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Poparcie dla pakietu narzędziowego ExPAND
(ExPAND Policy Toolkit)
„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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“

Czemu sluzy pakiet narzedziowy?

”

Obecnie wyzwaniem jest zamiana pięknych słów na czyny
Sir George Alberti po publikacji Rezolucji ONZ dotyczącej cukrzycy (61/225, grudzień 2006)

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.

Adrian Sanders
parlamentarzysta
Przewodniczący

Georgios
Papanikolaou
parlamentarzysta

Teresa
Czeslaw
Caeiro
Czechyra
parlamentarzystka parlamentarzysta

Martin
Gregora
parlamentarzysta

Sophie
Peresson
IDF-Europe

Joao
Nabais
IDF-Europe

Maite Valverde
Sociedad
Espanola de
Diabete

Margarida
Jansa
Sociedad
Espanola de
Diabete

Cristian
Andriciuc
Rumuńskie
Towarzystwo
Diabetologiczne

Valentina
Visconti
Diabete Italia

Gagik Galstyan
profesor
endokrynologii

Umberto
Valentini
Diabete Italia
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Czemu sluzy pakiet narzedziowy?
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

Polityczna łamigłówka –
czy Europa robi postępy?

Pakiet narzędziowy grup poparcia
i komunikacji

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

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

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

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.

Kliknij na obrazki, aby uzyskać
dostęp do dokumentów

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

Sojusz na rzecz Zwalczania
Chorób Przewlekłych – ujednolicone
podejście profilaktyczne

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

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

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.
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Czemu sluzy pakiet narzedziowy?
Piśmiennictwo
1	Diabetes UK. Diabetes. Beware the Silent Assassin. 2008. www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Silent_assassin_press_report.pdf
2	American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2013. 2013. www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-036845.pdf
3	American Diabetes Association. Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2012. Diabetes Care 2013; 36:1033-46.
4	National Institutes of Health. NIH Categorical Spending - NIH Research Portfolio Online Reporting Tools (RePORT). 2013. www.report.nih.gov/categorical_spending.aspx
5	European Coalition for Diabetes - FEND, EURADIA, PCDE, International Diabetes Federation Europe. The Policy Puzzle - Is Europe Making Progress? 2012.
http://www.idf.org/regions/EUR/policypuzzle
6	International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 6th Edition. 2013. www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf

Piśmiennictwo
1	Diabetes UK. Diabetes. Beware the Silent Assassin. 2008. www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Silent_assassin_press_report.pdf
2	American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2013. 2013. www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-036845.pdf
3	American Diabetes Association. Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2012. Diabetes Care 2013; 36:1033-46.
4	National Institutes of Health. NIH Categorical Spending - NIH Research Portfolio Online Reporting Tools (RePORT). 2013. www.report.nih.gov/categorical_spending.aspx
5	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. www.idf.org/regions/EUR/policypuzzle
6	International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 6th Edition. 2013. www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf
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Podsumowanie – dlaczego konieczne jest natychmiastowe
podjecie dzialania
Liczba zachorowań na cukrzycę wzrasta:
• 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

Niezaspokojone potrzeby zdrowotne:
• 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

Wpływ na zdrowie wykraczający poza cukrzycę:
• Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną:
- Schyłkowej niewydolności nerek15
-N
 owych 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

Ogromne obciążenie dla społeczeństwa:
• 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
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Podsumowanie: Co mozna zrobic?
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.

1. Profilaktyka cukrzycy
Priorytetowe obszary działania

Dlaczego to jest ważne?

Co można zrobić

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

•	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.

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.

•	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

Dalej
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2. Utrzymywanie osób chorych na cukrzyce w dobrym zdrowiu i samopoczuciu
Priorytetowe obszary działania

Dlaczego to jest ważne?

Co można zrobić

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.

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

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.

•	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

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.

•	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 opieki
diabetologicznej
wykraczającej poza
kontrolę stężenia
glukozy we krwi

Dalej
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3. Szczególna odpowiedzialnosc
Priorytetowe obszary działania

Dlaczego to jest ważne?

Co można zrobić

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.

•	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

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.

•	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.
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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
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Wezwanie
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od jednego z
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wdrożenia
Krótkie
sieci
podsumowanie,
ExPAND, 30
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podsumowanie co wiadomo
i wskazanie
w tej kwestii
konkretnych
sposobów
zmiany

Wzmocnienie
roli pacjenta

Innowacje i dostęp
do opieki

Kogo należy
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Studia
przypadków

Z kim
należy się
skontaktować

Dzieci w szkołach
Pytania i
odpowiedzi

Osoby w
podeszłym wieku

Piśmiennictwo i
materiały źródłowe

Jakie
Przydatne
rozwiązania
linki i
sprawdziły
piśmiennictwo
się gdzie
Podchwytliwe
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pytania, na
które być może
będziesz musiał
odpowiedzieć
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Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

A. Podstawowe informacje
„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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• R
 ządy 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.
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Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

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.

Dalej
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Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

B. Podsumowanie dowodów

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:
- U
 trata 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
- T
 ylko 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
- Z
 większenie 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
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Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

C. Realizacja
Kluczowe
kwestie,
które
należy
rozważyć
wnioski na
przyszłość
wyciągnięte
podczas
wdrażania

Wnioski na przyszłość
		

Kluczowe kwestie, które należy
rozważyć

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?

Działania, jakie należy podjąć
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Przedstawiciele pacjentów z chorobami
przewlekłymi

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?
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.

Dalej
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Sektor prywatny (branża life science,

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

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.
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D. Studia przypadków

Studium przypadku

Studium przypadku 1

Program „Change4Lif

e” (UK)22

ologicznej
dzynarodowej Federacji Diabet
21
Narodowy Plan Profilaktyki Mię
tion National Prevention Plan)
(International Diabetes Federa

Program „Change4Life
” w UK to program rzą
dowy prowadzony w cel
nadwadze poprzez zac
u zapobiegania
hęcanie ludzi do lepsze
go odżywiania się i wię
aktywności fizycznej.
kszej
Program miał być w zam
ierzeniu „ruchem spo
odróżniać się od wcześ
łecznym”, aby
niejszych, wysoce nie
skutecznych inicjatyw
promujących zmianę be
rządowych
hawioralną. Program ski
erowany był do młodych
poprzez reklamę telew
rodzin
izyjną, prasową, na bill
boardach i w Interneci
e.
Kampania miała części
owo charakter eksperym
entalny, ale ocena prz
2012 roku wskazała pe
eprowadzona w
wne zachęcające osiągn
ięcia. Na przykład, roz
kampanii w grupach do
poznawalność
celowych była wysoka
(9 na 10 matek z dziećm
roku życia rozpoznawa
i poniżej 11
ło ją), 1 milion matek tw
ierdziło, że wprowadz
zachowaniach swoich
iły zmiany w
dzieci bezpośrednio ws
kutek kampanii, a 25 00
zrekrutowano do pomo
0 wolontariuszy
cy swoim rodzinom i inn
ym osobom we wprow
pozytywnych zmian zdr
adzeniu
owotnych.

ożenia Narodowych
etologiczna (IDF) wezwała do wdr
Międzynarodowa Federacja Diab
Planów Profilaktyki obejmujących:
Grupy wsparcia
ch
arzyszeń i organizacji pozarządowy
• wspieranie państwowych stow
rzecz profilaktyki
na
ych
iając
maw
prze
ych
iczn
nom
• promowanie argumentów eko
Wsparcie środowiskowe
ści fizycznej
w zakresie: odżywiania i aktywno
• Zapewnienie edukacji w szkołach
urbanistyczne
ści fizycznej poprzez planowanie
•	Promowania okazji do aktywno
i spacerów)
(np. zachęcanie do jazdy na rowerze
całej populacji
dla
ych
rtow
spo
• Wspieranie obiektów
Środki podatkowe i legislacyjne
ności
• Ceny, oznaczanie i reklama żyw
lacji w zakresie ochrony
regu
ie
•	Uchwalenie i egzekwowan
owania urbanistycznego
środowiska i infrastruktury, tj. plan
kszenia aktywności fizycznej
i strategii transportu w celu zwię
go
Zaangażowanie sektora prywatne
y
prac
jscu
mie
w
• Promowanie zdrowia
wych w przemyśle
ienio
żyw
i
tegi
stra
h
wyc
zdro
•	Zapewnienie
spożywczym
Komunikaty w mediach
cji w populacji
• Lepszy poziom wiedzy i motywa
eł informacji (prasa, TV, radio,
•	Zastosowanie wielu różnych źród
media społecznościowe)

Studium przypadku

2

3

nej w Finlandii
i Opieki Diabetologicz
i
23
tyk
lak
ofi
Pr
cz
rze
nlandia)
ram Rozwoju na
d Care of Diabetes) (Fi
an
n
tio
Fiński Program Prog
en
ev
Pr
e
th
Programme for
cukrzycy typu 2.
(Finnish Development
pulacyjną profilaktykę

DEHKO

iecie obejmująca po
Diabetes
odowa strategia na św
ki Cukrzycy (Finnish
DEHKO to pierwsza nar
o Badania Profilakty
eg
iation) w
ski
Fiń
soc
o
As
eg
tes
jsz
be
nie
ie wcześ
ogiczne (Finnish Dia
tol
be
Dia
o
Stworzono ją po sukces
stw
rzy
wadził
wa
pro
iation). Sojusz
prowadziło ją Fińskie To
m,(Finnish Heart Assoc
zny
gic
Prevention Study) a
olo
powej
rdi
gru
Ka
cji
em
uka
ała modele ed
skim Towarzystw
ennie”, która obejmow
ścisłej współpracy z Fiń
dzi
u
ja
cel
w
cyz
i
de
ła
zym
ma
nic
a
ieś
dn
łowaną „Je
z grupami rów
nową kampanię zatytu
ktorem oraz spotkania
e miały
tru
cel
o
ins
z
jeg
g
a
nin
u,
tre
rok
ła,
00
cia
20
masą
częto w
w zakresie zarządzania
Program DEHKO rozpo
bilizację
iu zmian w stylu życia.
en
. Obejmowały one mo
adz
nia
row
ała
wp
dzi
ń
we
ece
cy
zal
ch
pomo
tny
kre
icznej, w tym
kon
log
25
dio
u 2010, w tym
tologicznej i kar
zostać osiągnięte do rok
połączonej opieki diabe
lu
de
ieki
mo
op
ie
ej
res
ow
zak
aw
w
dst
zdrowia
w ramach po
pracowników ochrony
o stałego
yków środowiskowych
jak
tet
ła
die
cia
i
rol
są
j
ma
we
ia
no
zan
w
ych
cia dotyczących zarząd
par
dostęp do występując
ws
p
gru
nie
wie
pracy, ustano
zdrowotnej i medycyny
yny pracy.
owia i ośrodków medyc
zdr
ków
od
elementu ośr
Dalej

21

WPROWADZENIE

Podejście
ogólnopopulacyjne

OBSZARY
PRIORYTETOWE

PRZYDATNE
INFORMACJE

Profilaktyka i badania
przesiewowe

Podstawowe
informacje

Podsumowanie
dowodów

Opieka
wielodyscyplinarna
Kluczowe kwestie,
które należy rozważyć

Wzmocnienie
roli pacjenta

Innowacje i dostęp
do opieki

Kogo należy
zaangażować

Studia
przypadków

Dzieci w szkołach
Pytania i
odpowiedzi

Osoby w
podeszłym wieku

Piśmiennictwo i
materiały źródłowe

Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

D. Studia przypadków (kontynuacja)
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ECDA

4

Wezwanie do Działan
ia Europejskiego Sojus
zu przeciw Chorobom
(European Chronic Di
Przewlekłym
sease Alliance Call to
Ac
tion) (w całej Europie 4
ECDA opublikowało ser
)
ię

celów, jakie powinien
przyjąć każdy rząd w ram
strategii profilaktyki cho
ach populacyjnej
rób przewlekłych. Okreś
la on realistyczne środki
i poprzeć istniejącymi
, które można podjąć
dowodami, zmierzające
do zmiany behawioraln
określa najistotniejszy
ej i w stylu życia, oraz
cel w postaci redukcji
liczby możliwych do un
sercowo-naczyniowych
iknięcia zgonów z przycz
, nowotworów, cukrzy
yn
cy, przewlekłych chorób
nerek i wątroby o 25%
układu oddechowego,
do roku 2025. Środki ob
ejm
ują strategie podatkow
dotyczące przemysłu,
e, regulacje
ochronę dzieci, zmnie
jszenie liczby palaczy,
niewystarczającej iloś
spożycia soli oraz
ci wysiłku fizycznego,
a także strategie zmier
postępowania w zakres
zające do integracji
ie chorób niezakaźnych
w ramach systemu op
szczególności na pozio
ieki zdrowotnej, w
mie opieki podstawow
ej.

Studium przypadku 6

go Stowarzyszenia Lekarzy
25
Karta stanu zdrowia Światowe
e (WHPA)) (na całym świecie)
(World Health Professions Allianc
i ich

m
ny przewodnik pomagający pacjento
WHPA to łatwy w użyciu, praktycz
nych
akaź
niez
rób
cho
iżaniu ryzyka wystąpienia
lekarzom w monitorowaniu i obn
poprzez
nia
owa
zach
je
swo
nić
oce
aga pacjentom
(NCDs). Karta stanu zdrowia pom
stężenie
I,
(BM
tła”. Cztery wskaźniki biometryczne
zastosowanie „czerwonego świa
stylu
iki
ynn
ółcz
wsp
ry
ciśnienie krwi) oraz czte
cholesterolu i glukozy we krwi oraz
celu
na
ma
a
Kart
.
enta
pacj
wia
ocenę stanu zdro
życia pozwalają na kompleksową
tosowanym
dos
eniu
lecz
i
dy
pora
nej
owa
ywidualiz
pomóc lekarzom w udzieleniu zind
rminantami
iązania pomiędzy społecznymi dete
pow
lić
kreś
pod
e
takż
a
,
enta
do pacj
rób
cho
do
es
zakr
nymi, poszerzając
zdrowotnymi a chorobami niezakaź
ej.
ustn
y
jam
psychicznych i

dku 5

Studium przypa

stwa
jskiego Towarzy
pe
ro
Eu
–
SD
EA
ropejskiego
zne ESC i
Cardiology) i Eu
of
Wspólne wytyc
y
et
ci
So
n
ea
n for the
(Europ
opean Associatio
ur
Kardiologicznego
(E
cą
zy
kr
Cu
dań nad
Towarzystwa Ba
pie)24
ą
s) (w całej Euro
te
be
a często objawiaj
Study of Dia
rcowo-naczyniow

oroba se
ólnego
ły, że cukrzyca i ch
ebę jasnego i wsp
ESC i EASD uzna
entyfikowały potrz
ania w
zid
ow
i
”
ęp
st
alu
po
ed
m
ób
rony
tymalny spos
op
i
on
i
się jako „dwie st
iel
m
.
zu
nie
i lecze
ystów, aby zro
owe, profilaktykę
protokołu dla klinic
badanie przesiew
cy
owania decyzji
ują
jm
de
ejm
po
i
ob
h,
nia
obu chorobac
odel rozpozna
m
ny
jas
ają
ier
w
e za
Niniejsze wytyczn
h lekarzy.
dla praktykującyc
ie
en
cz
sz
re
st
oraz

22

WPROWADZENIE

Podejście
ogólnopopulacyjne

OBSZARY
PRIORYTETOWE

PRZYDATNE
INFORMACJE

Profilaktyka i badania
przesiewowe

Podstawowe
informacje

Opieka
wielodyscyplinarna

Podsumowanie
dowodów

Kluczowe kwestie,
które należy rozważyć

Wzmocnienie
roli pacjenta

Innowacje i dostęp
do opieki

Kogo należy
zaangażować

Studia
przypadków

Dzieci w szkołach
Pytania i
odpowiedzi

Osoby w
podeszłym wieku

Piśmiennictwo i
materiały źródłowe

Podejście ogólnopopulacyjne – profilaktyka cukrzycy jako część profilaktyki chorób przewlekłych

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

Jakiego zwrotu z inwestycji w
zdrowie mogą oczekiwać inne
ministerstwa?

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

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).

Q
A

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

Q
A

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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F. Pismiennictwo i materialy zródlowe
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

3	World Health Organisation Europe. Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012-2016. 2012.
www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/action-plan-for-implementation-of-the-european-strategy-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-20122016
4

European Chronic Disease Alliance. Chronic Disease Alliance: a Unified Approach. 2012. www.escardio.org/about/what/advocacy/Documents/Chronic-disease-alliance-final.pdf

5	World Health Organisation. Diet Nutrition and the prevention of chronic disease: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series 916. 2003.
http://whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_916.pdf
6	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. 2013.
www.era-edta.org/images/ECDA_statement_290811x.pdf
7	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.
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1
8	Economist Intelligence Unit. The silent epidemic. An economic study of diabetes in developed and developing countries. 2007.
http://graphics.eiu.com/upload/portal/DIABETES_WEB.pdf
9	World Health Organisation Europe. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. 2013. World Health Organisation Europe.
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Profilaktyka i badania przesiewowe – profilaktyka cukrzycy u osób z ryzykiem oraz wczesne wykrywanie cukrzycy

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)
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• Z
 identyfikowanie 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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Profilaktyka i badania przesiewowe – profilaktyka cukrzycy u osób z ryzykiem oraz wczesne wykrywanie cukrzycy

B. Podsumowanie dowodów
Podsumowanie dowodów 1:

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

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

Profilaktyka poprzez
zmianę behawioralną

•	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

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

•	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
Dalej

Badanie przesiewowe
i wczesne wykrycie

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

B. Summary of evidence (kontynuacja)
Podsumowanie dowodów 2:

?

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

•	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

Badanie przesiewowe
i wczesne wykrycie

•	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

27

WPROWADZENIE

Podejście
ogólnopopulacyjne

OBSZARY
PRIORYTETOWE

PRZYDATNE
INFORMACJE

Profilaktyka i badania
przesiewowe

Podstawowe
informacje

Opieka
wielodyscyplinarna

Podsumowanie
dowodów

=

Kluczowe kwestie,
które należy rozważyć

Wzmocnienie
roli pacjenta

Innowacje i dostęp
do opieki

Kogo należy
zaangażować

Studia
przypadków

Dzieci w szkołach
Pytania i
odpowiedzi

Osoby w
podeszłym wieku

Piśmiennictwo i
materiały źródłowe

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

C. Realizacja
Kluczowe
kwestie,
które
należy
rozważyć
wnioski na
przyszłość
wyciągnięte
podczas
wdrażania

Wnioski na przyszłość
		

Kluczowe kwestie, które należy
rozważyć

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?

Działania, jakie należy podjąć

28

WPROWADZENIE

Podejście
ogólnopopulacyjne

OBSZARY
PRIORYTETOWE

PRZYDATNE
INFORMACJE

Profilaktyka i badania
przesiewowe

Podstawowe
informacje

Opieka
wielodyscyplinarna

Podsumowanie
dowodów

=

Kluczowe kwestie,
które należy rozważyć

Wzmocnienie
roli pacjenta

Innowacje i dostęp
do opieki

Kogo należy
zaangażować

Studia
przypadków

Dzieci w szkołach
Pytania i
odpowiedzi

Osoby w
podeszłym wieku

Piśmiennictwo i
materiały źródłowe

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

C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Przedstawiciele pacjentów
		
		

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?
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.

Dalej
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Samorządy zawodowe

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

		
		

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.
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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

Q

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 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

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

A

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.

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) 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.

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.

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 wielodyscyplinarna – opieka skoncentrowana na pacjencie i 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)
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•	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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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 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

Dalej
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B. Podsumowanie dowodów (kontynuacja)

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
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
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C. Realizacja
Kluczowe
kwestie,
które
należy
rozważyć
wnioski na
przyszłość
wyciągnięte
podczas
wdrażania

Wnioski na przyszłość
		

Kluczowe kwestie, które należy
rozważyć

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?

Działania, jakie należy podjąć

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
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?
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Pielęgniarki diabetologiczne

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

		

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.
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D. Studia przypadków
Studium przypadku 1

Narodowe wytyczne
dotyczące zdefiniowania zespoł
u wielodyscyplinarnego
(National guidelines to define
the multidisciplinary team) (UK 27
)

Narodowy Instytut Zdrowia i Dos
konałości Klinicznej (National
Institute for Health and Clinical
Excellence, UK) stwierdził, że zesp
ół
wielodyscyplinarny powinien pos
iadać pewien zakres umiejętności
zawodowych potrzebnych do świa
dczenia optymalnego poradnictwa
dorosłym z cukrzycą. W skład takie
go zespołu powinny wchodzić oso
by
po specyficznym przeszkoleniu i
zainteresowane w świadczeniu opie
ki w
następujących obszarach:
• edukacja/udzielanie informacji
• odżywianie
• terapeutyka
• identyfikacja powikłań i postępo
wanie w razie ich wystąpienia
• pielęgnacja stóp
• poradnictwo
Studium przypadku 3
• opieka psychologiczna

Studium przypadku

2

Opieka skoncentrowa

na na osobie wprowa

dzona na dużą skalę
Saksoński Program Po
(Niemcy)12
stępowania w Cukrz
ycy ( Saxon Diabetes
wykazał, że wdrożenie
Management Progra
zintegrowanej opieki dia
mme)
betologicznej do główn
możliwe i skutecznie po
ego nurtu opieki było
prawiło wyniki leczenia
pacjenta na dużą skalę.
programu było wprow
Najważniejszym punkt
adzenie połączenia op
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Opieka wielodyscyplinarna – opieka skoncentrowana na pacjencie i wykraczająca poza kontrolę stężenia glukozy

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 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

Q
A

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.

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.

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

Dowody przemawiające za opieką
skoncentrowaną na osobie są
niejasne.

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.

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.

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

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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• E
 dukacja 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.
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Wzmocnienie roli pacjenta – edukacja terapeutyczna pacjenta w zakresie jego zaangażowania się w leczenie

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;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 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
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B. Podsumowanie dowodów (kontynuacja)

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
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C. Realizacja
Kluczowe
kwestie,
które
należy
rozważyć
wnioski na
przyszłość
wyciągnięte
podczas
wdrażania

Wnioski na przyszłość
		

Kluczowe kwestie, które należy
rozważyć

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?

 pecjalistyczne pielęgniarki
S
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?

Działania, jakie należy podjąć
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
Kogo
spełniać? Z kim należy się kontaktować?
należy
zaangażować 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.
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Akademie medyczne i szkoły dla

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

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.
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D. Studia przypadków

Studium przypadku
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D. Studia przypadków (kontynuacja)
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Większość zaangażowania pacjenta w leczenie cukrzycy można standar
yzować, 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 zaangaż
owania 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 odczyta
nia 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.

52

WPROWADZENIE

Podejście
ogólnopopulacyjne

OBSZARY
PRIORYTETOWE

PRZYDATNE
INFORMACJE

Profilaktyka i badania
przesiewowe

Podstawowe
informacje

Opieka
wielodyscyplinarna

Podsumowanie
dowodów

Kluczowe kwestie,
które należy rozważyć

Wzmocnienie
roli pacjenta

Innowacje i dostęp
do opieki

Kogo =należy
zaangażować

Studia
przypadków

Dzieci w szkołach
Pytania i
odpowiedzi

Osoby w
podeszłym wieku

Piśmiennictwo i
materiały źródłowe

Wzmocnienie roli pacjenta – edukacja terapeutyczna pacjenta w zakresie jego zaangażowania się w leczenie

E. Pytania i odpowiedzi
Opracowanie programu
terapeutycznej edukacji pacjentów
jest kosztowne. Po co to robić?

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

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

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

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

Q
A

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.
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F. Pismiennictwo i materialy zródlowe
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Innowacje i dostęp do opieki – zapewnienie dostępu do opieki i wspieranie innowacji w leczeniu w cukrzycy

A. Podstawowe informacje
„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
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•	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.
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Innowacje i dostęp do opieki – zapewnienie dostępu do opieki i wspieranie innowacji w leczeniu w cukrzycy

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
Dalej
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B. Podsumowanie dowodów (kontynuacja)

Na co wskazują dowody
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
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C. Realizacja
Kluczowe
kwestie,
które
należy
rozważyć
wnioski na
przyszłość
wyciągnięte
podczas
wdrażania

Wnioski na przyszłość
		

Kluczowe kwestie, które należy
rozważyć

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?

Działania, jakie należy podjąć
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
Kogo
spełniać? Z kim należy się kontaktować?
należy
zaangażować 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,
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.
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D. Studia przypadków
Studium przypadku 1

Grupa robocza Europejskiej
owacji w Opiece Zdrowotnej nad
Sieci Przywództwa na rzecz Inn
ropean Healthcare Innovation
pacjentami z cukrzycą typu 2 (Eu
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Leadership Network Type 2 dia
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Studium przypadku 2

Projekt DIAMAP (EU)

Projekt DIAMAP (Mapa drogow
a w dziedzinie badań naukowych
związanych z
cukrzycą w Europie) jest finanso
wany przez Komisję Europejską i
proponuje podejście
holistyczne w planowaniu bad
ań naukowych związanych z cuk
rzycą, które
uwzględnia całą złożoność objawów
cukrzycy i jej epidemiologię w różn
ych grupach
pacjentów (DIAMAP 2010). Projekt
DIAMAP zakłada, że zrównoważon
e inwestowanie
w badania nad cukrzycą jest koniecz
ne dla powstrzymania epidemii cukr
zycy (Europejska
Koalicja na rzecz Walki Z Cukrzyc
ą, [European Coalition for Diabetes
], 2010).
Projekt DIAMAP oferuje Mapę Dro
gową w dziedzinie planowania bad
ań naukowych
związanych z cukrzycą i przedsta
wia europejską strategię postępo
wania w cukrzycy
w jej wszystkich aspektach (choroby
współwystępujące, profilaktyka pow
ikłań,
zindywidualizowane terapie w pod
grupach 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, Franc
ja, Niemcy, Indie, Izrael, Japonia, UK, Stany
Zjednoczone). Ranking ma służyć jako interesując
y przykład sposobu, w jaki kraje chcą zmierzyć
swój potencjał i inwestycje w innowacyjność,
nie tylko w zakresie technologii medycznyc
h, ale i
innych inwestycji z dziedziny opieki diabetolog
icznej.
Więcej informacji pod adresem:
www.pwc.com/us/en/health-industries/
health-research-institute/
innovation-scorecard/index.jhtml

Studium przypadku
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E. Pytania i odpowiedzi
Dlaczego powinniśmy inwestować w
postępowanie w cukrzycy zamiast w
postępowanie z innymi chorobami?

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

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.

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

Q
A

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 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

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?

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.
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Szczególna odpowiedzialność: dzieci z cukrzycą w szkołach

A. Podstawowe informacje
„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
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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).
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Szczególna odpowiedzialność: dzieci z cukrzycą w szkołach

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.
.

Dalej
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B. Podsumowanie dowodów (kontynuacja)

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 do 2020 r).3
• W
 zrost występowania otyłości wśród dzieci spowodował także wzrost występowania cukrzycy typu 2;6 obecnie 45% przypadków
cukrzycy wśród młodzieży to typ 2.6
• R
 ozpoznana 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
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C. Realizacja
Kluczowe
kwestie,
które
należy
rozważyć
wnioski na
przyszłość
wyciągnięte
podczas
wdrażania

Wnioski na przyszłość
		

Kluczowe kwestie, które należy
rozważyć

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”?

Działania, jakie należy podjąć
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Stowarzyszenia dyrektorów szkół

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

		

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.
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D. Studia przypadków
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Pakiet materiałów dla
(UK, Niemcy)
rozpowszechnienia w szkołach
rodziców dzieci z cukrzycą do
gażowania

Studium przypadku 3

Praktyczne wskazówki
dla szkół dotyczące postępowania z dzie
ćmi

z cukrzycą (UK)10

Królewskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (Roya
l College of Nursing) w UK
wydało praktyczne wskazówki dla szkół okreś
lające, w jaki sposób można
zaspokoić potrzeby uczniów z cukrzycą, zawie
rające pomocne wzory i
dokumenty pomocnicze
Więcej informacji pod adresem:
www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/00
08/267389/003_318.pdf
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ów materiałów dostępnych
potrzeb ich dziecka. Kilka przykład
szkołą odnośnie do zaspokojenia
nych poniżej:
w UK i Niemczech jest przedstawio
:
Więcej informacji pod adresem
type-1/school-resources
ithUK - www.jdrf.org.uk/life-w
teimanager/data/
e/modularx/include/module/da
Niemcy - www.diabetes-kinder.d
0.pdf
kindergartenbroschuere_07-201
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D. Studia przypadków (kontynuacja)
Studium przypadku 5

SWEET

orzeniem

ci i młodzieży: praca nad stw
Lepsza kontrola cukrzycy u dzie
)
Ośrodków Referencyjnych (UE

rzający do poprawy
y przez Komisję Europejską, zmie
SWEET to projekt UE, finansowan
ży. Aby osiągnąć
dzie
mło
i
ci
cukrzycy typu 1 i 2 u dzie
profilaktyki, rozpoznania i kontroli
tworzenie
wiedzy i najlepszej praktyki poprzez
ten cel, projekt wspiera szerzenie
zne dla dzieci i
świadczących usługi diabetologic
Ośrodków Referencyjnych (COR)
owego
ędzi
narz
u
na celu stworzenie „Pakiet
młodzieży w całej UE. Projekt ma
cenia
zale
y
wałb
jmo
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y
któr
zycy u dzieci”,
dotyczącego postępowania w cukr
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ram
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enta
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edu
ramów
dotyczące najlepszej praktyki, prog
i kryteriów
nicji
defi
lenie
wia. Ma on także na celu usta
także pracowników ochrony zdro
ramie
prog
w
cnie
Obe
ch.
yjny
Ośrodków Referenc
określających tworzenie nowych
bierze udział 13 państw.
Studium przypadku 7
: www.sweet-project.eu/
Więcej informacji pod adresem

Studium przypadku

6

Wspólne stanowisko
na
rzecz zaspokojenia po
trzeb z zakresu opiek
i zdrowotnej dzieci w
szkołach (UK, Irlandia)

W UK i w Irlandii organi
zacje pacjentów z cuk
rzycą połączyły siły z org
pacjentów cierpiących
anizacjami
na choroby takie jak ast
ma i padaczka, aby zw
świadomość potrzeby
iększyć
zaspokojenia potrzeb
medycznych dzieci w
szkole.12,13
Więcej informacji po
d adresem: www.me
dicalconditionsatsch
ool.org.uk/

Wspólne protokoły dotyczące
postępowania z dziećmi
z chorobami przewlekłymi w sek
torze zdrowia i edukacji (Hiszpa
nia, Włochy)

W wielu regionach Hiszpanii (pro
tocolos de actuación) i Włoch (Inte
nse) istnieją regionalne
umowy ramowe dotyczące postępo
wania w zakresie chorób przewle
kłych w szkołach, w
szczególności dotyczące podawa
nia leków. Umowy te wyszczególn
iają cały łańcuch opieki
łączącej organy ochrony zdrowia
i edukacji, określają też role i zakr
es odpowiedzialności
poszczególnych instytucji. Umowy
zwykle obejmują szkoły, lokalne
ośrodki ochrony zdrowia,
rodziców i odpowiednie lokalne/regi
onalne władze oświatowe i ochrony
zdrowia.
Więcej informacji pod adresem
:
Andaluzja - www.feteugtand
alucia.org

Toskania - www.agd.it/leggi

/files/a_sanitaria_protocolo.pd

f

tos/pdf/scuola_protocollo_farm

aci.pdf
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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.

Q

A

Związki zawodowe nauczycieli
stanowczo uważają, że podawanie
leków (w szczególności zastrzyków)
przez nauczycieli wykracza poza
zakres opieki nad uczniem.

To zbyt wiele, prosić nauczyciela, aby
nauczył się sprawdzać stężenie glukozy lub wstrzykiwać insulinę dziecku

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.

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.

Przepisy prawa już chronią dzieci
z cukrzycą przez dyskryminacją w
szkole. Dlaczego potrzebujemy więcej
przepisów?

Niebezpiecznie jest sugerować, że
dzieci z cukrzycą powinny
uczestniczyć w zajęciach sportowych i
innych formach aktywności fizycznej.

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.

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.

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.
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2

International Diabetes Federation. Position statement: type 2 diabetes in young people. 2008.

3	Patterson CC, Dahlquist GG, Gyürüs E, i wsp. Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989—2003 and predicted new cases 2005—20:
a multicentre prospective registration study. Lancet 2009; 373: 2027-2033.
4	Edge J. Insulin injections in schools. Arch Dis Childhood 2009; 94: 412-413.
5.	Fundacion para la Diabetes (Spain). El nino con diabetes en la escuela: problema socio-legal [The child with diabetes at school: a social-legal problem]. 2005.
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6

D’Adamo E, Caprio S. Type 2 diabetes in youth: pathophysiology and epidemiology. Diabetes Care 2011; 34(Suppl 2): S161-S165.
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Szczególna odpowiedzialność: osoby w podeszłym wieku chorujące na cukrzycę

A. Podstawowe informacje
„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
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•	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
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Szczególna odpowiedzialność: osoby w podeszłym wieku chorujące na cukrzycę

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
• O
 soby 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

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
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B. Podsumowanie dowodów (kontynuacja)

Na co wskazują dowody
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
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C. Realizacja
Kluczowe
kwestie,
które
należy
rozważyć
wnioski na
przyszłość
wyciągnięte
podczas
wdrażania

Wnioski na przyszłość
		

Kluczowe kwestie, które należy
rozważyć

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?

Działania, jakie należy podjąć

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,
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?
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C. Realizacja
Kogo należy zaangażować
Kogo
należy
zaangażować Stowarzyszenia pacjentów w podeszłym

Dlaczego osoby te są takie ważne?	Jaką rolę Twoim zdaniem powinni oni
spełniać? Z kim należy się kontaktować?

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.
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D. Studia przypadków
Studium przypadku 1

Geriatryczne przychodnie
es clinics) (USA)
diabetologiczne (Geriatric diabet

prototyp przychodni
(Joslin Centre) proponuje ciekawy
Centrum Diabetologii Joslina w USA
konuje oceny stanu
„do
dnia
cho
Przy
b w podeszłym wieku.
specjalizującej się w cukrzycy u osó
w oraz identyfikuje
cjonalnego/poznawczego pacjentó
fizycznego, społecznego oraz emo
czas wykonywania
pod
spotykają się pacjenci i ich rodziny
specyficzne przeszkody, z jakimi
w poddawany
entó
pacj
z
y
Każd
ia w leczenie cukrzycy”.
czynności z zakresu zaangażowan
gażowania się w
zaan
do
ć
noś
zdol
jak
h
czy czynników takic
wność fizyczna
jest całościowej ocenie, która doty
akty
oraz
mii, funkcje poznawcze, żywienie
zycą.
leczenie, stopień i częstość hipoglike
cukr
z
ia
wan
tępo
zindywidualizowany model pos
i przewiduje wielodyscyplinarny,
and_the_elderly.html
: www.joslin.org/care/diabetes_
Więcej informacji pod adresem

Studium przypadku

3

Włączanie badań kont
rolnych z zakresu op
ieki
skupiających się na pr
ofilaktyce powikłań
do
monitorowania jakoś
opieki diabetologicz
ci
nej (UK)

Strategia państwowej
służby zdrowia w dzied
zinie cukrzycy (National
for Diabetes) została op
Service Framework
racowana w 2001 rok
u w UK by ustanowić
standardy dobrej opiek
wyraźne minimalne
i diabetologicznej. Wś
ród nich znalazło się dzi
opieki podstawowej kon
ewięć procedur
trolujących wystąpienie
wczesnych objawów
uniknięcia powikłań cuk
możliwych do
rzycy, takich jak ślepo
ta i choroby nerek ora
w zakresie kontroli stę
z cele terapeutyczne
żenia glukozy we krwi,
ciśnienia krwi i stężen
zminimalizować ryzyko
ia cholesterolu, aby
wystąpienia powikłań
cukrzycy.20 Odnoszą się
szczególności do osób
one w
w podeszłym wieku, któ
re są narażone na najwię
wystąpienia takich po
ksze ryzyko
wikłań i zostały włączo
ne do Systemu kontr
(Quality Outcomes Fra
oli jakości leczenia
mework), państwoweg
o schematu wynagrad
wyników pracy lekarzy
zania i pomiaru
ogólnych.21 Zostały on
e również wzmocnion
kliniczne opublikowane
e przez wytyczne
przez Narodowy Instyt
ut Zdrowia i Doskona
(National Institute for
łości Klinicznej
Health and Clinical Ex
cellence, NICE) w 2010
roku.22

Studium przypadku 2

Powiązanie wynagrodzenia
lekarza z osiągnięciem specyficznych wyn
ików leczenia pacjentów w
podeszłym wieku (Francja)
We Francji, lekarze ogólni zobowiązani są do
realizowania schematu „wynagrodzenie
według wyników leczenia” zwanego Rému
nération sur objectifs de santé publique
(ROSP) lub P4P. Według schematu ROSP wyna
grodzenie 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 zdarz
eń sercowo-naczyniowych.
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D. Studia przypadków (kontynuacja)
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Studium przypadku 5

Opracowanie wspólnych wytyc
znych i metodologii w dziedzin
ie
ścieżek opieki nad pacjentami
z wieloma chorobami współw
yst
ępującymi (Europa)24
Pakiet

Roboczy nr 3 Wspólnej Akcji na rzec
z Walki z Chorobami Przewlekłym
i (Joint Action on Chronic
Conditions ), sponsorowanej prze
z Komisję Europejską, ma na celu
zidentyfikowanie dobrych praktyk
postępowaniu z pacjentami z wie
w
loma chorobami współwystępują
cymi oraz określenie warunków do
rozpowszechnienia i powielenia takic
h inicjatyw. Ma on również na celu
opracowanie innowacyjnych i
opłacalnych interwencji w postępo
waniu z pacjentami z wieloma cho
robami współwystępującymi, ze
szczególnym uwzględnieniem profi
laktyki drugorzędowej, wczesnego
rozpoznania i lepszego stosowania
się do zaleceń lekarskich, a także
opracowanie programów szkolenio
wych zarządzania przypadkiem dla
personelu opieki, które mogłyby
zostać zastosowane w różnych obs
zarach opieki zdrowotnej w całej
Europie. Wdrożenie Pakietu Rob
oczego jest w toku w wielu kraja
ch Europejskich.
Więcej informacji pod adresem
: www.ec.europa.eu/eahc/doc

uments/health/calls/2013/
13/working_paper_JA_chronic_
diseases.pdf

Workshop_on_Joint_Action_20
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E. Pytania i odpowiedzi
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?

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

Q

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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Rysunek 1. Częste powikłania cukrzycy

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.

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
Amputacja kończyny dolnej
U osób z cukrzycą ryzyko
amputacji stopy spowodowanej
chorobą naczyń obwodowych
jest 23-krotnie wyższe.8

Uszkodzenie nerwów
U 60-70% osób z cukrzycą
występuje bolesna
neuropatia.4

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

Cukrzyca dotyka więcej
osób i powoduje więcej
zgonów niż łącznie rak
piersi i AIDS
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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).

Rysunek 3 – Koszt 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

Koszty dla pacjentów i ich rodzin:
Ogromny wpływ na produktywność
i jakość życia
Konieczność poświęcenia znacznej ilości
czasu przez opiekuna

•	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)

Koszty dla systemów
opieki zdrowotnej:
10% całkowitych
wydatków na opiekę
zdrowotną15
109 miliardów A rocznie
(Europa)10

56 milionów

70 milionów

2013r

2035r

Dorośli z cukrzycą w Europie10

Dodatkowe koszty
dla gospodarki:
Ponad 100 miliardów A
(UK, Niemcy,
Francja, Hiszpania i
Włochy razem)17

•	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 2 –
ekonomiczne odziaływanie 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

Rysunek 4. Czynniki ryzyka wystąpienia
cukrzycy typu 2
Chociaż dokładne przyczyny wystąpienia cukrzycy typu 2 są
wciąż nieznane, istnieje kilka ważnych czynników ryzyka:10
Otyłość

Czym jest stan przedcukrzycowy?

Zła dieta

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

Brak aktywności fizycznej

W jaki sposób rozpoznaje się cukrzycę?

Wysokie stężenie glukozy we krwi podczas
ciąży wpływające na nienarodzone dziecko

• 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

Potencjalnie
modyfikowalne

Podeszły wiek
Historia występowania cukrzycy w rodzinie
Przynależność etniczna
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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,
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
1

Planowanie
spersonalizowanej
opieki

Dostęp do
pracownika ochrony
zdrowia i porady
wyszkolonego
specjalisty, w razie
potrzeby

Zindywidualizowana
informacja wysokiej
jakości

Wsparcie
emocjonalne i
psychologiczne

Dostęp do
zestrukturyzowanej
edukacji

Wsparcie ze
strony rówieśników,
rodziny, przyjaciół i
opiekunów
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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
nowotwory łącznie

Cukrzyca kosztuje więcej niż wszystkie nowotwory łącznie1;2 ale nadal znajduje się relatywnie nisko na liście priorytetów
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
dla gospodarki.5,6
		

Wiodący eksperci określają problem cukrzycy w Europie jako „zbyt ważny, aby pozwolić sobie na niepowodzenie”7 tj.
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 postępowaniu w cukrzycy.

W Europie koszty związane z cukrzycą stanowią około 10% wydatków państwowych na opiekę zdrowotną,8 a największą
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
przyczyn zgonów w Europie.10
		

Cukrzyca podwaja ryzyko zgonu w porównaniu z osobami w tym samym wieku bez cukrzycy.11 W Europie cukrzyca
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
jakości życia i złego stanu zdrowia.
		
		

Cukrzyca podwaja ryzyko wystąpienia udaru12 i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca niemal trzykrotnie u mężczyzn,
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
czynnikami kosztotwórczymi.
		

Wystąpienie powikłań (patrz powyżej) zwiększa koszty postępowania w cukrzycy nawet pięciokrotnie.17 Przykładowo,
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
naszych systemów opieki zdrowotnej
		
		

Koszty związane z cukrzycą stanowią około 10% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia8, które w Europie w roku 2013
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
rosły

Oczekuje się, że koszty bezpośrednie dla systemów opieki zdrowotnej w Europie wzrosną do niemal 117 1 miliardów
roczne do roku 2035.4

Cukrzyca sprawia, że ludzie przestają
pracować i prowadzić produktywny tryb
życia

Dodatkowo, UK, Włochy, Hiszpania, Francja i Niemcy tracą rocznie ponad 100 miliardów 1 z powodu cukrzycy ze względu
na utraconą produktywność i nieobecność pracowników w pracy,9 a rzeczywiste koszty dla społeczeństwa są prawdopo
dobnie o wiele wyższe (np. uwzględniając wpływ na opiekunów będących członkami rodziny).

Liderzy przemysłu obawiają się chorób
przewlekłych, takich jak cukrzyca

Ankieta przeprowadzona przez Światowe Forum Ekonomiczne pokazała, że ponad połowa liderów biznesowych spodziewa
sie, że choroby niezakaźne wpłyną na rentowność ich firm w nadchodzących latach.20
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Cukrzyca: Informacje dla parlamentarzystów
4. Mamy opłacalne rozwiązania, ale niewystarczająco je wdrażamy
Hasło

Kluczowa informacja

Moglibyśmy zapobiec większości
przypadków cukrzycy typu 2.
		

Uważa się, że 10% do 20% ludzi jest narażone na wysokie ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2,21;22 ale zbyt małej liczbie
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
jakie otrzymują jest często
niewystarczające i przychodzi zbyt późno
		

Wczesne rozpoznanie i leczenie ma zasadnicze znaczenie13;25, choć blisko połowa przypadków cukrzycy pozostaje
nierozpoznana,22,26 a osoby z cukrzycą czekają na rozpoznanie nawet 7 lat.27;28 Wśród osób z rozpoznaną cukrzycą,
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
cofać
		

W całej Europie, ze względu na problemy gospodarcze, zgłasza się ograniczenia w dostępie do odpowiednio wyszkolonych
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
edukacji dotyczącej cukrzycy lepiej
potrafią się sobą zaopiekować
		

Edukacja terapeutyczna pozwalająca pacjentom na zaangażowanie się w leczenie ich choroby (tj., zaangażowanie się
pacjenta w leczenie) stanowi brakujące ogniwo w opiece diabetologicznej.33,34 Wykazano, że edukacja terapeutyczna
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
cukrzycy pozwoli ratować życie i poprawi
jakość życia

Zespoły wielodyscyplinarne, pracujące wspólnie w celu leczenia cukrzycy i jej powikłań mogą zmniejszyć umieralność i
niepełnosprawność niemal o połowę37,38 płacąc za siebie przy pomocy zaoszczędzonych kosztów leczenia. Jednak zbyt
niewiele osób z cukrzycą korzysta z takich modeli.31

Musimy zapewnić, aby kryzys
gospodarczy nie powstrzymał innowacji
w postępowaniu w cukrzycy.

Cukrzycy przyznaje się niski priorytet w budżetach na badania naukowe w porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi,3
mimo jej rosnącego występowania. Pilnie potrzebne są innowacyjne podejścia do opieki i postępowania w cukrzycy jeśli
chcemy zmniejszyć obciążenie wywołane cukrzycą w nadchodzących latach.6
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Najwazniejsze strategie i materialy zródlowe dotyczace cukrzycy
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.

1989
Deklaracja z St. Vincent

2006
Pisemna deklaracja
Parlamentu Europejskiego
dotycząca cukrzycy

2007

2010

2011

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

Polityczna deklaracja ze
spotkania na wysokim
szczeblu Zgromadzenia
Ogólnego ONZ dotycząca
profilaktyki i kontroli chorób
niezakaźnych

Wnioski Rady Europejskiej
dotyczące promowania
zdrowego stylu życia i
profilaktyki cukrzycy
typu 2

* Prosimy zwrócić uwagę, że w powyższej tabeli przedstawiono
jedynie najnowsze wersje tych dokumentów.
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

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

Przewodnik po
narodowych strategiach
dotyczących cukrzycy (IDF)
(A guide to national
diabetes policies) (IDF)
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)

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)*

2012
Rezolucja Parlamentu
Europejskiego dotycząca
postępowania w sprawie
epidemii cukrzycy w UE
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)

2013
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
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)

94

WPROWADZENIE

Podstawowe informacje
na temat cukrzycy

OBSZARY
PRIORYTETOWE

PRZYDATNE
INFORMACJE

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

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.

otnie
Dwukr tutaj
j
i
klikn

Prezentacja Power Point
dotyczącą argumentów
ekonomicznych
przemawiających
za dokonywaniem
inwestycji w
postępowanie w
zakresie cukrzycy
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W latach 2012-13 członkowie ExPAND wspólnie opracowali pakiet narzędziowy, jego treść i kluczowe tematy. Materiały robocze zawierają
dodatkowe omówienia, badania i materiały, które mogą być przydatne i zostały tu przedstawione w języku angielskim.
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