments/IDF_Advocacy-Toolkit-EN.pdf
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Podsumowanie – dlaczego konieczne jest natychmiastowe  
podjecie dzialania

•  Do roku 2035, 1 na 10 (70 milionów) osób w Europie 
będzie chorowała na cukrzycę1

•  Rosnąca liczba osób z cukrzycą typu 2 wiąże się ze 
wzrostem występowania otyłości i starzeniem się 
populacji2,3

•  Niewyjaśniony wzrost występowania cukrzycy typu 1 
u dzieci1

Liczba zachorowań na cukrzycę wzrasta:

•  Koszty związane z cukrzycą są wyższe niż koszty  
związane z wszystkimi rodzajami nowotworów 
łącznie4,5 i choroba ta zabija więcej osób, niż rak piersi  
i rak prostaty razem6 

•  Wiąże się z 10% wszystkich wydatków na opiekę 
zdrowotną w Europie7

• Odpowiada za 1 na 10 (619 000) zgonów rocznie1

•  Ogromne koszty społeczne związane z utraconą  
produktywnością i zależnością od innych osób –  
do 100 mld 18

Ogromne obciążenie dla społeczeństwa:

•  Blisko połowa wszystkich przypadków w Europie 
pozostaje nierozpoznana9,10

•  Spośród przypadków rozpoznanych, 50% nie osiąga 
odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi, co 
zwiększa ryzyko wystąpienia choroby serca, udaru, 
chorób nerek i ślepoty10,11,12

•  W niektórych krajach UE istnieją ograniczenia nawet 
w zakresie najbardziej podstawowej opieki  
diabetologicznej.2,8,13,14

Niezaspokojone potrzeby zdrowotne:

• Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną:
 - Schyłkowej niewydolności nerek15

 -  Nowych przypadków ślepoty u dorosłych w wieku 
produkcyjnym16,17

•  Cukrzyca prowadzi do 3-5 razy wyższego ryzyka 
wystąpienia chorób serca18 i podwaja ryzyko udaru19

•  Cukrzyca zwiększa ryzyko amputacji stopy 23-krotnie.20

Wpływ na zdrowie wykraczający poza cukrzycę:

08
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Podsumowanie: Co mozna zrobic?

•  Populacyjne programy profilaktyki mogą zmierzyć 
się z czynnikami ryzyka wspólnymi dla większości 
chorób przewlekłych, w tym dla cukrzycy.

•  Dzięki podejściu „Zdrowie we wszystkich  
strategiach” można zaplanować i zbudować 
zdrowsze społeczności dzięki lepszej polityce 
mieszkaniowej, lepszemu planowaniu, zatrudnieniu 
i innym strategiom społecznym.

Podejście do  
profilaktyki cukrzycy  
jako do profilaktyki 
choroby przewlekłej

Czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy 
są wspólne dla wielu innych chorób 
przewlekłych (np. palenie papierosów, 
niezbilansowana dieta, brak  
aktywności fizycznej i nadwaga), które 
występują częściej u osób o niskim 
statusie społeczno-ekonomicznym 

•  Programy intensywnej zmiany behawioralnej mogą 
być skierowane do osób z wysokim ryzykiem

•  Programy badań przesiewowych mogą pomóc w 
zapewnieniu o wiele wcześniejszego rozpoznania

•  Modele środowiskowe mogą powiązać badania 
przesiewowe, profilaktykę i opiekę diabetologiczną

Profilaktyka cukrzycy  
u osób z ryzykiem i  
wczesne wykrycie 
cukrzycy

Dzięki skutecznej profilaktyce  
moglibyśmy obniżyć liczbę osób  
z cukrzycą typu 2 o połowę. Nawet 
połowa przypadków cukrzycy  
pozostaje nierozpoznana, a opóźnienie 
w rozpoznaniu może wynosić nawet 
7 lat. 

Dlaczego to jest ważne? Co można zrobić

1. Profilaktyka cukrzycy

Strategie postępowania w zakresie cukrzycy muszą skupiać się na profilaktyce cukrzycy, a także na poprawie opieki nad osobami, które  
zachorują na cukrzycę w przyszłości. Ponadto, jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za pewne, bardziej wrażliwe grupy osób z cukrzycą (np. 
za dzieci i osoby w podeszłym wieku), ponieważ mają one specyficzne potrzeby, które są często zaniedbywane w istniejących strategiach. 

Priorytetowe obszary działania

WPROWADZENIE OBSZARY  
PRIORYTETOWE

PRZYDATNE  
INFORMACJE

Czemu służy pakiet 
narzędziowy? Podsumowanie Jak korzystać z pakietu 

narzędziowego



10

•  Skoncentrowane na pacjencie, wielodyscyplinarne 
modele opieki mogą zintegrować profilaktykę 
powikłań oraz postępowanie w zakresie chorób 
współwystępującymi z kontrolą stężenia glukozy

Zapewnienie opieki  
diabetologicznej 
wykraczającej poza  
kontrolę stężenia  
glukozy we krwi

Powikłania cukrzycy (np. choroby serca,  
udar i niewydolność nerek) mają duży 
wpływ na przedwczesną umieralność i 
jakość życia osób z cukrzycą. Kreują także 
największe koszty, w szczególności  
koszty hospitalizacji. Całkowite koszty 
opieki zdrowotnej w Europie wynoszą 
około 200 mld 1 rocznie.

•  Zapewnienie zindywidualizowanej edukacji pacjenta  
i wsparcia ze strony wyszkolonego personelu  
diabetologicznego w celu zaangażowania wszystkich 
pacjentów i ich rodzin w leczenie

•  Zwiększenie świadomości znaczenia edukacji  
pacjenta w szkoleniu zawodowym i akredytacji

•  Dostosowanie edukacji pacjenta do potrzeb grup 
etnicznych i grup nieuprzywilejowanych

Edukacja pacjenta i  
zaangażowanie się w 
leczenie

Nawet 95% postępowania w  
cukrzycy to zaangażowanie się 
pacjenta w leczenie, jednak edukacja 
pacjenta pozostaje nadal „brakującym 
ogniwem” w opiece diabetologicznej. 

•  Zmierzanie do zmniejszenia nierówności w dostępie 
do rozpoznania, monitorowania i opieki

•  Wykorzystanie narodowych planów walki z cukrzycą 
w celu określenia wytycznych dla długoterminowych 
strategii innowacyjnych i inwestycji oraz zapewnienie, 
że zachęty do innowacji zostają utrzymane mimo 
ograniczeń finansowych

Zapewnienie dostępu  
do opieki i wspieranie  
innowacji w  
postępowaniu w  
cukrzycy

W niektórych krajach istnieją  
ograniczenia w dostępie do nawet 
najbardziej podstawowych aspektów 
opieki diabetologicznej (np. pasków 
testowych do glukometrów). Kryzys 
ekonomiczny pogłębia istniejące luki 
w opiece diabetologicznej i hamuje 
innowacje.

Priorytetowe obszary działania Dlaczego to jest ważne? Co można zrobić

2. Utrzymywanie osób chorych na cukrzyce w dobrym zdrowiu i samopoczuciu
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•  Zapewnienie lepszego szkolenia w szkołach  
odnośnie do postępowania w cukrzycy

•  Zapewnienie wytycznych opieki, łączących szkoły 
z opieką zdrowotną oraz zapewnienie każdemu 
dziecku zindywidualizowanego planu opieki  
zdrowotnej

Dzieci z cukrzycą w  
szkole

Cukrzyca jest drugą po astmie  
najczęściej występującą chorobą u 
dzieci. Szkołom jednak często brakuje 
szkoleń i środków na zaspokojenie 
potrzeb dzieci z cukrzycą.

•  Stworzenie określonych standardów i celów w 
postępowaniu w zakresie cukrzycy u osób w  
podeszłym wieku w wytycznych i modelach opieki

•  Zapewnienie lepszej opieki dla mieszkańców 
domów opieki chorych na cukrzycę.

Osoby w podeszłym  
wieku chorujące na 
cukrzycę

Osoby w podeszłym wieku to  
największa grupa osób z cukrzycą. 
Blisko jedna czwarta mieszkańców 
domów opieki choruje na cukrzycę. 

3. Szczególna odpowiedzialnosc

Priorytetowe obszary działania Dlaczego to jest ważne? Co można zrobić
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Jak korzystac z pakietu narzedziowego:  
kluczowe ikony i nawigacja

Pakiet narzędziowy skupia się na 7 priorytetowych obszarach działania.  
Wybierz kluczowe obszary, które uważasz za najważniejsze i pracuj wraz 
ze swoimi wyborcami i interesariuszami nad znalezieniem rozwiązań, które 
najlepiej sprawdzą się w danym środowisku lokalnym.

Podejście  
ogólnopopulacyjne

Profilaktyka i badania 
przesiewowe

Opieka  
wielodyscyplinarna

Wzmocnienie  
roli pacjenta

Innowacje i dostęp  
do opieki Dzieci w szkołach Osoby w  

podeszłym wieku

Podchwytliwe  
pytania, na 

które być może 
będziesz musiał 
odpowiedzieć

Krótkie  
podsumowanie, 
dlaczego jest 
to ważne i  
co wiadomo  
w tej kwestii

Z kim  
należy się 
skontak-
tować

Wnioski  
wyciągnięte 
podczas 
wdrożenia

Wezwanie  
do działania 
od jednego z 
członków  

sieci  
ExPAND, 30  
sekundowe  

podsumowanie  
i wskazanie  
konkretnych 
sposobów  

zmiany

Jakie  
rozwiązania 
sprawdziły 
się gdzie 
indziej

Przydatne  
linki i  

piśmiennictwo

Podsumowanie 
dowodów

Kluczowe kwestie, 
które należy  

rozważyć
Kogo należy  
zaangażować

Studia  
przypadków

Piśmiennictwo i 
materiały źródłowe

Pytania i  
odpowiedzi

Podstawowe  
informacje

7  
priorytetowych 

obszarów 
działania

Każdy  
priorytetowy 

obszar działania 
skonstruowany 
jest w podobny 

sposób.
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Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

•  Rządy mogą wdrożyć podejście profilaktyczne Europejskiego Sojuszu przeciw 
Chorobom Przewlekłym (European Chronic Disease Alliance’s Unified  
Prevention Approach) – zestaw działań w polityce publicznej podejmowanych w 
celu poprawy w dziedzinie diety i ćwiczeń fizycznych oraz ograniczenia palenia  
papierosów i spożycia alkoholu.4

•  Władze państwowe, regionalne i samorządowe mogą podejmować działania 
w celu budowy zdrowszej społeczności i zmierzenia się ze „środowiskiem 
sprzyjającym otyłości” w dziedzinie planowania, polityki mieszkaniowej, transportu, 
rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i innych.4,10

•  Można zastosować podejście „zdrowie we wszystkich strategiach”,7,9 np.  
poprzez ustanowienie zdrowia priorytetem polityki publicznej i przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na zdrowie we wszystkich departamentach rządowych.

•  Państwowe kampanie uświadamiające i marketing społeczny promujący zdrowe 
wybory także mogą okazać się skuteczne. 

•  Konieczne są badania, aby lepiej zrozumieć podejście populacyjne do poprawy 
zdrowia, oraz oddziaływanie podejścia „zdrowie we wszystkich strategiach” na 
gospodarkę I zdrowie publiczne.3

•  Żadna grupa nie może prowadzić własnego kalendarza działań – rządy,  
specjaliści, przedstawiciele pacjentów oraz sektor prywatny mogą opracować 
wspólne wytyczne odnoszące się do różnych chorób przewlekłych i skierowane 
przeciwko wspólnym czynnikom ryzyka. Mogą przemówić wspólnym głosem na 
korzyść wprowadzenia zmian, konsolidacji wzajemnie ze sobą powiązanych  
inicjatyw, wspólnie się uczyć i w ten sposób zmniejszyć koszty opracowania i  
świadczenia opieki.

Priorytety działań

5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę

1.  Większość obciążenia cukrzycą typu 2 jest wywołana czynnikami możliwymi do 

zapobieżenia, takimi jak: otyłość, zła dieta, brak ćwiczeń fizycznych, palenie  

papierosów I spożycie alkoholu.1,2,3

2.  Te same czynniki wywołują szerszą epidemię chorób przewlekłych w całej  

Europie.4,5 Problem ten określa się jako „zbyt ważny, aby pozwolić sobie na  

niepowodzenie”6 i stanowi on poważne zagrożenie dla naszej przyszłości społecznej i 

ekonomicznej7;8 porównywalne do niedawnego kryzysu gospodarczego.3;9

3.  Obecne działania profilaktyczne w zakresie chorób przewlekłych są  

niewystarczające.10 11 W tej sytuacji, otyłość mogłaby zniwelować korzyści zdrowotne 

wynikające ze skutecznego promowania profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i 

strategii skierowanych przeciwko paleniu papierosów do roku 2020.4

4.  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia i Parlament 

Europejski wezwały do stworzenia wspólnych modeli profilaktyki skierowanych 

przeciwko chorobom przewlekłym, aby zwalczać tę epidemię,3,12,7 które aby przynieść 

skutki na szeroką skalę muszą obejmować połączone działania ogólnospołeczne. 

5.   Profilaktyka musi wykraczać poza strategie zdrowotne. Na zachowania zdrowotne 

wpływają złożone determinanty społeczne i środowiskowe, a zmian nie da się  

przeprowadzić bez zmierzenia się z ich przyczynami.7,13,10

„Podejście ogólnospołeczne to jedyne rzeczywiste rozwiązanie dla epidemii 
cukrzycy. Cukrzyca stanowi część o wiele szerszej epidemii chorób  
przewlekłych, której sprzyjają czynniki społeczne, środowiskowe i  
behawioralne. Nie możemy zwyczajnie „poprawić” ludzkich zachowań. Musimy 
zrozumieć ich źródła i pracować wspólnie z innymi sektorami społeczeństwa i 
rządu w celu promowania zdrowszego stylu życia w całej populacji.”
Joao Nabais, Przewodniczący, Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna  
(International Diabetes Federation) Europa
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•  Podejście „Zdrowie we wszystkich strategiach” umożliwia przyjęcie przez rządy zdrowia jako najistotniejszego celu. Mogą one także 
doprecyzować wkład poszczególnych agencji i obszarów strategii w poprawę zdrowia i dobrobytu w całej populacji.

•  Negatywne zachowania zdrowotne same są wywołane determinantami społecznymi i środowiskowymi o szerszym zakresie, a 
wpływ na nie może znajdować się poza zakresem kompetencji tradycyjnych agencji ochrony zdrowia.5,12 Inicjatywy z zakresu profilaktyki 
cukrzycy i chorób przewlekłych muszą mierzyć się z tymi przyczynami, jeśli mają odnieść skutek.10

•  Choroby przewlekłe obejmują choroby serca, udar, cukrzycę, choroby nerek, nowotwory, choroby układu oddechowego i  
wątroby.3,4 Niektóre choroby, takie jak nadciśnienie i wysokie stężenie cholesterol, są osobnymi chorobami przewlekłymi, a zarazem 
czynnikami ryzyka wystąpienia innych chorób przewlekłych, np. cukrzycy.

•  Pojawiają się sojusze przeciw chorobom przewlekłym, uznające czynniki ryzyka wspólne dla najważniejszych chorób przewlekłych, 
takie jak nadwaga, zła dieta, brak ćwiczeń fizycznych, palenie papierosów i spożycie alkoholu.4

•  Cukrzyca wiąże się ściśle z innymi chorobami przewlekłymi. Badania wykazały, że profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych jest 
równie ważna, jeśli nie ważniejsza, w redukcji umieralności i zachorowalności u pacjentów z cukrzycą, jak kontrola stężenia glukozy we 
krwi.14,15

•  Choroby przewlekłe stanowią ogromne obciążenie dla społeczeństwa. Są przyczyną 86% zgonów w Europie i 77% całkowitych  
wydatków na opiekę zdrowotną,3 choć większość z nich jest możliwa do leczenia, a nawet uleczalna.4

•  Obecne zachowania zdrowotne są przyczyną poważnych obaw. Występowanie otyłości potroiło się w ciągu ostatnich 25 lat,16 tylko 1 na 
4 Europejczyków w wieku 15 lat podejmuje ćwiczenia fizyczne w stopniu umiarkowanym do intensywnego, a tylko 1 na 3 spożywa  
codziennie jedną lub więcej porcję świeżych warzyw.17

•  Za mało inwestuje się w profilaktykę. Obciążenie związane ze złym stanem zdrowia wywołanym chorobą przewlekłą jest w dużym stopniu 
możliwe do uniknięcia,4 choć ogromna większość budżetu przeznaczonego na zdrowie wydawana jest obecnie na leczenie i opiekę nad  
chorym, a jedynie niewielki ułamek przeznacza się na profilaktykę. 

 

Co to oznacza?

Dlaczego jest to ważne

B.  Podsumowanie dowodów

16

Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

Podejście  
ogólnopopulacyjne

Profilaktyka i badania 
przesiewowe

Opieka  
wielodyscyplinarna

Wzmocnienie  
roli pacjenta

Innowacje i dostęp  
do opieki Dzieci w szkołach Osoby w  

podeszłym wieku

OBSZARY  
PRIORYTETOWEWPROWADZENIE PRZYDATNE  

INFORMACJE

Podsumowanie 
dowodów

Kluczowe kwestie,  
które należy rozważyć

Kogo należy  
zaangażować

Studia  
przypadków

Piśmiennictwo i 
materiały źródłowe

Pytania i  
odpowiedzi

Podstawowe  
informacje



•  Zachowania zdrowotne to złożony problem społeczny, który (jak dowiedziono) trudno odwrócić stosując wyłącznie jeden obszar strategii 
postępowania w chorobie przewlekłej.4,13

•  Inwestycja w profilaktykę przynosi korzyści gospodarcze. Przykładowo, w dużym badaniu profilaktyki cukrzycy przeprowadzonym w 
USA wykazano korzyść z większej partycypacji społecznej, pozwalającej zaoszczędzić 160 dni pracujących na każde 100 osób objętych 
badaniem.18

•  Małe zmiany mogą zaowocować dużymi korzyściami w zakresie innych chorób przewlekłych, w szczególności jeśli zastosuje się je na 
dużą skalę: 

 -   Utrata masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej, jak wykazano, redukują czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych 
(ciśnienie krwi, stężenie cholesterolu) w okresie zaledwie 6 miesięcy.19

 -   Tylko dwie i pół godziny umiarkowanego wysiłku fizycznego tygodniowo może obniżyć ryzyko wystąpienia cukrzycy o 44-66% w  
porównaniu do osób ćwiczących przez 1 godzinę lub mniej.20

 -   Zwiększenie aktywności fizycznej zmniejszy otyłość, występowanie chorób sercowo-naczyniowych i układu oddechowego, nowotworów i 
poprawi zdrowie psychiczne.4

•  90% chorób serca wywołanych jest przez „wielką czwórkę” zachowań związanych ze stylem życia (brak ćwiczeń fizycznych, niezdrowa 
dieta, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu).4

•  Profilaktyka cukrzycy na poziomie populacji jest nową dziedziną nauki.19 Sugeruje to, że chociaż zmiana behawioralna rzeczywiście 
będzie zapobiegać cukrzycy, inwestycja w takie podejście powinna dotyczyć także najważniejszych chorób przewlekłych.4

Na co wskazują dowody

B.  Podsumowanie dowodów
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C.  Realizacja 

Wnioski na przyszłość Kluczowe kwestie, które należy Działania, jakie należy podjąć  
   rozważyć

W społeczeństwach zachęcających do  Jak możemy zmierzyć się z leżącymi u źródeł tych 
niezdrowych zachowań,  zachowań determinantami zdrowotnymi 
rozpowszechnianie informacji lub  wpływającymi na codzienne wybory w zakresie 
skupienie się na indywidualnej zmianie  stylu życia?  
behawioralnej nie wystarczy.10 

Na poziomie organizacyjnym i wśród  Czy rozumiemy, że istnieje wiele czynników 
specjalistów istnieje wiele barier we  zniechęcających i/lub barier we współpracy, które 
współpracy w zakresie różnych chorób  jak dotąd blokowały wspólne podejście 
przewlekłych  profilaktyczne? Co będzie inaczej tym razem? 

Różne populacje napotkają bardzo  Czy rozumiemy potrzeby i okoliczności, w jakich  
odmienne bariery i wpływy  znajdują się różne grupy społeczne (osoby w 
społeczno-ekonomiczne (np. czynniki  podeszłym wieku, młodzież, mniejszości etniczne, 
ekonomiczne, kulturalne, językowe) grupy znajdujące się w trudnej sytuacji,…)?

Musimy przenieść punkt ciężkości z  Zmiany behawioralnej nie można „narzucić” ludziom.  
edukacji pacjenta na wzmocnienie roli Czy nasz system potrafi motywować i wspierać  
obywatela ludzi tak, aby pomóc im w poprawie samopoczucia  
  i jakości życia?

Profilaktyka może wymagać argumentów  Czy możemy określić zwrot jaki różne agencje  
biznesowych o charakterze „zainwestuj, publiczne mogą osiągnąć z inwestycji w profilaktykę  
aby zaoszczędzić” w celu uzasadnienia chorób przewlekłych? 
inwestycji

Kluczowe 
kwestie, 
które  
należy  
rozważyć 

wnioski na 
przyszłość  
wyciągnięte 
podczas 
wdrażania
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Przedstawiciele pacjentów z chorobami  Mogą zapewnić wspólne i potężne wezwanie rządów 
przewlekłymi do działania. 

Ministerstwa  Aby zmierzyć się z ukrytymi determinantami  
zdrowotnymi oraz podejściem „zdrowie we wszystkich  
strategiach” w dziedzinie  
• rozwoju gospodarczego 
• planowania przestrzennego w miastach 
• transportu 
• sportu i rekreacji  
• środowiska naturalnego 
• gospodarki mieszkaniowej 
• edukacji 
• dobrobytu i opieki społecznej 
• regulacji dotyczących przemysłu

Podmioty wydające wytyczne kliniczne  Aby wyjaśnić w jaki sposób wspólne podejścia w  
zakresie chorób przewlekłych mogą przekładać się  
na rutynową dobrą praktykę.

Świadczeniodawcy  Mogą pomóc w dostosowaniu systemów opieki  
zdrowotnej, personelu i infrastruktury do wdrażania  
programów profilaktyki oraz wczesnej pomocy  
potrzebującym w zakresie wszystkich chorób  
przewlekłych.

Stowarzyszenia zawodowe (lekarzy,  Mogą pokierować działaniami zmierzającymi do  
pielęgniarek, pracowników opieki zapewnienia oceny i wsparcia programów  
społecznej…) profilaktycznych ze strony swoich członków.
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Sektor prywatny (branża life science,  Mogą stać się przykładowymi podmiotami  
ubezpieczyciele, duże firmy (pracodawcy) zapewniającymi zdrowe miejsca pracy oraz  
  skonstruowany projekt środowiska pracy. Zdrowy  
  personel i dostęp do zdrowych wyborów w zakresie  
  stylu życia w czasie podróży do i z pracy przynosi  
  istotne korzyści gospodarcze i dotyczące  
  produktywności.

Uniwersytety i jednostki badawcze Mogą prowadzić badania argumentów  
  przemawiających za inwestycją w podejście  
  ogólnopopulacyjne w profilaktyce.

Media (prasa, nadawcy radiowi i  Mogą zwiększać świadomość zdrowych wyborów w  
telewizyjni, internet, media stylu życia na obszarze całego państwa, w różnych  
społecznościowe) grupach społecznych. 
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Narodowy Plan Profilaktyki Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej 

(International Diabetes Federation National Prevention Plan)21

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) wezwała do wdrożenia Narodowych 

Planów Profilaktyki obejmujących:

Grupy wsparcia
• wspieranie państwowych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

• promowanie argumentów ekonomicznych przemawiających na rzecz profilaktyki

Wsparcie środowiskowe

• Zapewnienie edukacji w szkołach w zakresie: odżywiania i aktywności fizycznej

•  Promowania okazji do aktywności fizycznej poprzez planowanie urbanistyczne  

(np. zachęcanie do jazdy na rowerze i spacerów)

• Wspieranie obiektów sportowych dla całej populacji

Środki podatkowe i legislacyjne

• Ceny, oznaczanie i reklama żywności

•  Uchwalenie i egzekwowanie regulacji w zakresie ochrony  

środowiska i infrastruktury, tj. planowania urbanistycznego  

i strategii transportu w celu zwiększenia aktywności fizycznej

Zaangażowanie sektora prywatnego

• Promowanie zdrowia w miejscu pracy

•  Zapewnienie zdrowych strategii żywieniowych w przemyśle  

spożywczym

Komunikaty w mediach

• Lepszy poziom wiedzy i motywacji w populacji

•  Zastosowanie wielu różnych źródeł informacji (prasa, TV, radio,  

media społecznościowe) 

Studium przypadku 1

Program „Change4Life” (UK)22 
Program „Change4Life” w UK to program rządowy prowadzony w celu zapobiegania 
nadwadze poprzez zachęcanie ludzi do lepszego odżywiania się i większej  aktywności fizycznej. Program miał być w zamierzeniu „ruchem społecznym”, aby 
odróżniać się od wcześniejszych, wysoce nieskutecznych inicjatyw rządowych 
promujących zmianę behawioralną. Program skierowany był do młodych rodzin  
poprzez reklamę telewizyjną, prasową, na billboardach i w Internecie. Kampania miała częściowo charakter eksperymentalny, ale ocena przeprowadzona w 
2012 roku wskazała pewne zachęcające osiągnięcia. Na przykład, rozpoznawalność 
kampanii w grupach docelowych była wysoka (9 na 10 matek z dziećmi poniżej 11 
roku życia rozpoznawało ją), 1 milion matek twierdziło, że wprowadziły zmiany w 
zachowaniach swoich dzieci bezpośrednio wskutek kampanii, a 25 000 wolontariuszy 
zrekrutowano do pomocy swoim rodzinom i innym osobom we wprowadzeniu  
pozytywnych zmian zdrowotnych. 

 
Studium przypadku 2 

Fiński Program Program Rozwoju na rzecz Profilaktyki i Opieki Diabetologicznej w Finlandii 

(Finnish Development Programme for the Prevention and Care of Diabetes) (Finlandia)23 

DEHKO to pierwsza narodowa strategia na świecie obejmująca populacyjną profilaktykę cukrzycy typu 2. 

Stworzono ją po sukcesie wcześniejszego Fińskiego Badania Profilaktyki Cukrzycy (Finnish Diabetes 

Prevention Study) a prowadziło ją Fińskie Towarzystwo Diabetologiczne (Finnish Diabetes Association) w 

ścisłej współpracy z Fińskim Towarzystwem Kardiologicznym,(Finnish Heart Association). Sojusz prowadził 

nową kampanię zatytułowaną „Jedna mała decyzja dziennie”, która obejmowała modele edukacji grupowej 

w zakresie zarządzania masą ciała, trening z instruktorem oraz spotkania z grupami rówieśniczymi w celu 

pomocy we wprowadzeniu zmian w stylu życia. Program DEHKO rozpoczęto w 2000 roku, a jego cele miały 

zostać osiągnięte do roku 2010, w tym 25 konkretnych zaleceń działania. Obejmowały one mobilizację 

pracowników ochrony zdrowia w zakresie modelu połączonej opieki diabetologicznej i kardiologicznej, w tym 

dostęp do występujących w nowej roli dietetyków środowiskowych w ramach podstawowej opieki  

zdrowotnej i medycyny pracy, ustanowienie grup wsparcia dotyczących zarządzania masą ciała jako stałego 

elementu ośrodków zdrowia i ośrodków medycyny pracy.

DEHKO
Studium przypadku 3 
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D.  Studia przypadków (kontynuacja)

Wezwanie do Działania Europejskiego Sojuszu przeciw Chorobom Przewlekłym 
(European Chronic Disease Alliance Call to Action) (w całej Europie)4 ECDA opublikowało serię celów, jakie powinien przyjąć każdy rząd w ramach populacyjnej 
strategii profilaktyki chorób przewlekłych. Określa on realistyczne środki, które można podjąć 
i poprzeć istniejącymi dowodami, zmierzające do zmiany behawioralnej i w stylu życia, oraz 
określa najistotniejszy cel w postaci redukcji liczby możliwych do uniknięcia zgonów z przyczyn 
sercowo-naczyniowych, nowotworów, cukrzycy, przewlekłych chorób układu oddechowego, 
nerek i wątroby o 25% do roku 2025. Środki obejmują strategie podatkowe, regulacje  
dotyczące przemysłu, ochronę dzieci, zmniejszenie liczby palaczy, spożycia soli oraz 
niewystarczającej ilości wysiłku fizycznego, a także strategie zmierzające do integracji 
postępowania w zakresie chorób niezakaźnych w ramach systemu opieki zdrowotnej, w  
szczególności na poziomie opieki podstawowej. 

ECDA
Studium przypadku 4 

Karta stanu zdrowia Światowego Stowarzyszenia Lekarzy  

(World Health Professions Alliance (WHPA)) (na całym świecie)25 

WHPA to łatwy w użyciu, praktyczny przewodnik pomagający pacjentom i ich 

lekarzom w monitorowaniu i obniżaniu ryzyka wystąpienia chorób niezakaźnych 

(NCDs). Karta stanu zdrowia pomaga pacjentom ocenić swoje zachowania poprzez 

zastosowanie „czerwonego światła”. Cztery wskaźniki biometryczne (BMI, stężenie 

cholesterolu i glukozy we krwi oraz ciśnienie krwi) oraz cztery współczynniki stylu 

życia pozwalają na kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta. Karta ma na celu 

pomóc lekarzom w udzieleniu zindywidualizowanej porady i leczeniu dostosowanym 

do pacjenta, a także podkreślić powiązania pomiędzy społecznymi determinantami  

zdrowotnymi a chorobami niezakaźnymi, poszerzając zakres do chorób  

psychicznych i jamy ustnej. 

 
Studium przypadku 6 
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Wspólne wytyczne ESC i EASD – Europejskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego (European Society of Cardiology) i Europejskiego 

Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (European Association for the 

Study of Diabetes) (w całej Europie)24

ESC i EASD uznały, że cukrzyca i choroba sercowo-naczyniowa często objawiają 

się jako „dwie strony medalu” i zidentyfikowały potrzebę jasnego i wspólnego 

protokołu dla klinicystów, aby zrozumieli oni optymalny sposób postępowania w 

obu chorobach, obejmujący badanie przesiewowe, profilaktykę i leczenie.  

Niniejsze wytyczne zawierają jasny model rozpoznania i podejmowania decyzji 

oraz streszczenie dla praktykujących lekarzy. 

 
Studium przypadku 5 
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E.  Pytania i odpowiedzi

Q

A
23

Q

A

To prawda, że każdy musi mieć prawo 
rozumienia swojego własnego zdrowia, a 
nie wszyscy będą chcieli zmienić swoje 
nawyki. Jednak indywidualne wybory 
często dokonywane są pod wpływem 
czynników takich jak środowisko  
zbudowane oraz szanse społeczne i  
ekonomiczne stojące przed każdą 
osobą.10;13

Zdrowy tryb życia to wybór  
indywidualny – rządy nie mogą nic 
zrobić, aby poprawić nawyki ludzi. 

Systemy opieki zdrowotnej nie mogą 
samodzielnie sprostać wyzwaniu  
profilaktyki chorób przewlekłych takich  
jak cukrzyca.7 Cukrzyca najczęściej 
występuje u osób o niższym statusie  
społeczno-ekonomicznym26, a złe warunki  
mieszkaniowe, zła dieta, edukacja i inne 
czynniki społeczne odgrywają ważną rolę 
w zwiększaniu liczby osób z cukrzycą i  
innymi chorobami przewlekłymi.13;7 Dlatego 
też konieczna jest wspólna odpowiedź 
rządu, która może zmierzyć się z  
wszystkimi wymienionymi czynnikami, a 
nie tylko tradycyjnie pojmowana strategia  
z obszaru „zdrowia”.3,7

Dlaczego inne departamenty rządowe 
muszą zaangażować się w kwestie 
zdrowotne? 

Zdrowie to dobrobyt:4 zdrowsza 
populacja daje bardziej produktywne 
społeczeństwo, a w długim terminie zwrot 
z inwestycji dla społeczeństwa stanowić 
będzie lepsza społeczna i ekonomiczna 
zdolność produkcyjna w całej populacji.7,9 
Cele zdrowotne mogą też wspierać inne 
cele strategiczne (np. większa aktywność 
fizyczna zmniejsza obciążenie systemu 
transportu i zanieczyszczenie).

Jakiego zwrotu z inwestycji w  
zdrowie mogą oczekiwać inne  
ministerstwa?

Nie jest tak. Program postępowania 
jest bardzo prosty: pomaganie wszystkim 
we wprowadzaniu niewielkich zmian w 
nawykach dotyczących diety, aktywności 
fizycznej, palenia i spożycia alkoholu.4  
Ministerstwo Zdrowia odpowiada za  
kierowanie opracowaniem strategii  
narodowych, które identyfikują skuteczne i 
możliwe do osiągnięcia działania ze strony 
innych agencji, np. budownictwa  
mieszkaniowego, edukacji, transportu i  
innych strategii społecznych. Takie  
podejście może wymagać nowego  
sposobu myślenia, ale będzie warto:  
choroby przewlekłe są przyczyną 86% 
zgonów w Europie3 i 70-80% wszystkich 
wydatków na opiekę zdrowotną,3 choć 
można zapobiec większości z tych  
obciążeń. 

We wszystkich podejściach  
strategicznych zdrowie jest zbyt 
trudną i złożoną kwestią, aby miało 
znaczenie praktyczne.
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Piśmiennictwo 
1 World Health Organisation. Diabetes: Fact sheet N°312. 2013. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/

2 World Health Organisation, International Diabetes Federation Europe. Diabetes Action Now. 2004. http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924159151X.pdf
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Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzyca jako część profilaktyki chorób przewlekłych





















„Podejście ogólnospołeczne to jedyne rzeczywiste rozwiązanie dla epidemii cukrzycy. Cukrzyca stanowi część o wiele szerszej epidemii chorób przewlekłych, której sprzyjają czynniki społeczne, środowiskowe i behawioralne. Nie możemy zwyczajnie „poprawić” ludzkich zachowań. Musimy zrozumieć ich źródła i pracować wspólnie z innymi sektorami społeczeństwa i rządu w celu promowania zdrowszego stylu życia w całej populacji.” 



Joao Nabais, Przewodniczący, Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (International Diabetes Federation) Europa

A. PODSTAWOWE INFORMACJE



5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę



· Większość obciążenia cukrzycą typu 2 jest wywołana czynnikami możliwymi do zapobieżenia, takimi jak: otyłość, zła dieta, brak ćwiczeń fizycznych, palenie papierosów I spożycie alkoholu. 1,2,3

· Te same czynniki wywołują szerszą epidemię chorób przewlekłych w całej Europie. 4,5 Problem ten określa się jako „zbyt ważny, aby pozwolić sobie na niepowodzenie” 6 i stanowi on poważne zagrożenie dla naszej przyszłości społecznej i ekonomicznej 7;8 porównywalne do niedawnego kryzysu gospodarczego.3;9

· Obecne działania profilaktyczne w zakresie chorób przewlekłych są niewystarczające.10 11 W tej sytuacji, otyłość mogłaby zniwelować korzyści zdrowotne wynikające ze skutecznego promowania profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i strategii skierowanych przeciwko paleniu papierosów do roku 2020.4

· Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia i Parlament Europejski wezwały do stworzenia wspólnych modeli profilaktyki skierowanych przeciwko chorobom przewlekłym, aby zwalczać tę epidemię,3,12,7 które aby przynieść skutki na szeroką skalę muszą obejmować połączone działania ogólnospołeczne. 

· Profilaktyka musi wykraczać poza strategie zdrowotne. Na zachowania zdrowotne wpływają złożone determinanty społeczne i środowiskowe, a zmian nie da się przeprowadzić bez zmierzenia się z ich przyczynami.7,13,10



Priorytety działań



· Rządy mogą wdrożyć podejście profilaktyczne Europejskiego Sojuszu przeciw Chorobom Przewlekłym (European Chronic Disease Alliance’s Unified Prevention Approach)  – zestaw działań w polityce publicznej podejmowanych w celu poprawy w dziedzinie diety i ćwiczeń fizycznych oraz ograniczenia palenia papierosów i spożycia alkoholu.4

· Władze państwowe, regionalne i samorządowe mogą podejmować działania w celu budowy zdrowszej społeczności i zmierzenia się ze „środowiskiem sprzyjającym otyłości” w dziedzinie planowania, polityki mieszkaniowej, transportu, rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i innych.4,10

· Można zastosować podejście „zdrowie we wszystkich strategiach”,7,9 np. poprzez ustanowienie zdrowia priorytetem polityki publicznej i przeprowadzenie oceny oddziaływania na zdrowie we wszystkich departamentach rządowych.

· Państwowe kampanie uświadamiające i marketing społeczny promujący zdrowe wybory także mogą okazać się skuteczne. 

· Konieczne są badania, aby lepiej zrozumieć podejście populacyjne do poprawy zdrowia, oraz oddziaływanie podejścia „zdrowie we wszystkich strategiach” na gospodarkę I zdrowie publiczne. 3

· Żadna grupa nie może prowadzić własnego kalendarza działań – rządy, specjaliści, przedstawiciele pacjentów oraz sektor prywatny mogą opracować wspólne wytyczne odnoszące się do różnych chorób przewlekłych i skierowane przeciwko wspólnym czynnikom ryzyka. Mogą przemówić wspólnym głosem na korzyść wprowadzenia zmian, konsolidacji wzajemnie ze sobą powiązanych inicjatyw, wspólnie się uczyć i w ten sposób zmniejszyć koszty opracowania i świadczenia opieki.

B. PODSUMOWANIE DOWODÓW



Co to oznacza



· Podejście „Zdrowie we wszystkich strategiach”  umożliwia przyjęcie przez rządy zdrowia jako najistotniejszego celu.  Mogą one także doprecyzować wkład poszczególnych agencji i obszarów strategii w poprawę zdrowia i dobrobytu w całej populacji.

· Negatywne zachowania zdrowotne same są wywołane determinantami społecznymi i środowiskowymi o szerszym zakresie, a wpływ na nie może znajdować się poza zakresem kompetencji tradycyjnych agencji ochrony zdrowia.5,12 Inicjatywy z zakresu profilaktyki cukrzycy i chorób przewlekłych muszą mierzyć się z tymi przyczynami, jeśli mają odnieść skutek.10

· Choroby przewlekłe obejmują choroby serca, udar, cukrzycę, choroby nerek, nowotwory, choroby układu oddechowego i wątroby.3,4 Niektóre choroby, takie jak nadciśnienie i wysokie stężenie cholesterol, są osobnymi chorobami przewlekłymi, a zarazem czynnikami ryzyka wystąpienia innych chorób przewlekłych, np. cukrzycy.

· Pojawiają się sojusze przeciw chorobom przewlekłym, uznające czynniki ryzyka wspólne dla najważniejszych chorób przewlekłych, takie jak nadwaga, zła dieta, brak ćwiczeń fizycznych, palenie papierosów i spożycie alkoholu.4



Dlaczego jest to ważne



· Cukrzyca wiąże się ściśle z innymi chorobami przewlekłymi. Badania wykazały, że profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza, w redukcji umieralności i zachorowalności u pacjentów z cukrzycą, jak kontrola stężenia glukozy we krwi.14,15

· Choroby przewlekłe stanowią ogromne obciążenie dla społeczeństwa. Są przyczyną 86% zgonów w Europie i 77% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną,3 choć większość z nich jest możliwa do leczenia, a nawet uleczalna.4

· Obecne zachowania zdrowotne są przyczyną poważnych obaw. Występowanie otyłości potroiło się w ciągu ostatnich 25 lat,16  tylko 1 na 4 Europejczyków w wieku 15 lat podejmuje ćwiczenia fizyczne w stopniu umiarkowanym do intensywnego, a tylko 1 na 3 spożywa codziennie jedną lub więcej porcję świeżych warzyw.17

· Za mało inwestuje się w profilaktykę. Obciążenie związane ze złym stanem zdrowia wywołanym chorobą przewlekłą jest w dużym stopniu możliwe do uniknięcia,4 choć ogromna większość budżetu przeznaczonego na zdrowie wydawana jest obecnie na leczenie i opiekę nad chorym, a jedynie niewielki ułamek przeznacza się na profilaktykę. 









Na co wskazują dowody



· Zachowania zdrowotne to złożony problem społeczny, który (jak dowiedziono) trudno odwrócić stosując wyłącznie jeden obszar strategii postępowania w chorobie przewlekłej. 4,13

· Inwestycja w profilaktykę przynosi korzyści gospodarcze. Przykładowo, w dużym badaniu profilaktyki cukrzycy przeprowadzonym w USA wykazano korzyść z większej partycypacji społecznej, pozwalającej zaoszczędzić 160 dni pracujących na każde 100 osób objętych badaniem.18

· Małe zmiany mogą zaowocować dużymi korzyściami w zakresie innych chorób przewlekłych, w szczególności jeśli zastosuje się je na dużą skalę: 

· Utrata masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej, jak wykazano, redukują czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (ciśnienie krwi, stężenie cholesterolu) w okresie zaledwie 6 miesięcy. 19

· Tylko dwie i pół godziny umiarkowanego wysiłku fizycznego tygodniowo może obniżyć ryzyko wystąpienia cukrzycy o 44-66% w porównaniu do osób ćwiczących przez 1 godzinę lub mniej.20

· Zwiększenie aktywności fizycznej zmniejszy otyłość, występowanie chorób sercowo-naczyniowych i układu oddechowego, nowotworów i poprawi zdrowie psychiczne.4

· 90% chorób serca wywołanych jest przez „wielką czwórkę” zachowań związanych ze stylem życia (brak ćwiczeń fizycznych, niezdrowa dieta, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu).4

· Profilaktyka cukrzycy na poziomie populacji jest nową dziedziną nauki.19 Sugeruje to, że chociaż zmiana behawioralna rzeczywiście będzie zapobiegać cukrzycy, inwestycja w takie podejście powinna dotyczyć także najważniejszych chorób przewlekłych. 4

C. REALIZACJA



Kluczowe kwestie, które należy rozważyć – wnioski na przyszłość wyciągnięte podczas wdrażania



		Wnioski na przyszłość

		Kluczowe kwestie, które należy rozważyć

		Działania, jakie należy podjąć



		W społeczeństwach zachęcających do niezdrowych zachowań, rozpowszechnianie informacji lub skupienie się na indywidualnej zmianie behawioralnej nie wystarczy.10

		Jak możemy zmierzyć się z leżącymi u źródeł tych zachowań determinantami zdrowotnymi wpływającymi na codzienne wybory w zakresie stylu życia? 

		



		Na poziomie organizacyjnym i wśród specjalistów istnieje wiele barier we współpracy w zakresie  różnych chorób przewlekłych 



		Czy rozumiemy, że istnieje wiele czynników zniechęcających i/lub barier we współpracy, które jak dotąd blokowały wspólne podejście profilaktyczne? Co będzie inaczej tym razem?

		



		Różne populacje napotkają bardzo odmienne bariery i wpływy społeczno-ekonomiczne (np. czynniki ekonomiczne, kulturalne, językowe)

		Czy rozumiemy potrzeby i okoliczności, w jakich znajdują się różne grupy społeczne (osoby w podeszłym wieku, młodzież, mniejszości etniczne, grupy znajdujące się w trudnej sytuacji,…)? 

		








		Musimy przenieść punkt ciężkości z edukacji pacjenta na wzmocnienie roli obywatela



		Zmiany behawioralnej nie można „narzucić” ludziom. Czy nasz system potrafi motywować i wspierać ludzi tak, aby pomóc im w poprawie samopoczucia i jakości życia? 

		



		Profilaktyka może wymagać argumentów biznesowych o charakterze „zainwestuj, aby zaoszczędzić” w celu uzasadnienia inwestycji

		Czy możemy określić zwrot jaki różne agencje publiczne mogą osiągnąć z inwestycji w profilaktykę chorób przewlekłych? 

		









Kogo należy zaangażować

		Kogo należy zaangażować

		Dlaczego osoby te są takie ważne?

		Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni spełniać?

Z kim należy się kontaktować?



		Przedstawiciele pacjentów z chorobami przewlekłymi

		Mogą zapewnić wspólne i potężne wezwanie rządów do działania 

		



		Ministerstwa

		Aby zmierzyć się z ukrytymi determinantami zdrowotnymi oraz podejściem „zdrowie we wszystkich strategiach” w dziedzinie 

· rozwoju gospodarczego

· planowania przestrzennego w miastach

· transportu

· sportu i rekreacji 

· środowiska naturalnego

· gospodarki mieszkaniowej

· edukacji

· dobrobytu i opieki społecznej

· regulacji dotyczących przemysłu



		



		Podmioty wydające wytyczne kliniczne

		Aby wyjaśnić w jaki sposób wspólne podejścia w zakresie chorób przewlekłych mogą przekładać się na rutynową dobrą praktykę

		



		Świadczeniodawcy 

		Mogą pomóc w dostosowaniu systemów opieki zdrowotnej, personelu i infrastruktury do wdrażania  programów profilaktyki oraz wczesnej pomocy potrzebującym w zakresie wszystkich chorób przewlekłych. 

		



		Stowarzyszenia zawodowe (lekarzy, pielęgniarek, pracowników opieki społecznej…)

		Mogą pokierować działaniami zmierzającymi do zapewnienia oceny i wsparcia programów profilaktycznych ze strony swoich członków

		



		Sektor prywatny (branża life science, ubezpieczyciele, duże firmy (pracodawcy))

		Mogą stać się przykładowymi podmiotami zapewniającymi zdrowe miejsca pracy oraz skonstruowany projekt środowiska pracy. Zdrowy personel i dostęp do zdrowych wyborów w zakresie stylu życia w czasie podróży do i z pracy przynosi istotne korzyści gospodarcze i dotyczące produktywności.

		



		Uniwersytety i jednostki badawcze 

		Mogą prowadzić badania argumentów przemawiających za inwestycją w podejście ogólnopopulacyjne w profilaktyce. 

		



		Media (prasa, nadawcy radiowi i telewizyjni, internet, media społecznościowe)

		Mogą zwiększać świadomość zdrowych wyborów w stylu życia na obszarze całego państwa, w różnych grupach społecznych. 

		







D. STUDIA PRZYPADKÓW 





Studium przypadku 1: Narodowy Plan Profilaktyki Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation National Prevention Plan)21



Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) wezwała do wdrożenia Narodowych Planów Profilaktyki obejmujących:



Grupy wsparcia

· wspieranie państwowych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

· promowanie argumentów ekonomicznych przemawiających na rzecz profilaktyki



Wsparcie środowiskowe

· Zapewnienie edukacji w szkołach w zakresie: odżywiania i aktywności fizycznej

· Promowania okazji do aktywności fizycznej poprzez planowanie urbanistyczne (np. zachęcanie do jazdy na rowerze i spacerów)

· Wspieranie obiektów sportowych dla całej populacji



Środki podatkowe i legislacyjne

· Ceny, oznaczanie i reklama żywności

· Uchwalenie i egzekwowanie regulacji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury, tj. planowania urbanistycznego i strategii transportu w celu zwiększenia aktywności fizycznej



Zaangażowanie sektora prywatnego

· Promowanie zdrowia w miejscu pracy

· Zapewnienie zdrowych strategii żywieniowych w przemyśle spożywczym



Komunikaty w mediach

· Lepszy poziom wiedzy i motywacji w populacji

· Zastosowanie wielu różnych źródeł informacji (prasa, TV, radio, media społecznościowe)


Studium przypadku 2: Program „Change4Life” (UK) 22

Program „Change4Life” w UK to program rządowy prowadzony w celu zapobiegania nadwadze  poprzez zachęcanie ludzi do lepszego odżywiania się i większej aktywności fizycznej. Program miał być w zamierzaniu „ruchem społecznym”, aby odróżniać się od wcześniejszych, wysoce nieskutecznych inicjatyw rządowych promujących zmianę behawioralną. Program skierowany był do młodych rodzin poprzez reklamę telewizyjną, prasową, na billboardach i w Internecie. 



Kampania miała częściowo charakter eksperymentalny, ale ocena przeprowadzona w 2012 roku wskazała pewne zachęcające osiągnięcia. Na przykład, rozpoznawalność kampanii w grupach docelowych była wysoka (9 na 10 matek z dziećmi poniżej 11 roku życia rozpoznawały ją), 1 milion matek twierdziło, że wprowadziły zmiany w zachowaniach swoich dzieci bezpośrednio wskutek kampanii, a 25 000 wolontariuszy zrekrutowano do pomocy swoim rodzinom i innym osobom we wprowadzeniu pozytywnych zmian zdrowotnych. 



Studium przypadku 3: DEHKO – Fiński Program Program Rozwoju na rzecz Profilaktyki i Opieki Diabetologicznej w Finlandii (Finnish Development Programme for the Prevention and Care of Diabetes) (Finlandia) 23

DEHKO to pierwsza narodowa strategia na świecie obejmująca populacyjną profilaktykę cukrzycy typu 2. Stworzono ją po sukcesie wcześniejszego Fińskiego Badania Profilaktyki Cukrzycy (Finnish Diabetes Prevention Study) a prowadziło ją Fińskie Towarzystwo Diabetologiczne (Finnish Diabetes Association) w ścisłej współpracy z Fińskim Towarzystwem Kardiologicznym,(Finnish Heart Association). Sojusz prowadził nową kampanię zatytułowaną „Jedna mała decyzja dziennie”, która obejmowała modele edukacji grupowej w zakresie zarządzania masą ciała, trening z instruktorem oraz spotkania z grupami rówieśniczymi w celu pomocy we wprowadzeniu zmian w stylu życia. Program DEHKO rozpoczęto w 2000 roku, a jego cele miały zostać osiągnięte do roku 2010, w tym 25 konkretnych zaleceń działania. Obejmowały one mobilizację pracowników ochrony zdrowia w zakresie modelu połączonej opieki diabetologicznej i kardiologicznej, w tym dostęp do występujących w nowej roli dietetyków środowiskowych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy, ustanowienie grup wsparcia dotyczących zarządzania masą ciała jako stałego elementu ośrodków zdrowia i ośrodków medycyny pracy.



Studium przypadku 4: ECDA – Wezwanie do Działania Europejskiego Sojuszu przeciw Chorobom Przewlekłym (European Chronic Disease Alliance Call to Action) (w całej Europie)4

ECDA opublikowało serię celów, jakie powinien przyjąć każdy rząd w ramach populacyjnej strategii profilaktyki chorób przewlekłych. Określa on realistyczne środki, które można podjąć i poprzeć istniejącymi dowodami, zmierzające do zmiany behawioralnej i w stylu życia, oraz określa najistotniejszy cel w postaci redukcji liczby możliwych do uniknięcia zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, nowotworów, cukrzycy, przewlekłych chorób układu oddechowego, nerek i wątroby o 25% do roku 2025. Środki obejmują strategie podatkowe, regulacje dotyczące przemysłu, ochronę dzieci, zmniejszenie liczby palaczy, spożycia soli oraz niewystarczającej ilości wysiłku fizycznego, a także strategie zmierzające do integracji postępowania w zakresie chorób niezakaźnych w ramach systemu opieki zdrowotnej, w szczególności na poziomie opieki podstawowej. 



Studium przypadku 5: Wspólne wytyczne ESC i EASD – Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) i Europejskiego Towarzystwa  Badań nad Cukrzycą (European Association for the Study of Diabetes) (w całej Europie)24



ESC i EASD uznały, że cukrzyca i choroba sercowo-naczyniowa często objawiają się jako „dwie strony medalu” i zidentyfikowały potrzebę jasnego i wspólnego protokołu dla klinicystów, aby zrozumieli oni optymalny sposób postępowania w obu chorobach, obejmujący badanie przesiewowe, profilaktykę i leczenie. Niniejsze wytyczne zawierają jasny model rozpoznania i podejmowania decyzji oraz streszczenie dla praktykujących lekarzy. 



Studium przypadku 6:  Karta stanu zdrowia Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Health Professions Alliance (WHPA)) (na całym świecie)25

WHPA to łatwy w użyciu, praktyczny przewodnik pomagający pacjentom i ich lekarzom w monitorowaniu i obniżaniu ryzyka wystąpienia chorób niezakaźnych (NCDs). Karta stanu zdrowia pomaga pacjentom ocenić swoje zachowania poprzez zastosowanie „czerwonego światła”. Cztery wskaźniki biometryczne (BMI, stężenie cholesterolu i glukozy we krwi oraz ciśnienie krwi) oraz cztery współczynniki stylu życia pozwalają na kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta. Karta ma na celu pomóc lekarzom w udzieleniu zindywidualizowanej porady i leczeniu dostosowanym do pacjenta, a także podkreślić powiązania pomiędzy społecznymi determinantami zdrowotnymi a chorobami niezakaźnymi, poszerzając zakres do chorób psychicznych i jamy ustnej. 



E. PYTANIA I ODPOWIEDZI



Zdrowy tryb życia to wybór indywidualny – rządy nie mogą nic zrobić, aby poprawić nawyki ludzi. 

To prawda, że każdy musi mieć prawo rozumienia swojego własnego zdrowia, a nie wszyscy będą chcieli zmienić swoje nawyki. Jednak indywidualne wybory często dokonywane są pod wpływem czynników takich jak środowisko zbudowane oraz szanse społeczne i ekonomiczne stojące przed każdą osobą. 10;13



Dlaczego inne departamenty rządowe muszą zaangażować się w kwestie zdrowotne? 

Systemy opieki zdrowotnej nie mogą samodzielnie sprostać wyzwaniu profilaktyki chorób przewlekłych takich jak cukrzyca.7 Cukrzyca najczęściej występuje u osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym26, a złe warunki mieszkaniowe, zła dieta, edukacja i inne czynniki społeczne odgrywają ważną rolę w zwiększaniu liczby osób z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi.13;7  Dlatego też konieczna jest wspólna odpowiedź rządu, która może zmierzyć się z wszystkimi wymienionymi czynnikami, a nie tylko tradycyjnie pojmowana strategia z obszaru „zdrowia”. 3,7



Jakiego zwrotu z inwestycji w zdrowie mogą oczekiwać inne ministerstwa?

Zdrowie to dobrobyt:4  zdrowsza populacja daje bardziej produktywne społeczeństwo, a w długim terminie zwrot z inwestycji dla społeczeństwa stanowić będzie lepsza społeczna i ekonomiczna zdolność produkcyjna w całej populacji.7,9 Cele zdrowotne mogą też wspierać inne cele strategiczne (np. większa aktywność fizyczna zmniejsza obciążenie systemu transportu i zanieczyszczenie). 







We wszystkich podejściach strategicznych zdrowie jest zbyt trudną i złożoną kwestią, aby miało znaczenie praktyczne.

Nie jest tak. Program postępowania jest bardzo prosty: pomaganie wszystkim we wprowadzaniu niewielkich zmian w nawykach dotyczących diety, aktywności fizycznej, palenia i spożycia alkoholu.4 Ministerstwo Zdrowia odpowiada za kierowanie opracowaniem strategii narodowych, które identyfikują skuteczne i możliwe do osiągnięcia działania ze strony innych agencji, np. budownictwa mieszkaniowego, edukacji, transportu i innych strategii społecznych. Takie podejście może wymagać nowego sposobu myślenia, ale będzie warto: choroby przewlekłe są przyczyną 86% zgonów w Europie3 i 70-80% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną,3 choć można zapobiec większości z tych obciążeń.
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5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:

1.  Profilaktyka cukrzycy ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważenia  

społecznego i ekonomicznego. ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne, Światowa  

Organizacja Zdrowia oraz Parlament Europejski zwróciły się do rządów z prośbą  

o zdecydowane działania, aby zapobiegać cukrzycy i chorobom przewlekłym,1,2-4  

które nazwano „epidemią” XXI w.5

2.  Zmiana behawioralna jest skuteczna w profilaktyce cukrzycy. Zaprezentowano 

udowodnione modele, dzięki którym o połowę można zmniejszyć liczbę osób, u 

których rozwinie się cukrzyca,6,7 co oznaczać będzie zmniejszoną liczbę hospitalizacji, 

niższe koszty opieki zdrowotnej oraz koszty ponoszone przez gospodarkę i  

społeczeństwo.

3.  Potrzebujemy lepszych badań przesiewowych, aby wcześniej wykryć cukrzycę  

– około połowa wszystkich przypadków cukrzycy typu 2 jest nierozpoznana,8,9;10  

a opóźnienie w rozpoznaniu może trwać do 7 lat.11,12 U 10-20% Europejczyków 

występuje stan przedcukrzycowy,8,13 u większość tych osób stan ten jest również 

nierozpoznany.13

4.  Obecnie wyzwanie stanowi jak rozpowszechnić profilaktykę cukrzycy w  

naszych społecznościach.14,15 Nie jest to łatwe, ale może zostać osiągnięte.16

5.  Grupy w trudnej sytuacji społecznej, grupy osób wykluczonych wymagają  

specjalnie dostosowanych programów profilaktyki. Problem cukrzycy jest  

większy w tych populacjach17 i ze względu na bariery językowe, kulturowe i inne 

programy profilaktyki będą wymagać specjalnie dostosowanego podejścia, aby być 

skuteczne. 18,19,20,16;18;21

A.  Podstawowe informacje

„Profilaktyka cukrzycy jest jednym z największych imperatywów, przed którymi stoją  
systemy opieki zdrowotnej w Europie w XXI w. Nie będzie stać nas na leczenie cukrzycy, 
jeżeli jej występowanie będzie wzrastać w dotychczasowym tempie. Dowody wskazują 
jasno: w większości przypadków możemy powstrzymać lub spowolnić wystąpienie 
cukrzycy typu 2. Niemniej jednak nadal nasze inwestycje są za małe: większość  
wydatków na cele zdrowotne w Europie jest obecnie przeznaczana na leczenie i opiekę,  
a tylko ułamek na profilaktykę. Obecny stan rzeczy nie stanowi realnej opcji.”
Czeslaw Czechyra, parlamentarzysta (Polska)

•  Zidentyfikowanie cukrzycy oraz stanu przedcukrzycowego tak wcześnie jak to  
możliwe. Użycie istniejących danych populacyjnych i przeprowadzenie badań przesiewowych 
na masową skalę, aby zidentyfikować osoby, u których wystąpienie cukrzycy jest wysokie, 
a następnie zaproszenie ich na badanie w kierunku cukrzycy (zobacz: studium przypadku 
FINDRISC).

•  Zachęcenie lekarzy ogólnych oraz pracowników ochrony zdrowia w danej społeczności 
za pomocą różnych systemów motywacyjnych do przeprowadzania badań  
przesiewowych. Działania powinny obejmować badania stężenia glukozy, badania w 
kierunku chorób sercowo-naczyniowych oraz programy zmiany behawioralnej u wszystkich 
uważanych za osoby, u których ryzyko wystąpienia cukrzycy jest wysokie. 

•  Sprawienie, aby każdy kontakt się liczył - uczynienie badań przesiewowych wspólnym 
obowiązkiem i stworzenie protokołów skierowań dotyczących terminowego pomiaru  
stężenia glukozy we krwi we wszystkich odpowiednich społeczności (np. przez lekarzy 
ogólnych, opiekę środowiskową, biura porad obywatelskich, ośrodki obywatelskie i ośrodki 
kultury, miejsca pracy etc).

•  Zabezpieczenie refundacji programów zmiany behawioralnej, co do których udowodniono, 
że zapobiegają wystąpieniu cukrzycy typu 2.

•  Opracowanie narodowych standardów jakości dla intensywnej zmiany behawioralnej 
w oparciu o międzynarodowe dowody skuteczności oraz rozpoczęcie programów akredytacji

•  Zintegrowanie nowych ról edukacyjnych z podstawową opieką zdrowotną, aby pomóc 
pacjentom odnieść sukces we wdrażaniu zmian behawioralnych oraz dotyczących stylu życia 
z wykorzystaniem specjalistycznych pielęgniarek diabetologicznych, jak również specjalistów 
ds. żywienia w danej społeczności, trenerów (ćwiczenia fizyczne),  
nauczycieli w grupach oraz doradców.
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•  Główne modele profilaktyki cukrzycy obejmują zmianę behawioralną, aby poprawić sposób odżywiania się ludzi, aktywność fizyczną oraz 
zwyczaje dotyczące palenia papierosów i picia alkoholu.19

•  Interwencje obejmują edukację na temat cukrzycy typu 2 oraz promocję stosowania się do zaleceń lekarskich i umiejętności zaangażowania 
się pacjenta w leczenie cukrzycy (np. wyznaczanie celów, motywacja i odporność psychiczna).19,24

•  Cukrzyca typu 2 oraz stan „przedcukrzycowy” są ściśle powiązane z długoterminowymi negatywnymi zwyczajami w zakresie stylu życia  
oraz społecznymi i środowiskowymi determinantami.17 Te zwyczaje oraz wpływy mogą być trudne do odwrócenia,19 co oznacza, że często  
konieczne jest docelowe wsparcie w zakresie zmiany behawioralnej.

•  Połączone aczkolwiek relatywnie nieduże zmiany dotyczące stylu życia obejmujące dietę oraz aktywność fizyczną w grupach o wysokim 
ryzyku mogą przynieść duże korzyści w zakresie zmniejszenia występowania cukrzycy oraz promowania zdrowia.19,27

•  Zarówno Fińskie Badanie Profilaktyki Cukrzycy (Finnish Diabetes Prevention Study) jak i US Diabetes Prevention Programme (amerykański 
Program Profilaktyki Cukrzycy) wykazały, że interwencje w zakresie zmiany behawioralnej mogą zmniejszyć rozwój cukrzycy wśród osób z 
wysokim ryzykiem odpowiednio o 43% w okresie 8 lat oraz o 34% w okresie 10 lat.6,7

•  W badaniach wykazano, że można praktycznie zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2 u osób przygotowanych do wprowadzenia bardzo  
istotnych zmian behawioralnych w zakresie wszystkich pięciu obszarów: zdrowej masy ciała, aktywności fizycznej, spożycia błonnika, 
tłuszczów i tłuszczów nasyconych.6,28

•  Profilaktyka cukrzycy jest opłacalna: niektóre programy zmiany behawioralnej zostały zrealizowane przy tak małym budżecie jak 250 dolarów 
rocznie na uczestnika.14 US Diabetes Prevention Programme wykazał, że na każde 100 osób dorosłych obarczonych wysokim ryzykiem  
objętych intensywnym programem zmiany behawioralnej w okresie 3 lat można uniknąć 15 nowych przypadków cukrzycy, zaoszczędzić  
160 dni pracy oraz oszczędzić 80 000 euro kosztów opieki zdrowotnej.14

•  Interwencję farmakologiczną zalecono także jako opcję dla tych osób, u których odpowiedź na interwencje w zakresie zmiany stylu życia oraz 
zmianę behawioralną nie były dobre, chociaż dowody te wymagają jeszcze dalszych opracowań.19 
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•  Badania przesiewowe zostały zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia jako identyfikacja nierozpoznanej choroby poprzez  
zastosowanie testów, badań lub innych procedur, które można zastosować szybko. Badanie przesiewowe nie są badaniami diagnozującymi, 
raczej dobrze oddzielają osoby, które prawdopodobnie cierpią na daną chorobę od osób, które prawdopodobnie tej choroby nie mają i kierują 
pierwszą grupę do lekarza, w celu postawienia diagnozy i wdrożenia koniecznego leczenia.22

•  W przypadku cukrzycy może wiązać się to z profilowaniem ryzyka po którym może nastąpić zaproszenie do wykonania badania stężenia 
glukozy we krwi.(zobacz: „Czym jest cukrzyca”)

•  Jak wiele chorób przewlekłych cukrzyca typu 2 jest chorobą, której początek jest powolny i wielu pacjentów może żyć latami nie zdając sobie 
sprawy, że cierpią na cukrzycę lub występuje u nich stan przedcukrzycowy.9,11;12;19,17

•  Im dłużej pacjent żyje ze źle kontrolowanymi: stężeniem glukozy we krwi, ciśnieniem krwi lub stężeniem cholesterolu, tym większe  
ryzyko powikłań i niepełnosprawności.19,23 Wczesne rozpoznanie stanu przedcukrzycowego, cukrzycy i związanej z tym choroby  
sercowo-naczyniowej jest kluczowe, aby zapewnić dobre wyniki pacjentów.5

 •  Szacuje się, że około połowa wszystkich przypadków cukrzycy jest nierozpoznana.13,8 Badanie prowadzone w UK oszacowało, że  
nierozpoznana cukrzyca dotyczyła 1,8% populacji lub około 1 milion osób tylko w UK.13

•  Uważa się, że u 10-20% osób w Europie występuje stan przedcukrzycowy i u osób tych istnieje ryzyko pogorszenia się kontroli stężenie 
glukozy we krwi i wystąpienia cukrzycy typu 2.8,13

•  Czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy są dobrze wsparte przez dowody i proste do oceny. Obejmują one nadciśnienie, nadwagę, wysokie 
stężenie cholesterolu, brak ćwiczeń fizycznych oraz złe odżywianie się.19,24

•  Proste i skuteczne narzędzia przesiewowe mogą być stosowane przez wielu specjalistów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
pomóc zidentyfikować osoby z ryzykiem wystąpienia cukrzycy.25,26

Co to oznacza?

Na co wskazują dowody

Dlaczego jest to ważne

B.  Summary of evidence (kontynuacja)

Profilaktyka i badania przesiewowe – profilaktyka cukrzycy u osób z ryzykiem oraz wczesne wykrywanie cukrzycy 

Podsumowanie dowodów 2:

Podstawowe informacje na temat badań: badania przesiewowe, wczesne  
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Wnioski na przyszłość Kluczowe kwestie, które należy  Działania, jakie należy podjąć 
  rozważyć 

Podejście zorientowane na profilaktykę Jakie są obecne bariery dla wprowadzenia  
może stanowić wyzwanie dla systemów profilaktyki – czy są to bariery kulturowe, zawodowe,  
opieki zdrowotnej opartych na tradycyjnych finansowe, związane z przepisami, organizacyjne  
„modelach medycznych“. czy prawne? 

Wdrożenie programów profilaktyki w Gdzie programy profilaktyki mogą wpasowywać  
zakresie cukrzycy wymaga się w istniejący system opieki zdrowotnej? Czy  
kompleksowych, długoterminowych stworzenie narodowej strategii dotyczącej  
działań wielu placówek. profilaktyki ma sens?

„Narzucenie” profilaktyki w naturalnym Jak możemy sprawić, żeby wszyscy pracownicy  
rozmiarze na obecnych pracowników ochrony zdrowia zrozumieli, cenili oraz efektywnie  
systemu opieki zdrowotnej może odnieść współpracowali z osobami odpowiedzialnymi za 
mały skutek. profilaktykę?

Zmiany behawioralna oraz związane ze  W jaki sposób wdrożymy profilaktykę poprzez nowe  
stylem życia nie mogą być „nakazane” modele wzmocnienia roli pacjenta oraz  
ludziom. samozangażowania pacjenta w leczenie cukrzycy?

Cukrzyca stanowi największy problem w  W różnych populacjach potrzebne będą adaptacja  
grupach osób wykluczonych, osób w i pomoc.  
trudnej sytuacji społecznej i/lub wśród  
mniejszości etnicznych, które to osoby  
jednocześnie mają największe problemy  
z dostępem do usług. 

Wszelka efektywność kosztowa jest Jakiego rodzaju studia ekonomiczne oraz studia  
„lokalna“– i wysoce wrażliwa na lokalne wykonalności będą potrzebne? Czy jest sposób,  
parametry. aby ujednolicić modele efektywności kosztowej?
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Przedstawiciele pacjentów Musimy uzyskać informację od samych pacjentów  
  na temat tego, co jest wykonalne i realistyczne w  
  profilaktyce cukrzycy opartej na zmianie behawioralnej

Pielęgniarki diabetologiczne  Mogą pracować z lub prowadzić programy zmiany  
behawioralnej, wnosząc do nich doświadczenie  
związane z podejściami zorientowanymi na  
samozaangażowanie i edukację pacjenta.

Świadczeniodawcy i organizacje Mogą przygotować pracowników oraz udogodnienia w  
pozarządowe danej społeczności, aby zrealizować programy  
  profilaktyki.

Uniwersytety i jednostki badawcze Mogą oceniać powstające dowody kliniczne i najlepszą  
  praktykę oraz analizować opłacalność modeli  
  profilaktyki w kontekście krajowym lub regionalnym.

Systemy informacji w zakresie zdrowia Mogą wykorzystywać istniejące dane populacyjne, aby  
  pomóc zidentyfikować osoby o wysokim ryzyku lub  
  grupy docelowe. Powinni zbierać oraz monitorować  
  dane w zakresie wyników pacjentów, aby pomóc w  
  ocenie wpływu programów profilaktyki

Ministerstwa Zdrowia i inni płatnicy  Mogą refundować interwencje w zakresie zmiany  
(np. kasy chorych) behawioralnej, akredytować osoby indywidualne i  
  organizacje oraz adaptować lub wydawać narodowe  
  wytyczne kliniczne. 
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Samorządy zawodowe Mogą stać na czele wysiłków w celu zapewnienia, aby  
  programy profilaktyki były cenione i wspierane przez  
  wszystkie grupy specjalistów.

Interesariusze z obszaru innych chorób  Mogą pomagać we współpracy w zakresie chorób  
przewlekłych przewlekłych (np. choroba sercowo-naczyniowej, udar,  
  zdrowie psychiczne).

Sektor prywatny (branża life science, Mogą pomóc stworzyć szanse dla partnerstwa  
ubezpieczyciele, duże firmy (pracodawcy) publiczno- prywatnego.
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D.  Studia przypadków

Fińskie Badanie  
Profilaktyki Cukrzycy(The Finnish Diabetes Prevention Study) (DPS) (Finlandia)

Fińskie DPS było jednym z pierwszych dużych badań mających na celu wykazanie wpływu interwencji w styl 

życia na profilaktykę cukrzycy typu 2, która po dwóch latach zmniejszyła�o�połowę występowanie cukrzycy 

wśród grup o wysokim ryzyku.6

Od tej pory Fińskie Towarzystwo Diabetologiczne (The Finnish Diabetes Association) prowadziło w  

latach2003-2010 Program Rozwoju na rzecz Profilaktyki i Opieki Diabetologicznej w Finlandii (Development 

Programme for the Prevention and Care of Diabetes in Finland 2000–2010, DEHKO).29 Program przewiduje 

całościową strategię obejmującą opiekę od podstawowej do specjalistycznej szpitalnej, na przykład połączenie 

wspólnych działań na rzecz promowania zdrowia całej populacji z wysiłkami na rzecz promowania wczesnego 

rozpoznania oraz profilaktyki postępowania w przypadku cukrzycy i związanych z nią chorobami. Badania  

pilotażowe oceniające modele praktyczne i opłacalność nadal trwają, a wkrótce spodziewane jest  

wprowadzenie ich do zastosowania w szerszej populacji.

Studium przypadku 1 

Amerykański Program  

Profilaktyki Cukrzycy (The US Diabetes Prevention Programme) (USDPP) (USA)

The USDPP było największym w historii badaniem profilaktyki cukrzycy. Badanie wykazało, że interwencje w styl życia,  

takie jak 5-7% utrata masy ciała i szybkie marsze przez 150 minut tygodniowo mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia  

cukrzycy typu 2 o 58% po 3 latach.7

Jako kontynuację badania US National Diabetes Prevention Programme (amerykański Narodowy Program Profilaktyki 

Cukrzycy) ma na celu odtworzenie skali sukcesu US DPP i składa się z czterech głównych elementów:14

• Szkolenie: stworzenie siły roboczej zdolnej do przeprowadzenia programu 

• Uznania i jakości: gwarancja jakości, zrównoważone finansowanie i rejestracja programu 

• Przygotowanie miejsc interwencji: budowa infrastruktury i realizacja programu

• Marketing zdrowotny: wspieranie przyjęć i skierowań do programu

Jak dotąd w ramach programu poczyniono rzeczywiste postępy w kierunku jego wdrożenia oraz opracowano programy 

środowiskowe dotyczące stylu życia w 120 ośrodkach, których koszt przypadający na jednego uczestnika jest niższy niż  

250 $ rocznie. Amerykański Program Profilaktyki Cukrzycy (US Diabetes Prevention Programme) wykazał, że poddanie  

100 dorosłych z dużym ryzykiem intensywnej zmianie behawioralnej przez okres 3 lat, pozwala prawdopodobnie uniknąć  

15 nowych przypadków cukrzycy, zaoszczędzić 160 dni roboczych oraz zaoszczędzić 80 000 1 kosztów opieki zdrowotnej.14

 
Studium przypadku 2 

31

Profilaktyka i badania przesiewowe – profilaktyka cukrzycy u osób z ryzykiem oraz wczesne wykrywanie cukrzycy 

Podejście  
ogólnopopulacyjne

Profilaktyka i badania 
przesiewowe

Opieka  
wielodyscyplinarna

Wzmocnienie  
roli pacjenta

Innowacje i dostęp  
do opieki Dzieci w szkołach Osoby w  

podeszłym wieku

OBSZARY  
PRIORYTETOWEWPROWADZENIE PRZYDATNE  

INFORMACJE

Podsumowanie 
dowodów

Kluczowe kwestie,  
które należy rozważyć

Kogo należy  
zaangażować

Studia  
przypadków

Piśmiennictwo i 
materiały źródłowe

Pytania i  
odpowiedzi

Podstawowe  
informacje



=

D.  Studia przypadków (kontynuacja)
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fiński Formularz Oceny Ryzyka Cukrzycy typu 2 – (the FinnishType 2 Diabetes Risk Assessment Form) (Finlandia)Studium przypadku 3 

FINDRISC 

Profilaktyka i badania przesiewowe – profilaktyka cukrzycy u osób z ryzykiem oraz wczesne wykrywanie cukrzycy 

 
Fiński Formularz Oceny Ryzyka Cukrzycy typu 2 (FINDRISC) stanowi przykład  

kwestionariusza dla pacjenta wykorzystywanego w badaniach przesiewowych w  

kierunku cukrzycy. Test jest łatwy, skuteczny i został reprodukowany i zaadaptowany  

na świecie.30 Wykonanie testu zajmuje kilka minut i został on zaadaptowany do  

przeprowadzania w aptekach oraz podczas różnych wydarzeń publicznych, test został 

również zaadaptowany, aby można było go przeprowadzić przez internet. Kwestionariusz 

składa się z ośmiu punktowanych i ważonych pytań dotyczących czynników wystąpienia 

cukrzycy takich jak: wiek, BMI, obwód pasa, wysokie stężenie glukozy we krwi oraz 

aktywność fizyczna oraz dieta. Wynik końcowy testu wskazuje na prawdopodobieństwo 

wystąpienia u osoby badanej cukrzycy typu 2 w okresie następnych 10 lat, test okazał  

się również pomocnym wskaźnikiem stanu przedcukrzycowego oraz zdrowia  

sercowo-naczyniowego.30 Druga strona formularza FINDRISC zawiera krótkie porady  

odnośnie do tego co osoba badana może zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia  

choroby oraz czy należy zwrócić się do lekarza lub poddać się badaniom lekarskim. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z sekcją pakietu 

narzędziowego IMAGE dotyczącą profilaktyki cukrzycy:  

www.idf.org/sites/default/files/IMAGE%2520Toolkit.pdf 

Badanie Międzynarodowej  

Federacji Diabetologicznej “Niebieski Pierścień”  

(The International Diabetes Federation Blue Circle Test) 

Studium przypadku 4

Opracowane przez IDF badanie „Niebieski pierścień”(Blue Circle 

Test),to interaktywne narzędzie działające online, które przedstawia 

czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 i prezentuje pozytywne 

działania, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka jej  

wystąpienia u danej osoby.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem: www.idf.org
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E.  Pytania i odpowiedzi

To prawda w przypadku cukrzycy  
typu 1, jednak nie jest to prawdą w 
przypadku cukrzycy typu 2, która stanowi 
90% przypadków cukrzycy.31 Dowody 
wskazują, że blisko 50% przypadków 
cukrzycy można zapobiec dzięki zmianie 
behawioralnej skierowanej na osiągnięcie 
zdrowej masy ciała i zwiększenia  
aktywności fizycznej.19

Nie możemy zapobiec wystąpieniu 
cukrzycy

To nieprawda. Profilaktyka cukrzycy 
jest opłacalna. Przykładowo, amerykański 
Program Profilaktyki Cukrzycy wykazał, że 
poddanie 100 dorosłych z dużym ryzykiem 
intensywnej zmianie behawioralnej przez 
okres 3 lat, pozwala prawdopodobnie 
uniknąć 15 nowych przypadków cukrzycy, 
zaoszczędzić 160 dni roboczych oraz  
zaoszczędzić 80 000 1 kosztów opieki 
zdrowotnej.14 Programy profilaktyki mogą 
także wywrzeć pozytywny wpływ na 
psychiczny i fizyczny stan zdrowia oraz 
samopoczucie, nie tylko na cukrzycę.24,27

Nieprawda. Skuteczne programy 
profilaktyki nie przyniosą rezultatów z dnia 
na dzień, jednak duże korzyści dla pacjenta 
można osiągnąć w okresie zaledwie 2-3 
lat.6,14 Dominujące modele programów 
postępowania w cukrzycy są obecnie 
sprawdzane i badane i obejmują zmianę 
behawioralną polegającą na poprawie 
diety, ilości ćwiczeń fizycznych, spożycia 
alkoholu i papierosów. 

 

Profilaktyka nie jest opłacalna

Programy profilaktyki trwają długi 
okres czasu, są złożone i trudne do 
wdrożenia. 

Występowanie i koszty cukrzycy 
(obciążające system opieki zdrowotnej, 
a także społeczeństwo poprzez utraconą 
produktywność) rosną32,33 i będą nadal 
rosnąć, jeśli nie zainwestuje się większych 
środków w lepszą profilaktykę, leczenie i 
opiekę diabetologiczną. Obecnie jedynie 
niewielki ułamek budżetu przeznacza się 
na profilaktykę.

Dlaczego w czasach ograniczenia 
budżetu na opiekę zdrowotną mamy 
inwestować w profilaktykę? 

U niemal połowy osób cukrzyca 
pozostaje nierozpoznana,13,8 a spośród 
osób, u których ją rozpoznano, jedynie 
połowa odpowiednio kontroluje stężenie 
glukozy we krwi.34,35 Oznacza to, że jeśli 
poszczególne państwa chcą poradzić sobie 
z epidemią cukrzycy, profilaktyka i  
wczesne wykrycie odgrywają zasadniczą 
rolę.

Możemy skutecznie radzić sobie z 
cukrzycą przy pomocy leków i innych 
sposobów leczenia, więc po co  
inwestować w profilaktykę? 

Niekoniecznie. Profilaktyka jest  
opłacalna,16 co oznacza, że ustalone 
modele profilaktyki dla osób z wysokim 
ryzykiem wystąpienia cukrzycy powinny w 
długim okresie czasu uwolnić więcej  
środków, niż mogą pochłonąć. Dla 
osób, które już mają cukrzycę, wczesne 
rozpoznanie nadal ogromnie pomoże w 
uniknięciu powikłań i kosztowych  
hospitalizacji, które pociąga za sobą  
nieleczona cukrzyca.

Czy to nie oznacza dokonywania cięć 
w zakresie istniejących świadczeń 
przeznaczonych dla osób z cukrzycą 
na rzecz dodatkowych inwestycji? 

Q

A
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A. PODSTAWOWE INFORMACJE































Profilaktyka cukrzycy jest jednym z największych imperatywów, przed którymi stoją systemy opieki zdrowotnej w Europie w XXI w. Nie będzie stać nas na leczenie cukrzycy, jeżeli jej występowanie będzie wzrastać w dotychczasowym tempie. Dowody wskazują  jasno:  w większości przypadków możemy powstrzymać lub spowolnić wystąpienie cukrzycy typu 2. Niemniej jednak nadal nasze inwestycje są za małe: większość wydatków na cele zdrowotne w Europie jest  obecnie przeznaczana na leczenie i opiekę, a tylko ułamek na profilaktykę. Obecny stan rzeczy nie stanowi realnej opcji.





Czeslaw Czechyra, parlamentarzysta (Polska)





5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:



· Profilaktyka cukrzycy ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważenia społecznego i ekonomicznego. ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne, Światowa Organizacja Zdrowia oraz Parlament Europejski zwróciły się do rządów z prośbą o zdecydowane działania, aby zapobiegać cukrzycy i chorobom przewlekłym,1,2-4 które nazwano „epidemią” XXI w. 5

· Zmiana behawioralna jest skuteczna w profilaktyce cukrzycy. Zaprezentowano udowodnione modele, dzięki którym o połowę można zmniejszyć liczbę osób, u których rozwinie się cukrzyca,6,7co oznaczać będzie zmniejszoną liczbę hospitalizacji, niższe koszty opieki zdrowotnej oraz koszty ponoszone przez gospodarkę i społeczeństwo.

· Potrzebujemy lepszych badań przesiewowych, aby wcześniej wykryć cukrzycę – około połowa wszystkich przypadków cukrzycy typu 2 jest nierozpoznana,8,9;10 a opóźnienie w rozpoznaniu może trwać do 7 lat.11,12 U 10-20% Europejczyków występuje stan przedcukrzycowy,8,13 u większość tych osób stan ten jest również nierozpoznany.13

· Obecnie wyzwanie stanowi jak rozpowszechnić profilaktykę cukrzycy w naszych społecznościach.14,15  Nie jest to łatwe, ale może zostać osiągnięte. 16

· Grupy w trudnej sytuacji społecznej, grupy osób wykluczonych wymagają specjalnie dostosowanych programów profilaktyki. Problem cukrzycy jest większy w tych populacjach17 i ze względu na bariery językowe, kulturowe i inne programy profilaktyki będą wymagać specjalnie dostosowanego podejścia, aby być skuteczne. 18,19,20,16;18;21

















Priorytety działań



· Zidentyfikowanie cukrzycy oraz stanu przedcukrzycowego tak wcześnie jak to możliwe. Użycie istniejących danych populacyjnych i przeprowadzenie badań przesiewowych na masową skalę, aby zidentyfikować osoby, u których wystąpienie cukrzycy jest wysokie, a następnie zaproszenie ich na badanie w kierunku cukrzycy (zobacz: studium przypadku FINDRISC).

· Zachęcenie lekarzy ogólnych oraz pracowników ochrony zdrowia w danej społeczności, do przeprowadzania badań przesiewowych za pomocą nagród finansowych za pomyślne wdrożenie. Działania powinny obejmować badania stężenia glukozy, badania w kierunku chorób sercowo-naczyniowych oraz programy zmiany behawioralnej  u wszystkich uważanych za osoby, u których ryzyko wystąpienia cukrzycy jest wysokie. 

· Sprawienie, aby każdy kontakt się liczył - uczynienie badań przesiewowych wspólnym obowiązkiem  i stworzenie protokołów skierowań dotyczących terminowego pomiaru stężenia glukozy we krwi we wszystkich odpowiednich społeczności (np.  przez lekarzy ogólnych, opiekę środowiskową, biura porad obywatelskich, ośrodki obywatelskie i ośrodki kultury, miejsca pracy etc).

· Zabezpieczenie refundacji programów zmiany behawioralnej, co do których udowodniono, że zapobiegają wystąpieniu cukrzycy typu 2.

· Opracowanie narodowych standardów jakości dla intensywnej zmiany behawioralnej w oparciu o międzynarodowe dowody skuteczności oraz rozpoczęcie programów akredytacji

· Zintegrowanie nowych ról edukacyjnych z podstawową opieką zdrowotną, aby pomóc pacjentom odnieść sukces we wdrażaniu zmian behawioralnych oraz dotyczących stylu życia z wykorzystaniem specjalistycznych pielęgniarek diabetologicznych, jak również specjalistów ds. żywienia w danej społeczności, trenerów (ćwiczenia fizyczne), nauczycieli w grupach oraz doradców.

B. PODSUMOWANIE DOWODÓW





Podsumowanie dowodów 1: Podstawowe informacje na temat badań: badania przesiewowe, wczesne rozpoznanie i stan „przedcukrzycowy” 



Co to oznacza



· Badania przesiewowe zostały zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia jako identyfikacja nierozpoznanej choroby poprzez zastosowanie testów, badań lub innych procedur, które można zastosować szybko. Badanie przesiewowe nie są badaniami diagnozującymi, raczej dobrze oddzielają osoby, które prawdopodobnie cierpią na daną chorobę od osób, które prawdopodobnie tej choroby nie mają i kierują pierwszą grupę do lekarza, w celu postawienia diagnozy i wdrożenia koniecznego leczenia.22

· W przypadku cukrzycy może wiązać się to z profilowaniem ryzyka  po którym może nastąpić zaproszenie do wykonania badania stężenia glukozy we krwi.(zobacz: „Czym jest cukrzyca”)



Dlaczego jest to ważne



· Jak wiele chorób przewlekłych cukrzyca typu 2 jest chorobą, której początek jest powolny i wielu pacjentów może żyć latami nie zdając sobie sprawy, że cierpią na cukrzycę lub występuje u nich stan przedcukrzycowy.9,11;12;19,17

· Im dłużej pacjent żyje ze źle kontrolowanymi: stężeniem glukozy we krwi, ciśnieniem krwi lub stężeniem cholesterolu, tym większe ryzyko powikłań i niepełnosprawności.19,23 Wczesne rozpoznanie stanu przedcukrzycowego, cukrzycy i związanej z tym choroby sercowo-naczyniowej  jest kluczowe, aby zapewnić dobre  wyniki pacjentów.5



Na co wskazują dowody



· Szacuje się, że około połowa wszystkich przypadków cukrzycy jest nierozpoznana.13,8 Badanie prowadzone w UK oszacowało, że nierozpoznana cukrzyca  dotyczyła 1,8% populacji lub około 1 milion osób tylko w UK.13

· Uważa się, że u 10-20% osób w  Europie występuje stan przedcukrzycowy i u osób tych istnieje ryzyko pogorszenia się kontroli stężenie glukozy we krwi i wystąpienia cukrzycy typu 2.8,13

· Czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy są dobrze wsparte przez dowody i proste do oceny. Obejmują one nadciśnienie, nadwagę, wysokie stężenie cholesterolu, brak ćwiczeń fizycznych oraz złe odżywianie się. 19,24

· Proste i skuteczne narzędzia przesiewowe mogą być stosowane przez wielu specjalistów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, aby pomóc zidentyfikować osoby z ryzykiem wystąpienia cukrzycy.25,26






Podsumowanie dowodów 2: profilaktyka cukrzycy poprzez zmianę behawioralną

Co to oznacza



· Główne modele profilaktyki cukrzycy obejmują zmianę behawioralną, aby poprawić sposób odżywiania się ludzi, aktywność fizyczną oraz zwyczaje dotyczące palenia papierosów i picia alkoholu.19

· Interwencje obejmują edukację na temat cukrzycy typu 2 oraz promocję stosowania się do zaleceń lekarskich i umiejętności  zaangażowania się pacjenta w leczenie cukrzycy (np. wyznaczanie celów, motywacja i  odporność psychiczna).19,24



Dlaczego jest to ważne



· Cukrzyca typu 2 oraz stan „przedcukrzycowy” są ściśle powiązane z długoterminowymi negatywnymi zwyczajami w zakresie stylu życia oraz społecznymi i środowiskowymi determinantami. 17 Te zwyczaje oraz wpływy mogą być trudne do odwrócenia,19 co oznacza, że często konieczne jest docelowe wsparcie w zakresie zmiany behawioralnej.

· Połączone aczkolwiek relatywnie nieduże zmiany dotyczące stylu życia obejmujące dietę oraz aktywność fizyczną w grupach o wysokim ryzyku mogą przynieść duże korzyści w zakresie zmniejszenia występowania cukrzycy oraz promowania zdrowia.19,27



Na co wskazują dowody



· Zarówno Fińskie Badanie Profilaktyki Cukrzycy (Finnish Diabetes Prevention Study) jak i US Diabetes Prevention Programme (amerykański Program Profilaktyki Cukrzycy) wykazały, że interwencje w zakresie zmiany behawioralnej mogą zmniejszyć rozwój cukrzycy wśród osób z wysokim ryzykiem odpowiednio o 43% w okresie 8 lat oraz o 34% w okresie 10 lat.6,7

· W badaniach wykazano, że można praktycznie zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2 u osób przygotowanych do wprowadzenia bardzo istotnych zmian behawioralnych w zakresie wszystkich pięciu obszarów: zdrowej masy ciała, aktywności fizycznej, spożycia błonnika, tłuszczów i tłuszczów nasyconych. 6,28

· Profilaktyka cukrzycy jest opłacalna: niektóre programy zmiany behawioralnej zostały zrealizowane przy tak małym budżecie jak 250 dolarów rocznie na uczestnika.14 US Diabetes Prevention Programme wykazał, że na każde 100 osób dorosłych obarczonych wysokim ryzykiem objętych intensywnym programem zmiany behawioralnej w okresie 3 lat można uniknąć  15 nowych przypadków cukrzycy, zaoszczędzić 160 dni pracy oraz oszczędzić 80 000 euro kosztów opieki zdrowotnej.14

· Interwencję farmakologiczną zalecono także jako opcję dla tych osób, u których odpowiedź na interwencje w zakresie zmiany stylu życia oraz zmianę behawioralną nie były dobre, chociaż dowody te wymagają jeszcze dalszych opracowań.19



















C. REALIZACJA





Kluczowe kwestie, które należy rozważyć – wnioski na przyszłość wyciągnięte podczas wdrażania



		Wnioski na przyszłość

		Kluczowe kwestie, które należy rozważyć

		Działania, jakie należy podjąć



		Podejście zorientowane na profilaktykę może stanowić wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej opartych na tradycyjnych „modelach medycznych“

		Jakie są obecne bariery dla wprowadzenia profilaktyki – czy są to bariery kulturowe, zawodowe, finansowe, związane z przepisami, organizacyjne czy prawne? 







		



		Wdrożenie programów profilaktyki w zakresie cukrzycy wymaga kompleksowych, długoterminowych działań wielu placówek

		Gdzie programy profilaktyki mogą wpasowywać się w istniejący system opieki zdrowotnej? Czy stworzenie narodowej strategii dotyczącej profilaktyki ma sens?

		



		„Narzucenie” profilaktyki w naturalnym rozmiarze na obecnych pracowników systemu opieki zdrowotnej może odnieść mały skutek

		Jak możemy sprawić, żeby wszyscy pracownicy ochrony zdrowia zrozumieli, cenili oraz efektywnie współpracowali z osobami odpowiedzialnymi za profilaktykę?

		



		Zmiany behawioralna oraz związane ze stylem życia nie mogą być „nakazane” ludziom

		W jaki sposób wdrożymy profilaktykę poprzez nowe modele wzmocnienia roli pacjenta oraz samozangażowania pacjenta w leczenie cukrzycy?

		



		Cukrzyca stanowi największy problem  w grupach osób wykluczonych, osób w trudnej sytuacji społecznej i/lub wśród mniejszości etnicznych, które to osoby jednocześnie mają największe problemy z dostępem do usług  

		W różnych populacjach potrzebne będą adaptacja i pomoc

		



		Wszelka efektywność kosztowa jest „lokalna“– i wysoce wrażliwa na lokalne parametry

		Jakiego rodzaju studia ekonomiczne oraz studia wykonalności będą potrzebne? Czy jest sposób, aby ujednolicić modele efektywności kosztowej?

		







Kogo należy zaangażować



		Kogo należy zaangażować

		Dlaczego osoby te są takie ważne?

		Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni spełniać?

Z kim należy się kontaktować?





		Przedstawiciele pacjentów



		Musimy uzyskać informację od samych pacjentów na temat tego, co jest wykonalne i realistyczne w profilaktyce cukrzycy opartej na zmianie behawioralnej

		



		Pielęgniarki diabetologiczne

		Mogą pracować z lub prowadzić programy zmiany behawioralnej, wnosząc do nich doświadczenie związane z podejściami zorientowanymi na samozaangażowanie i edukację pacjenta

		



		Świadczeniodawcy i organizacje pozarządowe

		Mogą przygotować pracowników oraz udogodnienia w danej społeczności, aby zrealizować programy profilaktyki

		



		Uniwersytety i jednostki badawcze

		Mogą oceniać powstające dowody kliniczne i najlepszą praktykę oraz analizować opłacalność modeli profilaktyki w kontekście krajowym lub regionalnym 

		



		Systemy informacji w  zakresie zdrowia

		Mogą wykorzystywać istniejące dane populacyjne, aby pomóc zidentyfikować osoby o wysokim ryzyku lub grupy docelowe. Powinni zbierać oraz monitorować dane w zakresie wyników pacjentów, aby pomóc w ocenie wpływu programów profilaktyki

		



		Ministerstwa Zdrowia i inni płatnicy (np. kasy chorych)

		Mogą refundować interwencje w zakresie zmiany behawioralnej, akredytować osoby indywidualne i organizacje oraz adaptować lub wydawać narodowe wytyczne kliniczne. 

		



		Samorządy zawodowe

		Mogą stać na czele wysiłków w celu zapewnienia, aby programy profilaktyki były cenione i wspierane przez wszystkie grupy specjalistów 

		



		Interesariusze z obszaru innych chorób przewlekłych

		Mogą pomagać we współpracy w zakresie chorób przewlekłych (np. choroba sercowo-naczyniowej, udar, zdrowie psychiczne)

		



		Sektor prywatny (branża life science, ubezpieczyciele, duże firmy (pracodawcy))

		Mogą pomóc stworzyć szanse dla partnerstwa publiczno- prywatnego 

		





D. STUDIA PRZYPADKÓW



Studium przypadku 1: Fińskie Badanie Profilaktyki Cukrzycy(The Finnish Diabetes Prevention Study) (DPS) (Finlandia)



Fińskie DPS było jednym z pierwszych dużych badań mających na celu wykazanie wpływu interwencji w styl życia na profilaktykę cukrzycy typu 2, która  po dwóch latach zmniejszyła o połowę występowanie cukrzycy wśród grup o wysokim ryzyku.6



Od tej pory Fińskie Towarzystwo Diabetologiczne  (The Finnish Diabetes Association) prowadziło w latach2003-2010 Program Rozwoju na rzecz Profilaktyki i Opieki Diabetologicznej w Finlandii (Development Programme for the Prevention and Care of Diabetes in Finland 2000–2010, DEHKO).29 Program przewiduje całościową strategię obejmującą opiekę od podstawowej do specjalistycznej szpitalnej, na przykład połączenie wspólnych działań na rzecz promowania zdrowia całej populacji z wysiłkami na rzecz promowania wczesnego rozpoznania oraz profilaktyki postępowania w przypadku cukrzycy i związanych z nią chorobami. Badania pilotażowe oceniające modele praktyczne i opłacalność nadal trwają, a wkrótce spodziewane jest wprowadzenie ich do zastosowania w szerszej populacji.







Studium przypadku 2: amerykański Program Profilaktyki Cukrzycy (The US Diabetes Prevention Programme) (USDPP) (USA)



The USDPP było największym w historii badaniem profilaktyki cukrzycy. Badanie wykazało, że interwencje w styl życia, takie jak 5-7% utrata masy ciała i szybkie marsze przez 150 minut tygodniowo mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 o 58% po 3 latach.7

Jako kontynuację badania US National Diabetes Prevention Programme (amerykański Narodowy Program Profilaktyki Cukrzycy) ma na celu odtworzenie skali sukcesu US DPP i składa się z czterech głównych elementów:14





· Szkolenie: stworzenie siły roboczej zdolnej do przeprowadzenia programu 

· Uznania i jakości: gwarancja jakości, zrównoważone finansowanie i rejestracja programu 

· Przygotowanie miejsc interwencji: budowa infrastruktury i realizacja programu

· Marketing zdrowotny: wspieranie przyjęć i skierowań do programu



Jak dotąd w ramach programu poczyniono rzeczywiste postępy w kierunku jego wdrożenia oraz opracowano programy środowiskowe dotyczące stylu życia w 120 ośrodkach, których koszt przypadający na jednego uczestnika jest niższy niż 250 $ rocznie. Amerykański Program Profilaktyki Cukrzycy (US Diabetes Prevention Programme) wykazał, że poddanie 100 dorosłych z dużym ryzykiem intensywnej zmianie behawioralnej przez okres 3 lat, pozwala prawdopodobnie uniknąć 15 nowych przypadków cukrzycy, zaoszczędzić 160 dni roboczych oraz zaoszczędzić  80 000 € kosztów opieki zdrowotnej.14









Studium przypadku 3: FINDRISC- fiński Formularz Oceny Ryzyka Cukrzycy typu 2 – (the FinnishType 2 Diabetes Risk Assessment Form) (Finlandia)



Fiński Formularz Oceny Ryzyka Cukrzycy typu 2 (FINDRISC) stanowi przykład kwestionariusza dla pacjenta wykorzystywanego w badaniach przesiewowych w kierunku cukrzycy. Test jest łatwy, skuteczny i został reprodukowany i zaadaptowany na świecie.30  Wykonanie testu zajmuje kilka minut i został on zaadaptowany do przeprowadzania w aptekach oraz podczas różnych wydarzeń publicznych, test został również zaadaptowany, aby można było go przeprowadzić przez internet. Kwestionariusz składa się z ośmiu punktowanych i ważonych pytań dotyczących czynników wystąpienia cukrzycy takich jak: wiek, BMI, obwód pasa, wysokie stężenie glukozy we krwi oraz aktywność fizyczna oraz dieta. Wynik końcowy testu wskazuje na prawdopodobieństwo wystąpienia u osoby badanej cukrzycy typu 2 w okresie następnych 10 lat, test okazał się również pomocnym wskaźnikiem stanu przedcukrzycowego oraz zdrowia sercowo-naczyniowego.30 Druga strona formularza FINDRISC zawiera krótkie porady odnośnie do tego co osoba badana może zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby oraz czy należy zwrócić się do lekarza lub poddać się badaniom lekarskim.



W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z sekcją pakietu narzędziowego IMAGE dotyczącą profilaktyki cukrzycy: http://www.idf.org/sites/default/files/IMAGE%2520Toolkit.pdf









Studium przypadku 4:  Badanie Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej “Niebieski Pierścień” (The International Diabetes Federation Blue Circle Test) 



Opracowane przez IDF badanie „Niebieski pierścień”( Blue Circle Test),to interaktywne narzędzie działające online, które przedstawia czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 i prezentuje pozytywne działania, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka jej wystąpienia u danej osoby

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem:www.idf.org







E. PYTANIA I ODPOWIEDZI



Nie możemy zapobiec wystąpieniu cukrzycy

To prawda w przypadku cukrzycy typu 1, jednak nie jest to prawdą w przypadku cukrzycy typu 2, która stanowi 90% przypadków cukrzycy. 31 Dowody wskazują, że blisko 50% przypadków cukrzycy można zapobiec dzięki zmianie behawioralnej skierowanej na osiągnięcie zdrowej masy ciała i zwiększenia aktywności fizycznej. 19



Profilaktyka nie jest opłacalna

To nieprawda. Profilaktyka cukrzycy jest opłacalna. Przykładowo, amerykański Program Profilaktyki Cukrzycy wykazał, że poddanie 100 dorosłych z dużym ryzykiem intensywnej zmianie behawioralnej przez okres 3 lat, pozwala prawdopodobnie uniknąć 15 nowych przypadków cukrzycy, zaoszczędzić 160 dni roboczych oraz zaoszczędzić 80 000 € kosztów opieki zdrowotnej.14 Programy profilaktyki mogą także wywrzeć pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny stan zdrowia oraz samopoczucie, nie tylko na cukrzycę. 24,27



Dlaczego w czasach ograniczenia budżetu na opiekę zdrowotną mamy inwestować w profilaktykę? 

Występowanie i koszty cukrzycy (obciążające system opieki zdrowotnej, a także społeczeństwo poprzez utraconą produktywność) rosną 32,33 i będą nadal rosnąć, jeśli nie zainwestuje się większych środków w lepszą profilaktykę, leczenie i opiekę diabetologiczną.  Obecnie jedynie niewielki ułamek budżetu przeznacza się na profilaktykę. 



Czy to nie oznacza dokonywania cięć w zakresie istniejących świadczeń przeznaczonych dla osób z cukrzycą na rzecz dodatkowych inwestycji? 

Niekoniecznie. Profilaktyka jest opłacalna,16 co oznacza, że ustalone modele profilaktyki dla osób z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy powinny w długim okresie czasu uwolnić więcej środków, niż mogą pochłonąć. Dla osób, które już mają cukrzycę, wczesne rozpoznanie nadal ogromnie pomoże w uniknięciu powikłań i kosztowych hospitalizacji, które pociąga za sobą nieleczona cukrzyca. 



Programy profilaktyki trwają długi okres czasu, są złożone i trudne do wdrożenia. 

Nieprawda. Skuteczne programy profilaktyki nie przyniosą rezultatów z dnia na dzień, jednak duże korzyści dla pacjenta można osiągnąć w okresie zaledwie 2-3 lat.6,14 Dominujące modele programów postępowania w cukrzycy są obecnie sprawdzane i badane i obejmują zmianę behawioralną polegającą na poprawie diety, ilości ćwiczeń fizycznych, spożycia alkoholu i papierosów. 





Możemy skutecznie radzić sobie z cukrzycą przy pomocy leków i innych sposobów leczenia, więc po co inwestować w profilaktykę? 

U niemal połowy osób cukrzyca pozostaje nierozpoznana,13,8 a spośród osób, u których ją rozpoznano, jedynie połowa odpowiednio kontroluje stężenie glukozy we krwi.34,35 Oznacza to, że jeśli poszczególne państwa chcą poradzić sobie z epidemią cukrzycy, profilaktyka i wczesne wykrycie odgrywają zasadniczą rolę.
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Opieka skoncentrowana na osobie ratuje życie i poprawia jakość życia osób z cukrzycą. Jest 
jedynym wiarygodnym modelem opieki i postępowania ponieważ pozwala zmierzyć się z 
wieloma czynnikami ryzyka i chorobami współwystępującymi związanymi z cukrzycą, a nie 
tylko wyłącznie z kontrolą stężenia glukozy. W celu świadczenia opieki skoncentrowanej na 
osobie musimy przyjąć podejście środowiskowe i wielodyscyplinarne.   
Adrian Sanders, Parlamentarzysta (UK)
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Opieka wielodyscyplinarna – opieka skoncentrowana na pacjencie i wykraczająca poza kontrolę stężenia glukozy

5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:

1.  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia, Parlament Europejski i 

najważniejsze wytyczne dotyczące opieki diabetologicznej wzywają do pilnego zastosowania opieki 

skoncentrowanej na osobie.1,2,3,4,5 Opiekę skoncentrowaną na osobie definiuje się jako: „opiekę szanującą 

i odpowiadającą indywidualnym preferencjom pacjenta, jego potrzebom i wartościom oraz zapewniającą 

kierowanie się dobrem pacjenta podczas podejmowania wszystkich decyzji klinicznych.”6,7

2.  Najważniejsze modele opieki skoncentrowanej na osobie przewidują zastosowanie połączenia  

interwencji zmierzających do ustabilizowania stężenia glukozy we krwi, ale także kontrolowania 

czynników ryzyka związanych z chorobą (na przykład, ciśnienia krwi, stężenia cholesterolu i otyłości) oraz 

zapobiegania powikłaniom takim jak choroba sercowo-naczyniowa, uszkodzenie oczu, nerek i nerwów.1,8,9

3.  Opieka wielodyscyplinarna odgrywa kluczową rolę w świadczeniu opieki skoncentrowanej na osobie.  

Obejmuje ona ścisłą współpracę pracowników ochrony zdrowia, którzy zapewniają wspólną i  

skoordynowaną opiekę i postępowanie z jedną lub wieloma chorobami. 

4.  Wykazano, że modele opieki skoncentrowanej na osobie są opłacalne – gdyby wszyscy pacjenci 

mieli do nich dostęp, moglibyśmy obniżyć ryzyko chorób serca, udaru i niepełnosprawności wśród osób  

z cukrzycą o niemal połowę,8,9 oraz zmniejszyć liczbę związanych z cukrzycą hospitalizacji i inne koszty.

5.  Opieka zorientowana na osobę jest praktyczna i możliwa do osiągnięcia. W niektórych państwach 

europejskich wdrożono modele opieki skoncentrowanej na osobie na dużą skalę, stosując podejście  

środowiskowe, wielodyscyplinarne,10,11 a w badaniach wykazano duże korzyści, jakie przynoszą  

wspomniane modele w zakresie ograniczenia liczby zgonów i poprawy jakości życia w okresie  

zaledwie 2-3 lat.8,12

A.  Podstawowe informacje

Priorytety działań

•  Narodowe wytyczne kliniczne powinny odzwierciedlać ogromną 
ilość dowodów wskazujących na to, że opieka skoncentrowana na 
osobie to jedyny wiarygodny model postępowania w cukrzycy. 

•  Pracownicy ochrony zdrowia muszą podjąć wspólne wysiłki  
w celu wsparcia opieki wielodyscyplinarnej i skoncentrowanej na  
osobie, na przykład tworząc nowe, nie-kliniczne role, takie jak  
koordynacja opieki i terapeutyczna edukacja pacjenta dotycząca  
zaangażowania go w leczenie. 

•  Programy wdrożenia muszą służyć sprawdzaniu i wprowadzaniu 
praktycznych modeli świadczenia opieki wielodyscyplinarnej,  
obejmujących środowiskową opiekę skoncentrowaną na osobie.

•  Przeszkody w pracy wielodyscyplinarnej powinny być szybko  
zidentyfikowane zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym 
oraz usunięte w zakresie kulturowym, zawodowym , prawnym,  
finansowym i organizacyjnym.

•  Wynagrodzenie finansowe oraz zachęty dla pracowników  
opieki zdrowotnej powinny odzwierciedlać długoterminowe  
wyniki leczenia pacjenta (np. profilaktykę powikłań) i zachęcać do 
stosowania podejść skoncentrowanych na osobie i  
wielodyscyplinarnych w opiece diabetologicznej. 

•  Systemy informacji powinny zostać przekształcone tak, aby 
ułatwiać pracę wielodyscyplinarną poprzez wspólne prowadzenie 
dokumentacji pacjenta i monitorowanie wyników we wszystkich 
aspektach opieki nad pacjentem.
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•  Najważniejsze modele opieki diabetologicznej skoncentrowanej na osobie łączą interwencje zmierzające do stabilizowania stężenia 
glukozy we krwi, kontrolowania czynników ryzyka związanych z chorobą (na przykład: ciśnienia krwi, stężenia cholesterolu i otyłości) oraz 
zapobiegania powikłaniom cukrzycy (takim jak choroba sercowo-naczyniowa, uszkodzenie oczu, nerek i nerwów)8,9

•  Opieka wielodyscyplinarna stanowi kluczowy element świadczenia opieki skoncentrowanej na osobie. Wymaga ona ścisłej współpracy 
pracowników ochrony zdrowia świadczących wspólną i skoordynowaną opiekę i postępowanie w danej chorobie lub wielu chorobach.  
W przypadku cukrzycy może to obejmować lekarzy ogólnych, specjalistów, pielęgniarki i specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne,  
dietetyków, edukatorów w zakresie edukacji terapeutycznej, farmaceutów, techników laboratoryjnych, pracowników administracji,  
pracowników ośrodków pomocy rodzinie i pacjentów. 

•  W zespole wielodyscyplinarnym powinien istnieć podział pracy w odniesieniu do ról należących do zakresu opieki, monitorowania, 
wsparcia, nadzoru klinicznego i terapeutycznej edukacji pacjenta.

•  Cukrzyca rzadko występuje „samodzielnie”. U osób z cukrzycą często występuje uszkodzenie nerek, oczu i nerwów13 Ponadto, uważa 
się, że u 85% osób z cukrzycą występuje nadwaga, wysokie stężenie cholesterolu i nadciśnienie.14

•  Powikłania są istotnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zgonu, niepełnosprawności i oddziałującymi na jakość życia15 w 
przypadku cukrzycy. Odsetek zgonów wzrasta kilkakrotnie, a koszty są 3-5 razy wyższe w przypadku wystąpienia powikłań.16,17,18 Choroby 
serca są główną przyczyną złego stanu zdrowia i przedwczesnego zgonu u osób z cukrzycą.1

•  Zespoły wielodyscyplinarne stanowią zrównoważony model opieki w ramach systemów opieki zdrowotnej zdominowanych przez 
rosnące zapotrzebowanie i występowanie chorób przewlekłych. Przykładowo, pozwalają na przekazanie poradnictwa, wsparcia i  
monitorowania pielęgniarkom środowiskowym i farmaceutom, redukując w ten sposób obciążenie pracą lekarzy i innych specjalistów. 

•  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Parlament Europejski, Grupa Robocza ds. Cukrzycy UE (EU Diabetes Working Group) oraz 
najważniejsi klinicyści europejscy uznali znaczenie opieki skoncentrowanej na osobie i pracy wielodyscyplinarnej w opiece diabetologicznej 
oraz wezwali do ich wdrożenia.2-4,19

Co to oznacza?

Dlaczego jest to ważne
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•  Wprowadzenie modeli opieki skoncentrowanej na osobie jest konieczne w celu zmniejszenia złego stanu zdrowia i liczby  
przedwczesnych zgonów wśród osób z cukrzycą. Sama kontrola stężenia glukozy we krwi nie jest wystarczająca.8, 9,19

•  Najważniejsze modele opieki skoncentrowanej na osobie obniżyły liczbę hospitalizacji spowodowanej wystąpieniem powikłań 
cukrzycy i dlatego też wywarły duży wpływ na koszty.8 Przykładowo, około 34% całkowitej liczby dni hospitalizacji w przypadku  
pacjentów z cukrzycą spowodowane było chorobą sercowo-naczyniową.20

•  Wszystkie duże, zakończone powodzeniem badania opieki skoncentrowanej na osobie opierały się na pracy  
wielodyscyplinarnej.8,9,21,22 Przykładowo, Badanie Prospektywne dotyczące Cukrzycy w UK (UK Prospective Diabetes Study) oraz  
duńskie badanie Steno II (Danish Steno II study) wykazały, że intensywne celowanie w czynniki ryzyka może ograniczyć niepełnosprawność 
ze względu na powikłania mikronaczyniowe (np. utratę wzroku) i zmniejszyć umieralność na choroby sercowo-naczyniowe i choroby nerek o 
niemal połowę.8;9 W przypadku badania Steno II korzyści utrzymały się przez okres 8 lat po rozpoczęciu badania.9

•  Badania porównawcze programów diabetologicznej opieki wielodyscyplinarnej sugerują, że nie istnieje „optymalny” model  
organizacyjny23. Ważne jest, aby opieka skoncentrowana na osobie stała się codzienną praktyką. Osiągnięcie tego prawdopodobnie oznacza 
identyfikację istniejących przeszkód kulturowych, organizacyjnych, finansowych, zawodowych lub prawnych w świadczeniu opieki  
zdrowotnej. 

•  Istnieją silne dowody na poparcie wartościowego wpływu różnych ról zawodowych na poprawę opieki i wyników leczenia osób z 
cukrzycą. Przykładowo, zespoły wielodyscyplinarne z podologiem mogą ograniczyć odsetek amputacji do 85%24, a opieka świadczona przez 
pielęgniarkę poprawia kontrolę stężenia glukozy i obniża liczbę wizyt w gabinecie pomocy doraźnej/oddziale ratunkowym i hospitalizacji z 
powodu możliwych do zapobieżenia powikłań cukrzycy.25

•  Modele opieki skoncentrowanej na pacjencie muszą przyjmować, że osoby o mniejszej wiedzy na temat zdrowia są narażone  
na wyższe ryzyko gorszych wyników leczenia. Przykładowo, badanie pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazało, że nieodpowiednia wiedza  
z zakresu zdrowia stanowiła niezależny czynnik predyktywny złej kontroli stężenia glukozy. Zważywszy, że osoby o niskim statusie  
społeczno-ekonomicznym są szczególnie narażone na ryzyko małej wiedzy z zakresu zdrowia, podejście do opieki musi być wrażliwe na  
potrzebę budowania indywidualnej wiedzy na temat zdrowia.26 

Na co wskazują dowody

B.  Podsumowanie dowodów (kontynuacja)
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Wnioski na przyszłość Kluczowe kwestie, które należy  Działania, jakie należy podjąć 
  rozważyć 

Systemy opieki zdrowotnej nie są  Jakie bariery organizacyjne możesz napotkać w  
skonfigurowane stosownie do modeli podejmowaniu próby przesunięcia w kierunku opieki  
skoncentrowanej na osobie,  skoncentrowanej na osobie i wielodyscyplinarnej? 
wielodyscyplinarnej opieki.

Pracownicy ochrony zdrowia są podejrzliwi  Jak można skłonić pracowników różnych profesji  
co do pracy wielodyscyplinarnej. do wspólnej pracy? Jakie są główne przeszkody?

Podejmowanie decyzji musi być wspólne W jaki sposób pracownicy dzielą się informacjami  
albo delegowane pomiędzy różnymi  i jakie szkolenie jest konieczne, aby pomóc im  
pracownikami, co wpływa na zarządzanie przystosować się do nowego sposobu pracy? 
i odpowiedzialność.

Nie istnieje ustalony model zespołów  Jak zapewnić, aby w skład zespołów  
wielodyscyplinarnych, a ich skład będzie  wielodyscyplinarnych weszły osoby spełniające  
zależał od potrzeb populacji pacjentów,  kluczowe role, a zarazem zaadaptować je do  
na rzecz których świadczona będzie zaspokajania różnych potrzeba pacjentów? Którzy  
opieka. specjaliści i jakie role są najważniejsze?
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Pielęgniarki diabetologiczne Stanowią ważne ogniwo łączące pacjenta z systemem  
  opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenia zawodowe (lekarzy, Mogą szkolić specjalistów w zakresie opieki  
pielęgniarek itp.) skoncentrowanej na osobie i pracy wielodyscyplinarnej.  
  Mogą kierować pracami na rzecz zmian w kulturze i  
  zachowaniu.

Przedstawiciele pacjentów Mogą pomóc określić, co wywiera największy wpływ  
  na samopoczucie pacjenta i badać nowe modele opieki  
  w oparciu o codzienne życie osób z cukrzycą.

Interesariusze z dziedziny innych chorób  Mogą pomóc w ustanowieniu punktów wspólnych  
przewlekłych pomiędzy modelami opieki diabetologicznej a modelami  
  opieki w przypadku innych chorób przewlekłych.

Ministerstwo Zdrowia  Może ustalić wytyczne kliniczne w zakresie opieki  
  skoncentrowanej na osobie oraz określić oczekiwania  
  dotyczące opieki wielodyscyplinarnej. 

Lokalne władze finansujące Powinny refundować opiekę w oparciu o wyniki  
  leczenia pacjenta i podejmować wysiłki w celu  
  zniesienia barier finansowych dotyczących pracy  
  wielodyscyplinarnej.

Uniwersytety i ośrodki badawcze Mogą kierować oceną kliniczną i ekonomiczną nowych  
  modeli opieki, oceniać nowe dowody kliniczne i  
  najlepszą praktykę.

Systemy informacji zdrowotnej Mogą pomóc w pracy wielodyscyplinarnej przy pomocy  
  wspólnych platform i dzielenia się informacjami.
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D. Studia przypadków

Narodowe wytyczne  
dotyczące zdefiniowania zespołu wielodyscyplinarnego  (National guidelines to define the multidisciplinary team) (UK)27
Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (National  Institute for Health and Clinical Excellence, UK) stwierdził, że zespół  wielodyscyplinarny powinien posiadać pewien zakres umiejętności zawodowych potrzebnych do świadczenia optymalnego poradnictwa dorosłym z cukrzycą. W skład takiego zespołu powinny wchodzić osoby po specyficznym przeszkoleniu i zainteresowane w świadczeniu opieki w następujących obszarach:

• edukacja/udzielanie informacji
• odżywianie
• terapeutyka
• identyfikacja powikłań i postępowanie w razie ich wystąpienia• pielęgnacja stóp
• poradnictwo
• opieka psychologiczna

Studium przypadku 1 

Zintegrowane finansowanie opieki wielodyscyplinarnej w Holandii 

W 2010 roku w Holandii wprowadzono narodowy program całościowego postępowania w cukrzycy, który 

w zamierzeniach miał stanowić podstawę przyszłych inicjatyw dotyczących innych chorób przewlekłych.28 

Program obejmował stworzenie nowej narodowej sieci zintegrowanych Grup Opieki Diabetologicznej (GOC) 

kierowanych przez lekarza ogólnego oraz refundację w oparciu o wyniki leczenia przyznawaną za lepsze wyniki 

w leczeniu i stan zdrowia. 

Każda grupa GOC jest inna, jednak we wszystkich przyznaje się rolę zarządzania przypadkami lekarzowi  

ogólnemu (u większości pacjentów) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz ten nadzoruje  

zespoły wielodyscyplinarne, które wykonują badania stopy i oczu, regularne badania stanu zdrowia i analizy  

laboratoryjne.11 W przypadku pacjentów o bardziej złożonych potrzebach system grup GOC uzupełniano  

specjalistyczną opieką ambulatoryjną w zakresie leczenia stopy cukrzycowej, retinopatii i nefropatii.29

Pomimo problemów informatycznych i z monitorowaniem wyników, zaobserwowano poprawę w organizacji i 

koordynacji opieki, współpracy pomiędzy świadczeniodawcami oraz stosowania się do protokołów opieki.11,30 

Studium przypadku 3 

Opieka skoncentrowana na osobie wprowadzona na dużą skalę (Niemcy)12 Saksoński Program Postępowania w Cukrzycy ( Saxon Diabetes Management Programme) 
wykazał, że wdrożenie zintegrowanej opieki diabetologicznej do głównego nurtu opieki było  
możliwe i skutecznie poprawiło wyniki leczenia pacjenta na dużą skalę. Najważniejszym punktem 
programu było wprowadzenie połączenia opieki, postępowania i edukacji pacjenta, świadczonych 
przy pomocy ścisłej współpracy między specjalistycznymi pielęgniarkami diabetologicznymi a  
lekarzami ogólnymi. Pracę w grupie wielodyscyplinarnej ułatwiają zintegrowane wytyczne, nowe 
struktury zarządzania, ciągłe zarządzanie jakością oraz wyspecjalizowane spotkania robocze  
prowadzone w celu promowania wzajemnego uznania i wymiany wiedzy. W ocenie przeprowadzonej w latach 2000-2002 wskazano, że liczba nieskutecznie leczonych 
pacjentów definiowanych przy pomocy stężenia HbA1C lub ciśnienia krwi spadła o około 50% w 
wyniku programu.

Studium przypadku 2 
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Nie możemy sobie pozwolić na jej 
niewprowadzenie. Cukrzyca już teraz  
generuje 10% kosztów opieki  
zdrowotnej,31 a dużą część tych  
kosztów przeznacza się na leczenie  
powikłań cukrzycy.32 ONZ, WHO  
(Światowa Organizacja Zdrowia),  
Parlament Europejski i wielu innych  
wiodących komentatorów przyznaje,  
że skuteczna opieka diabetologiczna  
stanowi niezwykle ważny problem dla  
zrównoważonych systemów opieki  
zdrowotnej.33,3,4,34

Skoncentrowana na osobie opieka 
diabetologiczna to luksus, na który  
nie możemy sobie pozwolić

Tak. Wiodące modele skoncentrowanej 
na osobie i zintegrowanej opieki wykazały, 
że są opłacalne w przypadku cukrzycy.8,9 
Modele takie zmniejszają korzystanie z 
kosztownych hospitalizacji, co oznacza 
zdrowszych, bardziej produktywnych ludzi, 
którzy lepiej przysłużą się społeczeństwu. 

Czy opieka skoncentrowana na osobie 
jest opłacalna?

Wielodyscyplinarna, skoncentrowana 
na osobie opieka może wymagać zmian  
w istniejących sposobach pracy, jednak 
zdrowsi pacjenci powinni przynieść 
większą satysfakcję pracownikom  
świadczącym opiekę. Wszelkie  
proponowane zmiany w systemach  
świadczenia opieki zdrowotnej muszą 
być konstruowane we współpracy i 
przy wsparciu ze strony stowarzyszeń 
zawodowych, by odpowiednie zmiany  
w szkoleniu zawodowym i standardach  
odzwierciedlały nowe sposoby  
świadczenia opieki diabetologicznej.

Zmiany w leczeniu cukrzycy  
dotkną pracowników z „pierwszej linii 
frontu”. Specjaliści mogą opierać się 
zmianom w status quo.

Skoncentrowane na osobie modele 
opieki nad osobami z cukrzycą zostały 
wprowadzone w UK, Danii, Niemczech i 
Holandii8,9,12,11 oraz wielu innych krajach 
na świecie. Należy zapytać jak najlepiej 
urzeczywistnić opiekę skoncentrowaną 
na osobie w ramach naszego systemu i 
jakie modele opieki wielodyscyplinarnej są 
konieczne do jej wprowadzenia.

Jakie istnieją dowody przemawiające 
za tym, że rozwiązanie to sprawdzi się 
w moim kraju? 

Tak. Zespoły wielodyscyplinarne  
obejmujące specjalistów podologów, jak  
wykazano, obniżają odsetki amputacji o nawet 
85%.24 Jak wykazano, wspomniane zespoły 
kierowane przez pielęgniarkę powodowały 
zmniejszenie liczby wizyt w gabinetach pomocy 
doraźnej oraz hospitalizacji z powodu możliwym 
do zapobieżenia chorobom związanym z  
cukrzycą.10

Czy zespoły wielodyscyplinarne są 
potrzebne w opiece diabetologicznej? 
Czy naprawdę musimy włączać w 
nią szersze przymierze pracowników 
ochrony zdrowia, takich jak dietetycy i 
podolodzy? 

To nieprawda. Dowody kliniczne  
dotyczące wiodących modeli opieki 
skoncentrowanej na osobie i profilaktyki 
cukrzycy są niepodważalne.1;7-9;35;36 Różne 
modele opieki będą nadal badane i  
oceniane, jednak najważniejsze jest 
wdrożenie najskuteczniejszych modeli  
w główny nurt opieki.

Dowody przemawiające za opieką 
skoncentrowaną na osobie są  
niejasne. 
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Opieka wielodyscyplinarna – opieka skoncentrowana na osobie wykraczająca poza kontrolę stężenia glukozy

A. PODSTAWOWE INFORMACJE









Opieka skoncentrowana na osobie ratuje życie i poprawia jakość życia osób z cukrzycą. Jest jedynym wiarygodnym modelem opieki i postępowania ponieważ pozwala zmierzyć się z wieloma czynnikami ryzyka i chorobami współwystępującymi związanymi z cukrzycą, a nie tylko wyłącznie z kontrolą stężenia glukozy. W celu świadczenia opieki skoncentrowanej na osobie musimy przyjąć podejście środowiskowe i wielodyscyplinarne. 



Adrian Sanders, Parlamentarzysta (UK)



5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:



· Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia, Parlament Europejski i najważniejsze wytyczne dotyczące opieki diabetologicznej wzywają do pilnego zastosowania opieki skoncentrowanej na osobie. 1 2 3 4 5 Opiekę skoncentrowaną na osobie  definiuje się jako:  „opiekę szanującą i odpowiadającą indywidualnym preferencjom pacjenta, jego potrzebom i wartościom oraz zapewniającą kierowanie się dobrem pacjenta podczas podejmowania wszystkich decyzji klinicznych.” 6,7

· Najważniejsze modele opieki skoncentrowanej na osobie przewidują zastosowanie połączenia interwencji zmierzających do ustabilizowania stężenia glukozy we krwi, ale także kontrolowania czynników ryzyka związanych z chorobą (na przykład, ciśnienia krwi, stężenia cholesterolu i otyłości) oraz zapobiegania powikłaniom takim jak choroba sercowo-naczyniowa, uszkodzenie oczu, nerek i nerwów. 1, 8 9

· Opieka wielodyscyplinarna odgrywa kluczową rolę w świadczeniu opieki skoncentrowanej na osobie. Obejmuje ona ścisłą współpracę pracowników ochrony zdrowia, którzy zapewniają wspólną i skoordynowaną opiekę i postępowanie z jedną lub wieloma chorobami. 

· Wykazano, że modele opieki skoncentrowanej na osobie są opłacalne – gdyby wszyscy pacjenci mieli do nich dostęp, moglibyśmy obniżyć ryzyko chorób serca, udaru i niepełnosprawności wśród osób z cukrzycą o niemal połowę, 8 9 oraz zmniejszyć liczbę związanych z cukrzycą hospitalizacji i inne koszty.

· Opieka zorientowana na osobę jest praktyczna i możliwa do osiągnięcia. W niektórych państwach europejskich wdrożono modele opieki skoncentrowanej na osobie na dużą skalę, stosując podejście środowiskowe, wielodyscyplinarne, 10 11 a w badaniach wykazano duże korzyści, jakie przynoszą wspomniane modele w zakresie ograniczenia liczby zgonów i poprawy jakości życia w okresie zaledwie 2-3 lat. 8 12



Priorytety działań



· Narodowe wytyczne kliniczne powinny odzwierciedlać ogromną ilość dowodów wskazujących na to, że opieka skoncentrowana na osobie to jedyny wiarygodny model postępowania w cukrzycy.  

· Pracownicy ochrony zdrowia muszą podjąć wspólne wysiłki w celu wsparcia opieki wielodyscyplinarnej i skoncentrowanej na osobie, na przykład tworząc nowe, nie-kliniczne role, takie jak koordynacja opieki i terapeutyczna edukacja pacjenta dotycząca zaangażowania go w leczenie. 

· Programy wdrożenia muszą służyć sprawdzaniu i wprowadzaniu praktycznych modeli świadczenia opieki wielodyscyplinarnej, obejmujących środowiskową opiekę skoncentrowaną na osobie.

· Przeszkody w pracy wielodyscyplinarnej powinny być szybko zidentyfikowane zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym oraz usunięte w zakresie kulturowym, zawodowym , prawnym, finansowym i organizacyjnym.

· Wynagrodzenie finansowe oraz zachęty dla pracowników opieki zdrowotnej powinny odzwierciedlać długoterminowe wyniki leczenia pacjenta (np. profilaktykę powikłań) i zachęcać do stosowania podejść skoncentrowanych na osobie i wielodyscyplinarnych w opiece diabetologicznej. 

· Systemy informacji powinny zostać przekształcone tak, aby ułatwiać pracę wielodyscyplinarną poprzez wspólne prowadzenie dokumentacji pacjenta i monitorowanie wyników we wszystkich aspektach opieki nad pacjentem.

B. PODSUMOWANIE DOWODÓW



Co to oznacza



· Najważniejsze modele opieki diabetologicznej skoncentrowanej na osobie łączą interwencje zmierzające do stabilizowania stężenia glukozy we krwi,  kontrolowania czynników ryzyka związanych z chorobą (na przykład: ciśnienia krwi, stężenia cholesterolu i otyłości) oraz zapobiegania powikłaniom cukrzycy (takim jak choroba sercowo-naczyniowa, uszkodzenie oczu, nerek i nerwów) 8,9

· Opieka wielodyscyplinarna stanowi kluczowy element świadczenia opieki skoncentrowanej na osobie. Wymaga ona ścisłej współpracy pracowników ochrony zdrowia świadczących wspólną i skoordynowaną opiekę i postępowanie w danej chorobie lub wielu chorobach. W przypadku cukrzycy może to obejmować lekarzy ogólnych, specjalistów, pielęgniarki i specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne, dietetyków, edukatorów w zakresie edukacji terapeutycznej, farmaceutów, techników laboratoryjnych, pracowników administracji, pracowników ośrodków pomocy rodzinie i pacjentów. 

· W zespole wielodyscyplinarnym powinien istnieć podział pracy w odniesieniu do ról należących do zakresu opieki, monitorowania, wsparcia, nadzoru klinicznego i terapeutycznej edukacji pacjenta.



Dlaczego jest to ważne



· Cukrzyca rzadko występuje „samodzielnie”.  U osób z cukrzycą często występuje uszkodzenie nerek, oczu i nerwów 13  Ponadto, uważa się, że u 85% osób z cukrzycą występuje nadwaga, wysokie stężenie cholesterolu i nadciśnienie.14

· Powikłania są istotnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zgonu, niepełnosprawności i oddziałującymi na jakość życia15 w przypadku cukrzycy. Odsetek zgonów wzrasta kilkakrotnie, a koszty są 3-5 razy wyższe w przypadku wystąpienia powikłań.16 17 18 Choroby serca są główną przyczyną złego stanu zdrowia i przedwczesnego zgonu u osób z cukrzycą. 1

· Zespoły wielodyscyplinarne stanowią zrównoważony model opieki w ramach systemów opieki zdrowotnej zdominowanych przez rosnące zapotrzebowanie i występowanie chorób przewlekłych. Przykładowo, pozwalają na przekazanie poradnictwa, wsparcia i monitorowania  pielęgniarkom środowiskowym i farmaceutom , redukując w ten sposób obciążenie pracą lekarzy i innych specjalistów.  

· Organizacja Narodów Zjednoczonych, Parlament Europejski, Grupa Robocza ds. Cukrzycy UE (EU Diabetes Working Group) oraz najważniejsi klinicyści europejscy uznali znaczenie opieki skoncentrowanej na osobie i pracy wielodyscyplinarnej w opiece diabetologicznej oraz wezwali do ich wdrożenia. 2-4,19



Na co wskazują dowody



· Wprowadzenie modeli opieki skoncentrowanej na osobie jest konieczne w celu zmniejszenia złego stanu zdrowia i liczby przedwczesnych zgonów wśród osób z cukrzycą. Sama kontrola stężenia glukozy we krwi nie jest wystarczająca.8, 9,19

· Najważniejsze modele opieki skoncentrowanej na osobie obniżyły liczbę hospitalizacji spowodowanej wystąpieniem powikłań cukrzycy i dlatego też wywarły duży wpływ na koszty. 8 Przykładowo, około 34% całkowitej liczby dni hospitalizacji w przypadku pacjentów z cukrzycą spowodowane było chorobą sercowo-naczyniową. 20

· Wszystkie duże, zakończone powodzeniem badania opieki skoncentrowanej na osobie opierały się na pracy wielodyscyplinarnej. 8 9 21 22 Przykładowo, Badanie Prospektywne dotyczące Cukrzycy w UK (UK Prospective Diabetes Study) oraz duńskie badanie Steno II (Danish Steno II study) wykazały, że intensywne celowanie w czynniki ryzyka może ograniczyć niepełnosprawność ze względu na powikłania mikronaczyniowe (np. utratę wzroku) i zmniejszyć umieralność na choroby sercowo-naczyniowe i choroby nerek o niemal połowę.8;9 W przypadku badania Steno II korzyści utrzymały się przez okres 8 lat po rozpoczęciu badania.9

· Badania porównawcze programów diabetologicznej opieki wielodyscyplinarnej sugerują, że nie istnieje „optymalny” model organizacyjny 23. Ważne jest, aby opieka skoncentrowana na osobie stała się codzienną praktyką. Osiągnięcie tego prawdopodobnie oznacza identyfikację istniejących przeszkód kulturowych, organizacyjnych, finansowych, zawodowych lub prawnych w świadczeniu opieki zdrowotnej. 

· Istnieją silne dowody na poparcie wartościowego wpływu różnych ról zawodowych  na poprawę opieki i wyników leczenia osób z cukrzycą. Przykładowo, zespoły wielodyscyplinarne z podologiem mogą ograniczyć odsetek amputacji do 85% 24, a opieka świadczona przez pielęgniarkę poprawia kontrolę stężenia glukozy i obniża liczbę wizyt w gabinecie pomocy doraźnej/oddziale ratunkowym i hospitalizacji z powodu możliwych do zapobieżenia powikłań cukrzycy .25

· Modele opieki skoncentrowanej na pacjencie muszą przyjmować, że osoby o mniejszej wiedzy na temat zdrowia są narażone na wyższe ryzyko gorszych wyników leczenia. Przykładowo, badanie pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazało, że nieodpowiednia wiedza z zakresu zdrowia stanowiła niezależny czynnik predyktywny złej kontroli stężenia glukozy. Zważywszy, że osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym są szczególnie narażone na ryzyko małej wiedzy z zakresu zdrowia, podejście do opieki musi być wrażliwe na potrzebę budowania indywidualnej wiedzy na temat zdrowia.26

C. REALIZACJA



Kluczowe kwestie, które należy rozważyć – wnioski na przyszłość wyciągnięte podczas wdrażania



		Wnioski na przyszłość

		Kluczowe kwestie, które należy rozważyć

		Działania, jakie należy podjąć



		Systemy opieki zdrowotnej nie są skonfigurowane stosownie do modeli skoncentrowanej na osobie, wielodyscyplinarnej opieki 

		Jakie bariery organizacyjne możesz napotkać w podejmowaniu próby przesunięcia w kierunku opieki skoncentrowanej na osobie i wielodyscyplinarnej? 

		



		Pracownicy ochrony zdrowia są podejrzliwi co do pracy wielodyscyplinarnej

		Jak można skłonić pracowników różnych profesji do wspólnej pracy? Jakie są główne przeszkody? 

		



		Podejmowanie decyzji musi być wspólne albo delegowane pomiędzy różnymi pracownikami, co wpływa na  zarządzanie i odpowiedzialność

		W jaki sposób pracownicy dzielą się informacjami i jakie szkolenie jest konieczne, aby pomóc im przystosować się do nowego sposobu pracy?

		



		Nie istnieje ustalony model zespołów wielodyscyplinarnych, a ich skład będzie zależał od potrzeb populacji pacjentów, na rzecz których świadczona będzie opieka

		Jak zapewnić, aby w skład zespołów wielodyscyplinarnych weszły osoby spełniające kluczowe role, a zarazem zaadaptować je do zaspokajania różnych potrzeba pacjentów? Którzy specjaliści i jakie role są najważniejsze?

		







Kogo należy zaangażować



		Kogo należy zaangażować

		Dlaczego osoby te są takie ważne?

		Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni spełniać?

Z kom należy się kontaktować?



		Pielęgniarki diabetologiczne

		Stanowią ważne ogniwo łączące pacjenta z systemem opieki zdrowotnej

		



		Stowarzyszenia zawodowe (lekarzy, pielęgniarek itp.)

		Mogą szkolić specjalistów w zakresie opieki skoncentrowanej na osobie i pracy wielodyscyplinarnej. Mogą kierować pracami na rzecz zmian w kulturze i zachowaniu

		



		Przedstawiciele pacjentów

		Mogą pomóc określić, co wywiera największy wpływ na samopoczucie pacjenta i badać nowe modele opieki w oparciu o codzienne życie osób z cukrzycą

		



		Interesariusze z dziedziny innych chorób przewlekłych

		Mogą pomóc w ustanowieniu punktów wspólnych pomiędzy modelami opieki diabetologicznej a modelami opieki w przypadku innych chorób przewlekłych 

		



		Ministerstwo Zdrowia 

		Może ustalić wytyczne kliniczne w zakresie opieki skoncentrowanej na osobie oraz określić oczekiwania dotyczące opieki wielodyscyplinarnej 

		



		Lokalne władze finansujące

		Powinny refundować opiekę w oparciu o wyniki leczenia pacjenta i podejmować wysiłki w celu zniesienia barier finansowych dotyczących pracy wielodyscyplinarnej.

		



		Uniwersytety i ośrodki badawcze

		Mogą kierować oceną kliniczną i ekonomiczną nowych modeli opieki, oceniać nowe dowody kliniczne i najlepszą praktykę

		



		Systemy informacji zdrowotnej

		Mogą pomóc w pracy wielodyscyplinarnej przy pomocy wspólnych platform i dzielenia się informacjami

		










D. STUDIA PRZYPADKÓW





		

Studium przypadku 1: Narodowe wytyczne dotyczące zdefiniowania zespołu wielodyscyplinarnego (National guidelines to define the multidisciplinary team) (UK)27

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (National Institute for Health and Clinical Excellence, UK) stwierdził, że zespół wielodyscyplinarny powinien posiadać pewien zakres umiejętności zawodowych potrzebnych do świadczenia optymalnego poradnictwa dorosłym z cukrzycą. W skład takiego zespołu powinny wchodzić osoby po specyficznym przeszkoleniu i zainteresowane w świadczeniu opieki w następujących obszarach:

· edukacja/udzielanie informacji

· odżywianie

· terapeutyka

· identyfikacja powikłań i postępowanie w razie ich wystąpienia

· pielęgnacja stóp

· poradnictwo

· opieka psychologiczna







		Studium przypadku 2: Opieka skoncentrowana na osobie wprowadzona na dużą skalę (Niemcy)12

Saksoński Program Postępowania w Cukrzycy ( Saxon Diabetes Management Programme) wykazał, że wdrożenie zintegrowanej opieki diabetologicznej do głównego nurtu opieki było możliwe i skutecznie poprawiło wyniki leczenia pacjenta na dużą skalę. Najważniejszym punktem programu było wprowadzenie połączenia opieki, postępowania i edukacji pacjenta, świadczonych przy pomocy ścisłej współpracy między specjalistycznymi pielęgniarkami diabetologicznymi a lekarzami ogólnymi. Pracę w grupie wielodyscyplinarnej ułatwiają zintegrowane wytyczne, nowe struktury zarządzania, ciągłe zarządzanie jakością oraz wyspecjalizowane spotkania robocze prowadzone w celu promowania wzajemnego uznania i wymiany wiedzy. 



W ocenie przeprowadzonej w latach 2000-2002 wskazano, że liczba nieskutecznie leczonych pacjentów definiowanych przy pomocy stężenia HbA1C lub ciśnienia krwi spadła o około 50% w wyniku programu. 







Studium przypadku 3: Zintegrowane finansowanie opieki wielodyscyplinarnej w Holandii

W 2010 roku w Holandii wprowadzono narodowy program całościowego postępowania w cukrzycy, który w zamierzeniach miał stanowić podstawę przyszłych inicjatyw dotyczących innych chorób przewlekłych.28 Program obejmował stworzenie nowej narodowej sieci zintegrowanych Grup Opieki Diabetologicznej (GOC) kierowanych przez lekarza ogólnego oraz refundację w oparciu o wyniki leczenia przyznawaną za lepsze wyniki w leczeniu i stan zdrowia. 



Każda grupa GOC jest inna, jednak we wszystkich przyznaje się rolę zarządzania przypadkami lekarzowi ogólnemu (u większości pacjentów) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz ten nadzoruje zespoły wielodyscyplinarne, które wykonują badania stopy i oczu, regularne badania stanu zdrowia i analizy laboratoryjne.11 W przypadku pacjentów o bardziej złożonych potrzebach system grup GOC uzupełniano specjalistyczną opieką ambulatoryjną w zakresie leczenia stopy cukrzycowej, retinopatii i nefropatii.29



Pomimo problemów informatycznych i z monitorowaniem wyników, zaobserwowano poprawę w organizacji i koordynacji opieki, współpracy pomiędzy świadczeniodawcami oraz stosowania się do protokołów opieki.11,30



E. PYTANIA I ODPOWIEDZI



Skoncentrowana na osobie opieka diabetologiczna to luksus, na który nie możemy sobie pozwolić

Nie możemy sobie pozwolić na jej niewprowadzenie. Cukrzyca już teraz generuje 10% kosztów opieki zdrowotnej,31 a duża część tych kosztów przeznacza się na leczenie powikłań curkzycy.32 ONZ, WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), Parlament Europejski i wielu innych wiodących komentatorów przyznaje, że skuteczna opieka diabetologiczna stanowi niezwykle ważny problem dla zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej.33, 3,4,34



Czy opieka skoncentrowana na osobie jest opłacalna?

Tak. Wiodące modele skoncentrowanej na osobie i zintegrowanej opieki wykazały, że są opłacalne w przypadku cukrzycy.8 9 Modele takie zmniejszają korzystanie z kosztownych hospitalizacji, co oznacza zdrowszych, bardziej produktywnych ludzi, którzy lepiej przysłużą się społeczeństwu. 



Jakie istnieją dowody przemawiające za tym, że rozwiązanie to sprawdzi się w moim kraju? 

Skoncentrowane na osobie modele opieki nad osobami z cukrzycą zostały wprowadzone w UK, Danii, Niemczech i Holandii8,9,12,11  oraz wielu innych krajach na świecie. Należy zapytać jak najlepiej urzeczywistnić opiekę skoncentrowaną na osobie w ramach naszego systemu i jakie modele opieki wielodyscyplinarnej są konieczne do jej wprowadzenia.



Dowody przemawiające za opieką skoncentrowaną na osobie są niejasne.  

To nieprawda. Dowody kliniczne dotyczące wiodących modeli opieki skoncentrowanej na osobie i profilaktyki cukrzycy są niepodważalne.1;7-9;35;36 Różne modele opieki będą nadal badane i oceniane, jednak najważniejsze jest wdrożenie najskuteczniejszych modeli w główny nurt opieki.



Zmiany w leczeniu cukrzycy dotkną pracowników z „pierwszej linii frontu”. Specjaliści mogą opierać się zmianom w status quo.

Wielodyscyplinarna, skoncentrowana na osobie opieka może wymagać zmian w istniejących sposobach pracy, jednak zdrowsi pacjenci powinni przynieść większą satysfakcję pracownikom świadczącym opiekę. Wszelkie proponowane zmiany w systemach świadczenia opieki zdrowotnej muszą być konstruowane we współpracy i przy wsparciu ze strony stowarzyszeń zawodowych, by odpowiednie zmiany w szkoleniu zawodowym i standardach odzwierciedlały nowe sposoby świadczenia opieki diabetologicznej.



Czy zespoły wielodyscyplinarne są potrzebne w opiece diabetologicznej? Czy naprawdę musimy włączać w nią szersze przymierze pracowników ochrony zdrowia, takich jak dietetycy i podolodzy? 

Tak. Zespoły wielodyscyplinarne obejmujące specjalistów podologów, jak wykazano, obniżają odsetki amputacji o nawet 85%.24  Jak wykazano, wspomniane zespoły kierowane przez pielęgniarkę powodowały zmniejszenie liczby wizyt w gabinetach pomocy doraźnej oraz hospitalizacji z powodu możliwym do zapobieżenia chorobom związanym z cukrzycą.10
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Wzmocnienie roli pacjenta – edukacja terapeutyczna pacjenta w zakresie jego zaangażowania się w leczenie

•  Edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w  
leczenie powinna być refundowana jako zwykła część opieki i wparcia  
diabetologicznego.

•  Edukacja terapeutyczna pacjenta powinna stanowić element wytycznych 
klinicznych oraz standardów jakości w opiece diabetologicznej

•  Edukacja terapeutyczna pacjenta powinna stanowić najważniejszą część 
szkolenia medycznego i procesu akredytacji zawodowej, wraz z pracą  
wielodyscyplinarną oraz innymi kluczowymi aspektami uznanych modeli 
postępowania w chorobach przewlekłych. 

•  Należy uznać rolę specjalistycznych pielęgniarek diabetologicznych w  
edukacji terapeutycznej pacjenta oraz ustanowić ramy podstawowego  
programu szkolenia zgodne z kluczowymi kompetencjami edukatorów pacjentów 
oraz pomóc we wdrożeniu strategii rozwoju zawodowego personelu.

•  Edukacja terapeutyczna pacjenta powinna mieć charakter ciągły i być  
dostosowana do pacjenta, a także przewidywać i odpowiadać na zmieniające się 
potrzeby pacjenta. 

•  Nowe modele edukacji terapeutycznej i wzmocnienie roli pacjenta mogą być 
pilotowane i oceniane na podstawie wniosków wyciągniętych przy ich  
opracowywaniu na szczeblu narodowym lub regionalnym. 

•  Możliwości nowych technologii i systemów informatycznych we  
wspieraniu pacjentów w zaangażowaniu się w leczenie powinny zostać 
zbadane, ocenione i zintegrowane z istniejącymi modelami opieki w obszarach, w 
których okazały się one skuteczne. 

Priorytety działań

45

5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:

1.  Terapeutyczna edukacja pacjenta (tj. szkolenie pacjentów w zakresie umiejętności i 

procedur radzenia sobie z zaangażowaniem się w leczenie choroby przewlekłej1)  

stanowi brakujące ogniwo w opiece diabetologicznej.2,3,4 Najważniejsi komentatorzy 

uznali ograniczenia „paternalistycznych”, tradycyjnych medycznych modeli  

postępowania w chorobie przewlekłej.1,4

2.  Blisko 95% postępowania w cukrzycy to zaangażowanie się pacjenta w leczenie,5 

dlatego też edukacja i wzmocnienie roli pacjenta mają fundamentalne znaczenie dla 

poprawy stanu zdrowia i większej skuteczności świadczonej opieki zdrowotnej.6;7

3.  Wykazano, że edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania w 

leczenie jest opłacalna w zakresie poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi, ciśnienia 

krwi i stosowania się do zaleceń lekarskich oraz osiągnięcia lepszej jakości życia oraz 

zmniejszenia niepełnosprawności.6,8 W wielu krajach badano i przyjęto do stosowania na 

dużą skalę wiele różnych modeli.9,10,11,12

4.  Rozwiązania z dziedziny e-Zdrowia stanowią ważny element strategiczny dla  

systemów opieki zdrowotnej,13 i mogą umożliwiać zaangażowanie się pacjenta w  

leczenie poprzez pomoc w standaryzacji działań dotyczących zaangażowania się  

pacjenta w leczenie i oferujących pacjentowi praktyczne narzędzia pomocne w  

osiągnięciu lepszej kontroli choroby.14

5.  Budowanie wiedzy na temat zdrowia osób z cukrzycą pozostaje nadal  

priorytetem w osiągnięciu skutecznej edukacji terapeutycznej pacjentów.6 Wiedza 

w zakresie zdrowia jest w dużym stopniu nieodpowiednia w całej Europie, a w  

szczególności wśród osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.15

A.  Podstawowe informacje

„Edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w leczenie ma kluczowe 
znaczenie dla przyszłości opieki diabetologicznej, a w rzeczywistości dla opieki nad pacjentami z 
chorobami przewlekłymi w szerszym znaczeniu. Większość osób z cukrzycą może zacząć pewnie 
i świadomie postępować w chorobie, o ile systemy opieki zdrowotnej umożliwią im elastyczne 
wsparcie wysokiej jakości, współgrające z indywidualnymi potrzebami niezależności i jakości  
życia pacjenta oraz ich zdolnością do zaangażowania się w leczenie choroby.”  
Maite Valverde, Specjalistyczna Pielęgniarka Diabetologczna, Barcelona 
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•  Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation) zdefiniowała edukację terapeutyczną pacjenta jako szkolenie pacjentów 
w zakresie koniecznych procedur radzenia sobie z chorobą oraz postępowania w leczeniu choroby, a także zapobiegania możliwym do  
uniknięcia powikłaniom, przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie jakości życia.1

•  Zaangażowanie się w leczenie cukrzycy oznacza, że pacjentów szkoli się w zakresie aktywnego monitorowania stężenia glukozy,  
podejmowania odpowiednich działań i dokonywania wyborów dotyczących stylu życia w celu umożliwienia im niezależnego postępowania  
w chorobie przy wsparciu zespołu opieki.7;14

•  W przypadku cukrzycy, wiodące modele edukacji terapeutycznej pacjenta skupiały się na wiedzy z zakresu zdrowia (np. znajomości 
choroby), zaangażowaniu pacjenta w insulinoterapię oraz dokonywaniu wyborów dotyczących diety i stylu życia.7,10;11;16;17 

•  Edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania w leczenie ma zasadnicze znaczenie w profilaktyce i  
postępowaniu w cukrzycy i innych chorobach przewlekłych6;13,18, które uznano za ważne zagrożenie społeczne i ekonomiczne w XXI 
wieku19,20, mogące przekroczyć możliwości naszych systemów opieki zdrowotnej.21

•  „Paternalistyczne” tradycyjne modele medyczne uważa się teraz powszechnie za nieskuteczne w poprawie wyników leczenia  
curzycy,4 w szczególności w przypadkach, w których ograniczona informacja dla pacjenta skupia się na osiągnięciu stosowania się do  
leczenia klinicznego. Wyniki leczenia są lepsze, gdy pacjenci angażują się w całą procedurę opieki.6,7;14

Co to oznacza?

Dlaczego jest to ważne
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•  Zestrukturyzowana edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w leczenie skutecznie stabilizuje stężenie 
glukozy we krwi, zmniejsza występowanie powikłań związanych z cukrzycą, poprawia jakość życia pacjenta i zmniejsza koszty 
opieki.7;18 Ponadto, jest skutecznie w przeprowadzaniu interwencji profilaktycznych.11 W jednym z badań wykazano lepszą kontrolę stężenia 
glukozy we krwi, obniżenie liczby hospitalizacji i zmniejszone występowanie hipoglikemii u osób z cukrzycą typu 1 w okresie do 12 lat po 
dokonaniu interwencji.22 W innych badaniach wykazano, że połączenie edukacji pacjenta z opieką wielodyscyplinarną może zmniejszyć liczbę 
amputacji nawet o 85%.23

• Edukacja terapeutyczna pacjenta jest skuteczna w różnych obszarach opieki.7;12

•  Modele „zestrukturyzowanej edukacji” (definiowane jako „planowe i stopniowane programy o całościowym zasięgu, elastycznej  
treści, odpowiadające potrzebom klinicznym i psychologicznym pacjenta oraz możliwe do przystosowania do jego przynależności kulturowej  
i zakresu edukacji”)7 są zwykle skuteczniejsze niż zgeneralizowane lub częściowe, jednorazowe,24 nieformalne modele edukacyjne.7,24

•  Programy edukacji terapeutycznej pacjenta powinny uwzględniać wiedzę z zakresu zdrowia pacjentów, do których są  
adresowane,6 oraz zmierzać do poprawy tej wiedzy. W szczególności, osoby powyżej 75 roku życia, o niskim poziomie edukacji, problemach 
finansowych i poważnych ograniczeniach ze względu na problemy zdrowotne nie ograniczające się do jednej choroby przewlekłej, zazwyczaj 
mają niską wiedzę z zakresu zdrowia. 

•  Edukatorzy pacjentów (w idealnych warunkach specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne lub inni świadczeniodawcy, np.  
pielęgniarki diabetologiczne, farmaceuci, dietetycy lub lekarze ze specjalną akredytacją) muszą być doskonałymi nauczycielami i 
mieć świetne zdolności komunikacyjne, aby zrozumieć i zaangażować się w motywowanie pacjenta.7;25 Określanie celów, radzenie sobie 
z problemami i interwencje w dziedzinie budowania samodyscypliny oraz oporu psychicznego to najważniejsze czynniki w przyjmowaniu 
nowego typu zachowań, a nie tylko opcjonalne dodatki.4,25

•  Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w edukację pacjenta powinni przestrzegać podstawy programowej  
szkolenia, zgodnie z zaleceniami Grupy Badawczej ds. Edukacji w dziedzinie Cukrzycy (Diabetes Education Study Group, DESG)  
Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (European Association for Study of Diabetes, EASD)26;27 Państwa powinny także pro-
mować programy akredytacyjne podobne do kursu dla pielęgniarek diabetologicznych European Nurses Diabetes Collaborative University 
Programme (ENDCUP)28 zalecanego przez Fundację Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (Foundation of European Nurses in  
Diabetes, FEND) czy też programu Board Certified-Advanced Diabetes Manager (BC-ADM)29 zalecanego w Stanach Zjednoczonych. 

•  Zapewnienie spersonalizowanych informatycznych narzędzi wsparcia, dostosowanych do indywidualnej charakterystyki pacjenta także 
może pomóc w poprawie stosowania się do zaleceń lekarskich oraz wyników leczenia.14

Na co wskazują dowody

B.  Podsumowanie dowodów (kontynuacja)
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Wnioski na przyszłość Kluczowe kwestie, które należy  Działania, jakie należy podjąć 
  rozważyć 

Edukacja pacjenta nie może być  W jakim stopniu jesteśmy gotowi uznać rolę  
„narzucona” pacjentom przez  pacjenta i wzmacniać go jako eksperta w dziedzinie  
świadczeniodawców. jego własnego samopoczucia i jakości życia? 

Systemy opieki zdrowotnej mogą być źle Jakie potrzeby w zakresie personelu i logistyki  
przygotowane na edukację pacjenta i jego  pozwolą rozwinąć edukację pacjenta dotyczącą jego  
zaangażowanie w leczenie. zaangażowania się w leczenie? Kto opracuje i  
  wesprze takie podejście? W jakich warunkach?

Pracownicy ochrony zdrowia mogą nie Jakie inicjatywy w zakresie szkolenia, wytycznych i  
rozumieć lub nie doceniać znaczenia  zmian kulturowych pomogą klinicystom wspierać  
zaangażowania pacjenta w leczenie. takie podejście?

 Specjalistyczne pielęgniarki  Które zawody mogłyby spełniać najlepiej rolę  
diabetologiczne to idealne osoby do  edukatorów? Czy mogliby to być farmaceuci? Jak  
prowadzenia edukacji terapeutycznej  można zapewnić, aby edukatorzy pacjentów  
pacjenta, jednak niekoniecznie są one  posiadali główne wymagane kompetencje? 
dostępne we wszystkich państwach.

Systemy informatyczne mogą odegrać  W jaki sposób wprowadzić najwłaściwsze  
ważną rolę w umożliwieniu pacjentom rozwiązania informatyczne do praktyki klinicznej i  
zaangażowania się w leczenie, jednak  zapewnić, aby były one dopasowane do różnych  
preferencje pacjentów dotyczące narzędzi  preferencji pacjentów? 
informatycznych mogą być różne. 

Podejścia oparte na edukacji we  W jaki sposób można przystosować edukację  
wzmocnieniu roli pacjenta są wysoce  terapeutyczną pacjenta dla potrzeb mniejszości  
wrażliwe na językowe, kulturowe i inne  etnicznych i grup wykluczonych? W jaki sposób  
cechy pacjenta. można zapewnić, aby proponowane rozwiązania  
  były dostosowane do indywidualnych preferencji? 
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Grupy pacjentów  Pacjenci mogą pomóc w identyfikacji niedociągnięć w  
obecnym wsparciu i edukacji, jakie otrzymują oraz  
określić, jakie modele najlepiej zaspokoją ich potrzeby. 

Klinicyści   Wśród klinicystów orędownicy wprowadzenia zmian  
pomogą w budowaniu w środowisku zawodowym  
akceptacji dla uznania wartości i roli edukacji  
terapeutycznej dotyczącej zaangażowania pacjenta w  
leczenie.

Personel zarządzający szpitali i placówek Powinien włączyć stanowiska edukatorów pacjentów  
podstawowej opieki zdrowotnej (najlepiej specjalistycznych pielęgniarek  
  diabetologicznych) do planów zatrudnienia.

Farmaceuci  Mogą odegrać ważną rolę w szkoleniu pacjentów w  
zakresie stosowania leków oraz wspierać inicjatywy z  
zakresu edukacji terapeutycznej.

Rządy  Mogą żądać uwzględnienia edukacji terapeutycznej 
pacjenta w strategiach narodowych, wytycznych  
klinicznych i mechanizmach oceny postępów  
(performance frameworks).

Ministerstwo Zdrowia i/lub płatnicy  Mogą autoryzować refundację edukacji terapeutycznej  
pacjenta, a także informatycznych narzędzi wsparcia  
dla lokalnych świadczeniodawców i/lub domagać się  
monitorowania i oceny istniejących programów. 
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Akademie medyczne i szkoły dla  Mogą zapewnić, aby edukacja terapeutyczna pacjenta  
pielęgniarek, instytucje szkoleniowe dotycząca jego zaangażowania się w leczenie stała się  
  elementem szkolenia zawodowego.

Przemysł farmaceutyczny, sprzętu Jest zainteresowany zapewnieniem odpowiedniego  
diagnostycznego i medycznego wykorzystania ich produktów i może wykorzystać  
  posiadaną szeroką wiedzę we wspólnym opracowaniu  
  rozwiązań edukacyjnych, np. materiałów edukacyjnych  
  dla pacjentów i/lub innowacyjnych rozwiązań  
  informatycznych.
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D.  Studia przypadków

Zastosowanie intensywnych interwencji w styl życia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w 

Katalonii (Hiszpania)30

Badanie kohortowe przeprowadzone w Katalonii (Hiszpania) oceniało wykonalność i skuteczność wdrożenia  

interwencji dotyczących stylu życia w profilaktyce cukrzycy typu 2 w 18 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Pacjenci zostali poddani badaniu przesiewowemu przy zastosowaniu kwestionariusza FINDRISC31 (Formularza Oceny 

Ryzyka Cukrzycy typu 2 [FinnishType 2 Diabetes Risk Assessment Form]) oraz badaniu stężenia glukozy, a  

następnie zrandomizowani do dwóch grup: jednej zaproponowano standardową opiekę, w tym informacje dotyczące 

diety i ćwiczeń, natomiast drugiej intensywne interwencje dotyczące stylu życia. Interwencje oparto na interwencjach 

przewidzianych w DE-PLAN (Cukrzyca w Europie – zapobieganie przez zmianę stylu życia, aktywność fizyczną i  

interwencję żywieniową” [Diabetes in Europe – Prevention using Lifestyle, Physical Activity and Nutritional  

intervention]) programie zdrowia publicznego, który wykazał skuteczność i opłacalność w badaniach klinicznych.30

W okresie 4 lat, intensywne interwencje dotyczące stylu życia wiązały się ze względnym spadkiem ryzyka 

występowania cukrzycy o 36,5%. Chociaż był to wpływ mniejszy, niż zaobserwowany podczas badań klinicznych, 

różnica ta była istotna statystycznie i wskazywała na potencjalną skuteczność wdrożenia interwencji dotyczących  

stylu życia w profilaktyce cukrzycy typu 2 w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  

DE-PLAN-CAT
Studium przypadku 1 

DAFNE – Program Dostosowanie Dawki dla Prawidłowego Odżywiania  

(The Dose Adjustment for Normal Eating Programme) (UK) 

Model DAFNE został uznany przez Brytyjski Departament Zdrowia za klasyczny przykład programu edukacji terapeutycznej pacjenta 

przeznaczonego dla osób z cukrzycą 1 i opiera się na wcześniejszych modelach z lat 70-tych, czasami określanych mianem modeli 

Genewa – Dusseldorf.7

Oryginalny model badania DAFNE obejmował 5-dniowy kurs edukacji terapeutycznej pacjenta wraz z sesją wzmacniającą  

przeprowadzaną 6 tygodni później, przeznaczony dla grup składających się z do 8 osób, prowadzonych przez dwóch wyszkolonych 

edukatorów z dziedziny cukrzycy. Pomógł on pacjentom obliczyć zawartość węglowodanów w każdym posiłku oraz wstrzykiwać 

odpowiednią dawkę insuliny, promując w ten sposób elastyczną, intensywną insulinoterapię wspomaganą elastyczną,  

zróżnicowaną dietą nie zawierającą zabronionych produktów.10

Ocena ekonomiczna wykazała, że model ten potencjalnie pomagał zaoszczędzić około 2 237 £ na jednego pacjenta w okresie 10 

lat, zwiększał średnią długość życia osób z cukrzycą i mógł skutecznie samodzielnie finansować się przez okres 5 lat ze względu na 

zmniejszony odsetek występowania powikłań cukrzycy,33 a podobne wyniki osiągnięto w fazie szerszego wdrożenia programu.10

DAFNE
Studium przypadku 3 

Dopasowanie edukacji terapeutycznej pacjenta do jego indywidualnej sytuacji (USA)32

Badanie podejść zindywidualizowanych w edukacji  przeciwcukrzycowej w ramach LifeMasters DM w Kaliforni, sprawdzało model, w którym edukatorzy zajmujący się cukrzycą pracowali z pacjentami, aby zmierzyć ich wiedzę, umiejętności i pewność w zaangażowaniu się w leczenie oraz wybrać inne podejścia uważane za bardziej pasujące do indywidualnej sytuacji pacjenta. System był elastyczny i pozwalał na przewidywanie zmieniających się potrzeb  edukacyjnych, jak i na ponowną ocenę w miarę  przechodzenia pacjentów przez różne stadia ścieżki opieki. W badaniu wykazano, że podejście to skutecznie poprawia wyniki leczenia pacjentów z cukrzycą w porównaniu do edukacji niedostosowanej do pacjenta. Stosowanie się do procedury opieki i schematów zaangażowania pacjenta w leczenie także uległy poprawie, a liczba hospitalizacji spadła. Autorzy badania stwierdzili we wnioskach, że edukacja dostosowana do pacjenta pomoże poprawić zarówno wyniki leczenia, jak i wydajność programów zarządzania chorobą w szerszym znaczeniu.

Studium przypadku 2 
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D.  Studia przypadków (kontynuacja)

Zmień Organizację, aby Poprawić Edukację i Wyniki Leczenia (Rethink Organization to iMprove  

Education and Outcomes) (Włochy)12

W 4-letnim programie pilotażowym prowadzonym w trzynastu przyszpitalnych przychodniach diabetologicznych we  

Włoszech wykazano, że edukacja terapeutyczna pacjenta w zakresie stylu życia i zmian behawioralnych u osób z cukrzycą 

typu 2 mogła być z powodzeniem przeprowadzona jako opłacalna i skuteczna interwencja w warunkach szpitalnych.

Sesje grupowe prowadzono przez 2 godziny co 3 miesiące i obejmowały one kreatywne rozwiązywanie problemów,  

symulacje sytuacji życia codziennego oraz odgrywanie ról. Sesje uzupełniano minimum jedną indywidualną konsultacją 

rocznie, przy dodatkowym wsparciu w razie potrzeby. 

Program pilotażowy przyniósł spektakularne efekty, w tym obniżenie stężenia HbA1C, glikemii na czczo, stężenia  

cholesterolu, ciśnienia krwi, masy ciała i BMI, poprawę zachowań zdrowotnych, jakości życia i wiedzy pacjenta na temat 

cukrzycy. Kierownicy programu podkreślają znaczenie zmiany tradycyjnych ról świadczeniodawców, środków i podejścia 

oraz wsparcia lokalnego kierownictwa operacyjnego w zakresie materiałów szkoleniowych, wsparcia logistycznego i  

nadzoru. 

ROMEO 
Studium przypadku 4

Sześciostopniowy cykl spersonalizowanego zaangażowania  
pacjenta w leczenie cukrzycy14

Większość zaangażowania pacjenta w leczenie cukrzycy można standaryzować, a standaryzacja może pomóc pacjentom skuteczniej monitorować stężenie glukozy we krwi, co oznacza lepsze wyniki leczenia i bezpieczeństwo. Ceriello i wsp. Proponują  sześciostopniowy cykl, który pozwala na spersonalizowanie zaangażowania w leczenie cukrzycy, przy wsparciu technologii z zakresu e-Zdrowia. Omawiane sześć stopni przebiega następująco:
1.  Pacjent otrzymuje zestrukturyzowaną edukację terapeutyczną w celu wykonania „zestrukturyzowanego badania stężenia glukozy we krwi” o określonych porach dnia 
2.  Samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi dokonywane jest w ciągu dnia
3.  Urządzenia elektroniczne/oprogramowanie pobiera i dokumentuje dane pochodzące z monitorowania stężenia glukozy we krwi  bezpośrednio z glukometru 
4.  System przedstawia dane w formie graficznej, w łatwy do odczytania sposób, aby pacjenci mogli przedsięwziąć świadome działania (np. zmienić dietę) oraz poinformować pracowników ochrony zdrowia i edukatorów 
5.  Pracownicy ochrony zdrowia mogą odpowiednio dopasować leczenie na podstawie charakterystyki indywidualnego pacjenta oraz jego profilu samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi 
6.  Skuteczność leczenia ocenia się regularnie. Jeśli nie osiągnięto celów terapeutycznych, pacjent jest kierowany z powrotem na restrukturyzowaną edukację terapeutyczną. 

Studium przypadku 6 
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Wdrożenie edukacji terapeutycznej  

pacjenta na dużą skalę (Niemcy)9

Być może bardziej, niż w innych krajach Europejskich, w  

Niemczech wykazano korzyści z opracowania narodowych 

modeli edukacji terapeutycznej w pełnym spektrum opieki 

diabetologicznej, pomimo względnie zdecentralizowanego 

charakteru systemu opieki zdrowotnej w Niemczech  

opierającego się na ubezpieczeniu.

W różnych programach zaspokajano różne potrzeby  

pacjentów z nieinsulinozależną cukrzycą typu 2, poddanych  

konwencjonalnej insulinoterapii (typ 1 i 2) oraz intensywnej 

insulinoterapii (typ 1 i 2). 

Wszystkie trzy programy miały podobną ścieżkę wdrożenia, w 

tym sprawdzenie w ramach badań klinicznych, pilotaż i ocenę 

w „rzeczywistym” środowisku. Szkolenie w zakresie edukacji 

terapeutycznej jest obecnie obowiązkowe dla pracowników 

ochrony zdrowia, a kilka milionów pacjentów wzięło w nim 

udział w ramach różnych schematów. 

Studium przypadku 5:
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Q

A

Zapewnienie edukacji terapeutycznej 
pacjenta w celu wsparcia pacjenta w 
zaangażowaniu w leczenie ma ogromne 
zalety: wzmacnianie roli pacjentów, aby 
lepiej mogli się sobą zająć może poprawić 
stan zdrowia, stosowanie się do zaleceń 
lekarskich i jakość życia,6;12;18 a przy tym 
jest opłacalne, tj. w ogólnym rozrachunku 
tańsze niż leczenie medyczne w razie 
pomyłki. Modele takie są praktyczne i 
możliwe do opracowania, wiele z nich 
zostało sprawdzonych i wdrożonych w 
ramach podstawowej opieki zdrowotnej i 
w warunkach szpitalnych.7,9;10;12

Opracowanie programu  
terapeutycznej edukacji pacjentów 
jest kosztowne. Po co to robić?

Zestrukturyzowana edukacja pacjenta 
jest opłacalna:7 wykazano, że stabilizuje 
stężenie glukozy we krwi, zmniejsza 
występowanie powikłań i liczbę przyjęć 
do szpitala oraz poprawia jakość życia 
pacjentów.18 W jednym z badań  
wykazano, że edukacja pacjentów z 
cukrzycą typu 1 obniżyła występowanie 
hipoglikemii i poprawiła jakość życia na 
okres blisko 4 lat.16 W innych badaniach 
wykazano, że połączenie edukacji pacjenta 
i opieki wielodyscyplinarnej może  
zmniejszyć liczbę amputacji nawet o 
85%.23

Jakiego zwrotu z inwestycji możemy 
oczekiwać?

To prawda. Ale wielu będzie chciało 
i mogło. Ważne jest, aby edukatorzy byli 
wyszkoleni tak, by zrozumieć potrzeby  
pacjenta i jego sytuację oraz odpowiednio 
dopasować wsparcie.25 Podejścia w  
edukacji terapeutycznej dotyczącej  
zaangażowania pacjenta w leczenie, które 
to zapewniają, są skuteczniejsze niż te, 
które przewidują „jednakowy model dla 
wszystkich”.32

Nie wszyscy pacjenci będą chcieli lub 
będą mogli zaangażować się w swoje 
leczenie. 

Zestrukturyzowana edukacja  
terapeutyczna pacjenta powinna być  
świadczona przez wyszkolonych  
pracowników ochrony zdrowia, ale nie 
stanowi zazwyczaj części standardowej 
opieki diabetologicznej. Specjaliści są  
często zbyt zajęci, aby oferować  
pacjentom zindywidualizowaną i ciągłą 
edukację i wsparcie, jakiego ci wymagają 
by skutecznie zaangażować się w leczenie. 
W warunkach idealnych rola ta powinna 
przypaść kierowanym przez pielęgniarki 
zespołom wielodyscyplinarnym,18 które 
wymagają specjalistycznego  
dodatkowego przeszkolenia i środków,  
aby udzielić pacjentom wsparcia. 

Czy pracownicy ochrony zdrowia 
obecnie nie zajmują się edukacją  
pacjentów? Dlaczego mamy płacić za 
coś, co już powinno mieć miejsce? 
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Wzmocnienie roli pacjenta – edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w leczenie



















„Edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w leczenie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości opieki diabetologicznej, a w rzeczywistości dla opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi w szerszym znaczeniu. Większość osób z cukrzycą może zacząć pewnie i świadomie postępować w chorobie, o ile systemy opieki zdrowotnej umożliwią im elastyczne wsparcie wysokiej jakości, współgrające z indywidualnymi potrzebami niezależności i jakości życia pacjenta oraz ich zdolnością do zaangażowania się w leczenie choroby.” 



Maite Valverde, Specjalistyczna Pielęgniarka Diabetologczna, Barcelona

A. PODSTAWOWE INFORMACJE



5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:



· Terapeutyczna edukacja pacjenta (tj. szkolenie pacjentów w zakresie umiejętności i procedur radzenia sobie z zaangażowaniem się w leczenie choroby przewlekłej 1)  stanowi brakujące ogniwo w opiece diabetologicznej.2,3,4 Najważniejsi komentatorzy uznali ograniczenia „paternalistycznych”, tradycyjnych medycznych modeli postępowania w chorobie przewlekłej. 1,4

· Blisko 95% postępowania w cukrzycy to zaangażowanie się pacjenta w leczenie,5 dlatego też edukacja i wzmocnienie roli pacjenta mają fundamentalne znaczenie dla poprawy stanu zdrowia i większej skuteczności świadczonej opieki zdrowotnej.6;7

· Wykazano, że edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania w leczenie jest opłacalna w zakresie poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi, ciśnienia krwi i stosowania się do zaleceń lekarskich oraz osiągnięcia lepszej jakości życia oraz zmniejszenia niepełnosprawności. 6,8  W wielu krajach badano i przyjęto do stosowania na dużą skalę wiele różnych modeli .9,10,11,12

· Rozwiązania z dziedziny e-Zdrowia stanowią ważny element strategiczny dla systemów opieki zdrowotnej,13 i mogą umożliwiać zaangażowanie się pacjenta w leczenie poprzez pomoc w standaryzacji działań dotyczących zaangażowania się pacjenta w leczenie i oferujących pacjentowi praktyczne narzędzia pomocne w osiągnięciu lepszej kontroli choroby.14

· Budowanie wiedzy na temat zdrowia osób z cukrzycą pozostaje nadal priorytetem w osiągnięciu skutecznej edukacji terapeutycznej pacjentów.6 Wiedza w zakresie zdrowia jest w dużym stopniu nieodpowiednia w całej Europie, a w szczególności wśród osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.15



Priorytety działań



· Edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w leczenie powinna być refundowana jako zwykła część opieki i wparcia diabetologicznego.

· Edukacja terapeutyczna pacjenta powinna stanowić element wytycznych klinicznych oraz standardów jakości w opiece diabetologicznej

· Edukacja terapeutyczna pacjenta powinna stanowić najważniejszą część szkolenia medycznego i procesu akredytacji zawodowej, wraz z pracą wielodyscyplinarną oraz innymi kluczowymi aspektami uznanych modeli postępowania w chorobach przewlekłych. 

· Należy uznać rolę specjalistycznych pielęgniarek diabetologicznych w edukacji terapeutycznej pacjenta oraz ustanowić ramy podstawowego programu szkolenia zgodne z kluczowymi kompetencjami edukatorów pacjentów oraz pomóc we wdrożeniu strategii rozwoju zawodowego personelu.

· Edukacja terapeutyczna pacjenta powinna mieć charakter ciągły i być dostosowana do pacjenta, a także przewidywać i odpowiadać na zmieniające się potrzeby pacjenta. 

· Nowe modele edukacji terapeutycznej i wzmocnienie roli pacjenta mogą być pilotowane i oceniane na podstawie wniosków wyciągniętych przy ich opracowywaniu na szczeblu narodowym lub regionalnym. 

· Możliwości nowych technologii i systemów informatycznych we wspieraniu pacjentów w zaangażowaniu się w leczenie powinny zostać zbadane, ocenione i zintegrowane z istniejącymi modelami opieki w obszarach, w których okazały się one skuteczne. 

B. PODSUMOWANIE DOWODÓW



Co to oznacza



· Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation) zdefiniowała edukację terapeutyczną pacjenta jako szkolenie pacjentów w zakresie koniecznych procedur radzenia sobie z chorobą oraz postępowania w leczeniu choroby, a także zapobiegania możliwym do uniknięcia powikłaniom, przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie jakości życia.1

· Zaangażowanie się w leczenie cukrzycy oznacza, że pacjentów szkoli się w zakresie aktywnego monitorowania stężenia glukozy, podejmowania odpowiednich działań i dokonywania wyborów dotyczących stylu życia w celu umożliwienia im niezależnego postępowania w chorobie przy wsparciu zespołu opieki.7;14

· W przypadku cukrzycy, wiodące modele edukacji terapeutycznej pacjenta skupiały się na wiedzy z zakresu zdrowia (np. znajomości choroby), zaangażowaniu pacjenta w insulinoterapię oraz dokonywaniu wyborów dotyczących diety i stylu życia. 7,10;11;11;16;17



Dlaczego jest to ważne



· Edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania w leczenie ma zasadnicze znaczenie w profilaktyce i postępowaniu w cukrzycy i innych chorobach przewlekłych 6;13,18, które uznano za ważne zagrożenie społeczne i ekonomiczne w XXI wieku19,20, mogące przekroczyć możliwości naszych systemów opieki zdrowotnej.21

· „Paternalistyczne” tradycyjne modele medyczne uważa się teraz powszechnie za nieskuteczne w poprawie wyników leczenia curzycy,4 w szczególności w przypadkach, w których ograniczona informacja dla pacjenta skupia się na osiągnięciu stosowania się do leczenia klinicznego. Wyniki leczenia są lepsze, gdy pacjenci angażują się w całą procedurę opieki.6,7;14





Na co wskazują dowody



· Zestrukturyzowana edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w leczenie skutecznie stabilizuje stężenie glukozy we krwi, zmniejsza występowanie powikłań związanych z cukrzycą, poprawia jakość życia pacjenta i zmniejsza koszty opieki.7;18; Ponadto, jest skutecznie w przeprowadzaniu interwencji profilaktycznych.11 W jednym z badań wykazano lepszą kontrolę stężenia glukozy we krwi, obniżenie liczby hospitalizacji i zmniejszone występowanie hipoglikemii u osób z cukrzycą typu 1 w okresie do 12 lat po dokonaniu interwencji.22 W innych badaniach wykazano, że połączenie edukacji pacjenta z opieką wielodyscyplinarną może zmniejszyć liczbę amputacji nawet o 85%. 23

· Edukacja terapeutyczna pacjenta jest skuteczna w różnych obszarach opieki.7;12

· Modele „zestrukturyzowanej edukacji” (definiowane jako „planowe i stopniowane programy o całościowym zasięgu, elastycznej treści, odpowiadające potrzebom klinicznym i psychologicznym pacjenta oraz możliwe do przystosowania do jego przynależności kulturowej i zakresu edukacji”)7 są zwykle skuteczniejsze niż zgeneralizowane lub częściowe, jednorazowe,24 nieformalne modele edukacyjne. 7,24

· Programy edukacji terapeutycznej pacjenta powinny uwzględniać wiedzę z zakresu zdrowia pacjentów, do których są adresowane,6 oraz zmierzać do poprawy tej wiedzy. W szczególności, osoby powyżej 75 roku życia, o niskim poziomie edukacji, problemach finansowych i poważnych ograniczeniach ze względu na problemy zdrowotne nie ograniczające się do jednej choroby przewlekłej, zazwyczaj mają niską wiedzę z zakresu zdrowia. 

· Edukatorzy pacjentów (w idealnych warunkach specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne lub inni świadczeniodawcy, np. pielęgniarki diabetologiczne, farmaceuci, dietetycy lub lekarze ze specjalną akredytacją) muszą być doskonałymi nauczycielami i mieć świetne zdolności komunikacyjne, aby zrozumieć i zaangażować się w motywowanie pacjenta.7;25 Określanie celów, radzenie sobie z problemami i interwencje w dziedzinie budowania samodyscypliny oraz oporu psychicznego to najważniejsze czynniki w przyjmowaniu nowego typu zachowań, a nie tylko opcjonalne dodatki. 4,25

· Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w edukację pacjenta powinni przestrzegać podstawy programowej szkolenia, zgodnie z zaleceniami Grupy Badawczej ds. Edukacji w dziedzinie Cukrzycy (Diabetes Education Study Group, DESG) Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (European Association for Study of Diabetes, EASD)26;27 Państwa powinny także promować programy akredytacyjne podobne do kursu dla pielęgniarek diabetologicznych European Nurses Diabetes Collaborative University Programme (ENDCUP)28 zalecanego przez Fundację Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (Foundation of European Nurses in Diabetes, FEND) czy też programu Board Certified-Advanced Diabetes Manager (BC-ADM)29 zalecanego w Stanach Zjednoczonych. 

· Zapewnienie spersonalizowanych informatycznych narzędzi wsparcia, dostosowanych do indywidualnej charakterystyki pacjenta także może pomóc w poprawie stosowania się do zaleceń lekarskich oraz wyników leczenia.14



C. REALIZACJA



Kluczowe kwestie, które należy rozważyć – wnioski na przyszłość wyciągnięte podczas wdrażania



		Wnioski na przyszłość

		Kluczowe kwestie, które należy rozważyć

		Działania, jakie należy podjąć



		Edukacja pacjenta nie może być „narzucona” pacjentom przez świadczeniodawców

		W jakim stopniu jesteśmy gotowi uznać rolę pacjenta i wzmacniać go jako eksperta w dziedzinie jego własnego samopoczucia i jakości życia? 



		



		Systemy opieki zdrowotnej mogą być źle przygotowane na edukację pacjenta i jego zaangażowanie w leczenie.

		Jakie potrzeby w zakresie personelu i logistyki pozwolą rozwinąć edukację pacjenta dotyczącą jego zaangażowania się w leczenie? Kto opracuje i wesprze takie podejście? W jakich warunkach?

		



		Pracownicy ochrony zdrowia mogą nie rozumieć lub nie doceniać znaczenia zaangażowania pacjenta w leczenie

		Jakie inicjatywy w zakresie szkolenia, wytycznych i zmian kulturowych pomogą klinicystom wspierać takie podejście?



		



		Specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne to idealne osoby do prowadzenia edukacji terapeutycznej pacjenta, jednak niekoniecznie są one dostępne we wszystkich państwach. 

		Które zawody mogłyby spełniać najlepiej rolę edukatorów? Czy mogliby to być farmaceuci? Jak można zapewnić, aby edukatorzy pacjentów posiadali główne wymagane kompetencje? 

		



		Systemy informatyczne mogą odegrać ważną rolę w umożliwieniu pacjentom zaangażowania się w leczenie, jednak  preferencje pacjentów dotyczące narzędzi informatycznych mogą być różne.

		W jaki sposób wprowadzić najwłaściwsze rozwiązania informatyczne do praktyki klinicznej i zapewnić, aby były one dopasowane do różnych preferencji pacjentów?

		



		Podejścia oparte na edukacji we wzmocnieniu roli pacjenta są wysoce wrażliwe na językowe, kulturowe i inne cechy pacjenta

		W jaki sposób można przystosować edukację terapeutyczną pacjenta dla potrzeb mniejszości etnicznych i grup wykluczonych? W jaki sposób można zapewnić, aby proponowane rozwiązania były dostosowane do indywidualnych preferencji? 

		







Kogo należy zaangażować



		Kogo należy zaangażować

		Dlaczego osoby te są takie ważne?

		Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni spełniać?

Z kim należy się kontaktować?



		Grupy pacjentów

		Pacjenci mogą pomóc w identyfikacji niedociągnięć w obecnym wsparciu i edukacji, jakie otrzymują oraz określić, jakie modele najlepiej zaspokoją ich potrzeby. 

		



		Klinicyści 

		Wśród klinicystów orędownicy wprowadzenia zmian pomogą w budowaniu w środowisku zawodowym  akceptacji  dla uznania wartości i roli edukacji terapeutycznej dotyczącej zaangażowania pacjenta w leczenie

		



		Personel zarządzający szpitali i placówek podstawowej opieki zdrowotnej

		Powinien włączyć stanowiska edukatorów pacjentów (najlepiej specjalistycznych pielęgniarek diabetologicznych) do planów zatrudnienia. 

		



		Farmaceuci

		Mogą odegrać ważną rolę w szkoleniu pacjentów w zakresie stosowania leków oraz wspierać inicjatywy z zakresu edukacji terapeutycznej

		



		Rządy

		Mogą żądać uwzględnienia edukacji terapeutycznej pacjenta w strategiach narodowych, wytycznych klinicznych i mechanizmach oceny postępów (performance frameworks)



		



		Ministerstwo Zdrowia i/lub płatnicy

		Mogą autoryzować refundację edukacji terapeutycznej pacjenta, a także informatycznych narzędzi wsparcia dla lokalnych świadczeniodawców i/lub domagać się monitorowania i oceny istniejących programów. 



		



		Akademie medyczne i szkoły dla pielęgniarek, instytucje szkoleniowe

		Mogą zapewnić, aby edukacja terapeutyczna pacjenta dotycząca jego zaangażowania się w leczenie stała się elementem szkolenia zawodowego 

		



		Przemysł farmaceutyczny, sprzętu diagnostycznego i medycznego

		Jest zainteresowany  zapewnieniem odpowiedniego wykorzystania ich produktów i może wykorzystać posiadaną szeroką wiedzę we wspólnym opracowaniu rozwiązań edukacyjnych, np. materiałów edukacyjnych dla pacjentów i/lub innowacyjnych rozwiązań informatycznych.

		





D. STUDIA PRZYPADKÓW



Studium przypadku 1: DE-PLAN-CAT – Zastosowanie intensywnych interwencji w styl życia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Katalonii (Hiszpania)30



Badanie kohortowe przeprowadzone w Katalonii (Hiszpania) oceniało wykonalność i skuteczność wdrożenia interwencji dotyczących stylu życia w profilaktyce cukrzycy typu 2 w 18 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci zostali poddani badaniu przesiewowemu przy zastosowaniu kwestionariusza FINDRISC31 (Formularza Oceny Ryzyka Cukrzycy typu 2 [FinnishType 2 Diabetes Risk Assessment Form]) oraz badaniu stężenia glukozy, a  następnie zrandomizowani do dwóch grup: jednej zaproponowano standardową opiekę, w tym informacje dotyczące diety i ćwiczeń, natomiast drugiej intensywne interwencje dotyczące stylu życia. Interwencje oparto na interwencjach przewidzianych w DE-PLAN (Cukrzyca w Europie – zapobieganie przez zmianę stylu życia, aktywność fizyczną i interwencję żywieniową" [Diabetes in Europe – Prevention using Lifestyle, Physical Activity and Nutritional intervention])  programie zdrowia publicznego, który wykazał skuteczność i opłacalność w badaniach klinicznych.30

W okresie 4 lat, intensywne interwencje dotyczące stylu życia wiązały się ze względnym spadkiem ryzyka występowania cukrzycy o 36,5%. Chociaż był to wpływ mniejszy, niż zaobserwowany podczas badań klinicznych, różnica ta była istotna statystycznie i wskazywała na potencjalną skuteczność wdrożenia interwencji dotyczących stylu życia w profilaktyce cukrzycy typu 2 w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  



Studium przypadku 2: Dopasowanie edukacji terapeutycznej pacjenta do jego indywidualnej sytuacji (USA)32



Badanie podejść zindywidualizowanych w edukacji przeciwcukrzycowej w ramach LifeMasters DM w Kaliforni, sprawdzało model, w którym edukatorzy zajmujący się cukrzycą pracowali z pacjentami, aby zmierzyć ich wiedzę, umiejętności i pewność w zaangażowaniu się w leczenie oraz wybrać inne podejścia uważane za bardziej pasujące do indywidualnej sytuacji pacjenta. System był elastyczny i pozwalał na przewidywanie zmieniających się potrzeb edukacyjnych, jak i na ponowną ocenę w miarę przechodzenia pacjentów przez różne stadia ścieżki opieki. W badaniu wykazano, że podejście to skutecznie poprawia wyniki leczenia pacjentów z cukrzycą w porównaniu do edukacji niedostosowanej do pacjenta. Stosowanie się do procedury opieki i schematów zaangażowania pacjenta w leczenie także uległy poprawie, a liczba hospitalizacji spadła. Autorzy badania stwierdzili we wnioskach, że edukacja dostosowana do pacjenta pomoże poprawić zarówno wyniki leczenia, jak i wydajność  programów zarządzania chorobą w szerszym znaczeniu.

Studium przypadku 3: DAFNE – Program Dostosowanie Dawki dla Prawidłowego Odżywiania (The Dose Adjustment for Normal Eating Programme) (UK)

Model DAFNE został uznany przez Brytyjski Departament Zdrowia za klasyczny przykład programu edukacji terapeutycznej pacjenta przeznaczonego dla osób z cukrzycą 1 i opiera się na wcześniejszych modelach z lat 70-tych, czasami określanych mianem modeli Genewa – Dusseldorf.7

Oryginalny model badania DAFNE obejmował 5-dniowy kurs edukacji terapeutycznej pacjenta wraz z  sesją wzmacniającą przeprowadzaną 6 tygodni później, przeznaczony dla grup składających się z do 8 osób, prowadzonych przez dwóch wyszkolonych edukatorów z dziedziny cukrzycy. Pomógł on pacjentom obliczyć zawartość węglowodanów w każdym posiłku oraz wstrzykiwać odpowiednią dawkę insuliny, promując w ten sposób elastyczną, intensywną insulinoterapię wspomaganą elastyczną, zróżnicowaną dietą nie zawierającą zabronionych produktów.10

Ocena ekonomiczna wykazała, że model ten potencjalnie pomagał zaoszczędzić około 2 237 £ na jednego pacjenta w okresie 10 lat, zwiększał średnią długość życia osób z cukrzycą i mógł skutecznie samodzielnie finansować się przez okres 5 lat ze względu na zmniejszony odsetek występowania powikłań cukrzycy,33 a podobne wyniki osiągnięto w fazie szerszego wdrożenia programu.10



Studium przypadku 4: ROMEO – Zmień Organizację, aby Poprawić Edukację i Wyniki Leczenia (Rethink Organization to iMprove Education and Outcomes) (Włochy)12



W 4-letnim programie pilotażowym prowadzonym w trzynastu przyszpitalnych przychodniach diabetologicznych we Włoszech wykazano, że edukacja terapeutyczna pacjenta w zakresie stylu życia i zmian behawioralnych u osób z cukrzycą typu 2 mogła być z powodzeniem przeprowadzona jako opłacalna i skuteczna interwencja w warunkach szpitalnych.

Sesje grupowe prowadzono przez 2 godziny co 3 miesiące i obejmowały one kreatywne rozwiązywanie problemów, symulacje sytuacji życia codziennego oraz odgrywanie ról. Sesje uzupełniano minimum jedną indywidualną konsultacją rocznie, przy dodatkowym wsparciu w razie potrzeby. 

Program pilotażowy przyniósł spektakularne efekty, w tym obniżenie stężenia HbA1C, glikemii na czczo, stężenia cholesterolu, ciśnienia krwi, masy ciała i BMI, poprawę zachowań zdrowotnych, jakości życia i wiedzy pacjenta na temat cukrzycy. Kierownicy programu podkreślają znaczenie zmiany tradycyjnych ról świadczeniodawców, środków i podejścia oraz wsparcia lokalnego kierownictwa operacyjnego w zakresie materiałów szkoleniowych, wsparcia logistycznego i nadzoru. 



Studium przypadku 5: Wdrożenie edukacji terapeutycznej pacjenta na dużą skalę (Niemcy) 9



Być może bardziej, niż w innych krajach Europejskich, w Niemczech wykazano korzyści z opracowania narodowych modeli edukacji terapeutycznej w pełnym spektrum opieki diabetologicznej, pomimo względnie zdecentralizowanego charakteru systemu opieki zdrowotnej w Niemczech opierającego się na ubezpieczeniu.

W różnych programach zaspokajano różne potrzeby pacjentów z nieinsulinozależną cukrzycą typu 2, poddanych konwencjonalnej insulinoterapii (typ 1 i 2) oraz intensywnej insulinoterapii (typ 1 i 2). 

Wszystkie trzy programy miały podobną ścieżkę wdrożenia, w tym sprawdzenie w ramach badań klinicznych, pilotaż i ocenę w „rzeczywistym” środowisku. Szkolenie w zakresie edukacji terapeutycznej jest obecnie obowiązkowe dla pracowników ochrony zdrowia, a kilka milionów pacjentów wzięło w nim udział w ramach różnych schematów. 




Studium przypadku 6: Sześciostopniowy cykl spersonalizowanego zaangażowania pacjenta w leczenie cukrzycy14



Większość zaangażowania pacjenta w leczenie cukrzycy można standaryzować, a standaryzacja może pomóc pacjentom skuteczniej monitorować stężenie glukozy we krwi, co oznacza lepsze wyniki leczenia i bezpieczeństwo. Ceriello i wsp. Proponują sześciostopniowy cykl, który pozwala na spersonalizowanie zaangażowania w leczenie cukrzycy, przy wsparciu technologii z zakresu e-Zdrowia. Omawiane sześć stopni przebiega następująco:

1. Pacjent otrzymuje zestrukturyzowaną edukację terapeutyczną w celu wykonania „zestrukturyzowanego badania stężenia glukozy we krwi” o określonych porach dnia 

2. Samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi dokonywane jest w ciągu dnia

3. Urządzenia elektroniczne/oprogramowanie pobiera i dokumentuje dane pochodzące z monitorowania stężenia glukozy we krwi bezpośrednio z glukometru 

4. System przedstawia dane w formie graficznej, w łatwy do odczytania sposób, aby pacjenci mogli przedsięwziąć świadome działania (np. zmienić dietę) oraz poinformować pracowników ochrony zdrowia i edukatorów 

5. Pracownicy ochrony zdrowia mogą odpowiednio dopasować leczenie na podstawie charakterystyki indywidualnego pacjenta oraz jego profilu samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi 

6. Skuteczność leczenia ocenia się regularnie. Jeśli nie osiągnięto celów terapeutycznych, pacjent jest kierowany z powrotem na restrukturyzowaną edukację terapeutyczną. 

E. PYTANIA I ODPOWIEDZI



Opracowanie programu terapeutycznej edukacji pacjentów jest kosztowne. Po co to robić?

Zapewnienie edukacji terapeutycznej pacjenta w celu wsparcia pacjenta w zaangażowaniu w leczenie ma ogromne zalety: wzmacnianie roli pacjentów, aby lepiej mogli się sobą zająć może poprawić stan zdrowia, stosowanie się do zaleceń lekarskich i jakość życia, 6;12;18 a przy tym jest opłacalne, tj. w ogólnym rozrachunku tańsze niż leczenie medyczne w razie pomyłki. Modele takie są praktyczne i możliwe do opracowania, wiele z nich zostało sprawdzonych i wdrożonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i w warunkach szpitalnych.7,9;10;12;12



Jakiego zwrotu z inwestycji możemy oczekiwać?

Zestrukturyzowana edukacja pacjenta jest opłacalna:7 wykazano, że stabilizuje stężenie glukozy we krwi, zmniejsza występowanie powikłań i liczbę przyjęć do szpitala oraz poprawia jakość życia pacjentów.18  W jednym z badań wykazano, że edukacja pacjentów z cukrzycą typu 1 obniżyła występowanie hipoglikemii i poprawiła jakość życia na okres blisko 4 lat.16 W innych badaniach wykazano, że połączenie edukacji pacjenta i opieki wielodyscyplinarnej może zmniejszyć liczbę amputacji nawet o 85%.23



Czy pracownicy ochrony zdrowia obecnie nie zajmują się edukacją pacjentów? Dlaczego mamy płacić za coś, co już powinno mieć miejsce? 

Zestrukturyzowana edukacja terapeutyczna pacjenta powinna być świadczona przez wyszkolonych pracowników ochrony zdrowia, ale nie stanowi zazwyczaj części standardowej opieki diabetologicznej. Specjaliści są często zbyt zajęci, aby oferować pacjentom zindywidualizowaną i ciągłą edukację i wsparcie, jakiego ci wymagają by skutecznie zaangażować się w leczenie. W warunkach idealnych rola ta powinna przypaść kierowanym przez pielęgniarki zespołom wielodyscyplinarnym,18 które wymagają specjalistycznego dodatkowego przeszkolenia i środków, aby udzielić pacjentom wsparcia. 



Nie wszyscy pacjenci będą chcieli lub będą mogli zaangażować się w swoje leczenie. 

To prawda. Ale wielu będzie chciało i mogło. Ważne jest, aby edukatorzy byli wyszkoleni tak, by zrozumieć potrzeby pacjenta i jego sytuację oraz odpowiednio dopasować wsparcie.25 Podejścia w edukacji terapeutycznej dotyczącej zaangażowania pacjenta w leczenie, które to zapewniają, są skuteczniejsze niż te, które przewidują „jednakowy model dla wszystkich”. 32
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„Nawet w czasach kryzysu gospodarczego niezwykle ważne jest niehamowanie  
innowacji. Inwestycje w lepsze rozpoznanie i opiekę nad osobami z cukrzycą nie tylko 
przyniosą korzyści w dziedzinie zdrowia publicznego, ale pozwolą ograniczyć gwałtownie 
osnące koszty, jakie ponoszą systemy opieki zdrowotnej i społeczeństwo w związku z 
cukrzycą. Nie możemy pozwolić sobie na przyjęcie krótkoterminowego podejścia w  
inwestowaniu w opiekę diabetologiczną.”  Teresa Caeiro, Parlamentarzystka z Portugalii

•  Uczynienie inwestycji w postępowanie w cukrzycy priorytetem i podtrzymanie  
zachęty do innowacji pomimo problemów ekonomicznych, na przykład poprzez  
stworzenie funduszy na innowacje.

•  Zachęcanie do współpracy międzysektoralnej obejmującej rządy, stowarzyszenia 
zawodowe, branżę life science i ustawodawców, aby zapewnić osobom z cukrzycą  
optymalny i równy dostęp do możliwie najlepszego dostępnego postępowania i opieki  
diabetologicznej. 

•  Zapewnienie pacjentom dostępu do wielu opcji terapeutycznych, aby każdemu pacjentowi 
zapewnić najwłaściwsze leczenie skojarzone, zaspokajające jego indywidualne potrzeby. 

•  Połączenie priorytetów na rzecz innowacji z celami ustanowionymi w narodowych  
planach walki z cukrzycą i zbudowanie mechanizmów świadczenia usług zdrowotnych 
zapewniających stosowanie nowych interwencji w sposób jak najbardziej skuteczny. 

•  Zachęcanie branży life science i społeczności badaczy do skupienia się na problemie  
zaspokajania najważniejszych potrzeb osób z cukrzycą. 

•  Zapewnienie, aby procedura wyceny i refundacji była możliwie najbardziej efektywna, 
aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w dostępie pacjentów do nowych interwencji.

•  Zapewnienie, aby organy prowadzące postępowanie refundacyjne, Agencje Oceny 
Technologii Medycznych oraz decydenci rozważyli całkowite koszty kliniczne i ekonomiczne 
oraz korzyści, jakie nowe interwencje przynoszą pacjentom, systemowi opieki zdrowotnej oraz 
ogółowi społeczeństwa, zamiast rozważać tylko bieżący wpływ na budżety opieki zdrowotnej.

Priorytety działań
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5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:

1.  Należy jeszcze wiele zrobić, aby poprawić profilaktykę, rozpoznanie i opiekę 

nad osobami z cukrzycą. Połowa osób z cukrzycą nie ma odpowiedniej kontroli 

stężenia glukozy we krwi, co naraża je na zwiększone ryzyko powikłań takich, jak 

choroby serca, uszkodzenie oczu, nerwów i nerek.1

2.  W niektórych państwach istnieją ograniczenia w dostępie do nawet  

najbardziej podstawowej opieki diabetologicznej. Cięcia w wydatkach na 

opiekę zdrowotną w całej Europie ograniczyły wielu osobom z cukrzycą dostęp do 

rozpoznania, leczenia i opieki.2;3

3.  Nie możemy pozwolić sobie na zadowolenie. Występowanie i koszty cukrzycy 

rosną we wszystkich krajach europejskich, a nierówności w wynikach leczenia są 

ogromne.4

4.  Inwestycja w optymalną opiekę ma zasadnicze znaczenie dla obniżenia  

kosztów. Oferowanie osobom z cukrzycą skutecznej profilaktyki, wykrywania i 

opieki jest kluczowe, jeśli chcemy zatrzymać spiralę kosztów związanych z cukrzycą 

ponoszonych przez nasze systemy opieki zdrowotnej i społeczeństwo oraz  

umożliwić osobom z cukrzycą prowadzenie zdrowego i produktywnego trybu życia. 

5.  W porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi, bardzo mało inwestuje się 

w badania nad cukrzycą finansowane przez rząd. Cukrzycę należy traktować 

bardziej priorytetowo podczas przyznawania środków na badania i innowacje.5
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•   W obecnej sytuacji gospodarczej niezwykle ważne jest zapewnienie, aby osoby z cukrzycą miały dostęp do najlepszej możliwie opieki, 
ale również, aby inwestycje w innowacje (w rozumieniu modeli opieki, a także interwencji) nie były podważane przez bieżące problemy 
finansowe. 

•  Tradycyjnie, interwencje w cukrzycy definiowano jako kontrolę stężenia glukozy, jednak leczenie chorób współwystępujących i profilaktyka 
powikłań są równie ważne.6

•  Dlatego też procedura opieki diabetologicznej i interwencje, które powinny stanowić priorytet, pomagają pacjentom kontrolować 
stężenie glukozy we krwi, postępować w chorobach współwystępujących i zapobiegać lub opóźniać wystąpienie powikłań. 

•  Cięcia w wydatkach na opiekę zdrowotną spowodowane kryzysem gospodarczym nakładają większe obciążenia finansowe na pacjentów 
z cukrzycą.2

• W niektórych krajach istnieją ograniczenia w dostępie do nawet najbardziej podstawowej opieki diabetologicznej.3;7

• Wyniki leczenia wielu osób z cukrzycą są nadal nieodpowiednie w całej Europie. 

•  Świadczenie opieki zdrowotnej i finansowanie nabiera charakteru lokalnego i konieczne są zachęty i procedury systemowe, które pozwolą 
uniknąć rozbieżności w dostępie do innowacyjnej opieki w poszczególnych regionach. 

•  Cukrzyca ma niski priorytet w budżetach przeznaczonych na badania w porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi5, pomimo jej 
rosnącego występowania we wszystkich państwach. 

Wyniki leczenia cukrzycy pozostają suboptymalne. Pozostało wiele do zrobienia, aby osiągnąć „optymalny” poziom opieki  
diabetologicznej nad pacjentami w Europie.6

-  ➢Mimo postępów w leczeniu i diagnostyce cukrzycy w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci, jedynie około połowa pacjentów z cukrzycą  
osiąga dobrą kontrolę stężenia glukozy we krwi.1 Ponadto, blisko 50% przypadków cukrzycy w Europie uważa się za  
nierozpoznane i z tego powodu są one nieleczone.6;8 

Co to oznacza?

Na co wskazują dowody

Dlaczego jest to ważne
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B.  Podsumowanie dowodów (kontynuacja)

W całe Europie wciąż istnieją rozbieżności w dostępie do interwencji diabetologicznych. 
-  W Europie istnieje ogromne zróżnicowanie w czasie, jaki upływa pomiędzy rejestracją leków i urządzeń, a ich dostępnością w praktyce  

klinicznej. 

-  Wykazano rozbieżności w dostępie do: pasków testowych do glukometrów, glukometrów3;8, leków9, pomp insulinowych8 i rozpoznania.2

-  Wykazano, iż taki ograniczony dostęp szkodzi opiece nad pacjentem i ogranicza wiarę pacjenta w zdolność zaangażowania się we własne 
leczenie.3

-  W wieku krajach wsparcie psychologiczne i edukacja terapeutyczna nie są refundowane.8

Finansowe obciążenie pacjentów z cukrzycą rośnie.
-  Dofinansowanie leków i urządzeń medycznych coraz częściej wykorzystywane jest przez rządy w celu cięcia wydatków na opiekę  

zdrowotną.7 Wykazano, że takie środki niewspółmiernie dotykają najbardziej wrażliwe i potrzebujące grupy pacjentów.7;10

-  Wykazano, że ograniczona refundacja pasków testowych do glukometrów powstrzymuje wiele osób z cukrzycą przed zaangażowaniem  
się w leczenie.3

Parametry „wartości” istniejących i nowych interwencji powinny być silniejsze i przyjmować społeczne podejście do oceny,  
uwzględniając całkowity wpływ na świadczenie usług zdrowotnych, jakość życia i produktywność pacjenta oraz możliwość efektywnego  
wykorzystania w usługach zdrowotnych (np. obniżenie liczby przyjęć do szpitala). 

•  Liczba przyjęć do szpitala to główny czynnik kosztotwórczy w postępowaniu w cukrzycy, generujący blisko połowę kosztów  
bezpośrednich.11;12

• Powikłania wywierają największy wpływ na jakość życia pacjenta oraz zwiększają ryzyko zgonu i koszty kilkakrotnie.11;13;14

• Wpływ cukrzycy na produktywność to główna obawa liderów biznesowych i pracodawców.15

• Koszty pośrednie cukrzycy prawdopodobnie przekroczą bezpośrednie koszty medyczne w nadchodzących latach.16;17

Aby zapewnić odpowiednie stosowanie nowych interwencji, konieczne są innowacyjne podejścia.
-  Nieodpowiednie stosowanie leków przeciwcukrzycowych i złe stosowanie się do zaleceń lekarskich to istotny problem, dlatego też  

konieczne są innowacyjne modele opieki, które mogą poprawić stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz odpowiednie stosowanie leków 
przeciwcukrzycowych, monitorowanie i inne interwencje, a także usunięcie istniejących przeszkód w opiece.6

➢ Lepsze stosowanie się do zaleceń lekarskich nie tylko poprawi wyniki leczenia pacjenta, ale także zmniejszy koszty.18 

Na co wskazują dowody
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Wnioski na przyszłość Kluczowe kwestie, które należy  Działania, jakie należy podjąć 
  rozważyć 

Narodowe strategie wspierające lepszy Jakie mechanizmy i procedury można stworzyć, by  
dostęp do opieki mogą być nieskuteczne pomóc uniknąć/zmniejszyć lokalne różnice w  
ponieważ decyzje dotyczące finansowania dostępie do opieki i zapewnić rozpowszechnienie  
są coraz częściej podejmowane na  najlepszych praktyk w całym systemie? 
szczeblu lokalnym.

Gdy istnieją ograniczenia w dostępie do Czy można stworzyć wspólną platformę na rzecz  
nawet najbardziej podstawowych  określenia wartości interwencji (starych i nowych),  
elementów opieki diabetologicznej, należy aby zapewnić, by interwencje i procedury opieki o  
usprawiedliwić inwestowanie w nowe  największej wartości dla pacjentów, społeczeństwa  
interwencje przeciwcukrzycowe. i świadczenia opieki zdrowotnej były traktowane  
  priorytetowo?

Współpraca pomiędzy sektorami jest Czy istnieje forum dialogu pomiędzy organami  
kluczowa, aby skoncentrować badania rejestracyjnymi, Agencjami Oceny Technologii  
nad cukrzycą na najmniej zaspokojonych Medycznych, przemysłem i organizacjami  
potrzebach oraz uzgodnić wspólną definicję pacjentów? Kto musi koniecznie w nim  
„wartości” stosowaną w ocenie nowych  uczestniczyć? 
i istniejących interwencji.  
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Przedstawiciele pacjentów  Mogą pomóc w określeniu innowacji (w zakresie  
ścieżek opieki, leków, rozpoznania i monitorowania)  
koniecznych dla zaspokojenia potrzeb pacjenta.

Stowarzyszenia zawodowe Wytyczne i szkolenie należy powiązać z zachęcaniem  
(lekarzy, pielęgniarek)  do korzystania z najlepszej możliwej opieki zgodnie z  

planami narodowymi i wspólną wizją niezaspokojonych  
potrzeb w postępowaniu w cukrzycy.

Systemy informacji zdrowotnej  Wyniki, na podstawie których ocenia się opiekę  
powinny zostać wbudowane w systemy  
monitorowania, aby można było się nimi kierować w  
podejmowaniu decyzji finansowych w przyszłości.

Organy rejestracyjne, wycena i refundacja, Powinny uwzględnić wspólną definicję „wartości”  
Agencje Oceny technologii Medycznych podczas podejmowania decyzji o finansowaniu/  
  refundacji nowych interwencji.

Przemysł (diagnostyka, monitorowanie, Znacznie przyczynia się do innowacji. Należy skupić  
urządzenia, insulina, produkty wysiłki badawcze na obszarach najmniej  
farmaceutyczne) zaspokojonych potrzeb. Może współpracować ze  
  świadczeniodawcami, aby zapewnić odpowiednie  
  stosowanie innowacji. 
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D.  Studia przypadków

Grupa robocza Europejskiej  

Sieci Przywództwa na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej nad  

pacjentami z cukrzycą typu 2 (European Healthcare Innovation  

Leadership Network Type 2 diabetes working group) 

Grupa robocza Europejskiej Sieci Przywództwa na rzecz Innowacji w Opiece  

Zdrowotnej nad pacjentami z cukrzycą typu 2 (European Healthcare Innovation  

Leadership Network Type 2 diabetes working group) to inicjatywa komercyjna  

zmierzająca do osiągnięcia międzysektorowego porozumienia w zakresie zdefiniowania 

wartości innowacji w postępowaniu w cukrzycy. 

We wnioskach grupa robocza stwierdza, że innowacje w lekach przeciwcukrzycowych 

powinny skupiać się na trzech kluczowych obszarach: 

• zatrzymaniu progresji choroby

• zmniejszeniu powikłań sercowo-naczyniowych

•  zmniejszeniu działań niepożądanych leczenia, w szczególności hipoglikemii, wzrostu 

masy ciała i ryzyka sercowo-naczyniowego.19

Więcej informacji pod adresem: www.tapestrynetworks.com/initiatives/ 

healthcare/european-healthcare-innovation-leadership-network.cfm

Studium przypadku 1

Europejski Ranking  
Innowacyjności (Innovation Scorecard)
Spółka Price Waterhouse Coopers opracowała Ranking Innowacyjności Technologii  Medycznych, oceniający potencjał i zdolność dziewięciu krajów w dziedzinie innowacji w technologii medycznej (Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Izrael, Japonia, UK, Stany Zjed-noczone). Ranking ma służyć jako interesujący przykład sposobu, w jaki kraje chcą zmierzyć swój potencjał i inwestycje w innowacyjność, nie tylko w zakresie technologii medycznych, ale i innych inwestycji z dziedziny opieki diabetologicznej.
Więcej informacji pod adresem:  
www.pwc.com/us/en/health-industries/health-research-institute/ innovation-scorecard/index.jhtml  

Studium przypadku 3

Projekt DIAMAP (Mapa drogowa w dziedzinie badań naukowych związanych z cukrzycą w Europie) jest finansowany przez Komisję Europejską i proponuje podejście holistyczne w planowaniu badań naukowych związanych z cukrzycą, które  uwzględnia całą złożoność objawów cukrzycy i jej epidemiologię w różnych grupach pacjentów (DIAMAP 2010). Projekt DIAMAP zakłada, że zrównoważone inwestowanie w badania nad cukrzycą jest konieczne dla powstrzymania epidemii cukrzycy (Europejska Koalicja na rzecz Walki Z Cukrzycą, [European Coalition for Diabetes], 2010). Projekt DIAMAP oferuje Mapę Drogową w dziedzinie planowania badań naukowych związanych z cukrzycą i przedstawia europejską strategię postępowania w cukrzycy  w jej wszystkich aspektach (choroby współwystępujące, profilaktyka powikłań,  zindywidualizowane terapie w podgrupach pacjentów itp.)
Więcej informacji pod adresem: www.diamap.eu   

Projekt DIAMAP (EU) 

Studium przypadku 2
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Ekspedycja - Cukrzyca  

[Expedition diabetes] (Holandia)

Holenderska Federacja Diabetologiczna (Dutch Diabetes Federation, 

NDF) rozpoczęła projekt „ekspedycja – cukrzyca” w celu poprawy opieki  

diabetologicznej poprzez opracowanie nowych, innowacyjnych opcji  

terapeutycznych. Inicjatywa opiera się na zestawie profili pacjentów, co  

ułatwia lekarzom ogólnym określenie, w jakim stopniu pacjent może  

zaangażować się w leczenie. Równocześnie, w Holandii wprowadzono  

innowacyjne schematy refundacji oparte o finansowanie zintegrowanej 

opieki, obejmujące ryczałtową refundację usług lekarzy ogólnych za każdego 

pacjenta, w całej opiece łącznie z kosztami leków. Inicjatywy te, jak dotąd, 

wykazały rzeczywistą poprawę wyników leczenia cukrzycy. 

Studium przypadku 4
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Q

A

Cukrzyca kosztuje więcej niż  
nowotwór, a jednak nadal przyznaje jej się 
względnie niski priorytet w porównaniu z 
innymi chorobami.5 Występowanie i koszty 
cukrzycy (dla systemu opieki zdrowotnej, 
a także dla społeczeństwa, ze względu 
na utraconą produktywność) gwałtownie 
wzrastają i będą nadal rosnąć jeśli nie  
zainwestuje się więcej w lepszą  
profilaktykę, leczenie i opiekę  
diabetologiczną.

Dlaczego powinniśmy inwestować w 
postępowanie w cukrzycy zamiast w 
postępowanie z innymi chorobami?

Profilaktyka cukrzycy jest niezwykle 
ważna i konieczne są dalsze wysiłki i środki 
w celu osiągnięcia skuteczniejszej  
profilaktyki, choć nie wszystkim przypadkom 
cukrzycy da się zapobiec. Potrzebujemy  
jednak poprawić wyniki leczenia milionów 
ludzi, którzy już chorują cukrzycę, aby  
poprawić opiekę, jaką otrzymują i zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia u nich powikłań i  
problemów zdrowotnych związanych z 
cukrzycą. 

Czy nie powinniśmy przeznaczyć 
wszystkich pieniędzy na profilaktykę, 
nie na opiekę?

Wspieranie innowacji i  
zrównoważonych budżetów opieki  
zdrowotnej nie powinno być  
niekompatybilne o ile wbudujemy w 
systemy świadczenia opieki zdrowotnej 
mechanizmy zapewniające odpowiednie 
stosowanie nowych interwencji, aby 
mogły one przynieść pełne korzyści. 

Czy nie powinniśmy skupić się na 
zrównoważonym finansowaniu 
naszych systemów opieki zdrowotnej 
zamiast na inwestowaniu w „nową” 
opiekę? 

Nierówności w dostępie  
niekoniecznie wiążą się z PKB  
poszczególnych państw. Różnice w  
otrzymywaniu innowacyjnej opieki w  
poszczególnych państwach nie  
odzwierciedlają ich PKB ani  
możliwości finansowych, lecz zależą od 
innych czynników, takich jak przeszkody  
w rejestracji.20

Czy nie należy się spodziewać różnic 
w dostępie do leczenia i opiece  
diabetologicznej w ramach UE, skoro 
odzwierciedlają one możliwości  
finansowe poszczególnych państw?

Leki stanowią jedynie niewielki ułamek 
całkowitych kosztów związanych z cukrzycą.9 
Głównymi czynnikami kosztotwórczymi są 
hospitalizacje, które w większej części związane 
są z powikłaniami cukrzycy (choroby serca, udar 
itp.).9 Kluczowe pytania, jakie powinniśmy zadać 
odnośnie do nowych interwencji to: czy pomogą 
one zmniejszyć liczbę przyjęć do szpitala? Czy 
pozwolą pacjentom bardziej zaangażować się 
w leczenie? Czy poprawią ich jakość życia? Czy 
pomogą zapobiec lub opóźnić wystąpienie  
powikłań? Czy sprawią, że pacjenci będą  
produktywnymi i aktywnymi obywatelami?

Jak można usprawiedliwić większe 
wydatki na drogie nowe leki i  
urządzenia? 

To prawda, że istnieje obecnie 
wiele opcji terapeutycznych, jednak tylko 
połowa pacjentów chorych na cukrzycę 
dobrze kontroluje chorobę przy pomocy 
dostępnych dla nich leków, a stosowanie 
się do zaleceń dotyczących stosowania  
istniejących leków jest niskie. Ponadto, 
blisko 50% przypadków cukrzycy typu 2 
w Europie uważa się za nierozpoznane, 
dlatego kluczowe jest również lepsze 
rozpoznanie.8 Z tego względu  
inwestowanie w najlepsze modele opieki, 
urządzenia diagnostyczne i monitorujące 
odegra prawdopodobnie zasadniczą rolę, 
jeśli chcemy powstrzymać obciążenia 
związane z cukrzycą.

Dlaczego mamy inwestować w nowe 
leki przeciwcukrzycowe i urządzenia 
skoro dostępnych jest już tyle  
możliwości leczenia cukrzycy?
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Innowacje i dostęp do opieki: zabezpieczenie dostępu do opieki i wspieranie innowacji w postępowaniu w cukrzycy





„Nawet w czasach kryzysu gospodarczego niezwykle ważne jest nie hamowanie innowacji. Inwestycje w lepsze rozpoznanie i opiekę nad osobami z cukrzycą nie tylko przyniosą korzyści w dziedzinie zdrowia publicznego, ale pozwolą ograniczyć gwałtownie rosnące koszty, jakie ponoszą systemy opieki zdrowotnej i społeczeństwo w związku z cukrzycą. Nie możemy pozwolić sobie na przyjęcie krótkoterminowego podejścia w inwestowaniu w opiekę diabetologiczną.”

(Teresa Caeiro, Parlamentarzystka z Portugalii)

A. PODSTAWOWE INFORMACJE

5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:



· Należy jeszcze wiele zrobić, aby poprawić profilaktykę, rozpoznanie i opiekę nad osobami z cukrzycą. Połowa osób z cukrzycą nie ma odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi, co naraża je na zwiększone ryzyko powikłań takich, jak choroby serca, uszkodzenie oczu, nerwów i nerek.1

· W niektórych państwach istnieją ograniczenia w dostępie do nawet najbardziej podstawowej opieki diabetologicznej. Cięcia w wydatkach na opiekę zdrowotną w całej Europie ograniczyły wielu osobom z cukrzycą dostęp do rozpoznania, leczenia i opieki. 2;3

· Nie możemy pozwolić sobie na zadowolenie. Występowanie i koszty cukrzycy rosną we wszystkich krajach europejskich, a nierówności w wynikach leczenia są ogromne.4

· Inwestycja w optymalną opiekę ma zasadnicze znaczenie dla obniżenia kosztów. Oferowanie osobom z cukrzycą skutecznej profilaktyki, wykrywania i opieki jest kluczowe, jeśli chcemy zatrzymać spiralę kosztów związanych z cukrzycą ponoszonych przez nasze systemy opieki zdrowotnej i społeczeństwo oraz umożliwić osobom z cukrzycą prowadzenie zdrowego i produktywnego trybu życia. 

· W porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi, bardzo mało inwestuje się w badania nad cukrzycą finansowane przez rząd. Cukrzycę należy traktować bardziej priorytetowo podczas przyznawania środków na badania i innowacje.5





Priorytety działań:



· Uczynienie inwestycji w postępowanie w cukrzycy priorytetem i podtrzymanie zachęty do innowacji pomimo problemów ekonomicznych, na przykład poprzez stworzenie funduszy na innowacje.



· Zachęcanie do współpracy międzysektoralnej obejmującej rządy, stowarzyszenia zawodowe, branżę life science i ustawodawców, aby zapewnić osobom z cukrzycą optymalny i równy dostęp do możliwie najlepszego dostępnego postępowania i opieki diabetologicznej. 



· Zapewnienie pacjentom dostępu do wielu opcji terapeutycznych, aby każdemu pacjentowi zapewnić najwłaściwsze leczenie skojarzone, zaspokajające jego indywidualne potrzeby. 



· Połączenie priorytetów na rzecz innowacji z celami ustanowionymi w narodowych planach walki z cukrzycą i zbudowanie mechanizmów świadczenia usług zdrowotnych zapewniających stosowanie nowych interwencji w sposób jak najbardziej skuteczny. 



· Zachęcanie branży life science i społeczności badaczy do skupienia się na problemie zaspokajania najważniejszych potrzeb osób z cukrzycą. 



· Zapewnienie, aby procedura wyceny i refundacji była możliwie najbardziej efektywna, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w dostępie pacjentów do nowych interwencji.



· Zapewnienie, aby organy prowadzące postępowanie refundacyjne, Agencje Oceny Technologii Medycznych oraz decydenci rozważyli całkowite koszty kliniczne i ekonomiczne oraz korzyści, jakie nowe interwencje przynoszą pacjentom, systemowi opieki zdrowotnej oraz ogółowi społeczeństwa, zamiast rozważać tylko bieżący wpływ na budżety opieki zdrowotnej.



B. PODSUMOWANIE DOWODÓW

Co to oznacza



· W obecnej sytuacji gospodarczej niezwykle ważne jest zapewnienie, aby osoby z cukrzycą miały dostęp do najlepszej możliwie opieki, ale również, aby inwestycje w innowacje  (w rozumieniu modeli opieki, a także interwencji) nie były podważane przez bieżące problemy finansowe.  

· Tradycyjnie, interwencje w cukrzycy definiowano jako kontrolę stężenia glukozy, jednak leczenie chorób współwystępujących i profilaktyka powikłań są równie ważne.6

· Dlatego też procedura opieki diabetologicznej i interwencje, które powinny stanowić priorytet, pomagają pacjentom kontrolować stężenie glukozy we krwi, postępować w chorobach współwystępujących i zapobiegać lub opóźniać wystąpienie powikłań. 

Dlaczego jest to ważne



· Cięcia w wydatkach na opiekę zdrowotną spowodowane kryzysem gospodarczym nakładają większe obciążenia finansowe na pacjentów  z cukrzycą.2

· W niektórych krajach istnieją ograniczenia w dostępie do nawet najbardziej podstawowej opieki diabetologicznej.3;7

· Wyniki leczenia wielu osób z cukrzycą są nadal nieodpowiednie w całej Europie. 

· Świadczenie opieki zdrowotnej i finansowanie nabiera charakteru lokalnego i konieczne są zachęty i procedury systemowe, które pozwolą uniknąć rozbieżności w dostępie do innowacyjnej opieki w poszczególnych regionach. 

· Cukrzyca ma niski priorytet w budżetach przeznaczonych na badania w porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi5, pomimo jej rosnącego występowania we wszystkich państwach. 

Na co wskazują dowody



Wyniki leczenia cukrzycy pozostają suboptymalne. Pozostało wiele do zrobienia, aby osiągnąć „optymalny” poziom opieki diabetologicznej nad pacjentami w Europie.6



· Mimo postępów w leczeniu i diagnostyce cukrzycy w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci, jedynie około połowa pacjentów z cukrzycą osiąga dobrą kontrolę stężenia glukozy we krwi.1 Ponadto, blisko 50% przypadków cukrzycy w Europie uważa się za nierozpoznane i z tego powodu są one nieleczone.6;8



W całe Europie wciąż istnieją rozbieżności w dostępie do interwencji diabetologicznych. 

· W Europie istnieje ogromne zróżnicowanie w czasie, jaki upływa pomiędzy rejestracją leków i urządzeń, a ich dostępnością w praktyce klinicznej. 

· Wykazano rozbieżności w dostępie do: pasków testowych do glukometrów, glukometrów3;8, leków9, pomp insulinowych8 i rozpoznania.2

· Wykazano, iż taki ograniczony dostęp szkodzi opiece nad pacjentem i ogranicza wiarę pacjenta w zdolność zaangażowania się we własne leczenie.3

· W wieku krajach wsparcie psychologiczne i edukacja terapeutyczna nie są refundowane.8





Finansowe obciążenie pacjentów z cukrzycą rośnie.

· Dofinansowanie leków i urządzeń medycznych coraz częściej wykorzystywane jest przez rządy w celu cięcia wydatków na opiekę zdrowotną. 7 Wykazano, że takie środki niewspółmiernie dotykają najbardziej wrażliwe i potrzebujące grupy pacjentów.7;10

· Wykazano, że ograniczona refundacja pasków testowych do glukometrów powstrzymuje wiele osób z cukrzycą przed zaangażowaniem się w leczenie.3



Parametry „wartości” istniejących i nowych interwencji  powinny być silniejsze i przyjmować społeczne podejście do oceny, uwzględniając całkowity wpływ na świadczenie usług zdrowotnych, jakość życia i produktywność pacjenta oraz możliwość efektywnego wykorzystania w usługach zdrowotnych (np. obniżenie liczby przyjęć do szpitala). 

· Liczba przyjęć do szpitala to główny czynnik kosztotwórczy w postępowaniu w cukrzycy, generujący blisko połowę kosztów bezpośrednich.11;12

· Powikłania wywierają największy wpływ na jakość życia pacjenta oraz zwiększają ryzyko zgonu i koszty kilkakrotnie. 11;13;14

· Wpływ cukrzycy na produktywność to główna obawa liderów biznesowych i pracodawców.15

· Koszty pośrednie cukrzycy prawdopodobnie przekroczą bezpośrednie koszty medyczne w nadchodzących latach.16;17



Aby zapewnić odpowiednie stosowanie nowych interwencji, konieczne są innowacyjne podejścia.

· Nieodpowiednie stosowanie leków przeciwcukrzycowych i złe stosowanie się do zaleceń lekarskich to istotny problem, dlatego też konieczne są innowacyjne modele opieki, które mogą poprawić stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz odpowiednie stosowanie leków przeciwcukrzycowych, monitorowanie i inne interwencje, a także usunięcie istniejących przeszkód w opiece. 6

· Lepsze stosowanie się do zaleceń lekarskich nie tylko poprawi wyniki leczenia pacjenta, ale także zmniejszy koszty.18

C. REALIZACJA

Kluczowe kwestie, które należy rozważyć – wnioski na przyszłość wyciągnięte podczas wdrażania



		Wnioski na przyszłość

		Kluczowe kwestie, które należy rozważyć

		Działania, jakie należy podjąć



		Narodowe strategie wspierające lepszy dostęp do opieki mogą być nieskuteczne ponieważ decyzje dotyczące finansowania są coraz częściej podejmowane na szczeblu lokalnym. 

		Jakie mechanizmy i procedury można stworzyć, by pomóc uniknąć/zmniejszyć lokalne różnice w dostępie do opieki i zapewnić rozpowszechnienie najlepszych praktyk w całym systemie?

		



		Gdy istnieją ograniczenia w dostępie do nawet najbardziej podstawowych elementów opieki diabetologicznej, należy usprawiedliwić inwestowanie w nowe interwencje przeciwcukrzycowe.

		Czy można stworzyć wspólną platformę na rzecz określenia wartości interwencji (starych i nowych), aby zapewnić, by interwencje i procedury opieki o największej wartości dla pacjentów, społeczeństwa i świadczenia opieki zdrowotnej były traktowane priorytetowo?

		



		Współpraca pomiędzy sektorami jest kluczowa, aby skoncentrować badania nad cukrzycą na najmniej zaspokojonych potrzebach oraz uzgodnić wspólną definicję „wartości” stosowaną w ocenie nowych i istniejących interwencji. 

		Czy istnieje forum dialogu pomiędzy organami rejestracyjnymi,  Agencjami Oceny Technologii Medycznych, przemysłem i organizacjami pacjentów? Kto musi koniecznie w nim uczestniczyć? 

		





Kogo należy zaangażować



		Kogo należy zaangażować

		Dlaczego osoby te są takie ważne?

		Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni spełniać?

Z kim należy się kontaktować?



		Przedstawiciele pacjentów

		Mogą pomóc w określeniu innowacji (w zakresie ścieżek opieki, leków, rozpoznania i monitorowania) koniecznych dla zaspokojenia potrzeb pacjenta. 

		



		Stowarzyszenia zawodowe (lekarzy, pielęgniarek)

		Wytyczne i szkolenie należy powiązać z zachęcaniem do korzystania z najlepszej możliwej opieki zgodnie z planami narodowymi i wspólną wizją niezaspokojonych potrzeb w postępowaniu w cukrzycy. 

		



		Systemy informacji zdrowotnej

		Wyniki, na podstawie których ocenia się opiekę powinny zostać wbudowane w systemy monitorowania, aby można było się nimi kierować w podejmowaniu decyzji finansowych w przyszłości. 

		



		Organy rejestracyjne, wycena i refundacja, Agencje Oceny technologii Medycznych 

		Powinny uwzględnić wspólną definicję „wartości” podczas podejmowania decyzji o finansowaniu/ refundacji nowych interwencji.

		



		Przemysł (diagnostyka, monitorowanie, urządzenia, insulina, produkty farmaceutyczne)

		Znacznie przyczynia się do innowacji. Należy skupić wysiłki badawcze na obszarach najmniej zaspokojonych potrzeb. Może współpracować ze świadczeniodawcami, aby zapewnić odpowiednie stosowanie innowacji.  

		







D. STUDIA PRZYPADKÓW



Studium przypadku 1: Grupa robocza Europejskiej Sieci Przywództwa na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej nad pacjentami z cukrzycą typu 2 (European Healthcare Innovation Leadership Network Type 2 diabetes working group)



Grupa robocza Europejskiej Sieci Przywództwa na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej nad pacjentami z cukrzycą typu 2 (European Healthcare Innovation Leadership Network Type 2 diabetes working group) to inicjatywa komercyjna zmierzająca do osiągnięcia międzysektorowego porozumienia w zakresie zdefiniowania wartości innowacji w postępowaniu w cukrzycy. 



We wnioskach grupa robocza stwierdza, że innowacje w lekach przeciwcukrzycowych powinny skupiać się na trzech kluczowych obszarach: 

· zatrzymaniu progresji choroby

· zmniejszeniu powikłań sercowo-naczyniowych

· zmniejszeniu działań niepożądanych leczenia, w szczególności hipoglikemii, wzrostu masy ciała i ryzyka sercowo-naczyniowego.19

Więcej informacji pod adresem: http://www.tapestrynetworks.com/initiatives/healthcare/european-healthcare-innovation-leadership-network.cfm



Studium przypadku 2: Projekt DIAMAP (UE)



Projekt DIAMAP (Mapa drogowa w dziedzinie badań naukowych związanych z cukrzycą w Europie) jest finansowany przez Komisję Europejską i proponuje podejście holistyczne w planowaniu badań naukowych związanych z cukrzycą, które uwzględnia całą złożoność objawów cukrzycy i jej epidemiologię w różnych grupach pacjentów (DIAMAP 2010). Projekt DIAMAP zakłada, że zrównoważone inwestowanie w badania nad cukrzycą jest konieczne dla powstrzymania epidemii cukrzycy (Europejska Koalicja na rzecz Walki Z Cukrzycą, [European Coalition for Diabetes], 2010). 

Projekt DIAMAP oferuje Mapę Drogową w dziedzinie planowania badań naukowych związanych z cukrzycą i przedstawia europejską strategię postępowania w cukrzycy w jej wszystkich aspektach (choroby współwystępujące, profilaktyka powikłań, zindywidualizowane terapie w podgrupach pacjentów itp.)

Więcej informacji pod adresem: www.diamap.eu     



Studium przypadku 3: Europejski Ranking Innowacyjności (Innovation Scorecard)



Spółka Price Waterhouse Coopers opracowała Ranking Innowacyjności Technologii Medycznych, oceniający potencjał i zdolność dziewięciu krajów w dziedzinie innowacji w technologii medycznej  (Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Izrael, Japonia, UK, Stany Zjednoczone). Ranking ma służyć jako interesujący przykład sposobu, w jaki kraje chcą zmierzyć swój potencjał i inwestycje w innowacyjność, nie tylko w zakresie technologii medycznych, ale i innych inwestycji z dziedziny opieki diabetologicznej.

Więcej informacji pod adresem:http://www.pwc.com/us/en/health-industries/health-research-institute/innovation-scorecard/index.jhtml





Studium przypadku 4: Ekspedycja - Cukrzyca [Expedition diabetes] (Holandia)

Holenderska Federacja Diabetologiczna (Dutch Diabetes Federation,NDF) rozpoczęła projekt „ekspedycja – cukrzyca” w celu poprawy opieki diabetologicznej poprzez opracowanie nowych, innowacyjnych opcji terapeutycznych. Inicjatywa opiera się na zestawie profili pacjentów, co ułatwia lekarzom ogólnym określenie, w jakim stopniu pacjent może zaangażować się w leczenie. Równocześnie, w Holandii wprowadzono innowacyjne schematy refundacji oparte o finansowanie zintegrowanej opieki, obejmujące ryczałtową refundację usług lekarzy ogólnych za każdego pacjenta, w całej opiece łącznie z kosztami leków. Inicjatywy te, jak dotąd, wykazały rzeczywistą poprawę wyników leczenia cukrzycy. 



E. PYTANIA I ODPOWIEDZI



Dlaczego powinniśmy inwestować w postępowanie w cukrzycy zamiast w postępowanie z innymi chorobami?

Cukrzyca kosztuje więcej niż nowotwór, a jednak nadal przyznaje jej się względnie niski priorytet w porównaniu z innymi chorobami. 5 Występowanie i koszty cukrzycy (dla systemu opieki zdrowotnej, a także dla społeczeństwa, ze względu na utraconą produktywność) gwałtownie wzrastają i będą nadal rosnąć jeśli nie zainwestuje się więcej w lepszą profilaktykę, leczenie i opiekę diabetologiczną. 



Czy nie powinniśmy przeznaczyć wszystkich pieniędzy na profilaktykę, nie na opiekę?

Profilaktyka cukrzycy jest niezwykle ważna i konieczne są dalsze wysiłki i środki w celu osiągnięcia skuteczniejszej profilaktyki, choć nie wszystkim przypadkom cukrzycy da się zapobiec. Potrzebujemy jednak poprawić wyniki leczenia milionów ludzi, którzy już chorują cukrzycę, aby poprawić opiekę, jaką otrzymują i zmniejszyć ryzyko wystąpienia u nich powikłań i problemów zdrowotnych związanych z cukrzycą. 



Czy nie należy się spodziewać różnic w dostępie do leczenia i opiece diabetologicznej w ramach UE, skoro odzwierciedlają one możliwości finansowe poszczególnych państw?

Nierówności w dostępie niekoniecznie wiążą się z PKB poszczególnych państw. Różnice w otrzymywaniu innowacyjnej opieki w poszczególnych państwach nie odzwierciedlają ich PKB ani możliwości finansowych, lecz zależą od innych czynników, takich jak przeszkody w rejestracji.20



Dlaczego mamy inwestować w nowe leki przeciwcukrzycowe i urządzenia skoro dostępnych jest już tyle możliwości leczenia cukrzycy?

To prawda, że istnieje obecnie wiele opcji terapeutycznych, jednak tylko połowa pacjentów chorych na cukrzycę dobrze kontroluje chorobę przy pomocy dostępnych dla nich leków, a stosowanie się do zaleceń dotyczących stosowania istniejących leków jest niskie. Ponadto, blisko 50% przypadków cukrzycy typu 2 w Europie uważa się za nierozpoznane, dlatego kluczowe jest również lepsze rozpoznanie.8  Z tego względu inwestowanie w najlepsze modele opieki, urządzenia diagnostyczne i monitorujące odegra prawdopodobnie zasadniczą rolę, jeśli chcemy powstrzymać obciążenia związane z cukrzycą.



Czy nie powinniśmy skupić się na zrównoważonym finansowaniu naszych systemów opieki zdrowotnej zamiast na inwestowaniu w „nową” opiekę? 

Wspieranie innowacji i zrównoważonych budżetów opieki zdrowotnej nie powinno być niekompatybilne o ile wbudujemy w systemy świadczenia opieki zdrowotnej mechanizmy zapewniające odpowiednie stosowanie nowych interwencji, aby mogły one przynieść pełne korzyści. 



Jak można usprawiedliwić większe wydatki na drogie nowe leki i urządzenia? 

Leki stanowią jedynie niewielki ułamek całkowitych kosztów związanych z cukrzycą.9 Głównymi czynnikami kosztotwórczymi są hospitalizacje, które w większej części związane są z powikłaniami cukrzycy (choroby serca, udar itp.).9 Kluczowe pytania, jakie powinniśmy zadać odnośnie do nowych interwencji to: czy pomogą one zmniejszyć liczbę przyjęć do szpitala? Czy pozwolą pacjentom bardziej zaangażować się w leczenie? Czy poprawią ich jakość życia? Czy pomogą zapobiec lub opóźnić wystąpienie powikłań? Czy sprawią, że pacjenci będą produktywnymi i aktywnymi obywatelami?
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•  Dostarczanie systematycznych informacji na temat cukrzycy i postępowania z nią 
w szkołach i placówkach oświatowych, aby zapewnić, że cały personel szkoły posiada 
podstawową wiedzę na temat cukrzycy i aby zmierzyć się z nieuzasadnionymi obawami 
związanymi z odpowiedzialnością. 

•  Zapewnienie, aby każde dziecko z cukrzycą posiadało indywidualny plan opieki 
zdrowotnej, podpisany przez lekarza prowadzącego, rodziców i przedstawicieli szkoły, 
aby zagwarantować, że role i odpowiedzialność zostały jasno zdefiniowane, a wszyscy 
opiekunowie poinformowani o potrzebach każdego dziecka z cukrzycą. 

•  Połączenie sektorów zdrowia i edukacji poprzez wspólne protokoły i jasne zasady  
odpowiedzialności oraz wprowadzenie standardów w zakres inspekcji szkolnych. 

•  Inwestowanie w szkolenia dotyczące cukrzycy w szkołach prowadzone przez  
zaangażowanych specjalistów w dziedzinie pediatrii i diabetologii, na przykład przez 
specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne, które mogą zapewnić odpowiednie szkolenie 
chętnym członkom personelu szkoły odnośnie do postępowania z poszczególnymi dziećmi. 

•  Opracowanie jaśniejszych przepisów i wytycznych dotyczących postępowania w 
cukrzycy w szkołach, aby pomóc szkołom w planowaniu i zastosowaniu odpowiednich  
środków w celu zaspokojenia potrzeb dzieci z cukrzycą. 

•  Poszukiwanie możliwości finansowania ze strony UE w celu opracowania działań 
wspierających dzieci z cukrzycą, na przykład poprzez program European Youth (Młodzi 
Europejczycy).

Priorytety działań
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5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:

1.  Cukrzyca to druga najczęściej występująca choroba przewlekła u dzieci i 

młodzieży po astmie1, a jej występowanie wzrasta zarówno w przypadku cukrzycy 

typu 1 jak i 2.2;3

2.  Rozpoznana u dzieci cukrzyca typu 2 ma często cięższy przebieg niż u dorosłych 

i niesie ze sobą większe ryzyko powikłań.2 Mimo to można ją uważać za „chorobę 

dorosłych”.

3.  Prawa dzieci z cukrzycą objęte są ochroną prawną w rozumieniu braku  

dyskryminacji i równego dostępu do szkół. 

4.  Jednak w praktyce, dzieci z cukrzycą często nie mogą odpowiednio postępować 

z chorobą, ponieważ w większości szkół brakuje wiedzy, środków i szkoleń mających 

na celu zaspokojenie potrzeb dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w szkole, co naraża 

je na ryzyko nagłych i długoterminowych powikłań. 

5.  Cukrzyca w dzieciństwie może stworzyć ogromne obciążenie dla rodziców, 

którzy prawdopodobnie będą musieli zmierzyć się z każdą możliwą sytuacją i często 

poświęcić z tego powodu swoją stałą pracę.4;5
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„Dzieci stanowią grupę priorytetową w populacji chorych na cukrzycę. Rozpoznanie w młodym 
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Dzieci i młodzież z cukrzycą spędzają większość czasu w szkole, dlatego też niezwykle ważne jest zapewnienie w środowisku szkolnym  
wszelkich możliwych udogodnień pozwalających im na pełne postępowanie w chorobie. W szczególności, dzieci powinny mieć możliwość: 

•  Badania stężenia glukozy, wstrzykiwania insuliny lub przyjmowania potrzebnych leków w ciągu dnia (w szkołach podstawowych dzieci mogą 
w tym celu potrzebować pomocy przeszkolonego personelu) 

• Spożywania pokarmów i napojów oraz korzystania z toalety w razie potrzeby

• Uczestniczenia w zajęciach sportowych lub wycieczkach. 

•  Występowanie cukrzycy typu 1 i 2 rośnie wśród dzieci w Europie3;6,7, ale większość szkół nie posiada dość wiedzy i środków, aby  
zmierzyć się z potrzebami medycznymi tych dzieci.

•  Ostrożne postępowanie jest szczególnie ważne u dzieci.2 Dzieci, które nie mogą bezpiecznie i pewnie postępować w chorobie mogą być 
narażone na większe ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy. 

•  Źle kontrolowana cukrzyca negatywnie wpływa na proces uczenia się dzieci. Zarówno wysokie, jak i niskie stężenie glukozy we krwi 
obniża koncentrację i proces uczenia się dzieci oraz odciąga nauczycieli, którzy muszą się takim dzieckiem zająć, od innych dzieci. 

•  Mamy obowiązek zapewnienia opieki diabetologicznej od początku. Sytuacja w szkole wpłynie na dalszy rozwój społeczny i osobisty 
dzieci, oddziałując na ich samoocenę, poczucie niezależności oraz integrację społeczną. 

.

Co to oznacza?

Dlaczego jest to ważne
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B. Podsumowanie dowodów (kontynuacja)

1   Występowanie zarówno cukrzycy typu 1 jak i typu 2 wśród dzieci i młodzieży wzrasta
 •   W Europie blisko 130 000 dzieci choruje na cukrzycę typu 17, a największy wzrost odnotowuje się u dzieci poniżej 5 roku życia (oczekuje 

się, że odsetek ten podwoi się do 2020 r).3

 •   Wzrost występowania otyłości wśród dzieci spowodował także wzrost występowania cukrzycy typu 2;6 obecnie 45% przypadków 
cukrzycy wśród młodzieży to typ 2.6

 •   Rozpoznana u dzieci cukrzyca typu 2 ma często cięższy przebieg, niż u dorosłych i niesie z sobą większe ryzyko wystąpienia powikłań 
oraz częstszą potrzebę insulinoterapii.2

2  Prawa dzieci z cukrzycą w szkole są chronione prawnie w całej Europie, jednak wiele szkół jest nieprzygotowanych, lub  
niechętnych do przyjęcia odpowiedzialności za postępowanie z dziećmi z cukrzycą. Na przykład w Hiszpanii jeden na czterech  
rodziców zgłaszał problemy w szkole dotyczące postępowania z cukrzycą ich dzieci.5 

3  Szkoły często niechętnie przyjmują odpowiedzialność za postępowanie z dzieckiem z cukrzycą z obawy przed  
odpowiedzialnością i ze względu na brak specyficznego szkolenia. W rezultacie, rodzicie muszą być gotowi przybyć na każde  
wezwanie, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo w ciągu dnia, co często zmusza ich do porzucenia stałej pracy.

4  Odczuwany brak wsparcia ze strony szkół może spowodować, że specjaliści będą przepisywali dzieciom mniej intensywne 
schematy leczenia insuliną, mimo że wiadomo, iż bardziej intensywne schematy leczenia skuteczniej pomagają utrzymać stałą kontrolę 
glikemii4,5

5  Specjalistyczne pielęgniarki pediatryczno-diabetologiczne mogą stanowić trwałe ogniwo łączące zespół zajmujący się zdrowiem 
dziecka i jego szkołę. Mogą także udzielić niezwykle istotnego wsparcia rodzinom i oferować szkolenia dla szkół. Ich obecność wiąże się 
także ze skróceniem czasu pobytu w szpitalu i zmniejszeniem liczby przyjęć nowo rozpoznanych dzieci z cukrzycą insulinozależną.8 

Na co wskazują dowody
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Wnioski na przyszłość Kluczowe kwestie, które należy  Działania, jakie należy podjąć 
  rozważyć 

Finansowanie dla tej kwestii może być  Kto może być chętny to finansować? Jak można  
trudne do uzyskania ponieważ należy ona  zachęcić do wspólnego finansowania? Jakie są  
do zakresu kompetencji różnych agencji. mechanizmy finansowania lokalnego i jakie  
  możliwości istnieją na szczeblu UE?

Nie ma ustalonego zakresu  Czy istnieją przykłady wspólnych lub zintegrowanych  
odpowiedzialności w sektorach zdrowia i  protokołów opieki łączących oba sektory? Czy  
edukacji. zostały one opracowane wspólnie?

Sposób, w jaki szkoła odpowiada na  Czy można wprowadzić cele i standardy dotyczące  
potrzeby dzieci z cukrzycą różni się  potrzeb dzieci z cukrzycą do inspekcji szkolnych, a  
pomiędzy szkołami. także do lokalnych audytów publicznych jednostek  
  ochrony zdrowia? W jaki sposób Ministerstwa  
  Zdrowia i Edukacji mogą współpracować w celu  
  stworzenia standardowego podejścia w tej  
  dziedzinie? 

Określenie, kto ma prowadzić szkolenia w Jaka jest dostępność do usług pielęgniarki  
szkołach (pielęgniarki diabetologiczne, inni środowiskowej lub organizacji pacjentów, które  
pracownicy ochrony zdrowia) stanowi  mogą spełniać tę rolę? Jaką rolę mogą/powinny  
duże wyzwanie. odegrać pielęgniarki szkolne?

Wiele szkół niechętnie przyjmuje tę  Co stanowią przepisy prawa? Czy można pracować  
odpowiedzialność w obawie przed  z grupami pacjentów, aby poinformować rodziców i  
odpowiedzialnością prawną w przypadku  szkoły oraz ustalić jasne wytyczne? 
błędu.

Rotacja personelu na wysokich  Jak można stworzyć zrównoważone programy  
stanowiskach oraz przemieszczanie się  szkolenia dla szkół? Czy mogłyby ona opierać się na  
dzieci w ramach systemu szkolnictwa  podejściu „szkól szkoleniowca”? 
utrudnia dostosowanie bieżących 
wymogów szkolenia do potrzeb  
indywidualnych ucznia.
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Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Stowarzyszenia dyrektorów szkół Zapewniają przywództwo w społeczności i w  
  poszczególnych szkołach.

Związki zawodowe nauczycieli Tradycyjnie niechętnie podchodziły do przyjmowania  
  przez swoich członków odpowiedzialności za potrzeby  
  medyczne dzieci.

Dzieci z cukrzycą i ich rodzice –  Potrzebują ważnych orędowników, by wprowadzić  
organizacje pacjentów zmiany i zapewnić „zgodne z rzeczywistością  
  podejście” do wszelkich proponowanych działań.

Specjaliści z dziedziny pediatrii i Silny środek nacisku na rząd i władze lokalne na rzecz  
diabetologii wprowadzenia zmian.

Pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki  Kluczowe ogniwo łączące system ochrony zdrowia i  
pediatryczno-diabetologiczne,… edukacji, mogą zapewnić szkolenie w szkołach dla  
  każdego dziecka.

Zawodowe towarzystwa diabetologiczne Mogą pomóc w opracowaniu wytycznych i  
  dostosowaniu szkolenia zawodowego, aby zapewnić  
  odpowiednie wsparcie dla szkół.

Lokalne organy ochrony zdrowia i edukacji Muszą wspólnie pracować na rzecz wprowadzenia  
  zmian i ustalenia lokalnych standardów.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo  Mogą pomóc w promowaniu narodowych wytycznych,  
Edukacji kierują zintegrowaną opieką na poziomie krajowym.
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Szczególne regulacje  

prawne dotyczące poprawy opieki nad dziećmi z cukrzycą w szkole (Hiszpania)9 

W 2010 roku hiszpański rząd uchwalił projekt ustawy pomagającej poprawić integrację społeczną 

dzieci z cukrzycą, astmą i ciężkimi alergiami w szkołach. Najważniejsze propozycje dotyczyły: 

 a.   Indywidualnych Planów Opieki Zdrowotnej dla każdego dziecka, które mają być  

opracowane wspólnie przez organy ochrony zdrowia, ośrodki edukacyjne i organizacje 

pacjentów/rodziców: 

 b.   Szkolenia całego personelu nauczycielskiego i personelu stołówek szkolnych w zakresie 

objawów choroby u dzieci;

 c.   Wymiany informacji dotyczących najlepszych praktyk pomiędzy szkołami;

 d.   Lepszej integracji dzieci z tymi chorobami w szkole w zakresie wszystkich środowisk i  

zajęć szkolnych. 

Więcej informacji pod adresem:  

www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_411.PDF

Studium przypadku 1

Praktyczne wskazówki  
dla szkół dotyczące postępowania z dziećmi z cukrzycą (UK)10

Królewskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (Royal College of Nursing) w UK wydało praktyczne wskazówki dla szkół określające, w jaki sposób można zaspokoić potrzeby uczniów z cukrzycą, zawierające pomocne wzory i dokumenty pomocnicze 
Więcej informacji pod adresem:  
www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/267389/003_318.pdf

Studium przypadku 3

69

Pediatryczno-diabetologiczne  
pielęgniarki specjalistyczne (UK, Skandynawia) 
W UK i niektórych krajach skandynawskich każde dziecko jest przypisane w szpitalu do diabetologicznej pielęgniarki specjalistycznej, która prowadzi szkolenie w szkole i w szpitalu dla każdego dziecka znajdującego się pod jej opieką.11 Zapewnia się w ten sposób ciągłe istnienie ogniwa łączącego zespół opieki zdrowotnej nad dzieckiem z jego szkołą. Należy jednak  zauważyć, że w UK brakuje pediatryczno-diabetologicznych pielęgniarek specjalistycznych.11 

Studium przypadku 2

Pakiet materiałów dla  

rodziców dzieci z cukrzycą do rozpowszechnienia w szkołach (UK, Niemcy) 

Organizacje pacjentów mogą odegrać niezwykle ważną rolę we wpieraniu zaangażowania  

rodziców dziecka z cukrzycą w sytuację w szkole. Obejmuje to modele dobrej praktyki,  

materiały szkoleniowe i informacje, z których rodzice mogą skorzystać rozpoczynając dialog ze 

szkołą odnośnie do zaspokojenia potrzeb ich dziecka. Kilka przykładów materiałów dostępnych 

w UK i Niemczech jest przedstawionych poniżej: 

Więcej informacji pod adresem: 

UK - www.jdrf.org.uk/life-with-type-1/school-resources

Niemcy - www.diabetes-kinder.de/modularx/include/module/dateimanager/data/ 

kindergartenbroschuere_07-2010.pdf

Studium przypadku 4
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D. Studia przypadków (kontynuacja)

70

Wspólne stanowisko na  rzecz zaspokojenia potrzeb z zakresu opieki zdrowotnej dzieci w szkołach (UK, Irlandia)
W UK i w Irlandii organizacje pacjentów z cukrzycą połączyły siły z organizacjami 
pacjentów cierpiących na choroby takie jak astma i padaczka, aby zwiększyć świadomość potrzeby zaspokojenia potrzeb medycznych dzieci w szkole.12,13Więcej informacji pod adresem: www.medicalconditionsatschool.org.uk/ 

Studium przypadku 6
Lepsza kontrola cukrzycy u dzieci i młodzieży: praca nad stworzeniem 

Ośrodków Referencyjnych (UE)

SWEET to projekt UE, finansowany przez Komisję Europejską, zmierzający do poprawy 

profilaktyki, rozpoznania i kontroli cukrzycy typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży. Aby osiągnąć 

ten cel, projekt wspiera szerzenie wiedzy i najlepszej praktyki poprzez tworzenie  

Ośrodków Referencyjnych (COR) świadczących usługi diabetologiczne dla dzieci i 

młodzieży w całej UE. Projekt ma na celu stworzenie „Pakietu narzędziowego  

dotyczącego postępowania w cukrzycy u dzieci”, który obejmowałby zalecenia  

dotyczące najlepszej praktyki, programów edukacji pacjenta i programów szkolenia, a 

także pracowników ochrony zdrowia. Ma on także na celu ustalenie definicji i kryteriów 

określających tworzenie nowych Ośrodków Referencyjnych. Obecnie w programie 

bierze udział 13 państw. 

Więcej informacji pod adresem: www.sweet-project.eu/  

SWEET 
Studium przypadku 5

Wspólne protokoły dotyczące postępowania z dziećmi  z chorobami przewlekłymi w sektorze zdrowia i edukacji (Hiszpania, Włochy) W wielu regionach Hiszpanii (protocolos de actuación) i Włoch (Intense) istnieją regionalne umowy ramowe dotyczące postępowania w zakresie chorób przewlekłych w szkołach, w szczególności dotyczące podawania leków. Umowy te wyszczególniają cały łańcuch opieki łączącej organy ochrony zdrowia i edukacji, określają też role i zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji. Umowy zwykle obejmują szkoły, lokalne ośrodki ochrony zdrowia, rodziców i odpowiednie lokalne/regionalne władze oświatowe i ochrony zdrowia. Więcej informacji pod adresem: 
Andaluzja - www.feteugtandalucia.org/files/a_sanitaria_protocolo.pdfToskania - www.agd.it/leggitos/pdf/scuola_protocollo_farmaci.pdf

Studium przypadku 7
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Q

A

Cukrzyca jest jedną z najczęściej 
występujących chorób przewlekłych u 
dzieci, a jej występowanie rośnie. Musimy 
stworzyć plany dotyczące potrzeb  
obecnych i przyszłych pokoleń. Należy  
jednak pamiętać, że wiele z wyzwań, z 
jakimi zmagają się dzieci z cukrzycą stoi 
również przed dziećmi chorującymi na  
astmę, padaczkę czy inne choroby  
wymagające opieki medycznej w szkołach. 
W wielu krajach organizacje pacjentów 
zrzeszające osoby cierpiące na te choroby 
połączyły siły w celu opracowania  
wspólnych kampanii i materiałów  
pomocniczych dla szkół dotyczących tych 
chorób. 

Dzieci z innymi chorobami zmagają się 
z podobnymi problemami. Dlaczego 
powinniśmy skupiać się na cukrzycy?

Większa liczba przepisów niekoniecznie 
stanowi odpowiedź, jednak pilnie potrzebne 
są jaśniejsze wytyczne i informacje dla szkół, 
aby zrozumiały i wypełniały swoje obowiązki. 
Ankiety przeprowadzone w wielu krajach 
sugerują, że doświadczenie dzieci z  
cukrzycą różni się w zależności od szkoły i 
zależy głównie od dobrej woli  
poszczególnych nauczycieli. 

Przepisy prawa już chronią dzieci 
z cukrzycą przez dyskryminacją w 
szkole. Dlaczego potrzebujemy więcej 
przepisów?

Tak jest w wielu krajach (np. w UK), 
jednak u podłoża tego stanowiska  
związków zawodowych nauczycieli leży 
często nieuzasadniony lęk przed  
odpowiedzialnością. Gdyby zaoferować 
personelowi szkoły lepszą informację 
i systematyczne szkolenia dotyczące 
skutecznego postępowania ze wszystkim 
aspektami cukrzycy, niechęć ze strony 
związków zawodowych nauczycieli może 
się zmniejszyć. Także rządy będą musiały 
określić obowiązki prawne i zasady  
odpowiedzialności. 

Związki zawodowe nauczycieli 
stanowczo uważają, że podawanie 
leków (w szczególności zastrzyków) 
przez nauczycieli wykracza poza 
zakres opieki nad uczniem. 

Rodzice dzieci z cukrzycą są specjalnie 
szkoleni w zakresie postępowania we 
wszystkich aspektach cukrzycy ich dziecka, 
dlatego też jest to zupełnie wykonalne także 
i dla nauczycieli. Szwecja zmieniła swoje 
ustawodawstwo, w którym ustalono, że 
monitorowanie stężenia glukozy i podawanie 
insuliny (oraz inne aspekty postępowania  
w cukrzycy) powinno uznawać się za  
„samoopiekę” (tj. nie opiekę medyczną), co 
oznacza, że może to zrobić personel szkolny 
bez przeszkolenia klinicznego bez obaw czy  
odpowiedzialności. 

To zbyt wiele, prosić nauczyciela, aby 
nauczył się sprawdzać stężenie glu-
kozy lub wstrzykiwać insulinę dziecku

To nieprawda. Dzieci z cukrzycą będą 
miały lepsze stężenie glukozy we krwi,  
jeśli będą regularnie ćwiczyły. Indywidualny 
Plan Opieki Zdrowotnej dziecka  
poinformuje personel o ćwiczeniach, które 
dziecko może wykonać bezpiecznie oraz o 
rzadkich przypadkach, w których dzieci nie 
powinny ćwiczyć. 

Niebezpiecznie jest sugerować, że 
dzieci z cukrzycą powinny  
uczestniczyć w zajęciach sportowych i 
innych formach aktywności fizycznej. 

W większości szkół nie ma  
pielęgniarki ani lekarza szkolnego.  
Ponadto, dzieci z cukrzycą mają wiele  
potrzeb, od konieczności częstszego 
korzystania z toalety do regularnych 
pomiarów stężenia glukozy. Ważne jest, 
aby personel szkolny, który na co dzień 
styka się z dzieckiem (np. nauczyciel) był 
świadomy potrzeb dziecka i zapewnił, aby 
te potrzeby mogły być zaspokajane w jak 
najbardziej naturalny sposób, aby  
zakłócenia dla dziecka były jak  
najmniejsze i aby mogło ono uniknąć  
potencjalnie zawstydzających sytuacji.

Czy nie jest to przypadkiem rola 
pielęgniarki lub lekarza szkolnego? 
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Szczególna odpowiedzialność: dzieci z cukrzycą i szkoły











„Dzieci stanowią grupę priorytetową w populacji chorych na cukrzycę. Rozpoznanie w młodym wieku może wpłynąć na osobisty i społeczny rozwój dziecka. Zapewnienie zaspokojenia potrzeb medycznych dziecka we wszystkich aspektach życia, a szczególnie podczas zajęć szkolnych ma zasadnicze znaczenie dla społecznej integracji dzieci, nie wspominając o ich zdrowiu i samopoczuciu.”

(Giorgios Papanikolaou, Członek Parlamentu Europejskiego)



A. PODSTAWOWE INFORMACJE

5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę



· Cukrzyca to druga najczęściej występująca choroba przewlekła u dzieci i młodzieży po astmie1, a jej występowanie wzrasta zarówno w przypadku cukrzycy typu 1 jak i 2.2;3

· Rozpoznana u dzieci cukrzyca typu 2 ma często cięższy przebieg niż u dorosłych i niesie ze sobą większe ryzyko powikłań.2 Mimo to można ją uważać za „chorobę dorosłych”.

· Prawa dzieci z cukrzycą objęte są ochroną prawną w rozumieniu braku dyskryminacji i równego dostępu do szkół. 

· Jednak w praktyce, dzieci z cukrzycą często nie mogą odpowiednio postępować z chorobą, ponieważ w większości szkół brakuje wiedzy, środków i szkoleń mających na celu zaspokojenie potrzeb dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w szkole, co naraża je na ryzyko nagłych i długoterminowych powikłań. 

· Cukrzyca w dzieciństwie może stworzyć ogromne obciążenie dla rodziców, którzy prawdopodobnie będą musieli zmierzyć się z każdą możliwą sytuacją i często poświęcić z tego powodu swoją stałą pracę.4;5

Priorytety działań:



· Dostarczanie systematycznych informacji na temat cukrzycy i postępowania z nią w szkołach i placówkach oświatowych, aby zapewnić, że cały personel szkoły posiada podstawową wiedzę na temat cukrzycy i aby zmierzyć się z nieuzasadnionymi obawami związanymi z odpowiedzialnością. 



· Zapewnienie, aby każde dziecko z cukrzycą posiadało indywidualny plan opieki zdrowotnej, podpisany przez lekarza prowadzącego, rodziców i przedstawicieli szkoły, aby zagwarantować, że role i odpowiedzialność zostały jasno zdefiniowane, a wszyscy opiekunowie poinformowani o potrzebach każdego dziecka z cukrzycą. 



· Połączenie sektorów zdrowia i edukacji poprzez wspólne protokoły i jasne zasady odpowiedzialności oraz wprowadzenie standardów w zakres inspekcji szkolnych. 



· Inwestowanie w szkolenia dotyczące cukrzycy w szkołach prowadzone przez zaangażowanych specjalistów w dziedzinie pediatrii i diabetologii, na przykład przez specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne, które mogą zapewnić odpowiednie szkolenie chętnym członkom personelu szkoły odnośnie do postępowania z poszczególnymi dziećmi. 



· Opracowanie jaśniejszych przepisów i wytycznych dotyczących postępowania w cukrzycy w szkołach, aby pomóc szkołom w planowaniu i zastosowaniu odpowiednich środków w celu zaspokojenia potrzeb dzieci z cukrzycą. 



· Poszukiwanie możliwości finansowania ze strony UE w celu opracowania działań wspierających dzieci z cukrzycą, na przykład poprzez program European Youth (Młodzi Europejczycy).



B. PODSUMOWANIE DOWODÓW

Co to oznacza



Dzieci i młodzież z cukrzycą spędzają większość czasu w szkole, dlatego też niezwykle ważne jest zapewnienie w środowisku szkolnym wszelkich możliwych udogodnień pozwalających im na pełne postępowanie w chorobie. W szczególności, dzieci powinny mieć możliwość: 



· Badania stężenia glukozy, wstrzykiwania insuliny lub przyjmowania potrzebnych leków w ciągu dnia (w szkołach podstawowych dzieci mogą w tym celu potrzebować pomocy przeszkolonego personelu) 

· Spożywania pokarmów i napojów oraz korzystania z toalety w razie potrzeby

· Uczestniczenia w zajęciach sportowych lub wycieczkach.

Dlaczego jest to ważne



· Występowanie cukrzycy typu 1 i 2 rośnie wśród dzieci w Europie3;6,7, ale większość szkół nie posiada dość wiedzy i środków, aby zmierzyć się z potrzebami medycznymi tych dzieci.

· Ostrożne postępowanie jest szczególnie ważne u dzieci.2 Dzieci, które nie mogą bezpiecznie i pewnie postępować w chorobie mogą być narażone na większe ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy. 

· Źle kontrolowana cukrzyca negatywnie wpływa na proces uczenia się dzieci. Zarówno wysokie, jak i niskie stężenie glukozy we krwi obniża koncentrację i proces uczenia się dzieci oraz odciąga nauczycieli, którzy muszą się takim dzieckiem zająć, od innych dzieci. 

· Mamy obowiązek zapewnienia opieki diabetologicznej od początku. Sytuacja w szkole wpłynie na dalszy rozwój społeczny i osobisty dzieci, oddziałując na ich samoocenę, poczucie niezależności oraz integrację społeczną. 

Na co wskazują dowody



1) Występowanie zarówno cukrzycy typu 1 jak i typu 2 wśród dzieci i młodzieży wzrasta

· W Europie blisko 130 000 dzieci choruje na cukrzycę typu 17, a największy wzrost odnotowuje się u dzieci poniżej 5 roku życia (oczekuje się, że odsetek ten podwoi się w latach 2005-2020).3

· Wzrost występowania otyłości wśród dzieci spowodował także wzrost występowania cukrzycy typu 2; 6 obecnie  45% przypadków cukrzycy wśród młodzieży to typ 2.6

· Rozpoznana u dzieci cukrzyca typu 2 ma często cięższy przebieg, niż u dorosłych i niesie z sobą większe ryzyko wystąpienia powikłań oraz większą potrzebę insulinoterapii.2



2) Prawa dzieci z cukrzycą w szkole są chronione prawnie w całej Europie, jednak wiele szkół jest nieprzygotowanych, lub niechętnych do przyjęcia odpowiedzialności za postępowanie z dziećmi z cukrzycą. Na przykład w Hiszpanii jeden na czterech rodziców zgłaszał problemy w szkole dotyczące postępowania z cukrzycą ich dzieci. 5



3) Szkoły często niechętnie przyjmują odpowiedzialność za postępowanie z dzieckiem z cukrzycą z obawy przed odpowiedzialnością i ze względu na brak specyficznego szkolenia. W rezultacie, rodzicie muszą być gotowi przybyć na każde wezwanie, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo w ciągu dnia, co często zmusza ich do porzucenia stałej pracy. 



4) Odczuwany brak wsparcia ze strony szkół może spowodować, że specjaliści będą przepisywali dzieciom mniej intensywne schematy leczenia insuliną, mimo że wiadomo, iż bardziej intensywne schematy leczenia skuteczniej pomagają utrzymać stałą kontrolę glikemii4,5



5) Specjalistyczne pielęgniarki pediatryczno-diabetologiczne mogą stanowić trwałe ogniwo łączące zespół zajmujący się zdrowiem dziecka i jego szkołę. Mogą także udzielić niezwykle istotnego wsparcia rodzinom i oferować szkolenia dla szkół. Ich obecność wiąże się także ze skróceniem czasu pobytu w szpitalu i zmniejszeniem liczby przyjęć nowo rozpoznanych dzieci z cukrzycą insulinozależną.8





C. REALIZACJA

Kluczowe kwestie, które należy rozważyć – wnioski na przyszłość wyciągnięte podczas wdrażania



		Wnioski na przyszłość

		Kluczowe kwestie, które należy rozważyć

		Działania, jakie należy podjąć



		Finansowanie dla tej kwestii może być trudne do uzyskania ponieważ należy ona do zakresu kompetencji różnych agencji

		Kto może być chętny to finansować? Jak można zachęcić do wspólnego finansowania? Jakie są mechanizmy finansowania lokalnego i jakie możliwości istnieją na szczeblu UE? 

		



		Nie ma ustalonego zakresu odpowiedzialności w sektorach zdrowia i edukacji

		Czy istnieją przykłady wspólnych lub zintegrowanych protokołów opieki łączących oba sektory? Czy zostały one opracowane wspólnie?

		



		Sposób, w jaki szkoła odpowiada na potrzeby dzieci z cukrzycą różni się pomiędzy szkołami. 

		Czy można wprowadzić cele i standardy dotyczące potrzeb dzieci z cukrzycą do inspekcji szkolnych, a także do lokalnych audytów publicznych jednostek ochrony zdrowia? W jaki sposób Ministerstwa Zdrowia i  Edukacji mogą współpracować w celu stworzenia standardowego podejścia w tej dziedzinie?

		



		Określenie, kto ma prowadzić szkolenia w szkołach (pielęgniarki diabetologiczne, inni pracownicy ochrony zdrowia) stanowi duże wyzwanie.

		Jaka jest dostępność do usług pielęgniarki środowiskowej lub organizacji pacjentów, które mogą spełniać tę rolę? Jaką rolę mogą/powinny odegrać pielęgniarki szkolne? 

		



		Wiele szkół niechętnie przyjmuje tę odpowiedzialność w obawie przed odpowiedzialnością prawną w przypadku błędu. 

		Co stanowią przepisy prawa? Czy można pracować z grupami pacjentów, aby poinformować rodziców i szkoły oraz ustalić jasne wytyczne?

		



		Rotacja personelu na wysokich stanowiskach oraz przemieszczanie się dzieci w ramach systemu szkolnictwa utrudnia dostosowanie bieżących wymogów szkolenia do potrzeb indywidualnych ucznia

		Jak można stworzyć zrównoważone programy szkolenia dla szkół? Czy mogłyby ona opierać się na podejściu „szkól szkoleniowca”?

		





Kogo należy zaangażować



		Kogo należy zaangażować

		Dlaczego osoby te są takie ważne?

		Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni spełniać? Z kim należy się kontaktować?



		Stowarzyszenia dyrektorów szkół

		Zapewniają przywództwo w społeczności i w poszczególnych szkołach

		



		Związki zawodowe nauczycieli

		Tradycyjnie niechętnie podchodziły do przyjmowania przez swoich członków odpowiedzialności za potrzeby medyczne dzieci 

		



		Dzieci z cukrzycą i ich rodzice – organizacje pacjentów

		Potrzebują ważnych orędowników, by wprowadzić zmiany i zapewnić „zgodne z rzeczywistością podejście” do wszelkich proponowanych działań

		



		Specjaliści z dziedziny pediatrii i diabetologii

		Silny środek nacisku na rząd i władze lokalne na rzecz wprowadzenia zmian

		



		Pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki pediatryczno-diabetologiczne,…

		Kluczowe ogniwo łączące system ochrony zdrowia i edukacji, mogą zapewnić szkolenie w szkołach dla każdego dziecka

		



		Zawodowe towarzystwa diabetologiczne

		Mogą pomóc w opracowaniu wytycznych i dostosowaniu szkolenia zawodowego, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla szkół

		



		Lokalne organy ochrony zdrowia i edukacji 

		Muszą wspólnie pracować na rzecz wprowadzenia zmian i ustalenia lokalnych standardów 

		



		Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji

		Mogą pomóc w promowaniu narodowych wytycznych, kierują zintegrowaną opieką na poziomie krajowym

		










D. STUDIA PRZYPADKÓW



Studium przypadku 1: Szczególne regulacje prawne dotyczące poprawy opieki nad dziećmi z cukrzycą w szkole (Hiszpania)9



W 2010 roku hiszpański rząd uchwalił projekt ustawy pomagającej poprawić integrację społeczną dzieci z cukrzycą, astmą i ciężkimi alergiami w szkołach. Najważniejsze propozycje dotyczyły: 

a. Indywidualnych Planów Opieki Zdrowotnej dla każdego dziecka, które mają być opracowane wspólnie przez organy ochrony zdrowia, ośrodki edukacyjne i organizacje pacjentów/rodziców: 

b. Szkolenia całego personelu nauczycielskiego i personelu stołówek szkolnych w zakresie objawów choroby u dzieci;

c. Wymiany informacji dotyczących najlepszych praktyk pomiędzy szkołami;

d. Lepszej integracji dzieci z tymi chorobami w szkole w zakresie wszystkich środowisk i zajęć szkolnych. 

Więcej informacji pod adresem:  http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_411.PDF



Studium przypadku 2: SWEET – Lepsza kontrola cukrzycy u dzieci i młodzieży: praca nad stworzeniem Ośrodków Referencyjnych (UE)



SWEET to projekt UE, finansowany przez Komisję Europejską, zmierzający do poprawy profilaktyki, rozpoznania i kontroli cukrzycy typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży. Aby osiągnąć ten cel, projekt wspiera szerzenie wiedzy i najlepszej praktyki poprzez tworzenie Ośrodków Referencyjnych (COR) świadczących usługi diabetologiczne dla dzieci i młodzieży w całej UE.  Projekt ma na celu stworzenie „Pakietu narzędziowego dotyczącego postępowania w cukrzycy u dzieci”, który obejmowałby zalecenia dotyczące najlepszej praktyki, programów edukacji pacjenta i programów szkolenia, a także pracowników ochrony zdrowia. Ma on także na celu ustalenie definicji i kryteriów określających tworzenie nowych Ośrodków Referencyjnych. Obecnie w programie bierze udział 13 państw. 

Więcej informacji pod adresem: http://sweet-project.eu/



Studium przypadku 3: Praktyczne wskazówki dla szkół dotyczące postępowania z dziećmi z cukrzycą (UK)10

Królewskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (Royal College of Nursing) w UK wydało praktyczne wskazówki dla szkół określające, w jaki sposób można zaspokoić potrzeby uczniów z cukrzycą, zawierające pomocne wzory i dokumenty pomocnicze 

Więcej informacji pod adresem: http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/78633/002474.pdf



Studium przypadku 4: Pakiet materiałów dla rodziców dzieci z cukrzycą do rozpowszechnienia w szkołach (UK, Niemcy)

Organizacje pacjentów mogą odegrać niezwykle ważną rolę we wpieraniu zaangażowania rodziców dziecka z cukrzycą w sytuację w szkole. Obejmuje to modele dobrej praktyki, materiały szkoleniowe i informacje, z których rodzice mogą skorzystać rozpoczynając dialog ze szkołą odnośnie do zaspokojenia potrzeb ich dziecka. Kilka przykładów materiałów dostępnych w UK i Niemczech jest przedstawionych poniżej

Więcej informacji pod adresem: http://www.jdrf.org.uk/life-with-type-1/school-resources (UK)

http://www.diabetes-kinder.de/modularx/include/module/dateimanager/data/kindergartenbroschuere_07-2010.pdf (Niemcy)



Studium przypadku 5: Pediatryczno-diabetologiczne pielęgniarki specjalistyczne (UK, Skandynawia)

W UK i niektórych krajach skandynawskich każde dziecko jest przypisane w szpitalu do diabetologicznej pielęgniarki specjalistycznej , która prowadzi szkolenie w szkole i w szpitalu dla każdego dziecka znajdującego się pod jej opieką.11 Zapewnia się w ten sposób ciągłe istnienie ogniwa łączącego zespół opieki zdrowotnej nad dzieckiem z jego szkołą. Należy jednak zauważyć, że w UK brakuje pediatryczno-diabetologicznych pielęgniarek specjalistycznych11















Studium przypadku 6: Wspólne stanowisko na rzecz zaspokojenia potrzeb z zakresu opieki zdrowotnej dzieci w szkołach (UK, Irlandia)

W UK i w Irlandii organizacje pacjentów z cukrzycą połączyły siły z organizacjami pacjentów cierpiących na choroby takie jak astma i padaczka, aby zwiększyć świadomość potrzeby zaspokojenia potrzeb medycznych dzieci w szkole.12 13

Więcej informacji pod adresem: http://medicalconditionsatschool.org.uk/





Studium przypadku 7: Wspólne protokoły dotyczące postępowania z dziećmi z chorobami przewlekłymi w sektorze zdrowia i edukacji (Hiszpania, Włochy) 

W wielu regionach Hiszpanii (protocolos de actuación) i Włoch (Intense) istnieją regionalne umowy ramowe dotyczące postępowania w zakresie chorób przewlekłych w szkołach, w szczególności dotyczące podawania leków. Umowy te wyszczególniają cały łańcuch opieki łączącej organy ochrony zdrowia i edukacji, określają też role i zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji. Umowy zwykle obejmują szkoły, lokalne ośrodki ochrony zdrowia, rodziców i odpowiednie lokalne/regionalne władze oświatowe i ochrony zdrowia.

Więcej informacji pod adresem: http://www.feteugtandalucia.org/files/a_sanitaria_protocolo.pdf (Andaluzja)

http://www.agd.it/leggitos/pdf/scuola_protocollo_farmaci.pdf (Toskania)

E. PYTANIA I ODPOWIEDZI



Dzieci z innymi chorobami zmagają się z podobnymi problemami. Dlaczego powinniśmy skupiać się na cukrzycy?

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych u dzieci, a jej występowanie rośnie. Musimy stworzyć plany dotyczące potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Należy jednak pamiętać, że wiele z wyzwań, z jakimi zmagają się dzieci z cukrzycą stoi również przed dziećmi chorującymi na astmę, padaczkę czy inne choroby wymagające opieki medycznej w szkołach. W wielu krajach organizacje pacjentów zrzeszające osoby cierpiące na te choroby połączyły siły w celu opracowania wspólnych kampanii i materiałów pomocniczych dla szkół dotyczących tych chorób. 



Przepisy prawa już chronią dzieci z cukrzycą przez dyskryminacją w szkole. Dlaczego potrzebujemy więcej przepisów?

Większa liczba przepisów niekoniecznie stanowi odpowiedź, jednak pilnie potrzebne są jaśniejsze wytyczne i informacje dla szkół, aby zrozumiały i wypełniały swoje obowiązki. Ankiety przeprowadzone w wielu krajach sugerują, że doświadczenie dzieci z cukrzycą różni się w zależności od szkoły i zależy głównie od dobrej woli poszczególnych nauczycieli. 



Związki zawodowe nauczycieli stanowczo uważają, że podawanie leków (w szczególności zastrzyków) przez nauczycieli wykracza poza zakres opieki nad uczniem. 

Tak jest w wielu krajach (np. w UK), jednak u podłoża tego stanowiska związków zawodowych nauczycieli leży często nieuzasadniony lęk przed odpowiedzialnością. Gdyby zaoferować personelowi szkoły lepszą informację i systematyczne szkolenia dotyczące skutecznego postępowania ze wszystkim aspektami cukrzycy, niechęć ze strony związków zawodowych nauczycieli może się zmniejszyć. Także rządy będą musiały określić obowiązki prawne i zasady odpowiedzialności. 



Czy nie jest to przypadkiem rola pielęgniarki lub lekarza szkolnego? 

W większości szkół nie ma pielęgniarki ani lekarza szkolnego. Ponadto, dzieci z cukrzycą mają wiele potrzeb, od konieczności częstszego korzystania z toalety do regularnych pomiarów stężenia glukozy. Ważne jest, aby personel szkolny, który na co dzień styka się z dzieckiem (np. nauczyciel) był świadomy potrzeb dziecka i zapewnił, aby te potrzeby mogły być zaspokajane w jak najbardziej naturalny sposób, aby zakłócenia dla dziecka były jak najmniejsze i aby mogło ono uniknąć potencjalnie zawstydzających sytuacji.



To zbyt wiele, prosić nauczyciela, aby nauczył się sprawdzać stężenie glukozy lub wstrzykiwać insulinę dziecku

Rodzice dzieci z cukrzycą są specjalnie szkoleni w zakresie postępowania we wszystkich aspektach cukrzycy ich dziecka, dlatego też jest to zupełnie wykonalne także i dla nauczycieli. Szwecja zmieniła swoje ustawodawstwo, w którym ustalono, że monitorowanie stężenia glukozy i podawanie insuliny (oraz inne aspekty postępowania w cukrzycy) powinno uznawać się za „samoopiekę” (tj. nie opiekę medyczną), co oznacza, że może to zrobić personel szkolny bez przeszkolenia klinicznego bez obaw czy odpowiedzialności. 



Niebezpiecznie jest sugerować, że dzieci z cukrzycą powinny uczestniczyć w zajęciach sportowych i innych formach aktywności fizycznej. 

To nieprawda. Dzieci z cukrzycą będą miały lepsze stężenie glukozy we krwi, jeśli będą regularnie ćwiczyły. Indywidualny Plan Opieki Zdrowotnej dziecka poinformuje personel o ćwiczeniach, które dziecko może wykonać bezpiecznie oraz o rzadkich przypadkach, w których dzieci nie powinny ćwiczyć. 
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„Osoby w podeszłym wieku stanowią jedną piątą naszej populacji, jednak ponad połowę populacji 
osób z cukrzycą. Odpowiednia opieka nad pacjentami w podeszłym wieku z cukrzycą wymaga  
wielodyscyplinarnego, zindywidualizowanego i zintegrowanego podejścia, w którym uwzględnia 
się potrzeby każdego pacjenta. Niestety, nasze systemy opieki zdrowotnej muszą przebyć długą 
drogę, zanim osiągną ten cel.”   Cindy Franssen, Parlamentarzystka z Flandrii i Członkini Senatu Belgii

•  Zapewnienie, aby wytyczne kliniczne obejmowały specyficzne zalecenia dla osób w 
podeszłym wieku, uwzględniając ich szczególne potrzeby i różnorodność tej grupy osób. 

•  Wspieranie wdrożenia zintegrowanej opieki na szczeblu lokalnym, ponieważ daje ona 
nadzieję na świadczenie skoncentrowanej na osobie i wielodyscyplinarnej opieki dla osób w 
podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę. 

•  Włączenie standardów postępowania z osobami w podeszłym wieku w schematy 
wynagradzania lekarzy oparte na wynikach leczenia.

•  Wprowadzenie odpowiednich programów edukacji i promocji zdrowego stylu  
życia (np. żywienia i aktywności fizycznej) w środowiskach i instytucjach, które często mają 
styczność z osobami w podeszłym wieku.

•  Wprowadzenie odpowiednich programów środowiskowych i wsparcia dla osób w  
podeszłym wieku i ich opiekunów, prowadzonych przez pielęgniarki i innych  
środowiskowych pracowników ochrony zdrowia w celu obniżenia odsetka hospitalizacji i 
zachęcenia do przestrzegania zaleceń lekarskich. 

•  Opracowanie wytycznych rejestracyjnych w celu zapewnienia, aby badania kliniczne 
nad cukrzycą w większym stopniu odpowiadały potrzebom osób w podeszłym wieku, 
albo poprzez włączenie odpowiedniego odsetka osób w podeszłym wieku, w  
szczególności osób cierpiących na wiele różnych chorób, albo poprzez modele pozwalające 
na ekstrapolację wyników na populacje osób w podeszłym wieku. 

•  Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących domów opieki i innych podobnych 
instytucji w celu zapewnienia, że personel został odpowiednio przeszkolony w zakresie 
postępowania w cukrzycy oraz że standardy stały się częścią systemów i procedur  
monitorowania.7

Priorytety działań
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Szczególna odpowiedzialność: osoby w podeszłym wieku chorujące na cukrzycę

5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:

1.  Ponad połowa osób, o których wiadomo, że rozpoznano u nich cukrzycę jest w wieku 

ponad 60 lat, a do roku 2030 liczba ta sięgnie 60%.1;2

2.  Cele postępowania i leczenia cukrzycy będą być może musiały być  

przystosowane do specyficznych potrzeb osób w podeszłym wieku3 ponieważ 

osłabienie, ograniczenia funkcjonalne, dysfunkcje poznawcze, przyjmowanie wielu 

leków i obecność innych chorób przewlekłych (chorób współwystępujących) mogą 

wpłynąć na zdolność osób w podeszłym wieku do postępowania w chorobie,4 a także 

oddziaływać na ich odpowiedź na leczenie.1;5-7

3.  Blisko jedna czwarta mieszkańców domów opieki ma cukrzycę8, choć dla osób  

z cukrzycą objętych opieką instytucjonalną przewidziano niewiele szczególnych  

uregulowań.1

4.  U osób w podeszłym wieku częściej występują powikłania3, a odsetek nagłych 

przyjęć do szpitala jest wyższy niż u młodszych osób z cukrzycą.9,10 Zapobieganie 

wystąpieniu tych powikłań poprzez lepsze postępowanie może prowadzić do 

znacznych oszczędności.11

5.  Osoby w podeszłym wieku, w szczególności te z chorobami współwystępującymi, 

tradycyjnie wykluczano z udziału w badaniach klinicznych, a wiele systemów 

opieki zdrowotnej nie przewiduje zestrukturyzowanej opieki dla osób w  

podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę. 
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Postępowanie w cukrzycy u osób w podeszłym wieku może stanowić obecnie szczególne wyzwanie związane ze osłabieniem, ograniczeniami 
funkcjonalnymi, dysfunkcją poznawczą i innymi chorobami przewlekłymi (chorobami współwystępującymi), które mogą wpływać na zdolność 
wielu osób w podeszłym wieku do postępowania z własną chorobą 4 oraz oddziaływać na ich odpowiedź na leczenie. 

•  Osoby w podeszłym wieku stanowią najliczniejszą grupę wśród osób z cukrzycą. Jedna na pięć osób w podeszłym wieku ma  
cukrzycę, a uważa się, że podobny odsetek ma nierozpoznaną cukrzycę.7 Odsetek ten wzrośnie 4,5-krotnie (w porównaniu do 3-krotnego 
wzrostu liczby całej populacji) do roku 2050.4;8

•  Istnieje luka w dowodach i dobrej praktyce. Większość międzynarodowych wytycznych klinicznych dotyczących cukrzycy ignoruje 
problem osłabienia, ograniczenia funkcjonalnego, zmian w zdrowiu psychicznym i rosnącej zależności, które charakteryzują wiele osób w 
podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę.7

•  Blisko jedna czwarta mieszkańców domów opieki choruje na cukrzycę.8 U mieszkańców domów opieki z cukrzycą występuje więcej 
upadków, wyższy odsetek występowania chorób serca i depresji, większe upośledzenie funkcjonalne i obniżenie zdolności poznawczych niż 
u mieszkańców bez cukrzycy.8;12;13

•  Odsetek powikłań u osób w podeszłym wieku jest zwykle wyższy, podobnie jak odsetek nagłych przyjęć do szpitala.9,10  
Zapobieganie wystąpieniu tych powikłań poprzez lepsze postępowanie może prowadzić do znacznych oszczędności. Przykładowo, w UK 
zmniejszenie liczby późnych skierowań do specjalistycznych zespołów pielęgnacji stopy o 50% pomogłoby zaoszczędzić w systemie opieki 
zdrowotnej 42 miliony 1 rocznie.11

Osoby w podeszłym wieku mogą mieć szczególne potrzeby, które należy uwzględniać w planach leczenia
•  Skuteczne postępowanie z osobami w podeszłym wieku cierpiącymi na cukrzycę wymaga położenia nacisku na bezpieczeństwo, profilaktykę 

cukrzycy, wczesne leczenie choroby naczyniowej i ocenę niepełnosprawności funkcjonalnej ze względu na problemy z kończyną, choroby 
oczu i udar.1;2,7,8,14

•  Osoby w podeszłym wieku z wieloma chorobami współwystępującymi i źle się odżywiające mogą być narażone na wysokie ryzyko  
wystąpienia hipoglikemii, co sprawia, że jej profilaktyka powinna stanowić priorytet w tej grupie wiekowej.4

•  Cele związane z kontrolą stężenia glukozy należy przystosować do osób w podeszłym wieku, które są osłabione lub cierpią na choroby 
współwystępujące.5;6

 

Co to oznacza?

Dlaczego jest to ważne
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Na co wskazują dowody
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Konieczne są podejścia zindywidualizowane w leczeniu i postępowaniu8

•  Dowody wskazują, że cele opieki zdrowotnej o największym znaczeniu dla osób w podeszłym wieku to utrzymanie stanu funkcjonalnego i 
niezależności.8,15

•  Zindywidualizowane plany postępowania dla osób w podeszłym wieku powinny uwzględniać parametry skoncentrowane na osobie, takie jak 
preferencje pacjenta, jakość życia, zmiany funkcji poznawczych, utrzymanie równowagi i upadki, konieczność przyjmowania wielu leków oraz 
minimalizacja obciążenia dla opiekuna.5;6 

Interwencje w styl życia są szczególnie skuteczne u osób w podeszłym wieku
•  Badania przeprowadzone na dużą skalę dotyczące interwencji behawioralnych obejmujących utratę masy ciała i ćwiczenia fizyczne okazały 

się szczególnie skuteczne u osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę. Przykładowo, w Programie Profilaktyki Cukrzycy w USA  
(US Diabetes Prevention Programme), interwencje takie obniżyły ryzyko wystąpienia cukrzycy o 71% u osób powyżej 60 roku życia.16 

Plany opieki nad osobami starszymi cierpiącymi na cukrzycę powinny obejmować odpowiednie badania przesiewowe,  
w szczególności w kierunku:
•  Depresji i dysfunkcji poznawczej – często niewystarczająco rozpoznawanych i leczonych wśród osób w podeszłym wieku.7

•  Osłabienia i chorób współwystępujących17, aby pomóc w identyfikacji wszelkiej utraty zdolności funkcjonalnych, zmierzyć poziom  
niepełnosprawności i pozwolić na dostosowanie terapii stosownie do indywidualnych potrzeb.6,7

• Ryzyka złego odżywiania się, poprzez systematyczne badania przesiewowe sposobu odżywiania się. 7

Konieczne są specyficzne standardy postępowania z osobami z cukrzycą w domach opieki i podobnych instytucjach
•  Wysoki odsetek osób z cukrzycą mieszka w domach opieki, ale opieka jest źle zestrukturyzowana, co prowadzi do wysokiego odsetka  

przyjęć do szpitala i występowania możliwych do uniknięcia powikłań.1

•  Regularne monitorowanie i edukacja personelu i pacjentów może w znacznym stopniu poprawić opiekę nad osobami w podeszłym wieku 
cierpiącymi na cukrzycę przebywającymi w domach opieki.1 

Na co wskazują dowody
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Wnioski na przyszłość Kluczowe kwestie, które należy  Działania, jakie należy podjąć 
  rozważyć 

Osoby w podeszłym wieku to populacja W jaki sposób można odpowiednio zrównoważyć  
bardzo różnorodna, dlatego też podejście indywidualizację opieki ze standaryzacją najlepszej  
opierające się na założeniu „jednakowego praktyki? 
modelu dla wszystkich” nie powiedzie się.

U osób w podeszłym wieku problem może Jak można zapewnić zrównoważone podejście do  
stanowić złe odżywianie się oraz otyłość. informacji dotyczących obu rodzajów ryzyka?

Wysoki poziom rotacji personelu sprawia, Jakie kroki można przedsięwziąć, aby zapewnić  
że domy opieki są środowiskiem trudnym ciągłość i równowagę w zakresie zmian, które  
do wprowadzania zmian. zamierzasz wdrożyć?

Wdrożenie opieki wielodyscyplinarnej  Jakie bariery stoją obecnie na przeszkodzie  
może okazać się trudne w praktyce  wdrożeniu opieki wielodyscyplinarnej? W jaki  
  sposób można je pokonać?

Ciągłe szkolenie i rozwój mają kluczowe  Kto odpowiada za szkolenie różnych pracowników  
znaczenie w każdej reformie systemu  ochrony zdrowia? Jak można filtrować odpowiednie  
opieki zdrowotnej, inaczej zmiany mogą  informacje do programu szkoleń tych pracowników? 
być odczuwane jako narzucone 
pracownikom ochrony zdrowia.18

76

C.  Realizacja 

Kluczowe 
kwestie, 
które  
należy  
rozważyć 

wnioski na 
przyszłość  
wyciągnięte 
podczas 
wdrażania

Podsumowanie 
dowodów

Kluczowe kwestie,  
które należy rozważyć

Kogo należy  
zaangażować

Studia  
przypadków

Piśmiennictwo i 
materiały źródłowe

Pytania i  
odpowiedzi

Podstawowe  
informacje

Podejście  
ogólnopopulacyjne

Profilaktyka i badania 
przesiewowe

Opieka  
wielodyscyplinarna

Wzmocnienie  
roli pacjenta

Innowacje i dostęp  
do opieki Dzieci w szkołach Osoby w  

podeszłym wieku

OBSZARY  
PRIORYTETOWEWPROWADZENIE PRZYDATNE  

INFORMACJE

Szczególna odpowiedzialność: osoby w podeszłym wieku chorujące na cukrzycę



77

Kogo należy zaangażować Dlaczego osoby te są takie ważne?  Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni 
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

Stowarzyszenia pacjentów w podeszłym Mogą pomóc poprawić świadomość w zakresie  
wieku (np. stowarzyszenia uczestniczące cukrzycy i jej profilaktyki w populacji osób w  
w platformie AGE podeszłym wieku.

Opiekunowie i członkowie rodziny Muszą być zaangażowani w podejmowanie decyzji i  
  odpowiednio przeszkoleni/poinformowani, by pomóc  
  członkom swojej rodziny w podeszłym wieku w  
  zaangażowaniu w leczenie cukrzycy i stosowaniu się  
  do zaleceń lekarskich.

Geriatrzy, stowarzyszenia geriatrów Zapewniają spojrzenie z perspektywy specjalisty na  
  potrzeby osób w podeszłym wieku, odpowiednie  
  narzędzia badań przesiewowych itp.

Specjalistyczne pielęgniarki  Odgrywają niezwykle ważną rolę w edukacji i wsparciu  
diabetologiczne (lub ich odpowiedniki) pacjenta i opiekuna.

Domy kultury, ośrodki rekreacji, siłownie Środowiska, w których można dotrzeć do osób w  
itp. podeszłym wieku z programami profilaktyki („Spraw,  
  by liczył się każdy kontakt”).

Zawodowe stowarzyszenia pracowników Są potrzebne, aby włączyć specyficzne szkolenie  
podstawowej opieki zdrowotnej dotyczące cukrzycy u osób w podeszłym wieku w  
  podstawowe szkolenie i programy szkolenia  
  ustawicznego dla wszystkich lekarzy podstawowej  
  opieki zdrowotnej.

Domy opieki i strategie opieki Mogą pomóc w upewnieniu się, że cukrzyca cieszy  
długoterminowej się pełnym uznaniem w ramach strategii opieki  
  długoterminowej.
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Geriatryczne przychodnie  

diabetologiczne (Geriatric diabetes clinics) (USA) 

Centrum Diabetologii Joslina w USA (Joslin Centre) proponuje ciekawy prototyp przychodni 

specjalizującej się w cukrzycy u osób w podeszłym wieku. Przychodnia „dokonuje oceny stanu 

fizycznego, społecznego oraz emocjonalnego/poznawczego pacjentów oraz identyfikuje  

specyficzne przeszkody, z jakimi spotykają się pacjenci i ich rodziny podczas wykonywania 

czynności z zakresu zaangażowania w leczenie cukrzycy”. Każdy z pacjentów poddawany 

jest całościowej ocenie, która dotyczy czynników takich jak zdolność do zaangażowania się w 

leczenie, stopień i częstość hipoglikemii, funkcje poznawcze, żywienie oraz aktywność fizyczna 

i przewiduje wielodyscyplinarny, zindywidualizowany model postępowania z cukrzycą. 

Więcej informacji pod adresem: www.joslin.org/care/diabetes_and_the_elderly.html 

Studium przypadku 1

Włączanie badań kontrolnych z zakresu opieki  skupiających się na profilaktyce powikłań do monitorowania jakości opieki diabetologicznej (UK)
Strategia państwowej służby zdrowia w dziedzinie cukrzycy (National Service Framework 
for Diabetes) została opracowana w 2001 roku w UK by ustanowić wyraźne minimalne 
standardy dobrej opieki diabetologicznej. Wśród nich znalazło się dziewięć procedur 
opieki podstawowej kontrolujących wystąpienie wczesnych objawów możliwych do 
uniknięcia powikłań cukrzycy, takich jak ślepota i choroby nerek oraz cele terapeutyczne 
w zakresie kontroli stężenia glukozy we krwi, ciśnienia krwi i stężenia cholesterolu, aby 
zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy.20 Odnoszą się one w  szczególności do osób w podeszłym wieku, które są narażone na największe ryzyko 
wystąpienia takich powikłań i zostały włączone do Systemu kontroli jakości leczenia 
(Quality Outcomes Framework), państwowego schematu wynagradzania i pomiaru 
wyników pracy lekarzy ogólnych.21 Zostały one również wzmocnione przez wytyczne 
kliniczne opublikowane przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej 
(National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) w 2010 roku.22

Studium przypadku 3
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Powiązanie wynagrodzenia  
lekarza z osiągnięciem specyficznych wyników leczenia pacjentów w podeszłym wieku (Francja) 
We Francji, lekarze ogólni zobowiązani są do realizowania schematu „wynagrodzenie według wyników leczenia” zwanego Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) lub P4P. Według schematu ROSP wynagrodzenie lekarza ogólnego zależy od listy celów klinicznych w trzech obszarach, z których jednym jest postępowanie z chorobami przewlekłymi, w tym z cukrzycą.19 Lekarze ogólni są wynagradzani w zależności od liczby osiągniętych celów. Cele są ustalane na okres 3 lat i przewidują, że:
• 75% pacjentów z cukrzycą należy skierować na badanie oczu
•  > 65% pacjentów z cukrzycą powinno badać stężenie HbA1c co najmniej 3 lub 4 razy w roku

•  > 75% mężczyzn powyżej 50 roku życia i kobiet powyżej 60 roku życia powinno mieć przepisaną statynę w celu profilaktyki zdarzeń sercowo-naczyniowych.  

Studium przypadku 2
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Wspólne wytyczne  

zawodowych towarzystw diabetologów i geriatrów (Europa)  

Europejska Grupa Robocza ds. Walki z Cukrzycą wśród Osób w Podeszłym Wieku (European  

Diabetes Working Group for Older People, EDWPOP) została utworzona w 2004 roku w celu zapewnienia 

osobom w podeszłym wieku cierpiącym na cukrzycę stałej opieki diabetologicznej wysokiej jakości przez cały 

okres ich życia.1 Przyczyniła się ona do opracowania europejskich wytycznych zapewniających odpowiednie 

postępowanie i leczenie osobom w podeszłym wieku cierpiącym na cukrzycę.23 W 2011 roku grupa ogłosiła 

wspólne stanowisko wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Gerontologii i Geriatrii (International  

Association of Gerontology and Geriatrics, IAGG) oraz Międzynarodową Grupą Roboczą Ekspertów ds. 

Cukrzycy (International Task Force of Experts in Diabetes).7 Stanowi ona silny model, który mógłby zostać 

powielony na szczeblu narodowym. 

Więcej informacji pod adresem:  

www.orquideatech.com/eventmobi/diabetes2day/DIABET_Guis_clinicas_EDWPOP.pdf

Studium przypadku 4

Opracowanie wspólnych wytycznych i metodologii w dziedzinie  ścieżek opieki nad pacjentami z wieloma chorobami współwystępującymi (Europa)24 Pakiet Roboczy nr 3 Wspólnej Akcji na rzecz Walki z Chorobami Przewlekłymi (Joint Action on Chronic Conditions ), sponsorowanej przez Komisję Europejską, ma na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk w postępowaniu z pacjentami z wieloma chorobami współwystępującymi oraz określenie warunków do rozpowszechnienia i powielenia takich inicjatyw. Ma on również na celu opracowanie innowacyjnych i  opłacalnych interwencji w postępowaniu z pacjentami z wieloma chorobami współwystępującymi, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki drugorzędowej, wczesnego rozpoznania i lepszego stosowania się do zaleceń lekarskich, a także opracowanie programów szkoleniowych zarządzania przypadkiem dla personelu opieki, które mogłyby zostać zastosowane w różnych obszarach opieki zdrowotnej w całej  Europie. Wdrożenie Pakietu Roboczego jest w toku w wielu krajach Europejskich. Więcej informacji pod adresem: www.ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/Workshop_on_Joint_Action_2013/working_paper_JA_chronic_diseases.pdf

Studium przypadku 5
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W badaniach wykazano, że  
odsetki przeżyć nawet w przypadku osób 
w podeszłym wieku cierpiących na  
cukrzycę, mogą być dość dobre, dlatego 
też musimy ostrożnie przemyśleć  
możliwość niezastosowania terapii 
profilaktyki powikłań cukrzycy u osób w 
podeszłym wieku, ponieważ terapie te 
mogą nadal przynieść jakieś korzyści. 
Identyfikowanie pacjentów w podeszłym 
wieku, których oczekiwana długość życia 
jest tak niska, że działania profilaktyczne 
mogą nie przynieść skutku, może być w 
rzeczywistości trudne lub nawet nie do 
przyjęcia.4

Jaki jest sens wydawania pieniędzy 
na profilaktykę długoterminowych 
powikłań u osób w podeszłym wieku 
cierpiących na cukrzycę, skoro zostało 
im już tylko kilka lat życia?

Tak, rzeczywiście niektóre badania 
profilaktyczne przeprowadzone na dużą 
skalę wskazują, że osoby w podeszłym 
wieku odnoszą większą korzyść z  
interwencji behawioralnych, np. w zakresie 
utraty masy ciała i zwiększonej aktywności 
fizycznej niż młodsze osoby z cukrzycą.16 

Czy osoby w podeszłym wieku 
naprawdę odnoszą korzyść z  
interwencji w styl życia?

U pacjentów w podeszłym wieku  
cierpiących na cukrzycę występuje  
większe ryzyko wystąpienia innych  
powikłań (lub chorób współwystępujących), 
przyjmowania wielu leków i wystąpienia 
problemów związanych z  
funkcjonowaniem fizycznym,  
dysfunkcją poznawczą i osłabieniem,  
co może wpłynąć na ich zdolność do  
zaangażowania się w złożone leczenie 
cukrzycy, a także na potencjalną  
skuteczność terapii przeznaczonych dla 
tych pacjentów. Dlatego też konieczne są 
specyficzne zalecenia przeznaczone dla 
osób w podeszłym wieku, aby uświadomić 
pracownikom ochrony zdrowia szczególną 
sytuację tych osób i ich szczególne  
potrzeby. Ponadto, systemy opieki  
zdrowotnej nadal słabo zaspokajają  
potrzeby osób w podeszłym wieku  
cierpiących na cukrzycę.

Czy nie zakłada się, że osoby w  
podeszłym wieku są już u 
względnione w wytycznych i planach 
opieki diabetologicznej? Dlaczego  
potrzebujemy specyficznych  
wytycznych dla tej grupy pacjentów?

Uznanie ogromnego zróżnicowania  
w zakresie zdolności funkcjonalnych,  
stanu zdrowia i preferencji osób z  
cukrzycą w podeszłym wieku ma  
zasadnicze znaczenie. Nie oznacza to  
jednak, że nie można opracować  
specyficznych zaleceń przeznaczonych dla 
tej grupy pacjentów, a jedynie że należy 
uwzględnić tę różnorodność we  
wszystkich wytycznych i zaleceniach.

E.  Pytania i odpowiedzi

Populacja osób w podeszłym  
wieku jest bardzo różnorodna. Czy  
nie popełniamy błędu traktując  
jednakowo wszystkie osoby w  
podeszłym wieku cierpiące na  
cukrzycę?  

Podsumowanie 
dowodów

Kluczowe kwestie,  
które należy rozważyć

Kogo należy  
zaangażować

Studia  
przypadków

Piśmiennictwo i 
materiały źródłowe

Pytania i  
odpowiedzi

Podstawowe  
informacje

Podejście  
ogólnopopulacyjne

Profilaktyka i badania 
przesiewowe

Opieka  
wielodyscyplinarna

Wzmocnienie  
roli pacjenta

Innowacje i dostęp  
do opieki Dzieci w szkołach Osoby w  

podeszłym wieku

OBSZARY  
PRIORYTETOWEWPROWADZENIE PRZYDATNE  

INFORMACJE

Szczególna odpowiedzialność: osoby w podeszłym wieku chorujące na cukrzycę



81

Piśmiennictwo
1  Institute of Diabetes for Older People (IDOP). Older people with type 2 diabetes. European challenges and the need for improved care. 2012.  

www.instituteofdiabetes.org/wp-content/uploads/2013/03/IDOP-Need-for-Care-050313.pdf

2  Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010; 87(1):4-14.

3  Ryden L, i wsp. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases  
of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013; doi: 10.1093/eurheartj/eht108.

4 Halter JB. Diabetes Mellitus in an aging population: the challenge ahead. J Gerontol: Medical Sciences 2012; 67:1297-1299.

5  Inzucchi S, Bergenstal R, Buse JB, i wsp. Management of Hyperglycemia inType2 Diabetes: A Patient-Centered Approach Position Statement of the American Diabetes Association (ADA)  
and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012; 35: 1364-1379.

6 Morley JE, Sinclair A. Individualising treatment for older people with diabetes. Lancet 2013; 382: 378-380.

7  Sinclair A, Morley JE, Rodriguez-Manas L, Paolisso G, Bayer T, Zeyfang A i wsp. Diabetes mellitus in older people: position statement on behalf of the International Association of Gerontology and Geriatrics 
(IAGG), the European Diabetes Working Party for Older People (EDWPOP), and the International Task Force of Experts in Diabetes. J Am Med Dir Assoc 2012; 13:497-502.

8 Kirkman MS, Briscoe VJ, Clark N, Florez H, Haas LB, Halter JB i wsp. Diabetes in older adults. Diabetes Care 2012; 35(12):2650-2664.

9 Centers for Disease Control (CDC). CDC Diabetes Data & Trends - Diabetic complications. 2013. www.cdc.gov/diabetes/statistics/complications_national.htm

10  Kavanos P, van den Aardwg S, Schurer W. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries . London School of Economics - LSE Health, editor. 2012.  
www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf

11  National Audit Office. The management of adult diabetes services in the NHS. Department of Health, editor. 2012. www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/121321.pdf

12  Maurer MS, Burcham J, Cheng H. Diabetes mellitus is associated with an increased risk of falls in elderly residents of a long-term care facility. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005; 60(9):1157-1162.

13 Travis SS, Buchanan RJ, Wang S, Kim M. Analyses of nursing home residents with diabetes at admission. J Am Med Dir Assoc 2004; 5:320-327.

14  Sinclair A, Paolisso G, Castro M, i wsp. European Diabetes Working Party for Older People 2011 clinical guidelines for type 2 diabetes mellitus. Executive summary. Diabetes Metab 2011; 37(Suppl 3):S27-38.

15  Huang ES, Gorawara-Bhat R, Chin MH. Self-reported goals of older patients with type 2 diabetes mellitus. J Am Geriatr Soc 2005; 53(2):306-311.

16  National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC).A service of the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) NIoHN. Diabetes Prevention Program - National Diabetes Infor-
mation Clearinghouse. 2009. www.diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/preventionprogram/#results

17  Cruz-Jentoft AJ. European silver paper on the future of health promotion and preventive actions, basic research and clinical aspects of age-related disease. Aging Clin Exp Res 2009; 21:376-385.

18 Diabetes UK. Integrated Care for the Person with Diabetes. A report from the Diabetes UK Integrated Care Task and Finish Group. 2010.

19  Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) 2010. Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles (CAPI) : Une dynamique au bénéfice des patients. Point d’information. 
CNAMTS, editor. 2010. France. www.hpm.org/fileadmin/user_upload/documents/Dp_capi_16_09_2010_vdef.pdf

20  Department of Health. Six years on: delivering the National Service Framework for Diabetes. Department of Health, editor. 2006. London, UK.  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_112511.pdf

21. NHS Commissioning Board. Quality and Outcomes Framework, guidance for GMS contract 2013/14. 2013. www.nhsemployers.org/Aboutus/Publications/Documents/qof-2013-14.pdf

22  National Institute for Health and Clinical Excellence. NICE clinical guideline CG87. Type 2 diabetes: the management of type 2 diabetes 2010. 2013. http://guidance.nice.org.uk/CG87 

23.  European Diabetes Working Party for Older People (EDWPOP). European Diabetes Working Party for Older People 2011 Clinical Guidelines for Type 2 Diabetes Mellitus (EDWPOP). A Report for the European 
Diabetes Working Party for Older People (EDWPOP) Revision Group on Clinical Practice Guidelines for Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetes and Metabolism 2013; 37(special issue 3):S20-S38.

24.  European Commission. European Joint Action on Chronic Diseases. 2013. www.ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/Workshop_on_Joint_Action_2013/working_paper_JA_chronic_diseases.pdf

Pobierz ten document w formacie Word
81

F.  Pismiennictwo i materialy zródlowe

Podsumowanie 
dowodów

Kluczowe kwestie,  
które należy rozważyć

Kogo należy  
zaangażować

Studia  
przypadków

Piśmiennictwo i 
materiały źródłowe

Pytania i  
odpowiedzi

Podstawowe  
informacje

Podejście  
ogólnopopulacyjne

Profilaktyka i badania 
przesiewowe

Opieka  
wielodyscyplinarna

Wzmocnienie  
roli pacjenta

Innowacje i dostęp  
do opieki Dzieci w szkołach Osoby w  

podeszłym wieku

OBSZARY  
PRIORYTETOWEWPROWADZENIE PRZYDATNE  

INFORMACJE

Szczególna odpowiedzialność: osoby w podeszłym wieku chorujące na cukrzycę

www.instituteofdiabetes.org/wp-content/uploads/2013/03/IDOP-Need-for-Care-050313.pdf
10.1093/eurheartj/eht
www.cdc.gov/diabetes/statistics/complications_national.htm
www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/121321.pdf
www.diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/preventionprogram
www.hpm.org/fileadmin/user_upload/documents/Dp_capi_16_09_2010_vdef.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http
www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh
dh_112511.pdf
www.nhsemployers.org/Aboutus/Publications/Documents/qof-2013-14.pdf
http://guidance.nice.org.uk/CG87
www.ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/Workshop_on_Joint_Action_2013/working_paper_JA_chronic_diseases.pdf

Szczególna odpowiedzialność: osoby w podeszłym wieku z cukrzycą















„Osoby w podeszłym wieku stanowią jedną piątą naszej populacji, jednak ponad połowę populacji osób z cukrzycą. Odpowiednia opieka nad pacjentami w podeszłym wieku z cukrzycą wymaga wielodyscyplinarnego, zindywidualizowanego i zintegrowanego podejścia, w którym uwzględnia się potrzeby każdego pacjenta. Niestety, nasze systemy opieki zdrowotnej muszą przebyć długą drogę, zanim osiągną ten cel.”



(Cindy Franssen, Parlamentarzystka z Flandrii i Członkini Senatu Belgii)





A. PODSTAWOWE INFORMACJE

5 faktów, z których należy zdawać sobie sprawę:



· Ponad połowa osób, o których wiadomo, że rozpoznano u nich cukrzycę jest w wieku ponad 60 lat, a do roku 2030 liczba ta sięgnie 60%.1;2

· Cele postępowania i leczenia cukrzycy będą być może musiały być przystosowane do specyficznych potrzeb osób w podeszłym wieku3 ponieważ osłabienie, ograniczenia funkcjonalne, dysfunkcje poznawcze, przyjmowanie wielu leków i obecność innych chorób przewlekłych (chorób współwystępujących) mogą wpłynąć na zdolność osób w podeszłym wieku do postępowania w chorobie,4 a także oddziaływać na ich odpowiedź na leczenie.1;5-7

· Blisko jedna czwarta mieszkańców domów opieki ma cukrzycę8, choć dla osób z cukrzycą objętych opieką instytucjonalną przewidziano niewiele szczególnych uregulowań.1

· U osób w podeszłym wieku częściej występują powikłania3, a odsetek nagłych przyjęć do szpitala jest wyższy niż u młodszych osób z cukrzycą.9,10 Zapobieganie wystąpieniu tych powikłań poprzez lepsze postępowanie może prowadzić do znacznych oszczędności.11

· Osoby w podeszłym wieku, w szczególności te z chorobami współwystępującymi, tradycyjnie wykluczano z udziału w badaniach klinicznych, a wiele systemów opieki zdrowotnej nie przewiduje zestrukturyzowanej opieki dla osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę. 

Priorytety działań



· Zapewnienie, aby wytyczne kliniczne obejmowały specyficzne zalecenia dla osób w podeszłym wieku, uwzględniając ich szczególne potrzeby i różnorodność tej grupy osób. 



· Wspieranie wdrożenia zintegrowanej opieki na szczeblu lokalnym, ponieważ daje ona nadzieję na świadczenie skoncentrowanej na osobie i wielodyscyplinarnej opieki dla osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę. 



· Włączenie standardów postępowania z osobami w podeszłym wieku w schematy wynagradzania lekarzy oparte na wynikach leczenia.



· Wprowadzenie odpowiednich programów edukacji i promocji zdrowego stylu życia (np. żywienia i aktywności fizycznej) w środowiskach i instytucjach, które często mają styczność z osobami w podeszłym wieku.



· Wprowadzenie odpowiednich programów środowiskowych i wsparcia dla osób w podeszłym wieku i ich opiekunów, prowadzonych przez pielęgniarki i innych środowiskowych pracowników ochrony zdrowia w celu obniżenia odsetka hospitalizacji i zachęcenia do przestrzegania zaleceń lekarskich. 



· Opracowanie wytycznych rejestracyjnych w celu zapewnienia, aby badania kliniczne nad cukrzycą w większym stopniu odpowiadały potrzebom osób w podeszłym wieku, albo poprzez włączenie odpowiedniego odsetka osób w podeszłym wieku, w szczególności osób cierpiących na wiele różnych chorób, albo poprzez modele pozwalające na ekstrapolację wyników na populacje osób w podeszłym wieku. 



· Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących domów opieki i innych podobnych instytucji w celu zapewnienia, że personel został odpowiednio przeszkolony w zakresie postępowania w cukrzycy oraz że standardy stały się częścią systemów i procedur monitorowania.7





B. PODSUMOWANIE DOWODÓW 

Co to oznacza



Postępowanie w cukrzycy u osób w podeszłym wieku może stanowić obecnie szczególne wyzwanie związane ze osłabieniem, ograniczeniami funkcjonalnymi, dysfunkcją poznawczą i innymi chorobami przewlekłymi (chorobami współwystępującymi), które mogą wpływać na zdolność wielu osób w podeszłym wieku do postępowania z własną chorobą 4 oraz oddziaływać na ich odpowiedź na leczenie. 

Dlaczego jest to ważne



· Osoby w podeszłym wieku stanowią najliczniejszą grupę wśród osób z cukrzycą. Jedna na pięć osób w podeszłym wieku ma cukrzycę, a uważa się, że podobny odsetek ma nierozpoznaną cukrzycę.7 Odsetek ten wzrośnie  4,5-krotnie (w porównaniu do 3-krotnego wzrostu liczby całej populacji) do roku 2050.4;8



· Istnieje luka w dowodach i dobrej praktyce.  Większość międzynarodowych wytycznych klinicznych dotyczących cukrzycy ignoruje problem osłabienia, ograniczenia funkcjonalnego, zmian w zdrowiu psychicznym i rosnącej zależności, które charakteryzują wiele osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę. 7



· Blisko jedna czwarta mieszkańców domów opieki choruje na cukrzycę.8 U mieszkańców domów opieki z cukrzycą występuje więcej upadków, wyższy odsetek występowania chorób serca i depresji, większe upośledzenie funkcjonalne i obniżenie zdolności poznawczych niż u mieszkańców bez cukrzycy. 8;12;13





· Odsetek powikłań u osób w podeszłym wieku jest zwykle wyższy, podobnie jak odsetek nagłych przyjęć do szpitala.9,10 Zapobieganie wystąpieniu tych powikłań poprzez lepsze postępowanie może prowadzić do znacznych oszczędności. Przykładowo, w UK zmniejszenie liczby późnych skierowań do specjalistycznych zespołów pielęgnacji stopy o 50% pomogłoby zaoszczędzić w systemie opieki zdrowotnej  42 miliony € rocznie.11

Na co wskazują dowody



Osoby w podeszłym wieku mogą mieć szczególne potrzeby, które należy uwzględniać w planach leczenia

· Skuteczne postępowanie z osobami w podeszłym wieku cierpiącymi na cukrzycę wymaga położenia nacisku na bezpieczeństwo, profilaktykę cukrzycy, wczesne leczenie choroby naczyniowej i ocenę niepełnosprawności funkcjonalnej ze względu na problemy z kończyną, choroby oczu i udar. 1;2,7,8,14

· Osoby w podeszłym wieku z wieloma chorobami współwystępującymi i źle się odżywiające mogą być narażone na wysokie ryzyko wystąpienia hipoglikemii, co sprawia, że jej profilaktyka powinna stanowić priorytet w tej grupie wiekowej. 4

· Cele związane z kontrolą stężenia glukozy należy przystosować do osób w podeszłym wieku, które są osłabione lub cierpią na choroby współwystępujące. 5;6



Konieczne są podejścia zindywidualizowane w leczeniu i postępowaniu8

· Dowody wskazują, że cele opieki zdrowotnej o największym znaczeniu dla osób w podeszłym wieku to utrzymanie stanu funkcjonalnego i niezależności. 8,15

· Zindywidualizowane plany postępowania dla osób w podeszłym wieku powinny uwzględniać parametry skoncentrowane na osobie, takie jak preferencje pacjenta, jakość życia, zmiany funkcji poznawczych, utrzymanie równowagi i upadki, konieczność przyjmowania wielu leków oraz minimalizacja obciążenia dla opiekuna. 5;6



Interwencje w styl życia są szczególnie skuteczne u osób w podeszłym wieku

· Badania przeprowadzone na dużą skalę dotyczące interwencji behawioralnych obejmujących utratę masy ciała i ćwiczenia fizyczne okazały się szczególnie skuteczne u osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę. Przykładowo, w Programie Profilaktyki Cukrzycy w USA (US Diabetes Prevention Programme), interwencje takie obniżyły ryzyko wystąpienia cukrzycy o 71% u osób powyżej 60 roku życia.16



Plany opieki nad osobami starszymi cierpiącymi na cukrzycę powinny obejmować odpowiednie badania przesiewowe, w szczególności w kierunku:

· Depresji i dysfunkcji poznawczej – często niewystarczająco rozpoznawanych i leczonych wśród osób w podeszłym wieku.7

· Osłabienia i chorób współwystępujących17, aby pomóc w identyfikacji wszelkiej utraty zdolności funkcjonalnych, zmierzyć poziom niepełnosprawności i pozwolić na dostosowanie terapii stosownie do indywidualnych potrzeb.6,7

· Ryzyka złego odżywiania się, poprzez systematyczne badania przesiewowe sposobu odżywiania się.7











Konieczne są specyficzne standardy postępowania z osobami z cukrzycą w domach opieki i podobnych instytucjach

· Wysoki odsetek osób z cukrzycą mieszka w domach opieki, ale opieka jest źle zestrukturyzowana, co prowadzi do wysokiego odsetka przyjęć do szpitala i występowania możliwych do uniknięcia powikłań.1

· Regularne monitorowanie i edukacja personelu i pacjentów może w znacznym stopniu poprawić opiekę nad osobami w podeszłym wieku cierpiącymi na cukrzycę przebywającymi w domach opieki.1



C. REALIZACJA

Kluczowe kwestie, które należy rozważyć – wnioski na przyszłość wyciągnięte podczas wdrażania



		Wnioski na przyszłość

		Kluczowe kwestie, które należy rozważyć

		Działania, jakie należy podjąć



		Osoby w podeszłym wieku to populacja bardzo różnorodna, dlatego też podejście opierające się na założeniu „jednakowego modelu dla wszystkich” nie powiedzie się.

		W jaki sposób można odpowiednio zrównoważyć indywidualizację opieki ze standaryzacją najlepszej praktyki? 

		



		U osób w podeszłym wieku problem może stanowić złe odżywianie się oraz otyłość

		Jak można zapewnić zrównoważone podejście do informacji dotyczących obu rodzajów ryzyka?

		



		Wysoki poziom rotacji personelu sprawia, że domy opieki są środowiskiem trudnym do wprowadzania zmian.

		Jakie kroki można przedsięwziąć, aby zapewnić ciągłość i równowagę w zakresie zmian, które zamierzasz wdrożyć? 

		



		Wdrożenie opieki wielodyscyplinarnej może okazać się trudne w praktyce

		Jakie bariery stoją obecnie na przeszkodzie wdrożeniu opieki wielodyscyplinarnej? W jaki sposób można je pokonać?

		



		Ciągłe szkolenie i rozwój mają kluczowe znaczenie w każdej reformie systemu opieki zdrowotnej, inaczej zmiany mogą być odczuwane jako narzucone pracownikom ochrony zdrowia.18

		Kto odpowiada za szkolenie różnych pracowników ochrony zdrowia? Jak można filtrować odpowiednie informacje do programu szkoleń tych pracowników? 

		







Kogo należy zaangażować?



		Kogo należy zaangażować?

		Dlaczego osoby te są takie ważne?

		Jaką rolę Twoim zadaniem powinni oni spełniać?

Z kim należy się kontaktować? 





		Stowarzyszenia pacjentów w podeszłym wieku (np. stowarzyszenia uczestniczące w platformie AGE)

		Mogą pomóc poprawić świadomość w zakresie cukrzycy i jej profilaktyki w populacji osób w podeszłym wieku

		



		Opiekunowie i członkowie rodziny

		Muszą być zaangażowani w podejmowanie decyzji i odpowiednio przeszkoleni/poinformowani, by pomóc członkom swojej rodziny w podeszłym wieku w zaangażowaniu w leczenie cukrzycy i stosowaniu się do zaleceń lekarskich

		



		Geriatrzy, stowarzyszenia geriatrów

		Zapewniają spojrzenie z perspektywy specjalisty na potrzeby osób w podeszłym wieku, odpowiednie narzędzia badań przesiewowych itp. 

		



		Specjalistyczne pielęgniarki diabetologiczne (lub ich odpowiedniki)

		Odgrywają niezwykle ważną rolę w edukacji i wsparciu pacjenta i opiekuna

		



		Domy kultury, ośrodki rekreacji, siłownie itp.

		Środowiska, w których można dotrzeć do osób w podeszłym wieku z programami profilaktyki („Spraw, by liczył się każdy kontakt”).

		



		Zawodowe stowarzyszenia pracowników podstawowej opieki zdrowotnej

		Są potrzebne, aby włączyć specyficzne szkolenie dotyczące cukrzycy u osób w podeszłym wieku w podstawowe szkolenie i programy szkolenia ustawicznego dla wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

		



		Domy opieki i strategie opieki długoterminowej

		Mogą pomóc w upewnieniu się, że cukrzyca cieszy się pełnym uznaniem w ramach strategii opieki długoterminowej

		








D. STUDIA PRZYPADKÓW



Studium przypadku 1: Geriatryczne przychodnie diabetologiczne (Geriatric diabetes clinics) (USA)

Centrum Diabetologii Joslina w USA (Joslin Centre) proponuje ciekawy prototyp przychodni specjalizującej się w cukrzycy u osób w podeszłym wieku. Przychodnia „dokonuje oceny stanu fizycznego, społecznego oraz emocjonalnego/poznawczego pacjentów oraz identyfikuje specyficzne przeszkody, z jakimi spotykają się pacjenci i ich rodziny podczas wykonywania czynności z zakresu zaangażowania w leczenie cukrzycy”. Każdy z pacjentów poddawany jest całościowej ocenie, która dotyczy czynników takich jak zdolność do zaangażowania się w leczenie, stopień i częstość hipoglikemii, funkcje poznawcze, żywienie oraz aktywność fizyczna i przewiduje wielodyscyplinarny, zindywidualizowany model postępowania z cukrzycą. 

Więcej informacji pod adresem: http://www.joslin.org/care/diabetes_and_the_elderly.html



Studium przypadku 2: Powiązanie wynagrodzenia lekarza z osiągnięciem specyficznych wyników leczenia pacjentów w podeszłym wieku (Francja)

We Francji, lekarze ogólni zobowiązani są do realizowania schematu „wynagrodzenie według wyników leczenia” zwanego Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) lub P4P. Według schematu ROSP wynagrodzenie lekarza ogólnego zależy od listy celów klinicznych w trzech obszarach, z których jednym jest postępowanie z chorobami przewlekłymi, w tym z cukrzycą.19 Lekarze ogólni są wynagradzani w zależności od liczby osiągniętych celów. Cele są ustalane na okres 3 lat i przewidują, że: 

· 75% pacjentów z cukrzycą należy skierować na badanie oczu

· > 65% pacjentów z cukrzycą powinno badać stężenie HbA1c co najmniej 3 lub 4 razy w roku

· > 75% mężczyzn powyżej 50 roku życia i kobiet powyżej 60 roku życia powinno mieć przepisaną statynę w celu profilaktyki zdarzeń sercowo-naczyniowych. 



Studium przypadku 3: Włączanie badań kontrolnych z zakresu opieki skupiających się na profilaktyce powikłań do monitorowania jakości opieki diabetologicznej (UK)

Strategia państwowej służby zdrowia w dziedzinie cukrzycy (National Service Framework for Diabetes) została opracowana w 2001 roku w UK by ustanowić wyraźne minimalne standardy dobrej opieki diabetologicznej. Wśród nich znalazło się dziewięć procedur opieki podstawowej kontrolujących wystąpienie wczesnych objawów możliwych do uniknięcia powikłań cukrzycy, takich jak ślepota i choroby nerek oraz cele terapeutyczne w zakresie kontroli stężenia glukozy we krwi, ciśnienia krwi i stężenia cholesterolu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy.20 Odnoszą się one w szczególności do osób w podeszłym wieku, które są narażone na największe ryzyko wystąpienia takich powikłań i zostały włączone do Systemu kontroli jakości leczenia (Quality Outcomes Framework), państwowego schematu wynagradzania i pomiaru wyników pracy lekarzy ogólnych.21 Zostały one również wzmocnione przez wytyczne kliniczne opublikowane przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) w 2010 roku.22



Studium przypadku 4: Wspólne wytyczne zawodowych towarzystw diabetologów i geriatrów (Europa) 

Europejska Grupa Robocza ds. Walki z Cukrzycą wśród Osób w Podeszłym Wieku (European Diabetes Working Group for Older People, EDWPOP) została utworzona w 2004 roku w celu zapewnienia osobom w podeszłym wieku cierpiącym na cukrzycę stałej opieki diabetologicznej wysokiej jakości przez cały okres ich życia.1 Przyczyniła się ona do opracowania europejskich wytycznych zapewniających odpowiednie postępowanie i leczenie osobom w podeszłym wieku cierpiącym na cukrzycę.23  W 2011 roku grupa ogłosiła wspólne stanowisko wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Gerontologii i Geriatrii (International Association of Gerontology and Geriatrics, IAGG) oraz  Międzynarodową Grupą Roboczą Ekspertów ds. Cukrzycy (International Task Force of Experts in Diabetes).7Stanowi ona silny model, który mógłby zostać powielony na szczeblu narodowym. 

Więcej informacji pod adresem:   http://orquideatech.com/eventmobi/diabetes2day/DIABET_Guis_clinicas_EDWPOP.pdf



Studium przypadku 5: Opracowanie wspólnych wytycznych i metodologii w dziedzinie ścieżek opieki nad pacjentami z wieloma chorobami współwystępującymi (Europa)24

Pakiet Roboczy nr 3 Wspólnej Akcji na rzecz Walki z Chorobami Przewlekłymi (Joint Action on Chronic Conditions ), sponsorowanej przez Komisję Europejską, ma na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk w postępowaniu z pacjentami z wieloma chorobami współwystępującymi oraz określenie warunków do rozpowszechnienia i powielenia takich inicjatyw. Ma on również na celu opracowanie innowacyjnych i opłacalnych interwencji w postępowaniu z pacjentami z wieloma chorobami współwystępującymi, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki drugorzędowej, wczesnego rozpoznania i lepszego stosowania się do zaleceń lekarskich, a także opracowanie programów szkoleniowych zarządzania przypadkiem dla personelu opieki, które mogłyby zostać zastosowane w różnych obszarach opieki zdrowotnej w całej Europie. Wdrożenie Pakietu Roboczego jest w toku w wielu krajach Europejskich

Więcej informacji pod adresem:  http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/Workshop_on_Joint_Action_2013/working_paper_JA_chronic_diseases.pdf





E. PYTANIA I ODPOWIEDZI



Jaki jest sens wydawania pieniędzy na profilaktykę długoterminowych powikłań u osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę, skoro zostało im już tylko kilka lat życia? 

W badaniach wykazano, że odsetki przeżyć nawet w przypadku osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę, mogą być dość dobre, dlatego też musimy ostrożnie przemyśleć możliwość niezastosowania terapii profilaktyki powikłań cukrzycy u osób w podeszłym wieku, ponieważ terapie te mogą nadal przynieść jakieś korzyści. Identyfikowanie pacjentów w podeszłym wieku, których oczekiwana długość życia jest tak niska, że działania profilaktyczne mogą nie przynieść skutku, może być w rzeczywistości trudne lub nawet nie do przyjęcia.4



Czy osoby w podeszłym wieku naprawdę odnoszą korzyść z interwencji w styl życia?

Tak, rzeczywiście niektóre badania profilaktyczne przeprowadzone na dużą skalę wskazują, że osoby w podeszłym wieku odnoszą większą korzyść z interwencji behawioralnych, np. w zakresie utraty masy ciała i zwiększonej aktywności fizycznej niż młodsze osoby z cukrzycą.16



Czy nie zakłada się, że osoby w podeszłym wieku są już uwzględnione w wytycznych i planach opieki diabetologicznej? Dlaczego potrzebujemy specyficznych wytycznych dla tej grupy pacjentów?

U pacjentów w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę występuje większe ryzyko wystąpienia innych powikłań (lub chorób współwystępujących), przyjmowania wielu leków i wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem fizycznym, dysfunkcją poznawczą i osłabieniem, co może wpłynąć na ich zdolność do zaangażowania się w złożone leczenie cukrzycy, a także na potencjalną skuteczność terapii przeznaczonych dla tych pacjentów. Dlatego też konieczne są specyficzne zalecenia przeznaczone dla osób w podeszłym wieku, aby uświadomić pracownikom ochrony zdrowia szczególną sytuację tych osób i ich szczególne potrzeby. Ponadto, systemy opieki zdrowotnej nadal słabo zaspokajają potrzeby osób w podeszłym wieku cierpiących na cukrzycę.



Populacja osób w podeszłym wieku jest bardzo różnorodna. Czy nie popełniamy błędu traktując jednakowo wszystkie osoby w podeszłym wieku cierpiące na cukrzycę?  

Uznanie ogromnego zróżnicowania w zakresie zdolności funkcjonalnych, stanu zdrowia i preferencji osób z cukrzycą w podeszłym wieku ma zasadnicze znaczenie. Nie oznacza to jednak, że nie można opracować specyficznych zaleceń przeznaczonych dla tej grupy pacjentów, a jedynie że należy uwzględnić tę różnorodność we wszystkich wytycznych i zaleceniach.
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Co to jest cukrzyca?
Diabetes mellitus (cukrzyca) to choroba przewlekła, która występuje, gdy trzustka nie może 
już wytwarzać insuliny, lub gdy organizm nie może dobrze wykorzystać wytwarzanej przez 
siebie insuliny.1 Potrzebujemy insuliny, aby przekształcała glukozę (cukier), którą dostarczamy 
z pożywienia w energię.

Cukrzyca typu 1 ma miejsce, gdy trzustka nie produkuje już insuliny. Jest ona nazywana 
chorobą „autoimmunologiczną” ponieważ system obrony organizmu niszczy komórki  
produkujące insulinę w trzustce. W cukrzycy typu 2, trzustka nie produkuje wystarczającej 
ilości insuliny lub insulina nie może być odpowiednio przetworzona.1 Blisko 90% wszystkich 
przypadków cukrzycy to cukrzyca typu 2.2 Otyłość lub nadwaga zwiększają ryzyko wystąpienia 
cukrzycy typu 2.

Jakie są konsekwencje cukrzycy?
Kiedy organizm nie może wytwarzać insuliny lub efektywnie jej wykorzystywać, prowadzi to 
do wzrostu stężenia glukozy we krwi (znanego jako hiperglikemia). W długim okresie czasu, 
wysokie stężenie glukozy we krwi może prowadzić do wystąpienia ciężkich chorób serca, 
naczyń krwionośnych, oczu, nerek i nerwów. Konsekwencje te określa się mianem powikłań 
cukrzycy. 

Ile osób choruje na cukrzycę?
•  Niemal 56 milionów dorosłych w Europie choruje na cukrzycę, a do roku 2035 liczba ta wzrośnie do 70 milionów 

osób10 (lub 1 na 10 Europejczyków). 

•  Cukrzyca jest przyczyną większej liczby zgonów niż rak piersi i prostaty łącznie.9 Cukrzyca przyczyniła się do 1 na 
10 zgonów (619 000 zgonów) wśród osób dorosłych w 2013 roku.10

•  Większość osób z cukrzycą umiera z powodu powikłań cukrzycy, takich jak choroby sercowo-naczyniowe i 
niewydolność nerek.1;2

•  Wzrost występowania cukrzycy typu 2 wiąże się w dużej części ze wzrostem występowania otyłości,11 ale także 
ze starzeniem się populacji i niekorzystnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi.12

•  W Europie cukrzyca typu 1 u dzieci występuje najczęściej na świecie, a jej występowanie ciągle wzrasta.10

Podstawowe informacje na temat cukrzycy   

Ślepota 
Cukrzyca jest wiodącą  
przyczyną ślepoty u dorosłych 
w wieku produkcyjnym.3,4

Choroby serca i udar 
Do 75% osób z cukrzycą  
umiera na chorobę  
sercowo-naczyniową.5,6

Uszkodzenie nerek 
Cukrzyca jest najczęstszą 
przyczyną schyłkowej  
niewydolności nerek.7

Uszkodzenie nerwów 
U 60-70% osób z cukrzycą 
występuje bolesna  
neuropatia.4

Amputacja kończyny dolnej 
U osób z cukrzycą ryzyko  
amputacji stopy spowodowanej 
chorobą naczyń obwodowych 
jest 23-krotnie wyższe.8

Rysunek 1. Częste powikłania cukrzycy 

Cukrzyca dotyka więcej 
osób i powoduje więcej 
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Jaki jest koszt związany z cukrzycą?
Oddziaływanie ekonomiczne cukrzycy na nasze systemy opieki zdrowotnej i na społeczeństwo 
ogółem jest znaczne. W rzeczywistości, cukrzyca kosztuje więcej, niż wszystkie rodzaje  
nowotworów (na przykład, 245 mld13 $ vs 201 mld14 $ rocznie w USA). 

Koszty dla systemów 
opieki zdrowotnej: 

10% całkowitych  
wydatków na opiekę 

zdrowotną15 
109 miliardów A rocznie 

(Europa)10

Dodatkowe koszty  
dla gospodarki:

Ponad 100 miliardów A 
(UK, Niemcy,  

Francja, Hiszpania i 
Włochy razem)17 

Koszty dla pacjentów i ich rodzin:
Ogromny wpływ na produktywność  

i jakość życia
Konieczność poświęcenia znacznej ilości 

czasu przez opiekuna

Dorośli z cukrzycą w Europie10

56 milionów 70 milionów

2035r2013r

Rysunek 2 –  
ekonomiczne odziaływanie cukrzycy

Bezpośrednie koszty medyczne  
(rozpoznanie, leczenie, monitorowanie)

•  Na cukrzycę przeznacza się obecnie około 10% całkowitych wydatków 
na opiekę zdrowotną w Europie, choć w poszczególnych krajach istnieją 
ogromne różnice.15

•  Bezpośrednie koszty cukrzycy w Europie szacuje się na 109 mld 1 rocznie 
(w 2013 roku) i oczekuje się, że wzrosną one do 117 mld 1 do roku 2035.10

•  Koszty hospitalizacji stanowią co najmniej 50% kosztów całkowitych.16;17 
Wystąpienie powikłań to największy czynnik kosztotwórczy, zwiększający 
koszty 3-5-krotnie.18-20

Pośrednie koszty dla społeczeństwa  
(utracona produktywność, nieobecność w pracy, czas poświęcony przez 

opiekuna, niepełnosprawność i zależność od innych osób)

•  W Europie istnieje niewiele dokładnych szacunków dotyczących kosztów 
pośrednich cukrzycy, a te dostępne są prawdopodobnie zaniżone, ponieważ 
często nie obejmują czasu poświęconego przez opiekuna.17

•  W przeprowadzonym niedawno badaniu wykazano, że omawiane  
koszty pośrednie cukrzycy można oszacować na ponad 100 mld 1 rocznie 
w samych tylko UK, Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech. Oczekuje 
się, że koszty w nadchodzących latach zrównają się z kosztami  
medycznymi związanymi z cukrzycą.17

Rysunek 3 – Koszt cukrzycy
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Czy cukrzycy można zapobiec?
Obecnie cukrzycy typu 1 nie można zapobiec. 

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku cukrzycy typu 2. Dowody wskazują, że zmiany stylu życia, a w szczególności  
osiągnięcie zdrowej masy ciała, regularna, umiarkowana aktywność fizyczna oraz zdrowa i zrównoważona dieta mogą 
pomóc zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2. Wśród osób z wysokim ryzykiem takie zmiany mogą zapobiec lub opóźnić 
wystąpienie cukrzycy typu 2 o nawet 50%.21;22

Czym jest stan przedcukrzycowy?
Osoby z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 określa się często jako znajdujące się w „stanie  
przedcukrzycowym”.23;24 U tych osób stężenie glukozy we krwi opisać można jako wartości pomiędzy zdrową tolerancją  
glukozy, a rozpoznaniem cukrzycy.25 Jednakże istnieją różne opinie w środowisku naukowym dotyczące użyteczności tego 
terminu, na przykład u osób w „stanie przedcukrzycowym” nie zawsze dochodzi do progresji do cukrzycy.24 W każdym razie 
należy myśleć o zwiększonym stężeniu glukozy we krwi jako o continuum zamiast tworzyć arbitralne rozróżnienia pomiędzy 
„prawidłowymi” populacjami a populacjami z ryzykiem.23;24

W jaki sposób rozpoznaje się cukrzycę?
• Cukrzycę można rozpoznać we wczesnym stadium dzięki prostym, niedrogim badaniom krwi. 

•  Jednak w Europie blisko połowa przypadków cukrzycy pozostaje nierozpoznana.26,27

•  Wczesne wykrycie ma duże znaczenie, ponieważ może pomóc zapobiec lub opóźnić wystąpienie powikłań, które będą 
miały największy wpływ na wyniki ogólne pacjenta23;28 i koszty19

•  Konieczne jest podjęcie wysiłków przez pracowników ochrony zdrowia w celu zastosowania programów badań  
przesiewowych dla osób z ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz poinformowania pacjentów o zagrożeniach i 
objawach cukrzycy, aby mogli dokonać wczesnego rozpoznania jeśli podejrzewają u siebie cukrzycę oraz wprowadzić 
konieczne zmiany w stylu życia, próbując w ten sposób zapobiec jej wystąpieniu.23,1,13

Rysunek 4. Czynniki ryzyka wystąpienia 
cukrzycy typu 2

Otyłość

Zła dieta

Brak aktywności fizycznej

Podeszły wiek

Historia występowania cukrzycy w rodzinie

Przynależność etniczna

Wysokie stężenie glukozy we krwi podczas 
ciąży wpływające na nienarodzone dziecko

Chociaż dokładne przyczyny wystąpienia cukrzycy typu 2 są 
wciąż nieznane, istnieje kilka ważnych czynników ryzyka:10
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Jak leczy się cukrzycę?
Jednym z głównych elementów leczenia cukrzycy jest utrzymanie stabilnego stężenia glukozy we krwi (kontrola 
stężenia glukozy), które pomaga opóźnić lub zapobiec wystąpieniu powikłań cukrzycy.1 Osiąga się je stosując leki 
oraz różne stopnie edukacji pacjenta w zakresie zaangażowania się pacjenta w leczenie. Osoby z cukrzycą typu 1 
musz przyjmować insulinę, którą podaje się poprzez samodzielnie wykonywane zastrzyki albo za pośrednictwem 
urządzeń takich jak pompy insulinowe. Leczenie cukrzycy typu 2 zależy od jej ciężkości i obejmuje zmiany w stylu 
życia, przyjmowanie leków doustnych (tabletki), a czasami, insulinoterapię. 

Jednak sama kontrola stężenia glukozy nie wystarczy. Niezwykle ważne jest kontrolowanie ciśnienia krwi pacjenta i 
stężenia cholesterolu we krwi1;29 (tj. chorób współwystępujących) a także zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby  
zapobiec lub opóźnić wystąpienie powikłań poprzez regularną opiekę nad stopami, badania przesiewowe w kierunku 
uszkodzeń oka, nerwów, chorób serca, nerek i nerwów.

Terapeutyczna edukacja pacjenta dotycząca  
zaangażowania się pacjenta w leczenie
Zaangażowanie się pacjenta w leczenie to kluczowy element opieki diabetologicznej,1 
ponieważ oszacowano, że 95% leczenia cukrzycy to zaangażowanie się pacjenta.30  
Edukacja terapeutyczna pacjenta w celu zachęcenia go do zaangażowania się w 
leczenie powinna być proponowana wszystkim pacjentom z cukrzycą i prowadzona przez 
wyszkolony personel diabetologiczny, najlepiej przez diabetologiczną pielęgniarkę  
specjalistyczną. Powinna ona obejmować dostarczenie pacjentom wystarczającej  
informacji, wiedzy i umiejętności do monitorowania stężenia glukozy, stosowania wielu 
leków i terapii, dokonania koniecznych zmian w stylu życia oraz ciągłego monitorowania 
wszelkich objawów lub zmian dotyczących ich choroby, na przykład pojawienia się  
owrzodzenia nogi lub wystąpienia problemów z oczami.29;31-33

Elementy terapeutycznej edukacji pacjenta w przypadku cukrzycy przedstawiono w  
pomocny sposób na poniższej ilustracji pochodzącej z Diabetes UK.30 

Podstawowe informacje na temat cukrzycy   

Planowanie  
spersonalizowanej 

opieki

Zindywidualizowana 
informacja wysokiej 

jakości Dostęp do  
zestrukturyzowanej 

edukacji

Dostęp do  
pracownika ochrony 

zdrowia i porady  
wyszkolonego  

specjalisty, w razie 
potrzeby

Wsparcie  
emocjonalne i 

psychologiczne

Wsparcie ze  
strony rówieśników, 
rodziny, przyjaciół i 

opiekunów

Podstawowe informacje 
na temat cukrzycy   

Cukrzyca: Informacje  
dla parlamentarzystów

Kluczowe raporty i  
materiały źródłowe  
dotyczące cukrzycy

Argumenty ekonomiczne 
przemawiające za  

wprowadzeniem zmian w polityce 
zdrowotnej dotyczącej cukrzycy 

Zródłowe dokumenty 
robocze

PRZYDATNE  
INFORMACJEWPROWADZENIE OBSZARY  

PRIORYTETOWE



87

Piśmiennictwo
1  Ryden L, i wsp. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and  

cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 
2013; doi: 10.1093/eurheartj/eht108.

2  World Health Organisation. Diabetes: Fact sheet N°312. 2013. World Health Organisation. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/

3 Arun CS, Ngugi N, Lovelock L, Taylor R. Effectiveness of screening in preventing blindness due to diabetic retinopathy. Diabet Med 2003; 20(3):186-190.

4  Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes fact sheet: national estimates and general information on diabetes and prediabetes in the United States, 2011. Atlanta, 
GA. 2013. U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta. www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf

5 Hillier TA, Pedula KL. Complications in young adults with early-onset type 2 diabetes: losing the relative protection of youth. Diabetes Care 2003; 26(11):2999-3005.

6  Jeerakathil T, Johnson JA, Simpson SH, Majumdar SH. Short-Term Risk for Stroke Is Doubled in Persons With Newly Treated Type 2 Diabetes Compared With Persons Without  
Diabetes: http://stroke.ahajournals.org/content/38/6/1739.full.pdf

7  Department of Health. Improving diabetes services: the NSF four years on. The Way Ahead: The Local Challenge. Report from Dr Sue Roberts National Clinical Director for Diabetes, 
for the Secretary of State for Health. 2007.  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080814090418/dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_072812

8  Diabetes UK. Factsheet no. 37. Foot care for people with diabetes in the NHS in England: The economic case for change. 2012.  
www.diabetes.org.uk/upload/News/Factsheet%20Footcare%20for%20people%20with%20diabetes.pdf

9  Diabetes UK. Diabetes. Beware the Silent Assassin. 2008. www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Silent_assassin_press_report.pdf

10  International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 6th Edition. 2013. www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf

11  Jakab Z. Delivering for diabetes in Europe. 2013. 26-9-0013. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/128059/RD_speech_Diabetes_Brussels_Dec_2010.pdf

12  World Health Organization - European region. WHO Europe - Diabetes. 2013. 26-9-0013. www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes

13  American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care 2012; 35, Supplement 1.

14  American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2013. 2013. www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-036845.pdf

15   Zhang P, Zhang X, Betz Brown J. The economic impact of diabetes. IDF Diabetes Atlas fourth edition. 2009. International Diabetes Federation.  
www.idf.org/sites/default/files/Economic_impact_of_Diabetes.pdf

16  American Diabetes Association. Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2012. Diabetes Care 2013; 36:1033-46.

17  Kavanos P. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. 2012. London School of Economics.  
http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf

18  Nichols GA, Brown JB. The impact of cardiovascular disease on medical care costs in subjects with and without type 2 diabetes. Diabet Med 2002; 24:451-463.

19  Martin S, Schramm W, Schneider B, Neeser K, Weber C, Lodwig V i wsp. Epidemiology of complications and total treatment costs from diagnosis of Type 2 diabetes in Germany  
(ROSSO 4). Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007; 115(8):495-501.

20  Williams R, Van GL, Lucioni C. Assessing the impact of complications on the costs of Type II diabetes. Diabetologia 2002; 45(7):S13-S17.

21  Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA i wsp. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin.  
N Engl J Med 2002; 346(6):393-403.

22  Lindstrom J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, Aunola S, Eriksson JG, Hemio K i wsp. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the 
Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006; 368(9548):1673-1679.

23  Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. International Diabetes Federation: a consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabet Med 2007; 24(5):451-463.

24  Wareham NJ. Type 2 diabetes and pre-diabetes: Issues of diagnosis and definition. 2009. National Institute for Clinical Excellence.  
www.nice.org.uk/nicemedia/live/12067/51593/51593.pdf

Podstawowe informacje na temat cukrzycy   

Podstawowe informacje 
na temat cukrzycy   

Cukrzyca: Informacje  
dla parlamentarzystów

Kluczowe raporty i  
materiały źródłowe  
dotyczące cukrzycy

Argumenty ekonomiczne 
przemawiające za  

wprowadzeniem zmian w polityce 
zdrowotnej dotyczącej cukrzycy 

Zródłowe dokumenty 
robocze

PRZYDATNE  
INFORMACJEWPROWADZENIE OBSZARY  

PRIORYTETOWE

10.1093/eurheartj/eht
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en
www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf
http://stroke.ahajournals.org/content/38/6/1739.full.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080814090418/dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_072812
www.diabetes.org.uk/upload/News/Factsheet
20diabetes.pdf
www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Silent_assassin_press_report.pdf
www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/128059/RD_speech_Diabetes_Brussels_Dec_2010.pdf
www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes
www.cancer.org/acs/groups/content
acspc-036845.pdf
www.idf.org/sites/default/files/Economic_impact_of_Diabetes.pdf
http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
www.nice.org.uk/nicemedia/live/12067/51593/51593.pdf


88

Piśmiennictwo (kontynuacja)
25  World Health Organisation. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia. 2006.  

www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf

26 DECODE Study. Age- and sex-specific prevalences of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care 2003; 26(1):61-69.

27  World Health Organisation Europe. Gaining Health: The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. 2006.  
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/76526/E89306.pdf

28  Lindstrom J, Neumann A, Sheppard KE, Gilis-Januszewska A, Greaves CJ, Handke U i wsp. Take action to prevent diabetes -- the IMAGE toolkit for the prevention of type 2 diabetes 
in Europe. Horm Metab Res 2010; 42 Suppl 1:S37-S55.

29  Ryden, i wsp. Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovasuclar disease: full text. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Disease of the European Society of Cardiolo-
gy (ESC) and of the European Association for the Study of diabetes (EASD). Eur Heart J 2007; 9(Suppl C):C3-C74.

30  Diabetes UK. Improving supported self-management for people with diabetes. 2009. Diabetes UK, London.  
www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Supported_self-management.pdf

31  National Institute for Clinical Effectiveness. Technology Appraisal Guidance 60: Guidance on the use of Patient-education models for diabetes. 2003. National Institute for Clinical 
Excellence, London. www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/60Patienteducationmodelsfullguidance.pdf

32  Speight J, Amiel SA, Bradley C, Heller S, Oliver L, Roberts S i wsp. Long-term biomedical and psychosocial outcomes following DAFNE (Dose Adjustment For Normal Eating)  
structured education to promote intensive insulin therapy in adults with sub-optimally controlled Type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2010; 89(1):22-29.

33  World Health Organisation. Therapeutic Patient Education. Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the Field of Prevention of Chronic Diseases. 1998.  
World Health Organisation Europe, Copenhagen. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/145294/E63674.pdf

. 

Podstawowe informacje na temat cukrzycy   

Podstawowe informacje 
na temat cukrzycy   

Cukrzyca: Informacje  
dla parlamentarzystów

Kluczowe raporty i  
materiały źródłowe  
dotyczące cukrzycy

Argumenty ekonomiczne 
przemawiające za  

wprowadzeniem zmian w polityce 
zdrowotnej dotyczącej cukrzycy 

Zródłowe dokumenty 
robocze

PRZYDATNE  
INFORMACJEWPROWADZENIE OBSZARY  

PRIORYTETOWE

www.who.int/diabetes/publications/Definition
20diabetes_new.pdf
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/76526/E89306.pdf
www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Supported_self-management.pdf
www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/60Patienteducationmodelsfullguidance.pdf
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/145294/E63674.pdf


89

Cukrzyca: Informacje dla parlamentarzystów

Niezależnie od tego jak zaczną Państwo debatę, mogą Państwo potrzebować kilku faktów i przekonujących argumentów w zakresie podstawowych informacji ogólnych 
dotyczących cukrzycy, jej kosztów i oddziaływania na społeczeństwo. 

Niniejsze informacje dla parlamentarzystów zaadaptowano z pakietu narzędziowego grup poparcia Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes 
Federation’s Advocacy Toolkit) tak, aby pasowały do kontekstu europejskiego. Mamy nadzieję, że uzupełnią one informacje zamieszczone we wspomnianym pakiecie 
narzędziowym dotyczące różnych tematów oraz, że same w sobie będą stanowiły wiodący pakiet informacji.

1. Cukrzyca jest ogromnym problemem o rosnącym znaczeniu

Hasło Kluczowa informacja

Cukrzyca kosztuje więcej niż wszystkie Cukrzyca kosztuje więcej niż wszystkie nowotwory łącznie1;2 ale nadal znajduje się relatywnie nisko na liście priorytetów 
nowotwory łącznie w porównaniu z innymi chorobami.3 Bezpośrednie koszty zdrowotne w Europie sięgają 109 mld 1 rocznie.4

Cukrzyca jest epidemią XXI wieku.  56 milionów Europejczyków choruje na cukrzycę. Do roku 2035 będzie ich 70 milionów, co oznacza, że jeden na dziesięciu 
  Europejczyków w wieku 20-79 lat będzie chorował na cukrzycę.4

Cukrzyca stanowi poważne zagrożenie Wiodący eksperci określają problem cukrzycy w Europie jako „zbyt ważny, aby pozwolić sobie na niepowodzenie”7 tj. 
dla gospodarki.5,6 stanowiący dla naszej gospodarki wyzwanie równie wielkie, jak ostatni kryzys finansowy. Światowe Forum Ekonomiczne 
  nazwało cukrzycę „wyraźnym zagrożeniem” dla światowego rozwoju.

Już teraz płacimy cenę za niepowodzenie W Europie koszty związane z cukrzycą stanowią około 10% wydatków państwowych na opiekę zdrowotną,8 a największą 
w postępowaniu w cukrzycy. ich część stanowią koszty hospitalizacji,2,9 której można uniknąć.
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2. Cukrzyca zabija i obniża jakość życia

Hasło Kluczowa informacja

Cukrzyca jest jedną z najważniejszych Cukrzyca podwaja ryzyko zgonu w porównaniu z osobami w tym samym wieku bez cukrzycy.11 W Europie cukrzyca  
przyczyn zgonów w Europie.10 przyczynia się do ponad 619 000 zgonów rocznie i dotyka blisko 9,2% populacji w wieku 20-79 lat.4 Liczba osób  
  chorujących na cukrzycę rośnie.4 

Cukrzyca jest ważną przyczyną niskiej  Cukrzyca podwaja ryzyko wystąpienia udaru12 i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca niemal trzykrotnie u mężczyzn,  
jakości życia i złego stanu zdrowia. a pięciokrotnie u kobiet.13 Jest najważniejszą przyczyną ślepoty u dorosłych w wieku produkcyjnym11;14 oraz schyłkowej  
  niewydolności nerek u dorosłych.15 U osób z cukrzycą ryzyko amputacji stopy wzrasta 23-krotnie16 a u 60-70% osób z 
  cukrzycą występuje uszkodzenie nerwu.11

Powikłania cukrzycy są głównymi  Wystąpienie powikłań (patrz powyżej) zwiększa koszty postępowania w cukrzycy nawet pięciokrotnie.17 Przykładowo, 
czynnikami kosztotwórczymi. przyczyną 34% wszystkich dni hospitalizacji ze względu na cukrzycę łącznie są udar i choroby serca.18 Choroby serca są 
  także cięższe i bardziej kosztowne, gdy występują u osób z cukrzycą w porównaniu z osobami bez cukrzycy.19  

3. Cukrzyca jest zaniedbywanym problemem dla równowagi społecznej i ekonomicznej w Europie

Hasło Kluczowa informacja

Cukrzyca stanowi ważny koszt dla  Koszty związane z cukrzycą stanowią około 10% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia8, które w Europie w roku 2013 
naszych systemów opieki zdrowotnej wyniosły około 109 mld 1.4 Oznacza to miliardy euro rocznie (około 20 mld 1 w UK, lub 140 mld w Niemczech).9 Stanowi to,  
  odpowiednio, sumę 2,25 - 4,5 miliona 1 na godzinę.9 Mogą to być nawet dane zaniżone, ponieważ wiele powikłań cukrzycy  
  nie zostaje prawidłowo odnotowanych i z tego powodu są one wyłączone z szacunkowych obliczeń kosztów.9

Koszty związane z cukrzycą będą nadal  Oczekuje się, że koszty bezpośrednie dla systemów opieki zdrowotnej w Europie wzrosną do niemal 117 1 miliardów  
rosły roczne do roku 2035.4 

Cukrzyca sprawia, że ludzie przestają  Dodatkowo, UK, Włochy, Hiszpania, Francja i Niemcy tracą rocznie ponad 100 miliardów 1 z powodu cukrzycy ze względu  
pracować i prowadzić produktywny tryb  na utraconą produktywność i nieobecność pracowników w pracy,9 a rzeczywiste koszty dla społeczeństwa są prawdopo 
życia dobnie o wiele wyższe (np. uwzględniając wpływ na opiekunów będących członkami rodziny).

Liderzy przemysłu obawiają się chorób  Ankieta przeprowadzona przez Światowe Forum Ekonomiczne pokazała, że ponad połowa liderów biznesowych spodziewa  
przewlekłych, takich jak cukrzyca sie, że choroby niezakaźne wpłyną na rentowność ich firm w nadchodzących latach.20
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4. Mamy opłacalne rozwiązania, ale niewystarczająco je wdrażamy

Hasło Kluczowa informacja

Moglibyśmy zapobiec większości  Uważa się, że 10% do 20% ludzi jest narażone na wysokie ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2,21;22 ale zbyt małej liczbie  
przypadków cukrzycy typu 2.  osób z cukrzycą oferuje się skuteczną profilaktykę. Programy profilaktyki wykazały, że możemy zmniejszyć liczbę osób z  
  cukrzycą typu 2 o połowę,23,24 oszczędzając pieniądze na kosztowną opiekę i utrzymując ludzi w dobrym stanie zdrowia.

Dla osób z cukrzycą, opieka i wsparcie Wczesne rozpoznanie i leczenie ma zasadnicze znaczenie13;25, choć blisko połowa przypadków cukrzycy pozostaje  
jakie otrzymują jest często  nierozpoznana,22,26 a osoby z cukrzycą czekają na rozpoznanie nawet 7 lat.27;28 Wśród osób z rozpoznaną cukrzycą,  
niewystarczające i przychodzi zbyt późno jedynie połowa dobrze kontroluje stężenie glukozy we krwi,29,30,26 a odpowiednia opieka w przypadku powikłań i chorób  
  współwystępujących jest bardzo zróżnicowana i bardzo często zła.9,31

Problemy ekonomiczne nie mogą nas  W całej Europie, ze względu na problemy gospodarcze, zgłasza się ograniczenia w dostępie do odpowiednio wyszkolonych  
cofać klinicystów oraz niektórych podstawowych aspektów opieki.9,10 Dotyczy to nawet najważniejszych narzędzi zaangażowania  
  pacjenta w leczenie, takich jak paski testowe do glukometrów.32

Pacjenci korzystający z celowanej  Edukacja terapeutyczna pozwalająca pacjentom na zaangażowanie się w leczenie ich choroby (tj., zaangażowanie się  
edukacji dotyczącej cukrzycy lepiej  pacjenta w leczenie) stanowi brakujące ogniwo w opiece diabetologicznej.33,34 Wykazano, że edukacja terapeutyczna  
potrafią się sobą zaopiekować pacjenta w zakresie zaangażowania go w leczenie poprawia jakość życia, kontrolę stężenia glukozy we krwi oraz zmniejsza  
  koszty hospitalizacji i opieki zdrowotnej.13,35,36 Pacjenci jednak uzyskują tę edukację w niewielkim zakresie albo wcale.31

Opieka wielodyscyplinarna w przypadku Zespoły wielodyscyplinarne, pracujące wspólnie w celu leczenia cukrzycy i jej powikłań mogą zmniejszyć umieralność i  
cukrzycy pozwoli ratować życie i poprawi  niepełnosprawność niemal o połowę37,38 płacąc za siebie przy pomocy zaoszczędzonych kosztów leczenia. Jednak zbyt  
jakość życia  niewiele osób z cukrzycą korzysta z takich modeli.31

Musimy zapewnić, aby kryzys  Cukrzycy przyznaje się niski priorytet w budżetach na badania naukowe w porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi,3  
gospodarczy nie powstrzymał innowacji  mimo jej rosnącego występowania. Pilnie potrzebne są innowacyjne podejścia do opieki i postępowania w cukrzycy jeśli  
w postępowaniu w cukrzycy. chcemy zmniejszyć obciążenie wywołane cukrzycą w nadchodzących latach.6
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W 1989 roku Deklaracja z Saint Vincent postawiła przed państwami europejskimi wyzwanie przyjęcia narodowych planów walki z cukrzycą. Od tego czasu, cukrzycy poświęca się coraz 
więcej uwagi w strategiach UE, zarówno jako niezależnej chorobie, jak i w ramach ogólnego ustalania priorytetów w walce z chorobami niezakaźnymi. 

Poniższy rysunek przedstawia rozwój najważniejszych inicjatyw w ramach strategii oraz najważniejsze raporty dotyczące cukrzycy w Europie w omawianym okresie. 

Lista skrótów:
ECD: European Coalition for Diabetes: (FEND, EURADIA, IDF Europe and PCDE) 
EURADIA: Alliance for European Diabetes Research, www.euradia.org 
FEND: Foundation of European Nurses in Diabetes, www.fend.org 
IDF: International Diabetes Federation, www.idf.org 
IDF Europe: International Diabetes Federation Europe, www.idf.org/regions/europe
OECD: Organisation for Economic Development and Cooperation, www.oecd.org 
PCDE: Primary Care Diabetes Europe, www.pcdeurope.org 
UN: United Nations, www.un.org 
WHO: World Health Organisation, www.who.int 

Klucz

Możesz kliknąć na każdą ikonę, by uzyskać dostęp do głównych 
dokumentów końcowych dotyczących każdej z inicjatyw.

Rozwój strategii postępowania w zakresie cukrzycy w UE

Kluczowe raporty i materiały źródłowe dotyczące cukrzycy

*  Prosimy zwrócić uwagę, że w powyższej tabeli przedstawiono 
jedynie najnowsze wersje tych dokumentów. 

1989 2006 2007 2010 2011 20132012

Najwazniejsze strategie i materialy zródlowe dotyczace cukrzycy 

Deklaracja z St. Vincent Pisemna deklaracja  
Parlamentu Europejskiego 
dotycząca cukrzycy 

Wnioski Rady Europejskiej 
dotyczące promowania 
zdrowego stylu życia i  
profilaktyki cukrzycy  
typu 2 

Rezolucja ONZ z okazji 
Światowego Dnia Cukrzycy 
61/225 

Wnioski Rady Europejskiej 
dotyczące podejść  
innowacyjnych w 
postępowaniu w chorobach 
przewlekłych w zakresie 
zdrowia publicznego i  
systemów opieki  
zdrowotnej 

Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego dotycząca 
postępowania w sprawie 
epidemii cukrzycy w UE 

Światowy plan działania 
Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dotyczący 
profilaktyki i kontroli chorób 
niezakaźnych na lata 
2013–2020 

Uzupełnienie ONZ  
dotyczące politycznej 
deklaracji ze spotkania na 
wysokim szczeblu  
Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ dotyczącej  
profilaktyki i kontroli chorób 
niezakaźnych 

Wspólne działanie Komisji 
Europejskiej dotyczące 
chorób przewlekłych i 
promowania zdrowego 
starzenia się przez cały 
okres życia 

Przewodnik po  
narodowych strategiach  
dotyczących cukrzycy (IDF) 
(A guide to national  
diabetes policies) (IDF) 

Kopenhaska Mapa 
Drogowa (The Copenhagen 
Roadmap).  

Oraz

Epidemia cukrzycy i jej 
oddziaływanie w Europie 
(The diabetes epidemic and 
its impact on Europe)  
(Europejskie Forum  
Przywództwa ds.  
Cukrzycy i OECD)Postępowanie w 

cukrzycy w Europie  
(Delivering Diabetes in 
Europe) (European Coalition 
for Diabetes in partnership 
with EU Diabetes Working 
Group [Europejska Koalicja 
na rzecz Walki z Cukrzycą 
wraz z Grupą Roboczą ds. 
Cukrzycy UE] )

Podejmij działanie w 
celu zapobieżenia cukrzycy 
– pakiet narzędziowy 
dotyczący profilaktyki 
cukrzycy typu 2 w Europie 
(Take action to prevent 
diabetes – a toolkit for 
the prevention of type 2 
diabetes in Europe )(Projekt 
IMAGE) 

Polityczna deklaracja ze 
spotkania na wysokim 
szczeblu Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ dotycząca 
profilaktyki i kontroli chorób 
niezakaźnych 

Atlas Cukrzycy IDF, 
wydanie VI, aktualizacja z 
2012r. (The IDF Diabetes 
Atlas, 6th edition, 2012 
update) (IDF)* 

Dostęp do leków i 
urządzeń medycznych 
wysokiej jakości w opiece 
diabetologicznej w  
Europie. (Access to quality 
medicines and medical 
devices for diabetes care in 
Europe.) (IDF-Europe) 

Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego dotycząca 
stanowiska i zaangażowania 
Unii Europejskiej przed  
spotkaniem na wysokim  
szczeblu ONZ dotyczącym  
profilaktyki i kontroli chorób 
niezakaźnych 

Wnioski Rady Europejskiej 
dotyczące uzupełniania luk 
w opiece zdrowotnej  
w ramach UE poprzez 
wspólne działania na rzecz 
promowania zdrowych 
zachowań i stylu życia 

Zastosowanie podejścia 
holistycznego w opiece  
diabetologicznej i 
postępowaniu w zakresie 
cukrzycy w Europie  
(Applying a holistic view  
to diabetes care and  
management in Europe)

Cukrzyca – strategiczna 
układanka. Czy Europa 
czyni postępy? III wydanie 
(Diabetes – the Policy 
Puzzle: is Europe making 
progress? 3rd edition)  
Europejska Koalicja na rzecz 
Walki z Cukrzycą (European 
Coalition for Diabetes)*
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Argumenty ekonomiczne przemawiajace za wprowadzeniem  
zmian w polityce zdrowotnej dotyczacej cukrzycy

Argumenty ekonomiczne przemawiające za dokonaniem inwestycji w cukrzycę to często pierwszy i najważniejszy argument służący wygraniu 
dyskusji. Kliknij tutaj, aby obejrzeć prezentację Power Point, która pomoże Ci w potraktowaniu argumentów ekonomicznych przemawiających na 
rzecz wprowadzenia zmian w polityce zdrowotnej dotyczącej cukrzycy jako priorytet strategii. 

Prezentacja Power Point 
dotyczącą argumentów 
ekonomicznych  
przemawiających  
za dokonywaniem  
inwestycji w 
postępowanie w 
zakresie cukrzycy
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Dwukrotnie 

kliknij tutaj


Europejska sieć na rzecz zmian w polityce zdrowotnej dotyczącej cukrzycy (The European Policy Action Network on Diabetes) powstała w 2011 roku, aby zjednoczyć parlamentarzystów parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego oraz głównych interesariuszy w zakresie cukrzycy  z całej Europy w celu stworzenia strategii zdrowotnych nowej generacji dotyczących cukrzycy. 



Pakiet narzędziowy ExPAND dotyczący strategii postępowania w zakresie cukrzycy  (The ExPAND Policy Toolkit for Diabetes) to wynik dyskusji pomiędzy członkami sieci ExPAND, jakie miały miejsce w latach 2012-2013.  Opracowaniem niniejszego pakietu narzędziowego zajęła się firma SHW Health Ltd., działająca jako sekretariat ExPAND. Zawartość pakietu narzędziowego jest w pełni zaaprobowana przez członków sieci oraz stanowi ich własność. Dziękujemy Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca oraz Roche Diagnostics za wsparcie ułatwiające regularne spotkania sieci ExPAND oraz za sfinansowanie opracowania pakietu narzędziowego. 

Argumenty ekonomiczne przemawiające za wprowadzeniem zmian w polityce zdrowotnej dotyczącej cukrzycy


styczeń 2014









1



Wezwanie światowych gospodarek do działania

CHOROBA PRZEWLEKŁA

„Jedno z głównych wyzwań dla rozwoju w XXI wieku” – Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2011r. (1)

„Zbyt ważne, aby pozwolić sobie na niepowodzenie - katastrofalne oddziaływanie chorób niezakaźnych na gospodarkę światową”  - European Chronic Disease Alliance (Europejski Sojusz przeciw Chorobom Przewlekłym), 2012r. (2)



CUKRZYCA: ARCHETYPOWA CHOROBA PRZEWLEKŁA 

„Wyraźne zagrożenie dla rozwoju i wzrostu gospodarczego” – Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) oraz the Harvard School of Public Health (Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda), 2011r. (3)

„Już stanowi znaczącą część PKB… te koszty mogą tylko wzrosnąć”  - Economist Intelligence Unit, 2007r. (3)



















Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach













United Nations General Assembly. Political declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases.  2011.  United Nations, New York.



European Chronic Disease Alliance. Too big to fail: The European Chronic Disease Alliance’s request to European Heads of States on the occasion of the UN Summit on NCDs. 2011



World Economic Forum and Harvard School of Public Health. The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases. 2011



Economist Intelligence Unit. The silent epidemic: An economic study of diabetes in developed and developing countries. 2007
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Podsumowanie – dlaczego konieczne jest natychmiastowe podjęcie działania

Ogromne obciążenie dla społeczeństwa:

• Koszty  związane z cukrzycą są  wyższe niż koszty związane z wszystkimi rodzajami nowotworów łącznie (4,5) i choroba ta zabija  więcej osób, niż rak piersi i rak prostaty razem (6) 

• Wiąże się z 10% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną w Europie (7)

• Odpowiada za 1 na 10 (lub  619 000) zgonów rocznie(1)

• Ogromne koszty społeczne związane z utraconą produktywnością i zależnością od innych osób – do 100 mld € (8)





Liczba zachorowań na cukrzycę wzrasta:



• Do roku 2035, 1 na 10 (lub 70 milionów) osób w Europie będzie chorowała na cukrzycę (1)

• Rosnąca liczba osób z cukrzycą typu 2 wiąże się ze wzrostem występowania otyłości i starzeniem się populacji (2,3) 

• Niewyjaśniony wzrost występowania cukrzycy typu 1 u dzieci(1)



Niezaspokojone potrzeby zdrowotne:

• Blisko połowa wszystkich przypadków w Europie pozostaje nierozpoznana (9,10)

• Spośród przypadków rozpoznanych, 50% nie osiąga odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi, co zwiększa ryzyko wystąpienia choroby serca, udaru, chorób nerek i ślepoty (10,11,12)

• W niektórych krajach UE istnieją ograniczenia nawet w zakresie najbardziej podstawowej opieki diabetologicznej. (2,8,13,14)

Wpływ na zdrowie wykraczający poza cukrzycę:

Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną:

Schyłkowej niewydolności nerek (15)

Nowych przypadków ślepoty u dorosłych w wieku produkcyjnym (16,17)

• Cukrzyca prowadzi do 3-5 razy wyższego ryzyka wystąpienia chorób serca(18)  i podwaja ryzyko udaru (19)

 Cukrzyca zwiększa ryzyko amputacji stopy 23-krotnie. (20)





(1) International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 6th edition. 2013. 

(2) International Diabetes Federation Europe, Federation of European Nurses in Diabetes, Euradia, Primary Care Diabetes Europe. The Policy Puzzle - Is Europe Making Progress? 2012. International Diabetes Federation Europe, Brussels. 

(3) WHO & IDF 2004 – Diabetes action now. http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924159151X.pdf 

(4) American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the US in 2012. Diabetes Care 2013; 36:1033-1046 doi: 10.2337/dc12-2625. Epub 2013 Mar 6. 

(5) American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2013 

(6) Diabetes UK. Diabetes. Beware the Silent Assassin. 2008. 

(7) Zhang P, Zhang X, Betz Brown J. The economic impact of diabetes. IDF Diabetes Atlas fourth edition. 2009. International Diabetes Federation. 

(8) Kavanos P, i wsp. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. London School of Economics, editor. 2012. London, UK 

(9) DECODE Study. Age- and sex-specific prevalence of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care 2003; 26(1):61-69. 2003 
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(12) Cegedim Strategic Data. Cegedim Strategic Data's Real-World Evidence shows that Diabetes management varies among the Top 5 European countries. 2013. http://hugin.info/141732/R/1707014/565205.pdf 

(13) Diabetes UK. Access to test strips. A postcode lottery? Self monitoring of blood glucose by people with type 1 and type 2 diabetes. 2013. http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/access-test-strips-report-0813.pdf 

(14) International Diabetes Federation (IDF). Access to medicines and medical devices for diabetes care in Europe: Have your say. (22 March 2013). 2013. 

(15) Department of Health. Improving diabetes services: the NSF four years on. The Way Ahead: The Local Challenge. Report from Dr Sue Roberts National Clinical Director for Diabetes, for the Secretary of State for Health. 2007. 

(16) Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes fact sheet: national estimates and general information on diabetes and prediabetes in the United States, 2011. Atlanta, GA. 2013. U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta. 

(17) Arun CS, Ngugi N, Lovelock L, Taylor R. Effectiveness of screening in preventing blindness due to diabetic retinopathy. Diabet Med 2003; 20(3):186-190. 

(18) Ryden L, Standl, E, Bartnik M, i wsp, European Society of Cardiology (ESC) et al. Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases, an executive summary. European Heart Journal 2007; 28:88-136. 

(19) Jeerakathil T, Johnson JA, Simpson SH i wsp. Short-term risk of stroke is doubled in persons with newly treated type 2 diabetes compared with persons without diabetes: a population based cohort study. Stroke 2007; 38(6): 1739-43. 

(20) Diabetes UK (2013). Factsheet no. 37. Foot care for people with diabetes in the NHS in England: The economic case for change 

3







Ekonomiczne oddziaływanie cukrzycy



Koszty dla systemów opieki zdrowotnej: 

10% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną (1) 

109 miliardów €  rocznie (Europa) (2)

Dodatkowe koszty dla gospodarki:

Ponad 100 miliardów € (UK, Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy razem) (3)

Koszty dla pacjentów i ich rodzin:

Ogromny wpływ na produktywność i jakość życia

Konieczność poświęcenia znacznej ilości czasu przez opiekuna





Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach













Zhang P, Zhang X, Betz Brown J. The economic impact of diabetes. IDF Diabetes Atlas fourth edition.  2009.  International Diabetes Federation. 

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 6th edition. 2013.   International Diabetes Federation, Brussels, Belgium. 

Kavanos P, i wsp. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. London School of Economics. London, UK. 2012.
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Cukrzyca: prognoza na rok 2035



Wyższe koszty na opiekę zdrowotną: 

wzrost do 117 mld € do roku 2030 w Europie (1) 

Ciągłe koszty dla gospodarki: 

Koszty pośrednie prawdopodobnie będą odpowiadały, a nawet  przekraczały koszty bezpośrednie (12)



Więcej osób z cukrzycą:

Przewidywany wzrost w Europie o

 14 milionów osób do roku 2035, z 56 mln do 70 mln, oraz większa liczba dzieci z cukrzycą typu 1 i typu 2 (1)

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach





International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 6th edn.  2013.  International Diabetes Federation, Brussels, Belgium. 



Kavanos P, i wsp. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. London School of Economics, editor. 2012. London, UK
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Istnieją silne dowody naukowe na uzyskanie zwrotu z inwestycji w:

Podejścia profilaktyczne oparte na badaniach przesiewowych i zmianie behawioralnej

Wczesne rozpoznanie i profilaktykę powikłań 

Podejście wielodyscyplinarne, skoncentrowane na pacjencie

Terapeutyczną edukację pacjenta w zakresie zaangażowania pacjenta w leczenie



Eksperci wzywali także do:

Wspierania innowacji i dostępu do optymalnej opieki





W kierunku zrównoważenia: 5 kluczowych inwestycji

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach
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Zmniejszona umieralność 

Zmniejszone koszty opieki zdrowotnej (6)

Zwiększona produkcyjność(6)



Kluczowa inwestycja nr 1: profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka cukrzycy u osób z ryzykiem 

Jak to zrobić: 

Celować  w zmianę behawioralną u osób z wysokim ryzykiem (tj. dieta, ćwiczenia, utrata masy ciała)

Zintegrować nowe role edukatorów z opieką środowiskową

Dlaczego jest to ważne?

Priorytet 

Dzięki skutecznej profilaktyce moglibyśmy zmniejszyć o połowę liczbę osób z cukrzycą typu 2. (3,4,5) 



Zwrot z inwestycji



10-20% z nas żyje ze stanem przedcukrzycowym… (1,2)

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach









Gillett M, Chilcott J, Goyde, L. Prevention of type 2 diabetes: risk identification and interventions for individuals at high risk. Economic Review and Modelling .  2012.  ScHARR Public Health Collaborating Centre, University of Sheffield. http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12163/57046/57046.pdf

DECODE Study. Age- and sex-specific prevalence of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care 2003; 26(1):61-69. 2003

Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. International Diabetes Federation: a consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabet Med 2007; 24(5):451-463. 2007.

Knowler WC, Fowler SE, Hamman RF i wsp. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 2009; 374(9702):1677-1686. 2009

Lindstrom J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, Aunola S, Eriksson JG, Hemio K i wsp. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006; 368(9548):1673-1679.

Albright A. Rolling Out the U.S. National Diabetes Prevention Program. Centers for Disease Control and Prevention, Department of Health and Human Services, United States; 2012.
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Lepsze zdrowie długoterminowe (3-5)

Mniejsza niepełnosprawność i zależność od innych osób(3-5)

Mniejsza liczba hospitalizacji (3-5)



Kluczowa inwestycja nr 2: wczesne rozpoznanie

Jak najwcześniejsze wykrycie i leczenie cukrzycy 

Jak to zrobić: 



Zastosować w codziennej praktyce łatwe w użyciu narzędzia badania przesiewowego

„Sprawić, aby liczył się każdy kontakt” w zakresie wszystkich usług

Dlaczego jest to ważne

Priorytet 

Wczesne leczenie powinno zapobiec lub opóźnić wystąpienie powikłań (3-5) takich jak choroby serca, udar, ślepota i choroby nerek.

Zwrot z inwestycji





Do połowy wszystkich przypadków cukrzycy pozostaje nierozpoznanych.. (1,2,3)

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach







DECODE Study. Age- and sex-specific prevalences of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care 2003; 26(1):61-69.



World Health Organisation Europe. World Health Organisation Europe. Gaining Health: The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases.  2006. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/76526/E89306.pdf



Ryden L, i wsp. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013 doi: 10.1093/eurheartj/eht108. 2013.



Martin S, Schramm W, Schneider B, Neeser K, Weber C, Lodwig V i wsp. Epidemiology of complications and total treatment costs from diagnosis of Type 2 diabetes in Germany (ROSSO 4). Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007; 115(8):495-501.



American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care 2012; 35,  Supplement 1.
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Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów i niepełnosprawności o do 50% (7,8)

Obniżenie kosztów opieki zdrowotnej (4)

Kluczowa inwestycja nr 3: opieka skoncentrowana na osobie



Zapewnienie wielodyscyplinarnej opieki diabetologicznej – nie tylko kontroli stężenie glukozy 

(1,2)



Dlaczego jest to ważne?

Priorytet 

Powikłania cukrzycy zwiększają koszty 3-5 –krotnie, a umieralność kilkukrotnie.(3,4) Opieka szpitalna stanowi największą część kosztów.(5,6) 

Zwrot z inwestycji





Jak to zrobić: 

Kontrolować czynniki ryzyka związane z chorobą (tj. ciśnienie krwi, stężenie cholesterolu i otyłość) oraz zapobiegać wystąpieniu powikłań

Zidentyfikować i usunąć przeszkody w opiece wielodyscyplinarnej

Powikłania cukrzycy obejmują choroby serca, udar, uszkodzenia oka, nerek i nerwów. (1,2)

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach







Ryden L, i wsp. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013 doi: 10.1093/eurheartj/eht108. 201



American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care, Volume 35, Supplement 1, January 2012



Nichols GA, Brown JB. The impact of cardiovascular disease on medical care costs in subjects with and without type 2 diabetes. Diabet Med 2007; 24:451-463.



Williams R, Van Gaal L, Lucioni C. Assessing the impact of complications on the costs of type II diabetes. Diabetologica 2002; 45:S13-S17.



Kavanos P, i wsp. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. London School of Economics, editor. 2012. London, UK



American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the US in 2012. Diabetes Care 2013; 36:1033-1046 doi: 10.2337/dc12-2625. Epub 2013



King P, Peacock I, Donnelly R, i wsp. The UK prospective diabetes study (UKPDS): clinical and therapeutic implications for type 2 diabetes. Br J Clin Pharmacol 1999; 48(5):643-648.



Gaede P, Vedel P, Larsen N, i wsp. Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2003; 348(5):383-393.
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Kluczowa inwestycja nr 4: edukacja pacjenta

Zapewnienie terapeutycznej edukacji pacjenta, aby umożliwić wszystkim osobom z cukrzycą zaangażowanie się w leczenie 


Dlaczego jest to ważne?

Priorytet 

95% postępowania z cukrzycą to zaangażowanie się pacjenta w leczenie. (3) Edukacja pacjenta jest czynnikiem kluczowym dla powodzenia leczenia (2,4,5) 

Zwrot z inwestycji





Jak to zrobić: 



Zapewnić wszystkim pacjentom z cukrzycą zindywidualizowaną edukację i wsparcie ze strony wyszkolonego personelu diabetologicznego

Zastosować modele edukacyjne, aby zaspokoić potrzeby grup nieuprzywilejowanych oraz pacjentom o niskiej wiedzy z zakresu zdrowia





Lepsze stosowanie się do zaleceń lekarskich i korzyści z istniejącego leczenia (4,5)

Lepsza kontrola stężenia glukozy i jakość życia (4-8)

Obniżenie liczby hospitalizacji i kosztów długoterminowych(5,8)





Eksperci uznają ograniczenia „paternalistycznych” modeli medycznych w poprawie opieki diabetologicznej. (1,2) 

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach







Funnell MM, Andersen RM. Empowerment and Self-Management of Diabetes. Clinical Diabetes 2004; vol. 22(no. 3):123-127.



World Health Organisation. Therapeutic Patient Education. Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the Field of Prevention of Chronic Diseases. 1998. World Health Organisation Europe, Copehagen. 



Diabetes UK. Improving supported self-management for people with diabetes. Diabetes UK, London. 2009. 



American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care, Volume 35, Supplement 1, January 2012.



Ryden L, i wsp. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013 doi: 10.1093/eurheartj/eht108. 201



Speight J, Amiel SA, Bradley C, Heller S, Oliver L, Roberts S i wsp. Long-term biomedical and psychosocial outcomes following DAFNE (Dose Adjustment For Normal Eating) structured education to promote intensive insulin therapy in adults with sub-optimally controlled Type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2010; 89(1):22-29.



Trento M, Gamba S, Gentile L, Grassi G, Miselli V, Morone G i wsp. Rethink Organization to iMprove Education and Outcomes (ROMEO): a multicenter randomized trial of lifestyle intervention by group care to manage type 2 diabetes. Diabetes Care 2010; 33(4):745-747.



Plank J, Kohler G, Rakovac I, Semlitsch BM, Horvath K, Bock G i wsp. Long-term evaluation of a structured outpatient education programme for intensified insulin therapy in patients with Type 1 diabetes: a 12-year follow-up. Diabetologia 2004; 47(8):1370-1375.
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Kluczowa inwestycja nr 5: dostęp do opieki i innowacje

Zabezpieczenie dostępu do opieki oraz wspieranie inwestycji w innowacyjne rozwiązania w dziedzinie opieki

Dlaczego jest ważne?

Priorytet 

Tto Tylko 50% pacjentów osiąga obecnie dobrą kontrolę stężenia glukozy. (4-7)

Istnieją ograniczenia w dostępie do najbardziej podstawowej opieki diabetologicznej.(2,8)

	Zwrot z inwestycji





Jak to zrobić: 



Utrzymać zachęty do wprowadzania innowacji pomimo ograniczeń finansowych

Żądać większego wyrównania szans w dostępie do rozpoznania, monitorowania i opieki dla osób z cukrzycą



Lepsze wyniki leczenia pacjenta i zrównoważone systemy opieki zdrowotnej (3,7-10)

Obniżone koszty dla całego społeczeństwa (7,8)

Kryzys gospodarczy grozi poszerzeniem luk w opiece diabetologicznej (1-3)

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach







International Diabetes Federation (IDF). Access to medicines and medical devices for diabetes care in Europe: Have your say. (22 March 2013). 2013.



International Diabetes Federation Europe, Federation of European Nurses in Diabetes, Euradia, Primary Care Diabetes Europe. The Policy Puzzle - Is Europe Making Progress? 2012. International Diabetes Federation Europe, Brussels.



Economist Intelligence Unit. The silent epidemic: An economic study of diabetes in developed and developing countries. 2007



Vouri SMWNV, Shaw RF, Egge JAAB. Prevalence of Achievement of A1c, Blood Pressure, and Cholesterol (ABC) Goal Veterans with Diabetes. 2011;17:304-12. Manag Care Pharm 2011; 17:304-312.



 Cegedim Strategic Data. Cegedim Strategic Data's Real-World Evidence shows that Diabetes management varies among the Top 5 European countries.  2013. http://hugin.info/141732/R/1707014/565205.pdf



Ryden L, i wsp. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013 doi: 10.1093/eurheartj/eht108. 201



World Health Organisation Europe. World Health Organisation Europe. Gaining Health: The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases.  2006. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/76526/E89306.pdf



Kavanos P, i wsp. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. London School of Economics, editor. 2012. London, UK.



World Health Organisation. Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012-2016.  2012.  World Health Organisation Europe.



Bloom DE, Cafiero ET, Jane-Llopis E, i wsp. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases.  2011.  World Economic Forum, Geneva.
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Liczba osób chorujących na cukrzycę wzrośnie o 14 milionów. (2)

Wzrośnie także występowanie powikłań cukrzycy – tj. zawału serca, udaru, amputacji kończyny dolnej i przypadków ślepoty (3,4)

Koszty cukrzycy i choroby przewlekłej mogą upośledzić nasze systemy opieki zdrowotnej. (4,5)

Koszty dla ogólnej gospodarki będą znaczne ze względu na utraconą produktywność (5-7)

Ograniczenia w dostępie do podstawowej opieki diabetologicznej będą stanowić część problemu. (7-9) 

Po raz pierwszy w historii, średnia długość życia w przypadku naszych dzieci będzie niższa niż ta w poprzednich pokoleniach ze względu na skutki otyłości. (10)



Koszty bezczynności

„Koszty opieki związanej z cukrzycą są wysokie, ale koszty bezczynności są o wiele wyższe”

The Economic Intelligence Unit, 2007 (1)



Jeśli będziemy bezczynni…

For all references see notes







Economist Intelligence Unit. The silent epidemic: An economic study of diabetes in developed and developing countries. 2007

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 6th edition. 2013.  

Ryden L, i wsp. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013 doi: 10.1093/eurheartj/eht108. 20

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care, Volume 35, Supplement 1, January 2012.

Bloom, D.E., Cafiero, E.T., Jané-Llopis, i wsp. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva: World Economic Forum. 2011.

The Grand Challenge: Delivering for Diabetes in Europe. Plenary Meeting of the European Parliament's EU Diabetes Working Group. European Parliament's EU Diabetes Working Group; 2010.

Kavanos P, i wsp. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. London School of Economics, editor. 2012. London, UK.

International Diabetes Federation (IDF). Access to medicines and medical devices for diabetes care in Europe: Have your say. (22 March 2013). 2013.

International Diabetes Federation Europe, Federation of European Nurses in Diabetes, Euradia, Primary Care Diabetes Europe. The Policy Puzzle - Is Europe Making Progress? 2012. International Diabetes Federation Europe, Brussels.

Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC, i wsp. A Potential Decline in Life Expectancy in the United States in the 21st Century. New Engl J Med 2013; 352:1138-1145.
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Pakiet narzędziowy pomoże Państwu zaangażować parlamentarzystów w uznanie cukrzycy za priorytet 

polityczny oraz wesprze już zaangażowanych parlamentarzystów w kampanii prowadzonej w rządach krajowych

Pakiet narzędziowy daje Państwu:

Silne argumenty ekonomiczne przemawiające za wprowadzeniem zmian 

w polityce zdrowotnej dotyczącej cukrzycy i chorób przewlekłych w szerszym zakresie, 

co pozwala im konkurować z innymi priorytetami w trudnej sytuacji ekonomicznej

Wyraźną mapę z wyznaczonymi szlakami, którymi powinni podążać orędownicy  walki z cukrzycą

















Najważniejsze materiały źródłowe: podstawowe informacje na temat cukrzycy, 

Pytania i Odpowiedzi, kluczowe raporty i piśmiennictwo





W jaki sposób pakiet narzędziowy ExPAND może pomóc



Podejście populacyjne do choroby przewlekłej

Profilaktyka cukrzycy

Opieka wielodyscyplinarna

Informacje terapeutyczne dla pacjenta i zaangażowanie pacjenta w leczenie

Innowacje i dostęp do opieki

Osoby w podeszłym wieku

Dzieci

Istnieją już dowody i modele dobrej praktyki. ExPAND zbiera je po raz pierwszy w jednym pakiecie narzędziowym, zaprojektowanym wspólnie z decydentami krajowymi tak, aby były odpowiednie i skuteczne w stosowaniu w środowisku parlamentarnym. 

?

!

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach
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Podsumowanie

Koszt cukrzycy jest ogromny dla ogółu społeczeństwa

Występowanie cukrzycy wzrasta, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci

Wielu przypadkom cukrzycy można zapobiec

Wcześniejsze wykrycie i profilaktyka mają ogromne znaczenie

Pilnie potrzebne jest lepsze leczenie

Cukrzyca jest niedofinansowana, w porównaniu do innych chorób przewlekłych

Złożony problem wymaga innowacyjnych rozwiązań.

„Jeśli państwa nie zainwestują w profilaktykę, wczesne rozpoznanie i leczenie, koszty w przyszłości dramatycznie wzrosną”

Economist Intelligence Unit, 2007

MUSIMY WPROWADZIĆ ZMIANY W RZĄDACH KRAJÓW W CAŁEJ EUROPIE

Piśmiennictwo zamieszczono w notatkach
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Introduction:  
 


1. Fostering innovation in a period of economic uncertainty 
 
The economic crisis has led to significant cuts in health care expenditure in many countries, and is 
thought to result in reduced access to care for many individuals, particularly the most vulnerable 
members of society. (Karanikolos et al. 2013)  Cost containment efforts and cuts to health coverage 
seen in many countries in recent years may also negatively affect the health of people living with 
diabetes. (IDF 2013)1  Within this context, and given the rising prevalence of diabetes, governments 
are faced with the challenge of securing access to the best diagnosis, treatment and care possible 
for patients with diabetes whilst responding to fiscal and budgetary pressures across the board.  
 
Innovation in diabetes care is still urgently needed. Despite many advances in diabetes treatment 
and diagnostics over the past few decades, significant unmet needs remain:  
 


 Only approximately half of patients with diabetes are thought to achieve good glucose 
control (Vouri et al., 2011). Moreover, many of these remain untreated and many are 
undiagnosed.  
 


 International diabetes societies have called for a patient-centred (or personalised) 
approach to diabetes care in order to address diabetes in all of its complexity (Inzucchi et al. 
2012). The implication is that patients must draw from a wide range of available 
approaches and therapies to meet their individual care needs (glucose control, prevention 
of complications and reduction of co-morbidities.  
 


 Non-adherence to diabetes medicines remains a serious concern, undermining the 
potential benefits of innovative therapies and contributing to increased healthcare costs. 
 


 Regional disparities in access to diabetes interventions (medicines but also diagnostics, 
insulin pumps and lifestyle interventions) have been shown to exist across Europe (Kavanos 
et al. 2012; Cegedim 2012) and may contribute to the increasing inequalities in outcomes 
observed in diabetes patients. These differences cannot be simply explained by differences 
in per capita GDP (EFPIA, data on file). 


 


2. What is ‘innovation’?  
 


Innovation is a widely used term in health care and health policy. Overall, innovation is equated 
with change and improvement – the replacement of old practices by new and improved ones.  
 
Different meanings of innovation may be implied in different contexts (e.g. adopting new 
diagnostics or devices such as insulin pumps, improved medical treatments, or improving 
organisational performance). However, for the purposes of this paper, we will focus on 
medicines and their contribution to innovation in diabetes care, as most of the available 
literature on innovation is focused on this topic. 


                                                           
1 Against this background, IDF has launched an online survey across Europe looking at ‘Access to 
quality medicines and medical devices for diabetes care in Europe.’ Survey results will be made 
available on World Diabetes Day 2013. For more information, see: 
http://cluster015.ovh.net/~idfeurop/index.php/highlights/77-access-to-medicines-and-medical-
devices-for-diabetes-care-in-europe-have-your-say 
 



http://cluster015.ovh.net/~idfeurop/index.php/highlights/77-access-to-medicines-and-medical-devices-for-diabetes-care-in-europe-have-your-say

http://cluster015.ovh.net/~idfeurop/index.php/highlights/77-access-to-medicines-and-medical-devices-for-diabetes-care-in-europe-have-your-say
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3. How does innovation make a difference? 


 


 Innovation is a key driver of economic growth: For example, the European 
Commission’s ‘Europe 2020’ vision recognises that innovation and competitiveness are 
key contributors to Europe’s economic growth. 


 Access to innovation is vital to improve health outcomes: Innovative medicines have 
been shown to make a significant contribution to observed increases in life expectancy 
in the past few decades (Lichtenberg et al, 2012), as well as other health outcomes.  


 The value of innovation goes beyond its immediate clinical impact on patients. 
Measures of the value of innovative medicines should thus take into account their 
impact on: 
- Improved delivery of care and more efficient use of health services, which may 


translate into cost offsets such as reduced hospitalisations  
- Improved quality of life for patients, particularly in terms of longer-term outcomes 


such as prevention of complications and reduction of co-morbidities  
- Improved productivity for people with diabetes, thereby enabling them to maintain 


a productive working life and participate as ‘active citizens’ – thus contributing to 
lower social costs.  
 


4. A shared responsibility to foster innovation 
 
The economic crisis has created a challenging environment for all stakeholders aiming to improve 
outcomes of people with diabetes (and other diseases).  


 Increased regulation and the growth of Health Technology Assessment and cost-
containment pressures have changed the landscape for access to medicines in all countries.  


 Within this evolving environment, all players have a shared responsibility to foster true 
innovation and ensure that government funding is allocated towards ‘value-based’ 
interventions which offer real benefits to patients, the health care system and the wider 
economy.  


 This environment challenges life sciences companies to focus their research efforts on areas 
that address the greatest unmet medical needs of patients and continually work with 
governments, regulators, professionals and patient to make sure they are meeting their 
evidence requirements.  


 On the other hand, governments are increasingly engaging in intersectoral dialogue with 
industry to ensure that regulatory systems are fair and transparent and that barriers to 
access to innovative medicines are minimised so that patients may access them as quickly 
as possible.  


 
 
Intersectoral collaboration 
 
As mentioned above, intersectoral collaboration may help ensure that innovative medicines reach 
patients as quickly as possible. There have been a number of very interesting initiatives at the EU 
level to foster innovation in diabetes, mostly in terms of diabetes research (see Box 1). The point of 
departure of all of these initiatives is that intersectoral collaboration between policymakers, 
industry, academia, and regulatory bodies is needed to ensure that research efforts translate into 
innovations that address unmet medical needs in patients, and that barriers towards delivering 
innovations to patients are minimised.  
 


Box 1. Examples of intersectoral collaborations in diabetes  
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 The DIAMAP (the Road Map for Diabetes Research in Europe) is funded by the European 
Commission and proposes a holistic approach to research planning in diabetes, which takes into 
account all of the complexity of diabetes presentation and epidemiology across different patient 
groups. (DIAMAP 2010) (see Case study 1) 


 


 The Innovative Medicines Initiative (IMI) is a joint undertaking of the European Commission and 
the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).  IMI aims to 
‘speed up the development of safer and more effective medicines for patients’ and ‘remove 
bottlenecks in the development of novel therapies’ in diabetes and other diseases (IMI Diabetes 
Platform 2013).  


 


 The European Healthcare Innovation Leadership Network Type 2 diabetes working group is a 
commercially-led initiative which aims to achieve intersectoral consensus on how value of 
diabetes innovations should be defined. For example, the working group concluded that 
innovations in diabetes medicines should focus on three key areas: arresting disease 
progression, reducing cardiovascular complications and reducing the side effects of treatment – 
in particular hypoglycaemia, weight gain and cardiovascular risks. (European Healthcare 
Innovation Leadership Network, 2010) 


 


Fostering innovation in diabetes: key approaches  
 
With the ageing of the population, the rising prevalence of diabetes and continued economic 
pressures on health care systems, the need to optimise patient outcomes and minimise the clinical 
and economic burden posed by diabetes continues to grow, as does the need for governments to 
focus funding on innovative interventions that will deliver true value to patients, the health care 
system and society.  Some key recommendations for how innovation in diabetes may be fostered 
within this context are: 
 


1. Government should ensure that incentives for innovation are maintained despite 
economic pressures 


 
Governments may help create a positive environment for the advancement of innovation despite 
economic pressures through a number of initiatives:  


 Financial incentives for innovative companies 


 Support for intellectual property rights protection 


 Protected funding for areas of highest medical need in diabetes, as has been done for cancer 
treatment, for example, via the Cancer Fund in the UK. 


 Transparent, efficient and flexible regulatory policies and processes, which are both 
evidence-based and responsive to new evidence, thereby ensuring the integration of 
emerging of emerging scientific data and innovative approaches into the review of new 
technologies. 
  


2. Define innovation based on the most critical unmet medical needs in diabetes 
 


 Industry should try to focus its research efforts on areas of greatest unmet needs for people 
with diabetes.  


 At the same time, it is critical that a holistic vision of diabetes care be taken by regulatory 
and Health Technology Assessment (HTA) agencies and regional/local payers so that 
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outcomes such as prevention of complications, reduced co-morbidities, improved quality of 
life and productivity are valued in the assessment of new diabetes medicines. 


 
3. Take a broad view of the costs associated with innovative medicines and other 


interventions 
 


 In today’s economy, short-term cost containment measures may achieve required cost 
savings but they may lose sight of the bigger picture in terms of where real economies of 
scale – and impact on the quality of care – may be made. 


 For example, diabetes drugs and devices only account for a relatively small percentage (6.2% 
in France and Italy, 10% in Spain) of total medical costs for diabetes. However, non-diabetes 
medicines are 3-4 times the cost of diabetes medications, and hospitalisation costs remain 
the main cost driver in the costs of diabetes.(Kavanos et al. 2012)  


 Thus efforts to draw better value from invested resources should take a broad view on the 
cost base of diabetes care and focus on areas where real quality improvements may be 
achieved.  


 Within this context, HTA agencies and payers should consider the full economic and clinical 
benefits conferred by new medicines, so that ‘value’ is a true reflection of the full value of a 
new intervention to patients and society in general. 
 


4. Remove barriers to the delivery of (and access to) innovative medicines to patients 
 


 There is huge variability within the EU in the time it takes between regulatory approval of 
diabetes drugs to their availability in clinical practice. There has been increasing 
collaboration at the EU level between industry and HTA agencies under the umbrella of the 
European Network for Health Technology Assessment (EUNetHTA) to ensure that Health 
Technology Assessment processes do not result in inordinate delays in access to patients in 
diabetes and other disease areas.( http://www.eunethta.eu ) 


 Governments may thus play an important role in working with their national HTA and 
reimbursement agencies to ensure that reimbursement policies are as fair and efficient as 
possible, so that interventions deemed innovative are made available to patients as 
quickly as possible. 


 Additionally, all efforts should be made to make supply chains as effective as possible, as 
suboptimal supply chain management may be a major barrier to access to care. (Smith and 
Yadav, 2012) Well aligned, efficient supply chains with fewer intermediaries can improve 
may result in lower retail prices because of fewer distribution mark-ups at each tier, as well 
as better quality monitoring, which is vital for the safety of patients. (Smith and Yadav, 
2012). 


 Finally, implementation of clinical guidelines and national plans may help guide practice 
towards the most effective treatments in light of up-to-date clinical evidence and help 
remove some of the inequities in access that exist within many countries. 
 


5. Ensure that medicines are used appropriately in clinical practice 
 


 Providing access to innovative medicines is critical, however ensuring that innovative 
medicines reach patients and are used appropriately is equally important if full benefits of 
innovative medicines are to be maintained over time.  


 Health care systems should have built in mechanisms to encourage continued appropriate 
use and patient adherence to all innovative medicines. Tactics may include implementation 
of clinical guidelines, therapeutic education, nurse- or pharmacist-led patient support, and 
follow-up care of patients, amongst others.  



http://www.eunethta.eu/
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6. Share innovations and ‘best practice’ across the health care system  


 


 Sharing of ‘best practice’ may also help disseminate the use of new interventions as 
professionals working in different settings may learn from each other of what technologies 
may be available for their patients.  


 For example, the Innovations Hub in Diabetes (NHS) is an online portal that was set up by 
NHS Diabetes in England to help showcase innovative approaches to diabetes care. It 
includes ‘diabetes success stories’ from across the UK in a number of areas including 
footcare, information technology, inpatient care, models of care, prevention and public 
health, social media, and type 1 diabetes. (http://www.diabetes.nhs.uk/innovations_hub/)2  


Key questions and issues for discussion  
 


Issue Checklist of key questions for policy makers 


Fostering innovation in a 
period of economic crisis 


How do we ensure that diabetes patients have access to the most 
effective new therapies whilst respecting budgetary pressures?  


 How can a shared vision of ‘value’ be adopted across all 
stakeholders that takes a holistic approach to diabetes? 


 Should special funds for diabetes care be set up (as has been 
done for cancer in the UK)?  


 What are the priority areas where recognition of innovation is 
needed in diabetes care?  


 What can be done within existing models of care to foster a 
more equitable distribution of innovative interventions and 
reduce inequalities of care? 


A shared responsibility for 
fostering innovation 


 What is the role for intersectoral collaboration at a national 
level to foster innovation in diabetes? 


 What role should/can industry play? What role should 
government play? What role can other stakeholders such as 
professional and patient groups play? 


 What should the key messages from ExPAND be on fostering 
innovation?  


  


                                                           
2 Please note that this website is now unfortunately closed and ownership has been transferred to NHS 
Improving Quality (NHS IQ). However, no further updates to the case studies are anticipated. 



http://www.diabetes.nhs.uk/innovations_hub/
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Case study 1: DIAMAP – fostering a holistic vision to diabetes research planning 
 
Sustained investment in diabetes research is needed to halt the diabetes epidemic (European 
Coalition for Diabetes, 2010). The DIAMAP RoadMap proposes a holistic vision to diabetes research 
planning and outlines a European strategy for diabetes research which addresses all aspects of 
diabetes (co-morbidities, prevention of complications, tailored therapies by subgroup, …)  
 
The 2010 DIAMAP report proposed the creation of a European platform for Clinical Research in 
Diabetes, with the aim of ensuring ‘equal access to and benefit from clinical studies for all individuals 
with diabetes in Europe’. (European Coalition for Diabetes, 2010)  
 
A prerequisite to achieving DIAMAP objectives is closer collaboration between academia and 
industry, and increased public investment in research in diabetes. These principles are consistent 
with the European Commission’s Europe 2020 Strategy, which sees public-private partnerships as 
the way forward and sees innovation as an engine for economic growth 
(http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm).  
 
DIAMAP identified the following research priorities : 


 Create a common infrastructure to facilitate the European diabetes research efforts 
and revolutionise the translation of basic science innovations to benefit all people 
with diabetes including special populations eg. children, older adults, pregnant 
women, socially disadvantaged groups. 


 Develop genetic and epidemiological approaches to preventing and predicting type 2 
and 2 diabetes 


 Lifestyle intervention strategies using genotyping and phenotying  


 New ways of preventing and treating complications 


 Improve coordination of European diabetes research by fostering collaboration 
between European academic institutions and industry as well as private-public 
funding agencies 


 Evaluate progress and return on investment as a result of implementation of the 
DIAMAP roadmap strategy for prevention and improved treatment of diabetes. 


 
Sources: European Coalition for Diabetes, 2010; DIAMAP 2010. 
  



http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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1. Headlines 
 


 The situation of children with diabetes at school is an example of how diabetes extends beyond the 
clinical sphere to permeate non-medical settings. 


 


 Despite legal frameworks across Europe that protect the right to mainstream education of children 
with diabetes, some children are being denied access to mainstream schools because of their 
diabetes.  


 


 If a school refuses to manage the care of a pupil with diabetes, parents have to be on call to deal 
with any situation that may arise and often have to give up full-time work to do so. 
  


 Children who are not able to manage their condition safely and securely at school experience some 
of the most severe and devastating barriers to holistic care – affecting their self-confidence, 
feelings of independence and social acceptance. 


 


 Achieving a truly holistic and person-centred approach to diabetes management for children 
requires close collaboration across, at a minimum, the education sector, the health service, children 
and their families.  


 


 Getting this right for children is important as this will set the scene for their future – society owes 
them a full chance at social integration.  
 


 What we should aspire to:  
 


“Diabetes is with me every day and for life and sometimes I hate it, but I’m glad that school life doesn’t 
constantly remind me of that and make me hate it even more. I hope and wish all my friends with 
diabetes get the same care at school as I do.“ 


(Nathan, a child with diabetes) 


 
 


2. The growing needs of children with diabetes:  
 


 Children are a priority group within the diabetes population:  the younger a child is at diagnosis, the 
longer he or she has to live with the risk of hyper- and hypoglycaemia as well as associated risks and 
complications. Diagnosis at a young age may also impact on a child’s personal and social 
development.  
 


 Diabetes is often a more serious condition in children than adults: evidence suggests that it leads to 
a greater risk of complications if diagnosed early in childhood as opposed to in adulthood.3 
 


 The prevalence of type 1 diabetes in children is increasing. There are approximately 112,000 
children and adolescents who have type 1 diabetes in Europe, with the UK, Russia, and Germany 
making the biggest contributions.1 Data from 20 population-based registers (the EuroDiab study) 
suggest that by 2020, there will be 160,000 children with type 1 diabetes aged 15 or under in 
Europe.2   
 


 A greater proportion of cases of type 1 diabetes are being diagnosed in very young children. If this 
trend continues, the  number of children younger than 5 years with type 1 diabetes will double 
between 2005 and 2020.2  
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 There has also been an increase in the number of children affected by type 2 diabetes, linked in 
part to the rise in childhood obesity.   
 


 Treatment and management of type 2 diabetes is more complex in children than in adults. More 
children and adolescents with type 2 diabetes tend to require insulin therapy than adults.  
 


 Both type 1 and type 2 diabetes require a substantial commitment to continuous care, 
management and support for children and their families. Maintaining good glycaemic control and 
preventing complications are critical throughout the course of disease.3  


 


3. Diabetes at school: testing the principles of integrated, patient-centred 
care and non-discrimination 


 


 Although often overlooked in the context of integrated care, the experience of children with 
diabetes at school is a major test of the principles of integrated and patient-centred care advocated 
in many policy statements.  
 


“Children with diabetes require medical care to remain healthy. The need for medical care does not end 
while the child is at school.” 


School Bill of Rights for Children with Diabetes, issued by Children with Diabetes 4  


 


 In practice, schools become a healthcare setting, providing the appropriate level of resources and 
support to ensure each child with diabetes can manage his or her condition throughout the school day in 
accordance with individual needs and capabilities.  
 


 All aspects of a child’s diabetes management must be addressed, so that they are able to:4 


 Do blood sugar checks 


 Treat hypoglycemia with emergency sugar 


 Inject insulin when necessary 


 Eat snacks when necessary 


 Eat lunch at an appropriate time and have enough time to finish the meal 


 Have free and unrestricted access to water and the bathroom 


 Participate fully in physical education (gym class) and other extracurricular activities, 
including field trips, as long as there are no risks to their health.  


 


 Legal frameworks across Europe support the rights of children with diabetes in school:  
o Children with diabetes are considered disabled for the purposes of anti-discrimination and 


equality laws, and as such are protected against discrimination.  
o Their right to a mainstream education is guaranteed in many European countries under the 


Education Act or equivalent, making it mandatory for schools to make all necessary 
resources available to allow children access to the medical assistance they need during 
school hours.  
 


 In practice, however, many schools are unable – or unwilling -- to accept responsibility for the 
management of children with diabetes. 


o  Parents may be told to send their child to a specialist school that caters for children with 
disabilities, thus effectively excluding their child from mainstream education. 


o If a school refuses to manage the care of a pupil with diabetes, parents have to be on call to 
deal with any situation that may arise and often have to give up full-time work to do so.4-6  







4 
 


o In a survey conducted by a national foundation for diabetes in Spain, one in four parents 
reported having a problem with their child’s school in terms of the management of their 
child’s diabetes. 
o 6% of children were refused admission because of their diabetes 
o 12% of children had to change schools.  
o 25% had to modify their dosing of insulin because the school did not cooperate with 


their initially prescribed regimen. 6  
 


Quote from a parent: 
 
“So what do you do? You don’t offer your child any schooling because his disease requires that he 
takes medication during school hours? You abandon your work to run to school every time he needs 
it? You cannot punish your child for having to take medication during school hours. “7 


 
• The experience of children at school may also have an effect on their health outcomes, 


particularly those who require insulin. It is increasingly recognised that continuous injection, 
through a pump or multiple injection therapy, throughout the day may achieve better glycaemic 
control than twice dosing in the morning and evening. However, experts suggest that, in the UK 
for example, the most common reason for specialists not prescribing continuous insulin 
injection regimens to children is lack of support of schools.5 


  


4. Gaps and shortfalls in existing guidance 
 
National and regional guidance on the management of children who require medication and/or medical 
assistance at school exists in most countries but it tends to be outdated and generic – ie. specific guidance 
on the management of children with diabetes rarely exists.  
 
Process recommended in existing guidance: 
 
Recommendations common across most existing guidance usually include: 


• Parents are responsible for informing the school about their child’s condition, with supporting 
documentation from the treating specialist. 


• Schools must set up an Individual HealthCare Plan for each child, outlining roles and 
responsibilities for all facets of their medical needs during the school day. 


• The school head must identify volunteers to take on responsibility for the child’s care, and 
ensure that they receive appropriate training to do so. 
  


However, there are many contradictions and areas of uncertainty within existing guidance, which fuel 
reluctance on the part of schools – and teachers – to take on a child with diabetes and leave parents unclear 
about what their options are for their children. For example: 


 
• Teachers – or non-teaching staff – are not obliged to take on responsibility for assisting a child with 


his/her medical needs – this role is purely voluntary. Therefore, if a school refuses or nobody 
volunteers to take on this role within a school, the parents have no legal recourse to appeal. 


• There is conflicting guidance as to what non-health professionals are or are not allowed to do, 
particularly concerning medication by injection. This results in fear of liability on the part of both 
teachers and schools.  


• Many teachers’ unions actively discourage their members from accepting any responsibility for 
administering medicines or doing other medical tasks at school, on the grounds that they may be 
liable if something goes wrong and that this falls outside of their duty of care.8  


• Individual Healthcare Plans are not always developed, and even if they do exist, the schools do not 
always have the resources to implement them. 
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• Lack of resources to provide systematic training for teachers and schools in assisting diabetic 
children is problematic both in terms of a) who provides the training from within the local health 
service or diabetes specialist services in hospital and b) the ability of school staff to take time away 
from their usual duties to provide this assistance to children.    
 
 


5. Possible solutions – what do we know works? 
 
Many countries, often prompted by active campaigning on the part of patient organisations, have 
introduced positive changes to improve the situation of children with diabetes in schools.5 Some promising 
approaches from different countries are listed below: 
 


i. School awareness campaigns 
 
Many patient associations across Europe have integrated messages targeted at schools into their 
awareness campaigns. The campaigns are clear that if full social integration of children with 
diabetes is to be a reality, then appropriate resources must be put in place in schools to enable 
children to manage their condition fully during the school day.   
 


ii. Legislation for children with diabetes in schools 
 


In Spain, patient organisations lobbied the government to pass a bill in 20109 that would: 
a) Promote the development of Individual Healthcare Plans in collaboration between health 


services, educational centres and patient/parent associations; 
b) Guarantee to educational professionals and canteen staff access to all information and 


training necessary to gain a full understanding of how diabetes and allergies may manifest 
themselves in school children; 


c) Make childhood diabetes training and information materials available to educational 
centres, including exchange of information on best practices; 


d) Improve the attention given to and the integration of children diagnosed with such 
conditions in all settings and activities at school. 
 


iii. Joint action with other NCDs/chronic conditions 
 


 In Ireland and the UK, diabetes organisations have joined forces with organisations representing the 
interests of children with other chronic conditions such as asthma and epilepsy to raise awareness of 
the need to respond to the medical needs of children in school. 10 11 The joint policy platform fits well 
with the joint policy discussions on NCDs which are taking place at the global, EU and often national 
levels.   
 


iv. Full integration of health standards and targets within schools 
 


 To help create accountability within the health service for what happens to diabetes ‘patients’ when 
they are at school, standards, targets and auditing criteria existing within the health care system 
should be embedded within educational settings.  
 


 An interesting example of this is an ‘exemplar’ which was developed to accompany the National 
Service Framework for Diabetes in the UK. It takes the example of a child with diabetes and tests it 
step by step against the standards set out in the NSF.12 
 


v. Better and systematic information to schools and parents and systematic training 
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 In the UK, the Juvenile Diabetes Foundation provides a resource pack for parents of children with 
type 1 diabetes to give to their child’s school (http://www.jdrf.org.uk/life-with-type-1/school-
resources ). In addition, each child is assigned a diabetes specialist nurse at the hospital, who runs 
training sessions at the school and at the hospital. This ensures that a consistent link is maintained 
between the child’s health care team and their school.  
 
 


vi. Joint protocols between education and health services 
 


• Regional framework agreements exist in many regions of Spain (protocolos de actuacion) and Italy 
(Intese). These agreements outline the entire chain of care (focused usually on the administration of 
medicines) linking educational and health services and outline roles and responsibilities of all 
agencies involved. Agreements usually involve the schools, the local health service, parents, and the 
relevant local/regional educational and health authorities.  
 


• The Royal College of Nursing in the UK issued guidance aimed specifically at schools: 
 


Recommendations from the Royal College of Nurses (UK) on supporting children with diabetes in 
schools13 
 


 All education staff involved with children and young people with diabetes to receive specific training 
to facilitate individual needs 


 Every school and early years setting to have an agreed guidance document on the management of 
diabetes in school 


 Every child or young person with diabetes to have an individualised management plan, agreed by 
relevant parties 


 Every child and young person with diabetes to be able to participate in all curricular and extra 
curricular activity 


 Every child and young person with diabetes to receive support to manage their diabetes to ensure 
glycaemia control. 


 
vii.  The role of diabetic specialist nurses in ensuring continuity of care 


 
• Paediatric diabetic specialist nurses provide critical support to families through ongoing education 


and training. Their presence has also been associated with reduced lengths of stay and hospital 
admissions for newly diagnosed children with insulin-dependent diabetes 14;15  
 


• In the UK and some Scandinavian countries, paediatric diabetes specialist nurses also act as a link to 
the school and offer staff dedicated training programmes for each diabetic child they have under 
their care. There remains, however, a shortage of paediatric diabetes specialist nurses in the UK at 
least 15 and many patient organisations have called for an increase in their number to ensure greater 
continuity of care and support for families of children with diabetes.  


  



http://www.jdrf.org.uk/life-with-type-1/school-resources

http://www.jdrf.org.uk/life-with-type-1/school-resources
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6. Policy implications – key questions for consideration 
 


 How well are the needs of children with diabetes met in schools in your country? What has 


worked/what gaps remain? 


 What opportunities might there be to strengthen guidance and policy frameworks that may 


improve the experience of children with diabetes in your own country? What, in your opinion, is 


the most likely ‘route’ to success? 


 What are the most significant barriers that need to be overcome? 


 What steps are needed to foster greater collaboration between the educational and health sectors 


on this issue? What actions can be taken and who is ultimately responsible for such joined-up 


working? 


 How do we make the case for better integration of children with diabetes in schools an 


overwhelming one? What data or arguments would be most powerful to achieve consensus for 


change in national governments? 


 How would you like to promote awareness of this topic in your government? How should this issue 


feature in the ExPAND toolkit? 
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1. The headlines  
 


 


 Therapeutic education is designed to train patients in the skills of self-management or 


adaptation of treatment to their particular chronic disease, and in coping processes and 


skills.  


 


 Therapeutic education has been recognised as a ‘missing link’ in holistic diabetes care. 


We must recognise the limitations of ‘paternalistic’, traditional medical models, now 


widely considered ineffective in living with and managing diabetes. 


 


 There is strong evidence for the cost effectiveness of therapeutic education in 


realising improved health outcomes, both in terms of the reducing healthcare costs as 


well as the impact of diabetes and its complications on patients’ quality of life. 


 


 Many excellent case studies across Europe show it is perfectly possible to implement 


therapeutic education at scale, but good practice remains far from the norm. 


 


 Implementing therapeutic education at scale requires a clear and shared view of the 


barriers to progress - and actions to take – across different stakeholder groups.  


National guidelines, clinical pathways and reimbursement / funding streams must act 


coherently to ensure therapeutic education is integral, not optional.  


 


 Professional commitment must be genuine, and healthcare providers must consider 


the training, logistical and organisational barriers to therapeutic education service 


models.   


 


 Patient and community groups must help co-design therapeutic education, and make 


sure it suit the needs of different cultural and ethnic groups.  


 


 Individual motivation is at the heart of effective self management. Therapeutic 


education cannot simply be ‘done’ to patients, healthcare professionals must value the 


patient’s own goals for quality of life and recognise them as co-therapists in their own 


condition, making best use of proven pedagogical approaches in support of behavioural 


change 
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2. Therapeutic education – key definitions 
 


Probably the most helpful definition of therapeutic education was developed by the WHO in 


1998: 


 


 Health care providers tend to talk to patients about their disease rather than train them in 
the daily management of their condition.  


 


 Therapeutic patient education is designed... to train patients in the skills of self-managing 
or adapting treatment to their particular chronic disease, and in coping processes and 
skills.  


 


 It should also contribute to reducing the cost of long-term care to patients and to society. 
 


 It is essential to the efficient self-management and to the quality of care of all long-term 
diseases or conditions, though acutely ill patients should not be excluded from its benefits.  


 


 Therapeutic patient education is education managed by health care providers trained in 
the education of patients, and designed to enable a patient... to manage the treatment of 
their condition and prevent avoidable complications, while maintaining or improving 
quality of life.  


 
WHO Europe 19981 
 


 


 


There are several key components that must be developed together to make therapeutic 


education effective. These are illustrated in the figure below. 


 


Fig.1 Components of therapeutic education – Diabetes UK 20092 
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3. The proven value of therapeutic education 
 


 Therapeutic education is now recognised as the missing link in effective diabetes care. 


Traditional ‘medical models’ of care featuring prescriptive patient education geared towards 


achieving patient compliance with existing medical regimens and where therapeutic goals 


were set by health professionals alone, are now widely recognised as ineffective in diabetes 


care.3 


 


 Study-based approaches for therapeutic education have been successfully translated into 


mainstream care settings with sustained results in patients.4 


 


 There is strong evidence that therapeutic education is effective in stabilising blood glucose 


levels, reducing diabetes-related complications, improving patient quality of life and 


reducing hospital and other costs of care.  


 


 Structured self management and education has been shown to have: 


 


 Delivered clinically significant improvements in HbA1c levels and reduction of incidence 


of hypoglycaemia for those with Type 1 diabetes, sustained for up to 12 years post-


intervention5 and improvements in quality of life up to 4 years after the intervention6  


 Reduced amputations in diabetic patients by 80% over 10 years in diabetic patients7  


 Achieved a reduction in incidence of Type 2 diabetes of 43% at 8 years amongst those at 


high risk8 


 


 Therapeutic education is effective within a variety of care settings. Whilst most of the 


evidence for therapeutic education is in primary care settings and is focused on weight 


reduction and dietary control in obese patients, therapeutic education programmes may be 


equally effective in secondary care settings (eg. diabetes clinics in hospital). The chosen 


approach will depend on existing care pathways as well as available resources. 


 


 Therapeutic education is both necessary and effective for all people with diabetes, 


regardless of the type of diabetes (type 1 or 2) or treatment. For example, Germany has 


implemented programmes for patients with non-insulin dependent type 2 diabetes all the 


way through to patients on intensified insulin therapy.  


 


 Programmes should be tailored to the specific needs and priorities of each patient at that 


given point in his or her care and include the appropriate combination of approaches 


needed (eg. prevention of weight gain, dietary modifications, exercise, glucose 


management, etc).  
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4. Patient motivation – the ‘make or break’ for therapeutic education 
 


 Individual motivation is at the heart of effective self- management and behaviour change, 


thus is it critical to understand what different factors may impact upon an individual’s 


motivation (see figure 2 below).  


 


 It is critical to recognise that quality of life is probably a much stronger basis for individual 


motivation than many of the ‘clinically-defined’ outcomes upon which the success of a given 


therapeutic education intervention may be measured. Expressing goals of treatment in a 


way that is motivating for the individual is thus critical. For example, an over-emphasis on 


the risk of complications may backfire with some patients and result in greater despondency 


or fatalism on their part, as opposed to empowering them to seek control over their 


condition.9 


 


Fig 2: Factors influencing patient motivation (Golay 2008) 


 
 


 The goal of therapeutic education should always be that the patient effectively becomes 


the co-therapist. Care must be taken to avoid a paternalistic approach based on a one-way 


transfer of knowledge from physician to patient: instead, therapeutic education should be 


seen as a continuous dialogue and reciprocal exchange between the patient and his or her 


care team. 


 


  Consideration for the social support and life circumstances of each individual, and how 


these may affect his or her ability and willingness to engage in a therapeutic education 


approach, is essential. 


 


 Therapeutic education must engage with the patient as a whole, and not be limited to 


health issues or outcomes solely linked to diabetes.  Patients need to be empowered to 


manage whatever co-morbidities they may have  alongside diabetes, and understand the 


links between them, with the ultimate goal to achieve better quality of life overall. The 
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impact of co-morbidities on the success of therapeutic education initiatives should also be 


considered. For example, depression, coupled with other psycho-social factors such as a 


chaotic lifestyle, is known to affect the ability of people living with diabetes to follow their 


treatment prescriptions and self-care recommendations10 11 


 


5. Implementing therapeutic educations – factors behind successful 
models   


 


 
Empowerment is not a technique or strategy, but rather a vision that guides each encounter with our 
patients and requires that both professionals and patients adopt new roles. 3 
 


 


Studies to date suggest that a number of critical success factors must be met to secure effective 


delivery and mainstreaming of therapeutic education models: 


i. An individualised approach:  Tailored approaches are needed to provide the appropriate 


education to individuals based on their cultural, linguistic, socioeconomic and clinical 


characteristics.  


ii. Professional commitment: Practical experience of implementing therapeutic education 


models suggests that health professionals must be genuine in their acceptance and wish for 


patients to become co-pilots in the management of diabetes and be willing to accept the 


new and changing roles that may be required for effective therapeutic education. (eg. the 


introduction of diabetes nurses as ‘educators’)12 


iii. Professional training: Training is key to ensure that care professionals can deliver effective 


therapeutic education to their patients.12  In single payer systems (eg. the UK), such training 


should be offered to professionals as a condition for them to engage in therapeutic 


education. In health insurance-based health care systems (eg. Germany), training should be 


a mandatory requirement for insurers to remunerate professionals for delivering 


therapeutic education programmes. Such approaches can quickly ensure a high level of 


engagement and participation amongst care professionals.13  


iv. Organisational readiness: Workforce training and awareness are needed across the 


different professions (e.g. primary care physicians, specialists, nurses, nutritionists, and 


psychologists) involved in the diabetes care team so that culture is shifted across the entire 


spectrum of care to make place for therapeutic education. 


v. An integral part of the diabetes care pathway: Therapeutic education needs to be 


embedded into national standards, pathways of care, guidelines, and auditing standards so 


that it is not viewed as a ‘nice to have’ but as an integral component of care. 


vi. Continuous service design: Comparisons between ‘one off’ models of therapeutic education 


(eg. DESMOND study in the UK) and ongoing patient education programmes (e.g. ROMEO in 


Italy) suggest that an ongoing model of education and care results in more lasting 


improvements in clinical outcomes. 12,14 
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vii. Proven pedagogic approaches: Therapeutic education interventions should be based on 


proven pedagogic approaches. For example, patient education is more effective at 


improving glycaemia in adults with long-duration diabetes when it includes cognitive 


behavioural strategies.11 


viii. Practical choice of care setting: Choosing the settings for delivering therapeutic education 


services require careful consideration, both in terms of what is convenient and accessible to 


patients as well as what makes best use of available resources. For example, several studies 


have suggested that telemedicine can be equally as effective in terms of glycaemic control 


and patient satisfaction as face-to-face education.15 


 


6. Case studies  
 


GERMANY – implementing therapeutic education at scale  


Perhaps more so than any other European country, Germany has demonstrated the benefits for 


national rollout of therapeutic education models across a full spectrum of diabetes care. 


Community-based therapeutic education has been a reality for many patients with diabetes since 


1991. This achievement is particularly encouraging given the decentralised nature of the German 


insurance-based German Health care system - endorsement and collaboration from each sickness 


fund has been required to make national implementation a reality. 


Different programmes have been devised to target the needs of patients with non-insulin dependent 


Type 2 diabetes, those on conventional insulin treatment (types 1 and 2) and intensive insulin 


treatment (types 1 and 2).  


The different programmes are all interesting examples of effective mainstreaming. First, models of 


therapeutic education were tested in various clinical trials. They were then piloted in non-trial 


settings (actual practice) and an economic evaluation was carried. Population-based prospective 


studies were also implemented to determine the effects of the programme on the quality of patient 


care.  


The programme leads presented this combined evidence to German health insurers, who were 


persuaded to fund the programme as a result. Training was subsequently made a mandatory pre-


requisite for remuneration of professionals by insurers. As a result, today thousands of physicians all 


over Germany have participated in the postgraduate courses of the programme and material for 


several million patients had been compiled by the physicians.  


 (From Gruesser M et al, 2005) 


UNITED KINGDOM – The Dose Adjustment for Normal Eating (DAFNE) Programme 


The DAFNE model is recognised by the UK Department of Health as an exemplar structured 


treatment and teaching programme (STTP) for people with Type 1 Diabetes and is based on earlier 


models from the 1970s, sometimes referred to as Geneva – Dusseldorf models.16 
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The original DAFNE study model ran from 2000 to 2001 and comprised a 5-day therapeutic 


education course with a booster session 6 weeks later, delivered to groups of up to eight by two 


trained diabetes educators. It helped people to estimate carbohydrate in each meal and inject the 


right dose of insulin, so promoting flexible, intensive insulin therapy in support of a flexible, varied 


diet with no forbidden foods.17 


The DAFNE study population has since been the subject of considerable clinical and economic 


analyses seeking to establish the potential benefit of the model for mainstream implementation. For 


example, an economic evaluation of the DAFNE study showed that the model had the potential to 


save the NHS an estimated £2237 per patient over 10 years, increase life expectancy of people with 


diabetes by 5 years, and could effectively pay for itself within 5 years due to reduced rate of 


development of diabetic complications.18  The 5 day course also reduced total insulin use by 16% – 


equivalent to a saving of £60-70 per annum for a patient weighing 70kg.17  


The wider implementation of DAFNE showed promising results similar to the original trial, 


demonstrating sustainable improvements in HbA1c and quality of life among adults with type 1 


diabetes, and the programme leads noted the proven potential of the models for further rollout 


both nationally and internationally.4  


ITALY  - Rethink Organization to iMprove Education and Outcomes (ROMEO) 


A 4-year pilot programme showed that the proven and beneficial clinical, cognitive, and 


psychological outcomes of therapeutic education on lifestyle and behavioural changes for people 


with Type 2 diabetes could be reproduced as a cost-effective and pragmatic intervention across 


thirteen hospital-based diabetes clinics in Italy.  


Group educational activities were both relatively frequent (running for 2 hours every 3 months) and 


imaginative, involving group work, hands-on activities, problem solving, real-life simulations, and 


role playing. Group work was complemented by a minimum of one individual consultation per year, 


or whenever deemed necessary by operators, or upon request. 


The pilot showed group education interventions can be cost-effective and practical service models 


can achieve excellent results, even when operating within the resource limitations of busy clinics, 


achieving lowered HBA1C, fasting glycaemia, cholesterol, blood pressure, body weight and BMI 


compared to control groups. It also demonstrated improved health behaviours, quality of life and 


knowledge of diabetes in participating patients.  


The programme leads highlighted that the successful implementation they observed required the 


reallocation of tasks, roles, and resources and a change in providers’ attitudes from the traditional 


prescriptive approach to a more empathetic role of facilitator. To this end, they paid close attention 


to the needs of local operational leads tasked with transferring group care within their clinics. They 


provide them training in the principles of adult education and supporting resources, such as an 


operating manual (available in an online appendix), teaching materials, logistical support, and 


supervision. The ongoing support offered through the ROMEO was a possible differentiating factor 


from other studies of ‘one off’ educational interventions that had been less successful.  


(From Trento M, 2010) 
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7. Policy implications - key questions to consider 
 


 What is your experience of therapeutic education in your own country? What has 


worked/what gaps remain? 


 What barriers or opportunities might there be to maximise the potential of therapeutic 


education in your own country? What, in your opinion, is the most likely ‘route’ to success? 


 What are the levers to embed cultural changes and greater recognition of the values of 


therapeutic education amongst care professionals? (i.e. professional training and 


qualifications, care standards?) 


 How do we make the case for therapeutic education an overwhelming one? Of the 


evidence and arguments in favour, which are most useful at winning a consensus for change 


in national governments? 


 What do you need to promote awareness of therapeutic education amongst national 


government? How should the issue feature in the ExPAND toolkit? 
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1. Headlines  
 


 Diabetes prevention is essential for sustainable healthcare systems –diabetes may 


well be ‘the epidemic of the 21st Century’ but much can be done to reduce the 


burden of disease and its complications. 


  


 Reversing the diabetes epidemic will require urgent and substantial changes to 


health behaviours – combining a variety of different approaches that target the 


whole population (primary prevention), high risk groups (secondary prevention) and 


those living with diabetes (tertiary prevention). 


 


 Diabetes prevention is effective –a substantial body of evidence supports the cost 


effectiveness of prevention. Studies have demonstrated that lifestyle and 


behavioural interventions in high risk groups can significantly reduce the progression 


to diabetes.  


 


 The major challenge facing policy makers is implementing diabetes prevention in 


‘real world’ settings. There are many encouraging case studies, however the 


barriers to mainstream implementation must be understood and addressed if 


prevention is to be successful.  


 


 National strategies for diabetes prevention will be essential – ‘whole spectrum’ 


diabetes prevention is a complex, long term and multi-agency undertaking. Clear 


central leadership will be necessary to set the national vision and tackle barriers to 


progress. 


 


 Health care systems will need to adapt to new models of care, embracing for 


example new professional roles, community care settings, individual motivation and 


empowerment in support of behaviour change, and outreach and engagement for 


vulnerable and excluded groups. 


 


 Prevention must be a shared undertaking across all non-communicable diseases, 


and across all society. Diabetes shares many risk factors with other non-


communicable diseases, such as poor diet, lack of exercise, and obesity. ‘Health’ 


alone is unlikely to reverse changing lifestyle and environmental factors behind poor 


health behaviours.  
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2. Prevention in diabetes: conceptual models 
 


Diabetes prevention is essential for a sustainable healthcare system. Today, millions of Europeans 


have diabetes, with millions more at high risk of developing the condition. Type 2 diabetes 


constitutes 90% of cases1 around the world yet much of the burden of diabetes is preventable.  


i. Prevention across the ‘blood glucose continuum’  


Diabetes is not a disease defined by a simple threshold. Individuals may progress from healthy 


glucose tolerance into pre-diabetes and finally to a diagnosis of diabetes. Glycaemia and its 


associated microvascular and macrovascular risks extend far beyond those with diabetes or those at 


high risk of developing the condition.2 3 4 


In this context, prevention is best viewed in the context of a ‘blood glucose continuum.’ Effective 


prevention strategies are those that identify and assess risk and target interventions and resources 


accordingly. Their success is measured by the extent to which interventions slow, prevent or reverse 


anticipated progression. 


ii. The case for societal approaches to prevention: the community-clinic partnership model 


The reversal of the diabetes epidemic requires urgent and substantial changes to health behaviours5 


and a whole-system approach.  This includes: 


 Wider partnerships to tackle the deep-rooted environmental determinants that 


engender poor lifestyles and behaviours (primary prevention).  


 Screening and referral to effective prevention programmes based in the community for 


those at risk (secondary prevention).  


 Personalised, accessible and multi-disciplinary care for those living with diabetes and its 


complications (tertiary prevention).  


The community - clinic partnership model for diabetes prevention 


 


(Albright A, 2011) 
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3. Diabetes prevention: the evidence so far 


Diabetes prevention is a mature science, supported by compelling evidence from major clinical 


trials over the last few decades.6 


i. Primary prevention 


Primary prevention is likely to have considerable benefits although the evidence for the cost 


effectiveness of diabetes-specific interventions in the wider population needs further 


development . However, the case for lifestyle and behavioural change remains strong, especially 


given the shared risk factors between diabetes and other non-communicable diseases, such as 


cardiovascular disease and stroke. Weight loss and physical exercise for example not only improve 


insulin resistance and hyperglycaemia, but also reduce dyslipidaemia (high blood cholesterol) and 


hypertension.5  


Key knowledge: risk factors for diabetes 


Many of diabetes’ individual risk factors are well evidenced, and include: 


Modifiable factors – those which interventions can aim to address: impaired glucose tolerance, 


hyperglycaemia, obesity and overweight, lack of exercise, unhealthy diet, hypertension (i.e. high 


blood pressure) and lipid disorders (e.g. high cholesterol), depression. 


Non-modifiable risk factors - useful in the identification of individuals who would benefit from 


making lifestyle changes: Age (> 40), family history of diabetes, ethnicity, women with gestational 


diabetes or babies weighing > 4kg at birth, history of cardiovascular disease. 6 


 


ii. Secondary prevention 


To date, the strongest evidence for cost effective diabetes prevention relates to secondary 


prevention. Studies show that combined but modest lifestyle changes involving diet and physical 


exercise in high risk groups have major benefits. The Finnish Diabetes Prevention Study and US 


Diabetes Prevention Programme both demonstrated a reduction in incidence of diabetes amongst 


people with Impaired Glucose Tolerance of 43% at 8 years and 34% at 10 years respectively. 7 8 


Pharmacological intervention has also been recommended as an option for those that have not 


responded well to lifestyle and behavioural-based interventions, although the evidence needs 


further development.5  


Key knowledge: secondary prevention models in diabetes 5 9 


Effective secondary prevention models for those at increased risk are based on several key steps: 


1.  Identification of those at higher risk  


2. Measurement of risk  


3. Intervention to prevent the development of Type 2 diabetes 


4. Continuous intervention and quality management  
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iii. Tertiary prevention:  


Prevention is equally vital for those already diagnosed with Type 1 or Type 2 diabetes in order to 


reduce the macrovascular complications of diabetes10 11 (e.g. coronary artery disease, peripheral 


arterial disease, and stroke) and microvascular complications (e.g. diabetic nephropathy, 


neuropathy, and retinopathy).12  Prevention should thus be holistic across both diabetes and its 


complications in order to be most effective.  


iv. Prevention in ‘hard to reach’ populations  


Socially excluded and vulnerable groups face a higher burden of diabetes and greater barriers to 


prevention and care. 4  The risk of developing diabetes is 2.5 higher in the lowest socio-economic 


groups than the general population, and up to six times more likely in black and minority ethnic 


groups. 13 


Disadvantaged  groups have been shown to face barriers to quality and consistent  preventative 


services and poor care due to low staff morale and low awareness of diabetes prevention.14 


Prevention programmes must be sensitive to the needs, cultural and religious norms of individuals 


and ensure their involvement in intervention design and delivery to achieve maximum success.  


 


4. Translating evidence into action – major case studies 
 


As with most prevention initiatives, the challenge is to design programmes that can be 


implemented, measured and evaluated in the “real world”. Early reports are encouraging, however 


more investment will be needed to test whether the mainstream rollouts of interventions are 


feasible under different circumstances. 4 6 


 Case study 1: Finnish Diabetes Prevention Study (DPS)  


The evidence: The Finnish DPS was one of the first major trials to demonstrate the effect of lifestyle 


interventions in preventing Type 2 diabetes amongst overweight or obese people with Impaired 


Glucose Tolerance (IGT).5  At 2-year follow-up, the incidence of Type 2 diabetes in the intervention 


group was less than half that observed within the control group. Furthermore, the incidence of 


diabetes in the intervention group that achieved all five lifestyle goals  - healthy body weight, 


physical activity, and intake of fibre, fat and saturated fat - was zero for at least 7 years after the end 


of the intervention. 7  Diabetes had, in effect, been entirely prevented in this group.  


Implementation: The Finnish Diabetes Association has since led the Development Programme for 


the Prevention and Care of Diabetes in Finland 2000–2010 (DEHKO). The programme provides an 


overarching strategy spanning primary to tertiary care, for example combining an alliance of 


activities to promote the health of the entire population alongside efforts to promote early diagnosis 


and management in tertiary care.5 Pilot studies assessing practical models and cost effectiveness are 


on-going  and wider population roll out is expected shortly. 
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 Case Study 2: US Diabetes Prevention Programme (DPP)15  


The evidence: the US DPP is the largest diabetes prevention trial ever undertaken. The study showed 


that lifestyle interventions, such as a 5%–7% weight loss and performing brisk walking for 150 


minutes/week, could reduce the risk of developing Type 2 diabetes by 58% after 3 years. 


Implementation: The US National Diabetes Prevention Programme aims to recreate the success of 


the US DPP at scale and is composed of four main components: 


 Training: build a workforce able to deliver the programme 


 Recognition and quality: quality assurance, sustainable funding, and programme registry  


 Develop intervention sites: build infrastructure and provide the programme 


 Health marketing: support uptake and referrals to the programme 


To date, the programme has made real progress towards implementation, and has developed 


community-based group lifestyle programmes which cost less than $250 per participant per year.The 


programmes are cost effective and achieve significant weight loss.  The Diabetes Training and 


Technical Assistance Center has also been created to oversee the training of lifestyle coaches. Some 


122 sites have been identified for delivery, and new partnerships and reimbursement mechanisms 


have been set up to link the implementation programme with the voluntary sector, providers and 


payers.  


(Albright A2011, Knowler WC et al 2009) 


5. Implementing diabetes prevention policies –issues to consider  
 


The challenge now facing many countries is how best to respond to the clinical evidence from major 


prevention trials and implementation programmes. For policy makers, this means targeting limited 


resources on programmes that will be deliverable within existing budgets, capacity and system 


readiness and most importantly, deliver real outcomes to patients. 


 Embedding prevention  in national plans  


Diabetes requires an alliance of stakeholders and interventions across the ‘blood glucose 


continuum’ from primary to tertiary prevention across government, healthcare, patient groups, 


community organisations, academia, and industry. National strategies should lead a clear vision for 


what is to be achieved, how, by whom, what resources are available, what risks and barriers need to 


be overcome, and how success will be measured. 5 5 9 15 Tools are available to help guide the 


development of national strategies. 


Key resources: national strategies for prevention 


IMAGE Toolkit:  http://www.image-project.eu/ 


Diabetes Prevention In Practice and the Active in Diabetes Network: 


www.activeindiabetesprevention.com 



http://www.activeindiabetesprevention.com/





 
 


7 | P a g e  
 


Strong leadership from policy makers at the national and regional level is essential to coordinate 


complex, multi-faceted prevention strategies, for example in providing clear policy objectives and 


direction to health care systems, or via legislative options to tackling legal, financial and 


organisational barriers to change. 


Population-level screening is still under debate. While evidence suggests that earlier, intensive 


treatment of diabetes is effective, it remains unclear who to screen, how often, and what to do with 


those needs that are identified. Screening in itself will only be valuable if associated responsibilities 


concerning data capture, intervention and referral are in place. 


 All cost effectiveness is ‘local’ 


National programmes will require country and population specific economic analyses and 


feasibility studies that are relevant to the local and national setting. Cost-effectiveness estimates 


are highly sensitive to local parameters, meaning interventions that have been proven to be cost 


effective in one setting or population may not be so in another.5 5 


 Outreach and engagement for high risk populations 


Prevention must always have a clear plan of action for community engagement or co-production, 


including high needs and/or excluded groups. If a programme does not consider the needs, values 


and behaviours of high need and vulnerable populations, it will be unlikely to realise maximum 


benefit. 6 13 For example, social media offers substantial opportunities to target health prevention 


messages at different groups across the whole population.  


 Prevention programmes must have organisational support  


Preventive models of care can be challenging and require new ways of working,  for example 


between diabetic nurses and GPs in primary care, or prevention managers tasked with care 


coordination and delivering lifestyle interventions. 9 


Without training and support, organisations may struggle to implement and evaluate new 


procedures and prevention models. A screening programme for Type 2 diabetes in deprived areas 


of England for example revealed inconsistencies in screening protocol, lack of quality control and 


adequate diagnostic testing after a positive screening test, and a lack of systems for routine data 


collection on screening  - demonstrating the extent to which poor organisational preparedness and 


inadequate staff training can seriously undermine ‘well intentioned’ prevention programmes. 4  


 Behaviour change requires patient empowerment 


Effecting lifestyle change cannot be ‘done’ to patients - experience to date shows that engagement, 


participation and compliance with interventions are major considerations for effective diabetes 


prevention.4  Equal attention must be paid to empowering individuals so they can themselves 


achieve and maintain lifestyle changes.  This approach requires recognising the importance of 


individual empowerment and the application of motivational tactics such as goal-setting, action 


planning, and support and encouragement to maintain change and manage setbacks.6 9  
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 Diabetes prevention must to tackle underlying socioeconomic determinants of health  
 
Healthcare services alone cannot reverse the tide of diabetes (IDF 2007). Variation in prevalence of 


diabetes between populations can be explained by differential exposures to ‘obesogenic 


environments’.16  Policy makers  must consider the value of health in all policy approaches,  and 


take steps to embed health as criteria for sustainable development that encourage environments 


and conditions within our communities that are conducive to achieving and maintaining an active 


lifestyle and healthy eating habits. Lead-in times for environmental approaches for the prevention 


of diabetes may be considerable, making the issue of consolidating wider societal alliances an 


urgent priority in the context of the ‘diabetes epidemic’. 


6. Policy implications - key questions for discussion 
 


 What is your experience of diabetes prevention in your own country? What has worked 


best/least? What are the gaps remaining? 


 


 How can policy makers build stronger alliances in support of diabetes prevention, both 


across other areas of non-communicable diseases, and across wider society? 


 


 What is the ideal role for governments in leading ‘whole system’ approaches for diabetes 


prevention (e.g. in formulating national strategies and policy directives, raising awareness, 


or exploring legislative solutions to legal and organisational barriers?) 


 


 What are the barriers to implementing prevention in the healthcare system, and how 


should these be identified and addressed? 


 


 What are the barriers to winning greater recognition amongst policy makers, if any, and 


what can be done to gain acceptance and raise awareness of the importance of prevention? 


 


 What do you need to promote awareness of prevention amongst national government? 


How should the issue feature in the ExPAND toolkit? 
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1. Multi-disciplinary working is essential for effective  care and management of diabetes 


 
Multi-disciplinary care has been widely recognised as an essential component of the chronic disease 
management models needed for the effective care and management of diabetes and its 
complications.1,2 Such models are necessary to offer patients timely access to the wide range of 
preventive, diagnostic, and therapeutic interventions they may require to address all the co-
morbidities and complications that may arise over the course of their disease.3 Moreover, their 
importance is likely to grow as patients with diabetes also present with other co-morbidities, a core 
focus of the European Joint Action on Chronic Diseases. 
 
Practical experience of mainstream implementation of multi-disciplinary care has not, however, 
been without complications, with studies highlighting the most cost-effective returns on ‘high need’ 
patients, the importance of parallel supporting initiatives to embed change and the low probability 


of immediate cost savings.4,5,6,7 A particular issue is how well configured the primary care system is 
to accommodate collaboration between different professionals, not to mention between primary 
and secondary care.  
 
Thus, despite the obvious urgency for implementation, optimal models for multi-disciplinary care are 


still neither widespread nor well evidenced,6,8,9 and the feasibility of implementing diabetes care 
teams in practice will still need careful consideration by policymakers in light of their existing health 
care systems and care delivery patterns.  
 


Table 1.Multi-disciplinary care – key issues and questions to discuss 
 


Issue Checklist of key questions for policy makers 


Planning for effective multi-
disciplinary care 


How do we ensure investment in service redesign returns the 
maximum benefit to patients?  


 What are the risks and outlays involved in implementing multi-
disciplinary care?  


 How do we ensure the patient is placed at the centre of multi-
disciplinary care, for example via patient-led care planning? 


 What are the likely organisational, cultural, or professional 
barriers to multi-disciplinary working, and how are they best 
overcome? 


 How do we bring about an increase in non-clinical supporting 
roles? 


 Who is ultimately accountable to the patient for their clinical 
outcomes in a multi-disciplinary environment? 
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Defining the scope of the 
multi-disciplinary team 


 Which professionals and care roles are essential component of 
the multi-disciplinary team?  


 How should patient education, care coordination and 
psychological therapies feature? 


 How should the multi-disciplinary team differ across primary, 
secondary and tertiary prevention? 


 Is primary care the logical default setting for multi-disciplinary 
working? 


 


2. The need for multi-disciplinary care in diabetes 


 Multi-disciplinary care is best viewed as a response to chronic disease and multiple co-
morbidities. Leading commentators have observed that the traditional and often 
fragmented organisation of national healthcare systems is poorly prepared to offer patients 
with chronic conditions the continuity and coordination of care needed throughout the 
course of their condition. Moreover, such models are simply not designed to cope with the 
rising number of people living with one or more chronic conditions, which tend to require 


multiple ongoing interactions with the healthcare system to be managed effectively.1,2 As 
mentioned above, this principle has been at the root of the European Commission-led Joint 
Action on Chronic Diseases. 


 Diabetes can be viewed as an archetypal chronic condition, as it can result in a variety of 
complications, such as eye complications, kidney disease, coronary heart disease, 
neuropathy, foot ulcers and peripheral vascular disease. Given that each complication may 
need specialist care, the risk of duplication or contradiction inevitably increases, posing 
serious risks and frustrations to the diabetic patient.8,10 The same holds true for the 
management of co-morbidities (e.g. overweight, hypoglycaemia, hypertension), which are 
thought to affect up to 85% of patients with diabetes.11  


 Diabetes has been a test-case for chronic disease management models that incorporate 
multi-disciplinary care.3 Major studies such as the Danish Steno 2 Study and UK Prospective 
Diabetes Study have shown that intensive targeting of multiple risk factors can reduce 
morbidity from micro-vascular complications12 and reduce by as much as a half mortality 
from cardiovascular and renal disease.13,14 Both of these studies were conducted in the 
community setting, and in the case of the Steno 2 study, intensive support was provided by 
multi-disciplinary teams, consisting of a doctor, a nurse, and a clinical dietician.4 


 
3. Defining the scope of the multi-disciplinary team 


Example: defining the composition of the multi-disciplinary team 


The UK National Institute for Clinical Effectiveness has stated that the range of professional skills 
needed for delivery of optimal advice to adults with diabetes should be provided by a 
multidisciplinary team. Such a team should include members having specific training and interest 
to cover the following areas of care:15 


 education/information giving 
 nutrition 
 therapeutics 
 identification and management of complications 
 foot care 
 counselling 
 psychological care 
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Evidence shows that people with diabetes can require access to a range of professionals.  For 
example, a Dutch study found that diabetic patients accessed on average 4.3 different disciplines of 
healthcare providers in a year. Of these, 96% contacted a GP-practice, 63% an ophthalmologist, 24% 
an internist, 32% a physiotherapist and 23% a dietician.16 


 


4. Evidence supporting the value of multidisciplinary care in diabetes  


The evidence base supports a number of professional and care roles taking their place in the multi-
disciplinary team: 


 
 Specialist diabetes inpatient teams have been shown to be cost effective in reducing 


prescribing errors, improving patient outcomes, reducing length of stay, increasing day case 
rates and reducing the number of admissions.17 


 Nurse and pharmacist-led diabetic care in the community setting has been shown to 
dramatically improve outcomes. There is consistent evidence that case management led by 
a nurse or pharmacist with the authority to make independent treatment decisions can 
significantly reduce HbA1C levels by as much as three times compared to usual care.18 


 Nurse-led care has been shown to reduce urgent care/emergency room visits and 
hospitalizations for preventable diabetes-related causes when compared to normal care.19 
Therapeutic education is also ideally provided to patients by nurses with specific diabetes 
training.  


 Pharmacist-led care is also promising, given that pharmacists may see people with diabetes 
on average up to seven times more often than other health-care providers.20 Pharmacists 
may also play a key role in encouraging adherence to medications, a considerable problem 
in diabetes.4  


 Footcare specialists in multi-disciplinary teams are also widely recognized as effective. The 
multidisciplinary treatment of foot ulcers, close monitoring, and education of people with 
diabetes and healthcare professionals can reduce amputation rates by up to 85%.21  


 Psychological interventions may improve metabolic outcomes in people with diabetes22 
given the proven linkages between depressive symptoms, raised HbA1C levels and severe 
hypoglycaemic episodes.23,24 The American Diabetes Association ‘Standards for Medical Care’ 
2012 clearly states that emotional well-being is part of diabetes management, and 
recommends ‘to incorporate psychological treatment into routine care rather than waiting 
for identification of a specific problem or deterioration in psychological status.’25 


 Personalised education and care coordination roles improve outcomes. For example, one 
study noted that the intensively treated type 2 diabetic patient may be expected to take 
eight or more drugs each day, not including any necessary drug treatment of concomitant 
diseases.4 Research has shown that assigning a ‘care ambassador’ (i.e a non-clinician 
coordinator) to the families of children living with diabetes can reduce the risk of acute 
diabetes-related complications for children.26 


 Lifestyle, physical activity and dietary coaches has been shown to be effective in the 
prevention of Type 2 diabetes. For example, the Finnish Diabetes Prevention Study 
demonstrated that access to a mix of lifestyle coaching for physical exercise, dietary control 
and weight loss was able reduce the incidence of Type 2 diabetes by as much as 46%.27 
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5. The challenge of implementing multi-disciplinary care: 


 


 The scale of the organisational challenge needed to implement multi-disciplinary should 
not be underestimated.  Implementing a multidisciplinary approach to care can completely 
revolutionise the way care is offered. Moving from a loose network of ‘solo operators’ to a 
team-based approach represents a huge cultural shift, particularly in primary care, may take 
time to implement and needs to be carefully managed to ensure success. 


 Multidisciplinary care may not result in obvious and immediately measurable benefits. 
Reviews of disease management models show improvements in hospital admission rates, 
mortality and patient compliance are often difficult to measure.6 This may be partly due to 
the underinvestment in supporting initiatives such as provider education, provider feedback, 
provider reminders, patient education, patient reminders, and patient financial incentives, 
all of which have been shown to be important in realising improved outcomes in patient 
disease control and provider adherence to guidelines.9  


 Multi-disciplinary working must be flexible and responsive to the patient if it is to be 
sustainable. Studies have demonstrated that multi-disciplinary, intensive interventions can 
offer the greatest benefits to high risk patients7,13 implying that where resources are scarce, 
multi-disciplinary working will need to escalate to the changing needs of diabetic patients at 
different stages of the care pathway. 


 A new and changed workforce will be needed if primary care settings are to be the 
effective ‘home’ of multi-disciplinary care. The strengthening of community services may 
require major national workforce strategies to recruit or retrain community diabetic 
specialist nurses, podiatrists, community nurses and pharmacists.  Professional acceptance 
and inter-professional training may also be crucial, for example between GPs and Diabetic 
Specialists.7 


 New forms of clinical oversight and delegated powers will be needed, given the necessary 
increase in non-clinical roles such as care coordinators, lifestyle and behavioural coaching or 
talking therapists who will require clear protocols for collaboration, governance and the 
securing of wider clinical and professional acceptance. One example is the development of 
clinical algorithms to allow nurses or other community practitioners to prescribe 
medications or treatments independently, an approach that has been successfully tested 
and demonstrated to be effective in reducing HbA1C levels.28 


 Needs-based analyses of care pathways can help clarify the composition of the multi-
disciplinary team. Resources must be balanced carefully according to need. In one 
Australian study, psychosocial issues, dietary advice, home (district) nursing and diabetes 
education were identified as the roles requiring greatest contact time with diabetic 
patients.29 


 Person-centred planning is essential. It is both firmly acknowledged and demonstrated by 
studies that the best outcomes in diabetes care occur when combined with patient 
education and good self-management skills.2,4,10,13,15 Person–centred care should not 
therefore be retrofitted into the design of multi-disciplinary care – it should be the starting 
point. This will require new or clarified processes of individual-led care planning, and 
therefore the delegation of risk, responsibility and choice to the individual. 


 Lines of communication, accountability and the sharing of information must be clarified - 
Timely referrals have been identified as crucial to the success of multi-disciplinary working7 
and communication between all those involved in the provision of diabetes care will be 
essential to patient safety and quality care. New approaches such as the sharing and 
development of electronic patient records may facilitate this,10 however fundamental issues 
of accountability must also be addressed. Embedding governance systems, care planning, 
and ensuring consistency among the multidisciplinary groups, particularly with regards to 
collaborative IT tools, can be important hurdles to overcome.30 
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6. The Joint Action on Chronic Diseases: opportunities for developing multidisciplinary care 


pathways for patients with diabetes 


The Joint Action on Chronic Diseases led by the European Commission has begun its work 
programme in 2013, and may present unique opportunities for exploring how multidisciplinary care 
may be integrated into diabetes care pathways, guidelines and national plans. The notion of patient 
empowerment is also central to the objectives of the Joint Action. The work to be undertaken is led 
by different EU countries and includes: 
 


 A case study on diabetes 


 The establishment of good practices to address chronic conditions 


 The development of common guidelines for care pathways for patients with multiple 


morbidities.  
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7. Case studies 


 


 CASE STUDY 1: Diabetic Care Groups – integrated funding for multi-disciplinary care in the 


Netherlands 


In 2010 the Netherlands launched a national programme for the comprehensive management of 
diabetes, intended as a foundation for future initiatives in other chronic diseases.31 The programme 
was based on an earlier pilot phase 2005-201032 and implemented three major innovations into the 
mainstream: 
 


 a new financing model based on a lump sum reimbursement per patient that includes the 
cost of medicines, 


 a new national network of Diabetic Care Groups (DCGs), integrated provider groups centred 
on general practitioners, that are responsible for the contracting, coordination, delivery and 
oversight of care for the majority (80-85%) of diabetic patients in the primary care setting 


 performance-based reimbursement, in that the level of reimbursement if defined by 
meeting criteria for outcomes in treatment and health.31 


 
The composition of each DCG and Diabetes Outpatient Clinic (see below) may vary significantly, for 
example each DCG may be made of between 3 and 250 general practitioners, and may cater for 
between 400 to 22,500 patients. Internal governance and organisational structures may also depend 
on local set up. However, the function and responsibilities of all DCGs is very similar, placing GPs in 
the coordinator and case management role to oversee the engagement of diabetes care nurses, 
dieticians, physiotherapists and specialists into multi-disciplinary teams.33 
 
The programme is being implemented in line with the existing Dutch Diabetes Federation Health 
Care Standard (DFHCS), that consists of approximately 16 quality indicators based on the processes 
and outcomes of care for Type 2 Diabetes, which will also serve as the basis for the evaluation and 
reimbursement of providers.31 
 


For patients with more complex needs, the DCG system is also complemented by 104 Diabetes 
Outpatient Clinics (DOCs) located in secondary care setting, which combine the DFHCS standard with 
special guidelines for treatment of a diabetic foot, retinopathy, and nephropathy.34,35 
 
An evaluation conducted over 2007-8 revealed several challenges, including the absence of short 
term improvements in patient outcomes, and an increased administrative burden associated with IT 
incompatibility, the new requirements of multidisciplinary registration and the collation and 
monitoring and quality indicators.32 However, the overall standards of care in the scheme were 
considered to be good, and improvements were observed in the organization and coordination of 
care, collaboration among health care providers, and adherence to care protocols.36 Further 
evaluation will be needed, however the Dutch Health Ministry expects the model to both improve 
the quality of care and reduce total costs over the long term. 32 
 


 CASE STUDY 2:  Regional disparities in implementation of multidisciplinary care – the example 


of Italy 37 


The Italian National Health Plan of 2010-2013 recommends the implementation of ‘clinical 
governance’ for the treatment of diabetes via a multidisciplinary and integrated patient-centred 
approach. The aim is to foster cooperation among all professionals involved in the care of the 
patient, and to encourage information sharing on a continuous basis.    
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There are, however, important regional disparities in the way diabetes care is organised and 
delivered in Italy, which have had implications for the feasibility of implementing multidisciplinary 
care. In the Southern and Central regions, the number of diabetes centres is proportional to the 
number of patients with diabetes. In the North however, the diabetic population is larger and there 
is an imbalance between demand and existing resources to meet the needs of patients. This 
imbalance has prompted policymakers to experiment with a system of coordinated care and 
integrated diabetes management. Such systems consist of diabetic care teams operating in hospitals 
as well as shared care initiatives between GPs and diabetologists. The latter, however, is still very 
much in pilot stage and is not yet widespread. 
 
By contrast, in the South, the national goal of integrated diabetes care has yet to be implemented in 
practice. Diabetes care remains focused in the ambulatory setting and is led by diabetologists acting 
in isolation rather than multidisciplinary care teams.  
 
The challenges facing the different regions are also diverse: Insufficient human resources remain a 
problem in the South, and equipment gaps are prevalent as well. In the North, more diabetic centres 
are needed and long waiting times are common, reflecting the high prevalence of the condition. 
Local experts suggest that areas for improvement across Italy include: integrated management of 
diabetes, coordination of duties among professionals, increased training for professionals and 
greater use of outcomes to monitor progress. 
 
 
 CASE STUDY 3: the Saxon Diabetes Management Programme – effective multi-disciplinary care 


at scale in Germany 


The Saxon Diabetes Management Programme (SMDP) demonstrated that the mainstream 
implementation of integrated diabetes care was both possible and effective in improving patient 
outcomes at scale. However, it also demonstrated the importance of multi-disciplinary consensus, 
improved professional communication and a manageable administrative burden to the success of 


comprehensive disease management programmes.7 
  
The programme was launched in 1997 across the entire Saxony region; about 75% of the GPs took 
part, as did 100% of Diabetes Specialist Practitioners (DSPs), and around 90% or more of the Saxon 
diabetic population. The SDMP was preceded by earlier pilot phases which had demonstrated the 
potential value of DSP roles and integrated working between primary and specialist care, but had 
also revealed unacceptable variation in access to quality care and the need for practical and 
sustainable models suitable for national implementation.38 In response, the SMDP implemented a 


new care model based on four key areas.7 
 


 Integrated practice guidelines were developed by the Saxon Diabetes Committee, a 
professional, multidisciplinary body belonging to the Chamber of Physicians and 
representing the different levels of diabetes care (GPs, DSPs, and inpatient health care). This 
‘knowledge based consensus’ was communicated to all GPs and DSPs in the region. 


 An integrated diabetes management structure was established between GPs and DSPs, 
where low-risk patients were to be treated by GPs, and high risk patients to be referred to 
DSPs, based on a recommended threshold defined by HbA1C and/or blood pressure. Based 
on the resulting guidelines an agreement was reached between health insurance companies 
and the Saxon Association of Statutory Health Insurance Physicians and the SDMP was 
implemented into contracts for GPs and DSPs. 
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 An integrated system of continuous quality management was instigated, including data 
collation protocols and financial reimbursement. It also involved regular quality workshops 
(2–4 times a year) in which the regional DSPs discussed guidelines and international 
advances, as well as the discussing quality management results and good practice models 
jointly with the GPs.  


 Structured patient education was also provided, tailored to the needs of different patients. 
For example, DSPs offered different packages to different groups, such as lifestyle education 
programmes to patients with newly diagnosed diabetes, reinforced therapeutic education to  
patients with poor diabetes control, an interactive patient-oriented program aimed at 
younger type 2 diabetic patients based on a patient empowerment and  self-management 
concept. A specific educational programme for older patients provided by GPs was also 
developed.39 


 
A programme evaluation conducted over 2000-2002 found that the SMDP had successfully 
implemented a coordinated, interdisciplinary, and integrated care model and was effective and in 


improving outcomes over time and at scale.7,40 Promisingly, 78% of the study population achieved 
HbA1C values of  <7.5% by the end compared with 69% at baseline. More than half (54%) had 
reduced their HbA1C values to well below 6.5% versus 39% at baseline. Overall, the number of 
ineffectively treated patients defined by HbA1C or blood pressure decreased significantly by around 


50% within the observation period.7 


 
Despite the ambition and achievements of the SMDP, the programme aimed to minimise 
bureaucracy by requiring only minimal workload for quality management and coordination from 
professionals, with the bulk of quality assurance designed to be outcome oriented – a major factor 
behind successful mass implementation. 
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Introduction: monitoring and evaluation of the quality of care at the heart of national strategies 


for diabetes 


The monitoring of meaningful indicators of care is a vital component of national plans for diabetes 


prevention, care and management - as are the credible evaluation mechanisms that may help assess 


performance and drive change and improvement.   


Table 1. Monitoring quality – key issues and questions to discuss 


Key issues Key questions for policy makers 1  


Why evaluate the quality of care?  What are the main aims of evaluation? 
 How should we build monitoring and 


evaluation into national plans for diabetes?  
 What is the minimum requirement we 


should aim for? 


What data should we focus on?  What do we measure against? Processes, 
outcomes, other factors? 


 How do we ensure the data we measure 
reflect outcomes that matter for patients 
AND professionals? 


What are the challenges?  How do we ensure data is used to drive 
change and improve outcomes? 


 How do we build a consensus for the value 
of monitoring, and avoid a tick box culture? 


 What systems need to be in place? How do 
we keep these sustainable? 


 Are professionals and policy makers jointly 
accountable for the process, or accountable 
for different aspects? 


 What are the different constraints of 
different healthcare systems? 


 


 


1.  Why evaluate the quality of care? 


 


Monitoring and evaluation should be conceived as an integral part of national plans and strategies 


for diabetes, which in turn must be driven by a clear, shared and comprehensive vision for diabetes 


prevention, care and management (see fig. 1 below). 


 


Fig 1: International Diabetes Federation – a conceptual framework for developing a national 


strategy1 


                                                           
1 These questions will be the focus of our discussions during our meeting on 14th  
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When designing evaluation policies and systems, it is important to be clear about what the goals of 


evaluation are to ensure that the data collected are used to change practice. Possible goals may 


include:  


 To expose variation in performance and drive improvement – for example, a study of the 


implementation phase of the Swedish National Diabetes Register (NDR), one of the largest 


registers globally, evidenced that registration in the primary care setting was associated with 


the better and sustained medical outcomes for HbA1C levels and blood pressure. The study 


authors speculated that this was due to the register providing an effective and rapid tool for 


the local evaluation and redesign of local services.2 


 To hold governments to account – for example, the patient advocacy group Diabetes UK has 


used national indicators in primary care to highlight their dissatisfaction with progress made 


in the implementation of the 2001 National Service Framework for Diabetes in the UK, which 


sought to ensure all people with diabetes received 9 essential care processes annually.3 (See 


Case Study 1) 


 To reward performance - For example, the French performance-based remuneration 


scheme, ‘Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP)’, explicitly ties remuneration 


of GPs to the attainment of a number of treatment and prevention goals for diabetes patients. 


Results suggest that overall patient outcomes have improved since the introduction of the 


scheme.4 (See Case Study 2) 


 To identify populations at greater risk– for example, data from Finland’s national patient 


registry database from 1997 and 2007 enabled researchers to establish that people with 


diabetes in the lowest socio-economic groups experienced twice the risk of first amputation 


as compared to the highest socio-economic groups and also suffered a higher risk of adverse 


outcomes following amputation.5 
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 To evidence cost-effective care and help redesign services - Paucity and fragmentation of 


cost data at the local level can be one of the biggest barriers to reforming diabetes care and 


planning resource-effective models of care.6 


 


2. What are the most meaningful measures of quality to be collected? 


Different data can serve different functions. For example: 


 Indicators may be used to monitor performance: The International Diabetes Federation 


recommends policy makers choose carefully from three main types of indicators depending 


on what they are trying to measure, as set out in the table below. 


International Diabetes Federation – example diabetes indicators 1 


Endpoint outcomes: such as 


 blindness, end stage kidney failure, amputation rates, heart attack and stroke, 
death 


Surrogate outcomes: such as  


 patients meeting agreed targets for HbA1c, microalbuminuria, blood pressure 
and lipids 


 hospital admissions or use of other health care services 


Process indicators:  


 (quality of care) proportion of people with diabetes having their HbA1c assessed 
according to the recommended frequency, or receiving the annual cycle of care 
and complications screening 


 (quality of care) clinicians adhering to clinical management guidelines 


 (primary prevention) participation in weight loss or physical activity programmes 


 


 The choice of indicators should reflect patients’ perspectives and priorities. Patients with 


diabetes may place a greater importance on certain outcomes compared to physicians (eg. 


outcomes related to experience of care, weight gain, and side effects of medication).7 Also, 


patient wellbeing indicators offer invaluable insights into the overall experience and 


outcomes of care from the patient’s perspective, and may allow to factor in the complex and 


interdependent relationship between co-morbidities, mental health, and the effectiveness 


of care and treatment.8 9 


 


 High level indicators may be useful for the purposes of international comparison: A set of 


core diabetes indicators has been proposed by the OECD, chiefly to promote greater 


international comparisons between healthcare systems.10  


 


Fig 2. OECD diabetes indicators for international comparisons 


Area Indicator name 


Process of care 


Annual HbA1c testing 


Annual LDL cholesterol testing 


Annual screening for nephropathy 


Annual eye examination 


Proximal outcomes HbA1c control 







 


5 
 


LDL cholesterol control 


Distal outcomes 


Lower-extremity amputation rates 


Kidney disease in persons with diabetes 


Cardiovascular mortality in people with diabetes 


 


 


3. What are the challenges of implementation? 


 


 Data collection and management can be difficult and resource-intensive  1  – therefore the 


implementation of national evaluation systems requires careful assessment as to their 


sustainability.  New initiatives may also face a challenging start, particularly if existing 


administrative systems and staffing arrangements to store, retrieve and share data are 


inadequate for the purposes of evaluation and new systems need to be devised.11 


 Indicators should not lessen the focus on care – Targets should not drive practice and an 


intelligent balance must be struck between standardisation of indicators, and the need for 


innovation and flexibility in service provision.12 Indicators should also be meaningful and 


agreed in tandem with clinical guidelines 8 - reflecting a clear and holistic vision for diabetes 


care and management 13 and not just reflect what is easily measurable. For example, longer-


term outcomes of diabetes care such as the prevention and management of complications 


should feature alongside immediate factors such as glucose control.8 


 Reimbursement regimes must avoid perverse incentives. This is particularly true when 


short-term treatment goals are rewarded by tariff systems, whereas multi-disciplinary and 


multi-agency care required to diabetes are not taken into consideration by tariff and reward 


schemes.14 


 Standard definitions are needed to effectively monitor quality of care, 12 however 


definitions of indicators are known to differ between countries. 8 


 


4. Final comments for discussion 


Whilst the case for monitoring an evaluation may be strong: 


 It will be vital to learn lessons from other countries – few monitoring, evaluation and 


reward systems have delivered changes without challenges and setbacks, even relatively 


well established ones. 


 Monitoring and evaluation are best thought of as a continual learning process – progress 


will require  transparency and debate  


 Change will never happen through control models alone – a shared vision for the future of 


care may be equally important 


 


APPENDIX: CASE STUDIES 


Case Study 1: monitoring the UK National Service Framework for Diabetes 


In 2001, the UK Department of Health published the National Service Framework for Diabetes, 
setting out clear minimum standards for what constitutes good diabetes care, including nine basic 
care processes which check for the early signs of avoidable diabetic complications, such as blindness 
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and kidney disease and treatment targets for the management of blood glucose, blood pressure and 
cholesterol to minimise the risk of diabetic complications developing.15  


 The Framework was reinforced by various measures, including updated 2011 clinical guidelines by 
the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), and the monitoring and 
incorporation of data on the 9 basic care checks into the Quality Outcomes Framework, the national 
reimbursement and performance regime for GPs. 14  The indicators also feature in the UK NHS Atlas 
of Variation,16 an annual comparison of performance, service use and outcomes between different 
geographical areas within England. 


The availability of comprehensive national indicators has allowed a high level of transparency in 
monitoring progress in the Framework’s implementation. For example, despite the importance 
attached to the Framework, the percentage of people with diabetes receiving the 9 care processes 
was shown to have only increased from 36% in 2006-07 to 49% in 2009-10. 14  High profile 
commentators such as Diabetes UK and the UK House of Commons Public Accounts Committee have 
used the indicators to publically criticise the Department of Health for slow progress and an 
enduring ‘post code lottery’,(i.e. variations between geographical areas) citing poor national 
leadership, a lack of accountability for commissioners and ineffective performance incentives for 
providers. 17 14 


Case study 2: FRANCE: The ‘Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP or P4P) - LINKING 


OUTCOMES TO PHYSICIAN RENUMERATION  


Since late 2011, GPs in France are bound by a ‘payment by performance’ scheme called the 
Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), or P4P. This scheme follows on from a 
previous scheme (the CAPI) which was introduced in 2009 on a voluntary basis by the Caisse 
Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), the main French national 
sickness fund that insures over 80% of the population. The ROSP rewards GP performance against a 
list of clinical targets in three areas, of which the management of chronic conditions, including 
diabetes, is one.4  


Targets are fixed for three years and were selected based on existing guidelines and 


recommendations, gaps in practice and examples of good practice from other countries. Targets for 


diabetes include: 


 > 75% of diabetic patients should be referred for an eye exam 


 > 65% of diabetic patients should have at least 3 or 4 HbA1c tests per year 


 > 75% of men over the age of 50 and women over the age of 60 should be prescribed a 


statin to help prevent cardiovascular events. 


The scheme offers financial rewards up to a maximum of €9100 per individual GP if 100% of all 


targets are met, based on a sliding payment scale tied to performance. According to an evaluation 


conducted 1 year after the onset of the initial CAPI scheme, 4 one-third of French GPs signed up to 


CAPI (14,800 GPs in total), and of those that took part, two thirds achieved 45% or more of their 


targets, and one quarter achieved 54% or more of their targets in the first year. Interestingly, overall 


performance on the selected indicators improved across all GPs in France since the inception of CAPI 


– however improvements were greatest amongst GPs enrolled in CAPI.  


Improvements have continued to be observed as the scheme has expanded across the country, 


although there is still a lot of variation in results between practices. 
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Despite inevitable criticism of the scheme, significant efforts have been made to support its 


implementation, including regular visits and practical help provided by local sickness funds to 


participating GPs (3 times per year), supporting literature for both patients and clinicians, and 


outreach to persuade reluctant GPs to join. 18 In addition, participating GPs have full access to their 


results via the online portal of the CNAMTS.  
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In the current economic climate, policy makers will need a robust case for prioritising investment in diabetes. 
This document presents a synthesis of economic data on diabetes and focuses on two topics – diabetic foot 
and cardiovascular complications – to show how economic data can illustrate clearly the need for change.  It 
concludes with a discussion around how these data can be used to encourage policy development.  


 
 


1. The headlines   
 


 Diabetes currently costs more than cancer, yet is still accorded relatively low priority compared to 
other non communicable diseases  


 Diabetes is estimated to cost European countries at least €100 billion each year in direct healthcare 
costs alone.1 


 These direct costs are expected to increase to between €97 billion and €184 billion by 2030.1  


 Indirect costs have been estimated at over €100 billion per year for the UK, Italy, Spain, France and 
Germany, suggesting the total for the EU is far higher.2  


 Cost estimates related to diabetes are likely to be underestimated as diabetes-related care is  often 
recorded under other health conditions such as cardiovascular disease.  


 Complications increase the cost of diabetes considerably, especially hospitalisation and acute care 


 Evidence supports the economic value of population prevention efforts, specialist diabetes care in 
hospitals, and nurse-led diabetes individual case management in community settings.  


 


“The NHS does not clearly understand the costs of diabetes at a local level, and so lacks clarity about the 
most effective ways to deliver diabetes services.”(National Audit Office report 2012, England)3 


 


                                                           
1 Zhang et al. Economic impact of diabetes. IDF Atlas, fourth edition (2011). 
http://www.idf.org/sites/default/files/Economic_impact_of_Diabetes.pdf  
2 Kavanos P. et al. Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries, London School of 
Economics (2012). 
 http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf  
3 National Audit Office (2012). The management of adult diabetes services in the NHS. Department of Health.   
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2. Direct costs of diabetes to healthcare systems 
 


Scope of direct costs   


 Diagnosis  Treatment of diabetes complications 


 Treatment of diabetes  Monitoring and testing  


Types of cost 


  Hospital admissions  Medication (for glucose control + 
complications) 


 Emergency room admissions  Ambulatory care 


 Outpatient hospital care  Ancillary/auxiliary health 


 
 
 


Direct cost estimates of diabetes in different EU countries 


UK €20.2 (£13.8bn)* 
Belgium $2bn - $3.9bn** 
Germany €43.2 billion (ref)* 
Portugal $1.7bn - $3.2bn** 
Europe $106bn-$196bn  


 


Key facts 
 
 The cost of diabetes to health care systems is considerable and is rising exponentially  


Diabetes is the fourth main cause of death in Europe, affecting more people than cancer.  Direct 
healthcare costs to European countries are estimated to be between €82 and €152 billion each year, 
rising to €97-€184 billion by 2030.1 


 
 Hospitalisations are the main cost driver for diabetes, accounting for up to half of direct costs.    


For example, in 2010, total direct costs in France reached €12.9 billion, of which 37% (€4.9 billion) were 
hospital costs.  Whilst it is difficult to differentiate between Type 1 and Type 2 diabetes costs, studies 
suggest Type 1 diabetes costs more per patient, but the greater numbers of T2 diabetes patients means 
a greater cost overall.2  
 


 Diabetes related complications are a major driver of service use and can multiply costs per patient.  
For example, abnormal renal function, which affects up to 3% of patients annually, has been shown to 
increase Type 2 diabetes treatment costs by 65%. End-stage renal disease increases costs by 771%.4  This 
translates to an annual cost of up to €81,449 for haemodialysis and €76,852 for renal transplants.2   
 
 Despite these figures, integrated care offering effective secondary prevention of diabetes 


complications remains rare. 
 


 Many direct costs remain hidden, with healthcare providers unable to judge where to prioritise efforts 
to improve system efficiency (as well as quality of care) 
Lack of national-level prevalence data on diabetes make cost estimates fragmented and difficult to 
compare. Administrative data systems also often record diabetes-related deaths and hospitalisations 
under a related complication such as heart disease or kidney disease.2   


 


  


                                                           
4 Jonsson B. Revealing the cost of Type II diabetes in Europe. Diabetologia 2002; 45:S5–S12.   







  


 


3. Indirect costs of diabetes 
 


Scope of indirect costs 


 Lost productivity due to ill health 
(presenteeism) 


 Lost productivity from early mortality 


 Early retirement 


 Absenteeism 


 Dependence on social benefits caused by diabetes  


 Caregiver time 


 
 


Estimated 2010 total annual indirect costs in selected EU countries (€billion)2 


 
Country Absenteeism Early retirement Social benefits Total cost 


Italy € 5.3 € 7.2 € 0.97 € 12.6 


France € 6.3 € 6.5 € 0.11 € 12,9 


Spain € 8.0 € 9.4 € 0.10 € 17.6 


Germany € 18.0 € 19.6 € 0.24 € 37.9 


UK €9.4 (£8.4) €7.7 (£6.9) €0.17 (£0.15) €17.3 (£15.4) 


 
 
Key facts 
 
 Indirect costs are likely to overtake direct costs yet there has been little attempt to evidence them 


There is little consensus as to which factors should be included in indirect costs, such as informal care, 


disability and workforce participation.1,5  As a result, available data vary considerably based on which 


components are included in their calculations. 


 


 The impact of diabetes on productivity is a key concern to business leaders and employers, yet the 


importance of chronic disease management and workforce participation is absent from economic 


growth strategies 


In a 2010 survey conducted by the World Economic Forum over half of business leaders interviewed 


expected that non-communicable diseases will have a meaningful impact on their company in years to 


come.6 


   


 The true extent of indirect costs is not known, in particular caregiver costs and informal care  


Data on the impact of diabetes on caregiver time and informal care is very difficult to find, making 


understanding of the true burden of diabetes on society difficult to assess.  However, these costs are set 


to continue to grow as the burden of care shifts more to families as a result of  health system resources 


being squeezed. 


                                                           
5 Economist Intelligence Unit (2012). The silent epidemic. An economic study of diabetes in developed and developing 
countries. 
6 Bloom DE et al. The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases. Geneva: World Economic Forum (2011).   







  


 


4. Focus: cardiovascular disease and diabetes 
 
Key facts: 


 


 Cardiovascular disease (CVD) is one of the major complications of diabetes 


 People with diabetes are up to 5 times more likely to suffer from heart disease or a stroke than 
people without diabetes. 


 CVD represents 50% of all deaths amongst people with diabetes and results in 5-10 years of 
shortened life expectancy.2 


 CVD increases the costs of care for patients with diabetes with some 34% of the total hospital 
inpatient days for diabetes patients due to CVD.7 


 Non-diabetes medications are 3 to 4 times the cost of diabetes medications, and cardiovascular 
medications account for the largest share of prescriptions and costs.2  


 
Lessons learned from existing evidence: 
 


 Improved patient education and awareness help patients prevent CVD complications: For example, 
NICE in the UK suggest that educational programmes for diabetes patients are associated with a net 
cost saving of €3355 (£2700) per patient over 10 years and a higher number of quality-adjusted life 
years (QALYs).3  


 
 The presence of CVD increases the costs of care for patients with diabetes, but the presence of 


diabetes also increases the cost of care for patients with CVD: patients with CVD and diabetes can 
have up to 8 times the number of hospital inpatient days, 7 times the number of emergency visits 
and 6 times the number of physician and outpatients visits for heart failure compared to their peers 
without diabetes.6   


 
 Specialist teams in hospital make a difference: specialist diabetes teams in hospitals have been 


linked to improved care for patients, better control of blood glucose levels, reduced length of stay 
and lower levels of admission and readmission to hospital.2   


 
 Population approaches to CVD prevention have benefits and savings: the evidence is compelling for 


the human and economic arguments in favour of CVD prevention. Prevention programmes have 
been linked to cost savings from reduced service use, reduced indirect costs and a reduction of other 
chronic diseases.3 


 
What can be done: 


 


 Systematic data collection of complications should be a priority so that they may be used to shape 
holistic national policies on diabetes, such as National Diabetes Programmes.  


 Joint prevention strategies that target people at risk of CVD as well as diabetes should be sought to 
ensure that the risks associated with diabetes are limited in patients with CVD and vice versa.  


 Financial incentives for GPs who actively prevent and monitor for complications, particularly CVD, may 
be integrated into tariffs for GPs and quality-based remuneration systems (eg. Quality Outcomes 
Framework in the UK, CAPI system in France). 


 In social health insurance system, where patients are reimbursed for their care, reimbursement of care 
may be made conditional upon adherence to yearly monitoring for the prevention of complications. 


 Where there is competition in commissioning of secondary care services for diabetes, the commissioning 
body should make it a requirement that diabetes care be delivered only by personnel with specific 
training in diabetes. 


                                                           
7 American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the US in 2007. Diabetes Care 2008; 31: 596-615.  







  


 


5. Focus: footcare and diabetes  
 


Key facts: 
 


 Diabetes can damage blood vessels and nerves, especially if blood glucose is poorly controlled – 
which can lead to poorly healing ulcers or sores in the lower limbs and possible amputation.8 


 Only two-thirds of ulcers will eventually heal and the remainder may result in some form of 
amputation9  


 Amputation rates vary significantly across Europe and range between 1 and 4% of diabetic patients, 
but up to 6.6% in Poland, or 14,000 per year10 


 There is evidence that foot complications amongst people with diabetes are linked to complications 
and higher death rates, especially from cardiovascular disease11 


 


Lessons learned from existing evidence: 
 


 Late stage diabetic foot is expensive: comparative costs for gangrene treatment have been 
estimated at €1,783-€5,611 and ulcer treatment at €1,783-€1,999.  Lower limb amputation can cost 
between €9,515-€32,000 per patient, not including any mobility rehabilitation or prostheses or 
resulting indirect costs such as depression, dependency, lost productivity and informal care.4 


 Foot problems are a major cost driver and have poor outcomes: For example, in the UK people with 
diabetes are more likely to be admitted to hospital with a foot ulcer than any other complication.  
Low awareness amongst patients is also a problem – in the UK, one in three people with diabetes do 
not understand the risk of amputation. 12 


 Prevention and early identification are vital: Data from the UK suggests that reducing late referrals 
to specialist foot teams by up to 50% could save at least €42 million a year.3 


 Integrated, holistic care of diabetic foot can be cost effective: the multidisciplinary treatment of 
foot ulcers, close monitoring, and education of people with diabetes and healthcare professionals 
can reduce amputation rates by up to 85%13  
 


What can be done: 
 


 Ensure, comprehensive, national monitoring of data: only France, Italy and the UK regularly collect 
and publish monitoring data that includes the provision of footcare.  


 Ensure regular access to footcare for all people with diabetes: evidence suggests universal access to 
podiatry specialists may improve self-care behaviour and reduce later symptoms of diabetic foot.  


 Set a national vision for a range of footcare services across the whole patient journey:  where early 
prevention and monitoring in the primary care and informal setting can escalate quickly to further 
treatment and specialist care when needed.  


 Educate a wider range of healthcare professionals in diabetic footcare: educate diabetes non-
specialists such as practice nurses, community nurses, general practitioners, orthotics providers and 
health care assistants and support workers. 


                                                           
8 Linder R et al. The benefit and efficiency of the disease management programme for type 2 diabetes. Dsch Arztebl Int 
2011; 10: 155-62.  
9 International Working Group of the Diabetic Foot, 2012. Available at: http://www.iwgdf.org/ 
10 Wait S. 2012. Applying a holistic view to diabetes care and management [Online]. Available at 
http://www.ecdiabetes.eu/documents/Holistic-view-to-diabetes-Nov-2011.pdf  
11 Brownrigg JR et al. The association of ulceration of the foot with cardiovascular and all-cause mortality in patients 
with diabetes: a meta-analysis. Diabetologia. 2012 Nov;55(11):2906-12 
12 Diabetes UK, NHS Diabetes. Putting feet first - Commissioning specialist services for the management and prevention 


of diabetic foot disease in hospitals. Diabetes UK, London 2009.  
13 Bakker K et al. International Working Group on the Diabetic Foot - Practical guidelines on the management and 


prevention of the diabetic foot 2011. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28(Suppl 1): 225–231. 



http://www.ecdiabetes.eu/documents/Holistic-view-to-diabetes-Nov-2011.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22890823





  


 


 Educate all diagnosed diabetes patients about the importance of correct foot care procedures: All 
patients should be offered guidance early on the importance of footcare and necessary checks and 
procedures,  for example, foot checks on admission to hospital. 


 Embed diabetic footcare across all health and social care services during commissioning: tie 
remuneration to the monitoring of diabetic patients for foot risk as standard and normalise as part 
of wider services for people with diabetes, for example upon hospitalisation and admission to 
residential care. 


 


6. Conclusions: making an economic case for diabetes 
 


Economic data on diabetes can be a very powerful argument for driving change, but they are not enough on 
their own. Ways to use data to support a careful combination of long-term objectives as well as ‘quick wins’ 
are needed to sustain change. Also, while economic impact is important,  the impact of any proposed change 
on quality of care should never be forgotten.  
 
What do we know works? 
 


 Investment in preventative, community-based approaches. Hospital admissions remain the main 
cost driver in diabetes care which points to the need to shift the management of diabetes to primary 
care settings.  However, this shift must be accompanied by appropriate investment in trained 
professionals who can provide individualised case management to patients. 


 Outreach and early diagnosis. The cost of under-diagnosis is unknown but is estimated to be 
considerable, illustrating the urgency of wider professional awareness across health and social care 
about diabetes and screening programmes for diabetes in as many settings as possible. 


 Holistic care. Data on the economic impact of complications point to the urgency of embedding a 
holistic approach to management across all healthcare systems to prevent the continued expansion 
of costs associated with diabetes.  


 Patient education.  Recognising the individual’s own awareness and readiness to engage in self care 
is an enormous factor in early identification and preventative approaches.  


 Financial incentives to promote improved management of diabetes. For example, reimbursement 
of care conditional upon patient adherence to continuous monitoring for complications has been 
used successfully in France. Physician reimbursement linked to long-term outcomes and prevention 
of complications may also be very effective.   


 
What do we need to change? 
 
Diabetes stakeholders will need to consider the following combination of strategies to win consensus for 
improved diabetes care: 
 


 Demanding and creating better data on the full impact of interventions on diabetes costs and 
service usage may help guide decisions about service improvements from a sustainability and 
resource perspective. 


 
 Raising awareness of the wider impact of diabetes on overall healthcare costs may help support a 


holistic approach.  Data on diabetes complications and of use of services related to diabetes within 
other health conditions can be used to win this argument. 


 
 Leveraging evidence of indirect costs to drive investment in care.  The enormity of indirect costs for 


diabetes suggests the potential for a shared consensus for change with wider societal and economic 
interests, as well as the need to adopt diabetes prevention and awareness strategies in the 
workplace. 
 







  


 


How do we do this?   
 
 Which data do you have, and which new data should be prioritised? 
 What are some of the experiences of countries in using economic data to support reforms in 


diabetes management? 
 In which areas of health care does it make sense to build common platforms for investment? E.g. 


CVD, liver disease? Primary care, acute sector, social care? 
 What opportunities and barriers are there to influence economic and workforce policy? Who are the 


target audiences for this kind of messages? 
 Where are the most powerful ‘what if’ arguments at your disposal today? 
 What can ExPAND do to advance the economic case for diabetes? 
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