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DEBATA W „RZ” | O cukrzycy w Polsce, jej konsekwencjach 
społeczno-ekonomicznych, strategii leczenia,

 sytuacji pacjentów i o tym, co w tej kwestii można zmienić 
w polityce zdrowotnej państwa, mówili eksperci medyczni, 

politycy i dziennikarze, którzy wzięli udział w debacie 
„Cukrzyca 2014. Fakty i rozwiązania” 
pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Prof. Leszek Czupryniak: Polska plasuje się 
w średnich stanach europejskich. Największe 
tempo przyrostu chorych na cukrzycę notuje 
się w Indiach, w Chinach i w krajach Zatoki 
Perskiej. Ale i u nas ten przyrost jest wyraźny. 
Dane NFZ mówią o 2 mln 200 tys. chorych le-
czonych, ale według naszych szacunków powin-
niśmy mówić o ponad 3 mln, czyli kilkaset ty-
sięcy Polaków nadal nie wie, że choruje. Jak 
wynika z danych uzyskanych przez zespół prof. 
Krzysztofa Strojka, na cukrzycę choruje co 
czwarta osoba po 60. roku życia. Statystyki 
rosną nie tylko dlatego, że cukrzyca jest pro-
stym powikłaniem otyłości. To efekt sukcesu 
medycyny – kiedyś pacjenci z cukrzycą, którzy 
dostawali zawału, umierali, teraz – bardzo 
często przeżywają. Skuteczność leczenia powi-
kłań cukrzycy powoduje, że liczba chorych 
rośnie, ponieważ żyją oni dłużej, a najsilniej-
szym czynnikiem ryzyka cukrzycy jest wiek: po 
osiemdziesiątce choruje na nią połowa osób 
– i są to głównie kobiety. Cała medycyna zmie-
rza do wydłużania życia i zmniejszania śmier-
telności w różnych ostrych stanach. Chorych 
przewlekle będzie coraz więcej.

W 2012 r. Parlament Europejski uchwalił re-
zolucję wzywającą kraje członkowskie do 
tworzenia narodowych programów walki 
z cukrzycą, uwzględniających koszty budżeto-
we. Polski system ochrony zdrowia jest ślepy na 
te problemy, bo tu nie tylko o leki chodzi. Za-
grożenia epidemiologiczne i ich konsekwencje 
postrzegają lekarze i chorzy. Choroba, jak 

wiemy, dotyczy osób w każdym wieku, bo na 
cukrzycę typu 1 chorują także dzieci i młodzież. 
Młodzi dorośli z tą chorobą pracują, a wiek 
zachorowania na cukrzycę typu 2 wciąż się 
obniża. Mamy coraz więcej 40-latków z cukrzy-
cą. Zalecamy nawet obecnie, by nie mówić 
„chory na cukrzycę”, tylko „osoba z cukrzycą”, 
dlatego że ta choroba rzadko prowadzi do 
kompletnej niewydolności organizmu i ludzie 
często mogą być aktywni, pracować… po prostu 
żyć z cukrzycą.

Ponieważ wiek emerytalny się przesuwa, 
będziemy mieli coraz większą grupę ludzi, 
którzy mając cukrzycę, muszą być aktywni za-
wodowo. Tu więc kłania się możliwość stosowa-
nia skutecznych, nowoczesnych leków, które  
pozwalając zapobiec ciężkim powikłaniom 
cukrzycy, zminimalizowałyby wydatki z tytułu 
absencji w pracy czy samych rent. To są ważne 
kwestie dla sprawnego funkcjonowania społe-
czeństwa. Wystarczy zaufać profesjonalistom. 
Środowisko medyczne jest od lat gotowe do 
dialogu na wielu poziomach. Dotyczy to pielę-
gniarek, farmakoekonomistów i nas, lekarzy.

Tam jednak, gdzie kreuje się de facto zasady 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 
czyli w Ministerstwie Zdrowia i NFZ, wciąż nie 
dostrzega się wagi problemu. To sytuuje nas 
w ogonie Europy.

Profesor Władysław Grzeszczak: Słyszymy 
tutaj, że w Polsce z powodu cukrzycy cierpi 
około 3 mln obywateli. Musimy sobie jednak 
zdać sprawę, że 5 mln Polaków ma tzw. pre-
-diabetes, czyli stan, w którym jeszcze nie mają 
cukrzycy, ale ich tolerancja glukozy nie jest 
prawidłowa. W tym stanie już rozwijają się 
późne powikłania. Corocznie 2 do 10 procent 
tych chorych rozwinie jawną cukrzycę. Grupa 
zdiagnozowanych cukrzyków pozornie maleje, 
gdyż część z nich umiera, ale w szybkim tempie 
jest „uzupełniana” rosnącą liczbą nowych 
chorych. Jeżeli nie rozpocznie się aktywnego 
działania w tej grupie – a jest możliwość zaha-
mowania tego procesu – to liczba chorych na 
cukrzycę w Polsce wzrośnie w bardzo znaczący 
sposób.

Red. Krzysztof Michalski: Uczelnia Łazarskiego 
zaprezentowała raport „Cukrzyca. Analiza 
kosztów ekonomicznych i społecznych”. 
Jakie są najważniejsze wnioski z tego raportu 
i zalecenia  zmierzające do poprawy sytuacji?

Dr Jerzy Gryglewicz: W naszych raportach 
opieramy się na danych NFZ i ZUS. W zakresie 
finansowania świadczeń przez NFZ przeanali-
zowaliśmy wydatki na lecznictwo szpitalne, 
ambulatoryjne, rehabilitację leczniczą i podsta-
wową opiekę zdrowotną związane z leczeniem 
cukrzycy. Analizy przeprowadziliśmy także 
w podziale na trzy grupy wiekowe: w wieku do 
18 lat, od 18 do 65 i powyżej 65 lat. Najbardziej 
uderzyło nas, że wydatki NFZ są największe dla 
osób w wieku produkcyjnym. To też ma kluczo-
we znaczenie, jeśli chodzi o wydatki ZUS, 
związane z absencją chorobową i ze świadcze-
niami z tytułu niezdolności do pracy, czyli 
z rentami oraz świadczeniami rehabilitacyjny-
mi w ramach prewencji przedrentowej.

Red. K. Michalski: Jaka jest skala tych 
wydatków?

Dr J. Gryglewicz: Na samo leczenie szpitalne 
wydaje się 247 mln zł. Tych hospitalizacji moż-
na by uniknąć przy prawidłowym prowadzeniu 
pacjentów z cukrzycą w poradniach ambulato-
ryjnych i podstawowej opieki zdrowotnej. Na 
świadczenia ambulatoryjne w ramach poradni 
diabetologicznej NFZ wydaje 91 mln zł, nato-
miast świadczenia związane z tzw. stawką kapi-
tacyjną dla pacjentów z cukrzycą w ramach 
POZ to 95 mln zł.

Średni czas zwolnienia lekarskiego dla pa-
cjentów z cukrzycą insulinoniezależną to 
29 dni, a insulinozależną – 32 dni, czyli pacjent 
w ciągu roku przebywa na zwolnieniu miesiąc. 
Przy prawidłowej profilaktyce i leczeniu te 
parametry mogą zmaleć. Zgadzam się z profe-
sorem Czupryniakiem, że nie ma w tej chwili 
planu leczenia cukrzycy. Na szczęście w Polsce  
mamy lekarzy posiadających specjalizację z 
dziedziny diabetologii, co jest dużym sukcesem, 

Chory 
z cukrzycą
– system 

z liczydłem

bo nie we wszystkich krajach UE istnieje ta 
specjalizacja lekarska.

Prof. L. Czupryniak: Problemem diabetologii 
jest przede wszystkim skala. Trudno przebić się 
z argumentami przemawiającymi za konieczno-
ścią nowoczesnego leczenia, bowiem u części 
osób w ministerstwie zaraz budzi się obawa, że 
z tego, co chcemy wprowadzić, natychmiast 
2 mln ludzi będzie korzystało następnego dnia. 
Wiadomo, że tak się nie stanie i te obawy to 
jedynie wymówki, by na temat cukrzycy nie 
prowadzić rozmów ani nie podejmować decyzji.

Dr J. Gryglewicz: Dlatego niezbędne jest 
opracowanie planu, strategii walki z chorobą 
dla tak dużej populacji. To nasza rekomendacja.

Profesor W. Grzeszczak: Chciałbym zwrócić 
uwagę na koszty leczenia powikłań. I tak na 
przykład koszt leczenia jednego tylko chorego, 
który w przebiegu cukrzycy rozwinął niewydol-
ność nerek, z zastosowaniem dializoterapii, 
wynosi 70–100 tys. zł rocznie. Inne powikłania, 
np. zawał serca, udar mózgowy, też sporo kosz-
tują. Szkoda, bo my, lekarze, wiemy, jak im za-
pobiegać, a tym samym poprawić jakość i dłu-
gość życia chorych, oszczędzając jednocześnie 
publiczne finanse.

Dr J. Gryglewicz: Ciężko jest uniknąć hospi-
talizacji w leczeniu powikłań, natomiast dosyć 
łatwo, przy poprawie skuteczności i efektyw-
ności leczenia cukrzycy w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz poradni diabetologicz-
nych, uniknąć hiperglikemii i hipoglikemii.

Kolejną rekomendacją jest utworzenie kra-
jowego rejestru pacjentów z cukrzycą, dlatego 
że to choroba przewlekła. Na podstawie danych 
w perspektywie lat możemy oceniać, jak po-
szczególne działania wpływały na postęp cho-
roby i na koszty społeczne. W naszej ocenie 
możliwości informatyczne już istnieją zarówno 
w NFZ, jak i w ZUS, tylko potrzebna jest decy-
zja, kto tym rejestrem zarządza.

Prof. L. Czupryniak: W nowej sytuacji POZ 
zaczęła aktywnie szukać chorych na cukrzycę, 
bo za wizytę płaci się lekarzom trzy razy więcej. 
Znam przychodnie POZ, w których liczba cho-
rych w ciągu roku zwiększyła się o 100 proc. To 
nie epidemia – lekarz zapraszał całe rodziny na 
badanie i wykrywał więcej przypadków choro-
by. Zdarzało się jednak, że po rozpoznaniu pa-
cjent nie otrzymywał żadnego leku ani nie był 
kierowany na dalsze, niezbędne badania!

Dr J. Gryglewicz: Dobrym rozwiązaniem było 
wprowadzenie kilka lat temu przez NFZ nowe-
go świadczenia – Kompleksowej Ambulatoryj-
nej Opieki Specjalistycznej (KAOS) w celu po-
prawy skuteczności leczenia i  zmniejszenia 
hospitalizacji. Niestety, liczba tych poradni 
z roku na rok maleje, co dowodzi, że świadcze-
nie jest nierentowne. Program zdrowotny napi-
sany przez diabetologów jest naprawdę bardzo 
dobrym rozwiązaniem, tylko niedoszacowanym 
w większości województw. Nasze rekomendacje 

dotyczą też ZUS, który realizuje różne progra-
my prewencji rentowej, mające na celu poprawę 
stanu zdrowia i zmniejszenie liczby przyznawa-
nych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, 
między innymi rent. Stworzenie takiego progra-
mu dla pacjentów z cukrzycą obejmującego 
edukację zdrowotną oraz rehabilitację zawodo-
wą osób w wieku produkcyjnym zmniejszyłoby 
dodatkowe obciążenia związane z systemem 
ubezpieczeń zdrowotnych.

Poseł Tomasz Latos: Gdybyśmy umieli liczyć, 
toby się okazało, że wiele rzeczy jest opłacal-
nych, dobrze, że rozumie to ZUS. W Polsce po-
kutuje myślenie resortowe. W poszczególnych 
resortach są szufladki i nie można przełożyć 
pieniędzy z jednej do drugiej. Gdybyśmy my-
śleli szerzej, okazałoby się, że opłacalne jest 
wdrożenie leków inkretynowych, o które pano-
wie profesorowie od lat zabiegacie, także 
w parlamencie. Finansując je, moglibyśmy 
znacząco zmniejszyć liczbę potencjalnych 
klientów ZUS. Od dawna mówię, by nie patrzeć 
na problemy wydatków w ochronie zdrowia 
tylko przez pryzmat ponoszonych nakładów. 
Finansowanie leków, których refundacji nie 
możemy się doprosić, może po rzetelnej analizie 
uwzględniającej koszt leczenia powikłań i kosz-
ty społeczne okazać się po prostu opłacalne.

Mądrze licząc, dochodzi się do wniosku, że 
warto wydać więcej pieniędzy na profilaktykę, 
promocję zdrowia, następnie na bardziej sku-
teczne, bardziej logiczne i nowoczesne leczenie, 
po to właśnie, aby zaoszczędzić pieniądze. 
Niestety tego myślenia brak. Określam to eko-
nomią krótkowidzów i obserwuję od wielu lat. 
Czas to zmienić. Warto przypomnieć decyden-
tom, że chorzy w Polsce umierają nie tylko na 
choroby nowotworowe. Gdyby przedstawić 
statystyki konsekwencji wszystkich powikłań 
cukrzycowych – nefrologicznych czy kardiolo-
gicznych, z zagrożeniem życia włącznie – to 
nagle by się okazało, że cukrzyca jest nie mniej-
szym problemem niż rak.

Nie jest naszą intencją porównywanie obu 
zagrożeń, ale cały czas mamy zbyt mało wydat-
ków na ochronę zdrowia, która nie jest priory-
tetem rządzących, kimkolwiek oni by byli. 
W ramach dostępnych środków, patrząc szerzej, 
można publiczne pieniądze wydawać mądrzej. 
Bo zapobieganie ciężkim powikłaniom cukrzy-
cy dobrym leczeniem to także oszczędności na 
protezach po amputacji, na okularach dla tra-
cących wzrok… Wreszcie drugim elementem od 
dawna niezrealizowanym jest ustawa o zdrowiu 
publicznym. Państwo nie zaangażowało się w 
promocję zdrowia. W przypadku cukrzycy to 
kwestia i aktywności fizycznej, i właściwego 
odżywiania i stylu życia. Nakłady na edukację 
i mądre leczenie to nie wydatek, lecz inwestycja. 
Myślę, że to zadanie przede wszystkim dla 
polityków – patrzeć szerzej.

Prof. Edward Franek: Dziękuję, panie pośle, 
za słowa o walce z myśleniem resortowym. Sam 
próbowałem zainteresować Ministerstwo Edu-
kacji zapobieganiem otyłości i cukrzycy już na 
etapie szkoły. Profilaktyka wtórna, czyli profi-

Upominamy się 
o refundację inkretyn 
doustnych i iniekcyjnych


