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Cukrzyca stanowi jeden z największych, nierozwiązanych problemów
współczesnej medycyny. Rośnie liczba chorych i tym samym zwiększa się
ilość chorych dotkniętych późnymi powikłaniami, które przyczyniają się
do przedwczesnej umieralności, mogą powodować kalectwo i znacząco
pogarszać komfort życia.
Mimo wysiłków podejmowanych przez lekarzy, organizatorów ochrony zdrowia
czy stowarzyszeń pacjentów, problemy związane z diabetologią nie znalazły
jeszcze pozytywnego rozwiązania.
Dlatego tak ważna jest poprawa świadomości zagrożeń, jakie niesie za sobą
ta choroba. Wśród licznych opracowań istotne znaczenie ma kompleksowe
przedstawienie wszystkich jej aspektów.
Przedstawiany „Raport. Cukrzyca, ukryta pandemia 2014” jest kolejną edycją
wydawanego cyklicznie opracowania, który porusza istotne kwestie dotyczące
choroby.
Zapraszam do lektury, będąc przekonanym, iż stanowi on przydatne źródło
informacji dla wszystkich stykających się zawodowo, czy tez osobiście
z problemem cukrzycy.

SŁOWO
WSTĘPNE

Prof. dr hab. Krzysztof Strojek
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych
Śląskie Centrum Chorób Serca

Przed Państwem kolejna edycja raportu o występowaniu i leczeniu
cukrzycy w Polsce, tradycyjnie już publikowanego u progu jesieni, przed Forum
Ekonomicznym w Krynicy. Tegoroczna analiza koncentruje się na zagadnieniach
mających kluczowy wpływ na jakość życia chorych, czyli występowanie
niedocukrzeń i otyłości, a także – i to jest w mojej ocenie najciekawsza część
całego opracowania – na kosztach leczenia cukrzycy w naszym kraju.
Dla osoby zajmującej się na co dzień leczeniem chorych na cukrzycę jest obecnie
rzeczą oczywistą, że jak najlepsze leczenie cukrzycy od chwili jej rozpoznania jest
kluczowe dla losów pacjenta, a także redukcji stale rosnących w ostatnich dwóch
dekadach kosztów leczenia cukrzycy. Jest rzeczą zatrważającą, że średnie
wydatki na jednego chorego z cukrzycą są w Polsce najniższe w Europie
i wynoszą 1/10 kwoty wydawanej w Norwegii, połowę tej wydawanej w Słowenii
i Portugalii i tylko 2/3 sumy przeznaczanej na chorego na cukrzycę w Czechach.
To ponad 3 mln osób, w dużym stopniu aktywnych zawodowo, których koszty
inwalidztwa, zwolnień z pracy i rent państwo i tak ponosi.
„Przekleństwem” diabetologii jest to, że jakiekolwiek inwestycje w nią poczynione
przynoszą efekty dopiero w perspektywie wielu lat. Co innego dziedziny,
w których interwencję widać szybko – kardiologia, onkologia, liczba rodzących
się dzieci…
Co w tej sytuacji może zrobić środowisko diabetologiczne? Niewiele ponad to,
co robił Tucydydes, gdy zarzucano mu, że w trakcie wojny peloponeskiej spóźnił
się z odsieczą Amfipolis; a mówił on wówczas po prostu, że „miał siedem
okrętów, była zima i płynął szybko” – tak przynajmniej brzmiały jego słowa
w wierszu Zbigniewa Herberta. Możemy zatem konsekwentnie, z uporem,
powtarzać twarde dane, przytaczać fakty, nieulegle występować w imieniu
chorych, zabiegając o jak najlepsze warunki dla ich leczenia. Temu właśnie
służy coroczne publikowanie Raportu, który mają Państwo w dłoniach. Gorąco
zachęcam do lektury i poznania bardzo ciekawych danych o sytuacji chorych
na cukrzycę AD 2014!
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Prof. dr hab. Leszek Czupryniak
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Choroby cywilizacyjne są niewątpliwe narastającym problemem naszych
czasów. Żyjemy coraz szybciej – pracujemy więcej i dłużej, coraz mniej czasu
mamy dla siebie, naszych bliskich a w konsekwencji przestajemy dbać o własne
zdrowie. Niestety taki tryb życia dla naszego organizmu nie jest obojętny i sprzyja
rozwojowi wielu chorób społecznych. Jedną z takich chorób jest cukrzyca, która
każdego roku dotyka coraz większej grupy osób. Z tego względu, cukrzyca
jako pierwsza na świecie choroba niezakaźna została uznana przez Światową
Organizację Zdrowia za epidemię.
Cukrzyca jest podstępną chorobą, której pacjenci na początku nie dostrzegają,
a pierwsze objawy zazwyczaj są ignorowane lub bagatelizowane. W tym czasie
cukrzyca od środka powoli niszczy nasz organizm i nieleczona lub leczona
niewłaściwie sprzyja rozwojowi poważnych powikłań. Osoby z niekontrolowaną
cukrzycą bardzo często cierpią z powodu hipoglikemii, która w czasie trwania
choroby zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań. Pacjenci tracą wzrok,
z powodu źle gojących się ran i zaniedbań poddają się amputacjom, umierają
z powodu niedoczynności mięśnia sercowego. Osoby z zaawansowaną cukrzycą
muszą stosować się do określonej dyscypliny – regularnie kontrolować poziom
glikemii, przyjmować odpowiednie leki w odpowiednim czasie, stosować się
do zalecanej diety. Jednak jak wynika z badań, wielu pacjentów cierpi z powodu
znacznie obniżonej, jakości życia, co w konsekwencji sprzyja rozwojowi depresji
i powoduje ogólną niechęć do prawidłowej samokontroli. Psychologowie, lekarze
i eksperci nazwali to zjawisko błędnym kołem cukrzycy.
Tak jak w przypadku każdej choroby przewlekłej pacjenci z cukrzycą powinni być
bardzo zdyscyplinowani w codziennej walce z chorobą. Dlatego, aby umożliwić
im normalne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym należy tak
zorganizować system opieki zdrowotnej, aby zapewniał on chorym skuteczne
leczenie, a jednocześnie prowadził do poprawy jakości życia w chorobie.

ŻYĆ Z CUKRZYCĄ

Ks. dr Arkadiusz Nowak
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Cukrzyca w perspektywie populacji jest ogromnym obciążeniem dla każdego
systemu ochrony zdrowia.
Dynamiczny przyrost wskaźników epidemiologicznych, mnogość klinicznych
powikłań oraz ich dramatyczny wpływ na życie pacjenta we wszystkich jego
aspektach, wreszcie realna możliwość wpływu terapeutycznego na przebieg
i manifestację choroby stawiają cukrzycę – obok onkologii i chorób sercowonaczyniowych – w rzędzie najtrudniejszych wyzwań w zakresie zdrowia
publicznego.
Decyzje systemowe skutkujące ponoszeniem ogromnych nakładów na prewencję,
leczenie oraz minimalizację powikłań we wszystkich aspektach: klinicznym,
społecznym i psychologicznym, powinny być oparte na możliwie racjonalnych
przesłankach. Oznacza to potrzebę dysponowania wiarygodnymi danymi oraz
uznaną metodologią. To warunki konieczne nie tylko do optymalnych działań
decydentów, ale również do poprawy jakości debaty publicznej wokół trudnych
i często kontrowersyjnych decyzji.
Mam silne przekonanie, że poniższy raport stanowi bardzo ważny krok w stronę
tworzenia nowego, lepszego standardu prezentacji danych epidemiologicznych,
klinicznych i ekonomicznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje analiza
kosztów pośrednich, wykonana na niespotykaną dotychczas skalę. Wpisuje się
ona w nasilająca się od kilku lat debatę ekspertów dotyczącą metodologii w tym
zakresie i jest swoistą kontynuacją standardów promowanych przez analityków
Ernst&Young, o których miałem zaszczyt i przyjemność dyskutować w czasie
jednej z sesji w trakcie zeszłorocznego Forum w Krynicy.
Opracowanie nie rości sobie praw do głoszenia aksjomatów. Jest raczej
zachętą do dalszych systematycznych badań w tym zakresie w oparciu o coraz
dokładniejsze dane i optymalną metodologię. Wierzę, że otwieramy nowy
jakościowo rozdział w publicznej debacie na temat cukrzycy i jej powikłań.
To również pośrednia forma realizacji postulatów Deklaracji z St. Vincent
w naszym kraju.

WYZWANIE
ZDROWIA
PUBLICZNEGO
Dr n. med. Krzysztof Chlebus MBA
I Katedra i Klinika Kardiologii
Kliniczne Centrum Kardiologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

ROCZNIE

POWIKŁANIA TO POŁOWA
KOSZTÓW CUKRZYCY W POLSCE

PONAD

KOSZTY UTRACONEJ PRODUKTYWNOŚCI Z POWODU
PRZEDWCZESNYCH ZGONÓW KSZTAŁTUJĄ SIĘ
NA POZIOMIE PONAD 1 MLD ZŁ

KOSZTY CUKRZYCY
MOŻNA OGRANICZYĆ
POPRZEZ ZMNIEJSZENIE
RYZYKA POWIKŁAŃ.

„Koszty chorób przewlekłych w zakresie obciążenia płatnika publicznego i zasobów zabezpieczenia społecznego na
przykładzie cukrzycy typu 1 i 2 oraz struktura powikłań”, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2014

CUKRZYCA
PERSPEKTYWA
1
MEDYCZNA

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Zalecania Kliniczne Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego z 2014 roku definiują cukrzycę,
jako grupę chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem
czynności i niewydolnością różnych narządów,
zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń
krwionośnych.

Źródłem insuliny są komórki beta trzustki.
W zdrowym organizmie komórki te produkują
i wydzielają insulinę w odpowiedzi na wzrost poziomu glukozy we krwi. Insulina jest hormonem,
który umożliwia transport glukozy z krwi do komórek. Glukoza stanowi główny czynnik odżywczy organizmu. Paradoksalnie przy braku insuliny
poziom glukozy w krwi jest wysoki, ale komórki
obumierają z głodu.

Zależnie od mechanizmu powstawania choroby,
można wyróżnić różne typy cukrzycy:

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 1 występuje u 10-20% wszystkich chorych na cukrzycę. Jest ona spowodowana
procesem autoimmunologicznym, czyli niszczeniem komórek beta trzustki przez własny układ
odpornościowy. Efektem tego procesu jest brak
produkcji insuliny lub produkcja jej w bardzo małej ilości, która nie wystarcza do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Początek
choroby jest zazwyczaj nagły, a objawy narastają
w ciągu dni, rzadziej - kilku tygodni.

Cukrzyca typu 2 stanowi ok. 80-90% przypadków
cukrzycy i dotyczy głównie osób dorosłych, szczególnie w wieku podeszłym. U podłoża cukrzycy
typu 2 leżą zarówno defekt wydzielania insuliny, jak i upośledzenie jej obwodowego działania,
zwane insulinoopornością. W początkowej fazie
rozwoju choroby obserwuje się narastanie insulinooporności, związane głównie z pojawieniem się
otyłości. Komórki beta trzustki początkowo kompensują spadek wrażliwości na insulinę zwiększeniem wydzielania tego hormonu. W związku z wyczerpywaniem się i obumieraniem komórek beta
ten mechanizm kompensacji zawodzi i pojawia się
podwyższony poziom glukozy.

Jedyną formą leczenia cukrzycy typu 1 jest insulinoterapia, a metodą preferowaną jest intensywna funkcjonalna insulinoterapia. Niedobór insuliny
u pacjentów z cukrzycą typu 1 wymaga codziennego wstrzykiwania insuliny – od momentu rozpoznania choroby do końca życia chorego.
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Cukrzyca typu 2 jest chorobą postępującą, ze
stopniową utratą funkcji komórek beta oraz narastaniem hiperglikemii, dlatego też na różnych etapach choroby stosuje się różne sposoby leczenia,
które jest stopniowo intensyfikowane. Rozpoczyna się z od postępowania behawioralnego (dieta
oraz wysiłek fizyczny) i jednego z leków, najczęś-

ciej jest nim metformina. Następnie dołącza się
leki stymulujące wyrzut insuliny (działające tylko
i wyłącznie, gdy pacjent posiada jeszcze komórki
beta) oraz inne nowoczesne preparaty o złożonych
mechanizmach działania. W końcu trzeba sięgnąć
po insulinoterapię.

Inne typy cukrzycy
Inne typy cukrzycy (określane również jako ło 2-3% wszystkich przypadków tej choroby. Chacukrzyca typu 3) to najbardziej zróżnicowana etiolo- rakterystyczne dla tej postaci są współistniejące
gicznie grupa cukrzyc, które łącznie stanowią oko- z cukrzycą inne zaburzenia lub zespoły chorobowe.

PATRICIA GUIMARŃES, Portugalia
Cukrzyca typu 1
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Cukrzyca ciężarnych
Cukrzyca ciężarnych to każde zaburzenie to- schorzeń układu sercowo-naczyniowego, w tym
lerancji glukozy stwierdzone po raz pierwszy lub choroby niedokrwiennej serca, na przykład zawału
rozpoczynające się w okresie ciąży.
mięśnia sercowego i zgonów sercowych. Właściwe leczenie cukrzycy może zapobiec powstawaniu
Cukrzyca typu 1 i typu 2 stanowi około 90% jej powikłań.
wszystkich przypadków cukrzycy. W przebiegu
tych typów cukrzycy przy nieadekwatnej terapii O ile w leczeniu cukrzycy typu 1 wprowadzana jest
mogą rozwijają się ostre i przewlekłe powikłania od razu intensywna insulinoterapia obejmująca inchoroby. W cukrzycy typu 1 pierwsze objawy powi- sulinę do posiłkową oraz insulinę bazową, to w tekłań mogą wystąpić po około 5 latach trwania cho- rapii cukrzycy typu 2 kolejne leki wprowadzane są
roby. Natomiast w cukrzycy typu 2 powikłania są stopniowo. Wynika to z postępującego charakteru
czasami obecne w momencie diagnozy, co wynika choroby, gdzie dysfunkcja komórek beta nasila się
z opóźnionego rozpoznawania choroby. Przewle- wraz z czasem trwania choroby.
kłe powikłania cukrzycy przybierają często postać

ROGÉRIO SILVA, Portugalia
Cukrzyca typu 2
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Praktyczny algorytm farmakoterapii
cukrzycy typu 2 (na każdym etapie leczenia
zalecana jest modyfikacja stylu życia)2

Odsetek HbA1c(%)

10,0

9,0

Dieta
Metformina i intensywna
inulinoterapia

Metformina
8,0

(lub SU, GLP-1, gliptny,
flozyny, glitazony)

Metformina i 2 leki

(GLP-1, akarboza, gliptyny, flozyny,
glitazony, SU)

(insulina bazowa + insulina
doposiłkowa) lub insulinoterapia
intensyfikowana (mieszanki
insuliny + insulina doposiłkowa)

7,0

HbA1c= 7,0%
HbA1c= 6,5%

6,0

5,0

Metformina i 1 lek

(GLP-1, gliptyny, flozyny, glitazony, SU)

Metformina i insulina

(bazowa lub mieszanki insulinowe)

Czas trwania cukrzycy

Na wykresie przedstawiono schemat terapii cukrzycy typu 2. Intensyfikacja jej leczenia pozwala na osiągnięcie i utrzymanie celu terapii, który w większości przypadków definiuje się jako
HbA1c<7%. Pierwszą linię stanową leki zmniejszające insulinooporność (najczęściej metformina,
rzadko pioglitazon) lub bezpośrednio stymulujące
komórki beta do wydzielania insuliny (pochodne
sulfonylomocznika, agonista GLP-1, gliptyna) albo
też posiadające mechanizm działania całkowicie niezależny od insuliny (inhibitor SGLT-2). Wraz
z rozwojem choroby wymagana jest intensyfikacja
terapii, poprzez dodawanie i kojarzenia kolejnych

nowych leków maksymalizując ich dawkę. W końcu potrzebne jest włączenie insuliny (bazowej lub
mieszanki insulinowej), a następnie zwiększenie
dawki lub dodanie dodatkowych wstrzyknięć.

CUKRZYCA
I PACJENT
KOMFORT
I JAKOŚĆ ŻYCIA
OSÓB Z CUKRZYCĄ
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„Największe trudności, na jakie natrafiam,
wynikają z niezrozumienia cukrzycy przez
ludzi – ja też jej nie rozumiałem, póki sam
nie zachorowałem.” – 57-letni mężczyzna
cierpiący na cukrzycę typu 23
Każda choroba negatywnie wpływa na komfort
naszego życia. W przypadku chorób przewlekłych,
jakość życia obniżona jest w długim okresie czasu
trwania choroby, czasem przez całe życie.
Zgodnie z aktualną definicją, do chorób przewlekłych (nazywanych także chorobami niezakaźnymi
– Noncommunicable diseases (NCDs)), charakteryzujących się długim okresem trwania i powolnym rozwojem, często wynikającym z prowadzenia niezdrowego trybu życia, zalicza się: choroby
układu krążenia, nowotwory, przewlekłe choroby
układu oddechowego oraz cukrzycę.4 Za minimalny okres trwania choroby przewlekłej przyjmuje
się okres 3 miesięcy.5
Choroby przewlekłe są źródłem negatywnych napięć i emocji, na które w ostatnich latach badacze
zwracają coraz większą uwagę, uwzględniając
przy ocenie skuteczności terapii także kryteria
dyskomfortu życia z daną chorobą, kiedy to oceniane są odczucia osób chorych związane z percepcją ich własnego stanu zdrowia.
Przewlekłe choroby niezakaźne łączy się z coraz
bardziej zaawansowanym rozwojem społecznym.
W krajach rozwiniętych po II Wojnie Światowej odnotowano wzrost zachorowań na choroby, którym

sprzyja brak ruchu i złe odżywianie. Zalicza się
do nich:
•

otyłość,

•

nadciśnienie,

•

choroby płuc,

•

cukrzyca typu 2,

•

osteoporoza,

•

choroby układu krążenia,

•

nowotwory,

•

alergie skórne,

•

depresja,

•

artretyzm,

•

przewlekłe niedobory witamin i minerałów.

Spośród powyższych schorzeń, ze względu
na dużą zapadalność, cukrzyca typu 2 została, jako
pierwsza w historii chorób niezakaźnych, uznana
przez Światową Organizację Zdrowia za epidemię.6
Cztery z powyższych chorób – choroby układu krążenia, nowotwory, choroby płuc i cukrzyca – odpowiadają za 38 milionów zgonów rocznie na całym
świecie.4
Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia wezwała rządy państw na całym świecie do wdraża-
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nia zintegrowanych działań na rzecz ograniczenia
zapadalności na choroby przewlekłe. Spośród 178
krajów – w tym Polski – 95% stworzyło do 2013

roku komórkę lub departament w Ministerstwie
Zdrowia odpowiedzialny za walkę z chorobami cywilizacyjnymi.7

Polska – wdrożony system na rzecz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym7
Stworzono departament/jednostkę dedykowaną chorobom cywilizacyjnym

NIE

Wdrożono narodową strategię/plan działań na rzecz przeciwdziałania chorobom
cywilizacyjnym, uwzględniający kilka chorób przewlekłych i czynników ryzyka

NIE

Wdrożono strategię/plan działań na rzecz zapobiegania chorobom alkoholowym

TAK

Wdrożono strategię/plan działań na rzecz promocji aktywności fizycznej

TAK

Wdrożono strategię/plan działań na rzecz zapobiegania konsumpcji tytoniu

TAK

Wdrożono strategię/plan działań na rzecz promocji zdrowego żywienia

TAK

Kraj posiada narodowe wytyczne/standardy oparte na dowodach na rzecz
zarządzania i kontroli głównych chorób cywilizacyjnych w ramach systemu
podstawowe opieki zdrowotnej.

Nie wiadomo*

Kraj posiada wdrożony system monitoringu chorób cywilizacyjnych i jest w stanie
raportować dziewięć głównych celów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

TAK

Kraj posiada narodowy rejestr nowotworów

TAK

* Kraj odpowiedział „Don’t know” w kwestionariuszu WHO

W ujęciu medycznym, komfort lub jakość życia rozumiemy jako wpływ choroby lub schorzenia na wszystkie aspekty życia pacjenta, mierzone
zarówno obiektywnymi czynnikami jak również
poprzez subiektywne odczucia danej osoby. W badaniach częściej funkcjonuje techniczne pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (ang.
Health Related Quality of Life, HRQoL). W skrócie,
jakość życia w medycynie, określa w jakim stopniu
samopoczucie pacjenta i jego stan zdrowia fizyczny i psychiczny zmieniają się pod wpływem danej
choroby lub niepełnosprawności z nią związanej.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje

jakość życia jako „kompleksowy sposób oceniania przez jednostkę jej stanu zdrowia fizycznego,
emocjonalnego, samodzielności w życiu i stopnia
zależności od otoczenia, a także relacji ze środowiskiem, osobistych wierzeń i przekonań do środowiska”.8
Jakość życia mierzona jest kilkoma wskaźnikami. Najczęściej na podstawie kwestionariuszy
pacjenci sami oceniają swoją jakość życia, w korelacji z ich oczekiwaniami – czyli jak ich życie mogłoby i powinno wyglądać w odniesieniu do choroby.
Dla określenia jakości życia brane są pod uwagę
kryteria fizyczne, społeczne, emocjonalne i kogni-

CUKRZYCA – Ukryta pandemia
Sytuacja w Polsce – Edycja 2014

tywne pacjenta jak również wiele aspektów charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej.9
Kwestionariusze używane w badaniach jakości
życia można podzielić na ogólne i specyficzne dla
danej jednostki chorobowej. Narzędzia do pomiaru ogólnej jakości życia mają charakter bardziej
uniwersalny, ponieważ mogą być wykorzystywane
w różnych populacjach – wśród pacjentów zdro-

wych lub chorych i w rożnych obszarach terapeutycznych. Przykładem takiego narzędzia jest kwestionariusz EuroQol (EQ-5D), który ocenia ogólną
jakość życia według 5 kryteriów, takich jak: mobilność, samoopieka, codzienna aktywność, ból
i niepokój. To wiarygodny, powszechnie stosowany kwestionariusz dostarczający prosty i opisowy
wskaźnik stanu zdrowia.

Jakość życia pacjentów
z cukrzycą w Polsce
Jakość życia w przypadku cukrzycy jest szczególnie istotna. To od samopoczucia pacjenta, jego
woli i determinacji zależy poziom i jakość samokontroli choroby. Z cukrzycą pacjent zmuszony jest
żyć już do końca swoich dni, diametralnie zmieniając przy tym swoje zachowania w zakresie diety,
aktywności fizycznej i ogólnego stylu życia przy
jednoczesnym, ciągłym zagrożeniu komplikacjami.
Elementy determinujące życie z cukrzycą można
pogrupować na czynniki emocjonalne/psychiczne,
społeczne, fizyczne i medyczne.

cę, zostało przeprowadzone w 2014 roku. Jego
celem była ocena jakości życia w populacji ogólnej
Polski, przy czym w części demograficznej kwestionariusza pytano pacjentów także o to czy zdiagnozowana została u nich cukrzyca. Pacjentom
chorującym na cukrzycę zadawano bardziej szczegółowe pytania z zakresu przyjmowanej terapii, co
pozwoliło na przeprowadzenie w tej grupie chorych
analizy jakości życia w korelacji z rodzajem otrzymywanej farmakoterapii lub jej brakiem. Wyniki
uzyskane dla pacjentów chorujących na cukrzycę
można było także odnieść do osób pozostających
Wiele badań poświęcono w ostatnich la- wolnych od tej choroby. Łącznie przebadano blitach jakości życia chorych z cukrzycą typu 1 i 2. sko 3000 osób, a wśród nich 250 osób chorowało
W większości z nich podkreśla się konieczność systematycznej oceny HRQoL, gdyż wyniki stanowią
podstawę do ciągłej pracy nad programami edukacyjnymi, wdrażania nowych metod profilaktyki
i leczenia. Udowodniono, że na jakość życia osób
z cukrzycą mają wpływ zarówno czynniki kliniczne
jak i społeczno-demograficzne.10

na cukrzycę.

Rodzaje stosowanej terapii wyodrębnione w badaniu stanowiły – leki doustne, insulinoterapia, terapia doustna wraz z insulinoterapią, wyodrębniono
także grupę - brak leczenia. Zadaniem osoby wypełniającej kwestionariusz było określenie stopnia
trudności w codziennym życiu z cukrzycą. Pacjenci
Najnowsze badanie na polskiej populacji pa- oceniali swoją zdolność poruszania się, samoopiekę,
cjentów, uwzględniające grupę chorych na cukrzy- odczuwanie bólu i dyskomfortu, niepokoju i przygnę-
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bienia oraz określali swój stan zdrowia za pomocą
wizualnej skali analogowej (VAS).
Jak wynika z badania, swój stan zdrowia, jako
„brak problemów” określa blisko dwukrotnie
mniej osób chorych na cukrzycę niż w populacji
pozostałej (osoby cierpiące na inne schorzenia
i osoby zdrowe). Te różnice są szczególnie widoczne w obszarze dyskomfortu, gdzie jedynie co piąty
pacjent nie wskazuje problemów.
Na samopoczucie pacjenta i jego stan zdrowia
istotnie wpływa stosowana terapia i jej późniejsza
intensyfikacja. Najlepiej swoje zdrowie oceniały osoby, które nie stosowały żadnych leków, jednak należy

przypuszczać, że taki rezultat wynika z bardzo wczesnego etapu rozpoznania cukrzycy, kiedy największy
nacisk w leczeniu pacjenta kładzie się na zmiany nawyków żywieniowych i aktywność fizyczną, a pacjenci ci nie doświadczają jeszcze poważnych komplikacji
spowodowanych nieleczoną przez lata cukrzycą.
Największe różnice w ocenie własnego stanu zdrowia zaznaczają się pomiędzy osobami stosującymi insulinę a nieleczonymi insuliną. W grupie 252
osób badanych, które cierpiały na cukrzycę, 61 nie
stosowało żadnej terapii, 123 osoby stosowały leki
doustne, pozostałe stosowały insulinoterapię bez
leków doustnych lub leczenie skojarzone insuliną
i lekami doustnymi.

• INSULINOTERAPIA
• NIEWYRÓWNANIE
GLIKEMII
• OTYŁOŚĆ
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Ocena mobilności pacjenta11
Osoby z cukrzycą

Osoby bez cukrzycy

Brak problemów z poruszaniem się

43,3%

79,1%

Umiarkowane problemy z poruszaniem się

54,0%

20,4%

Duże problemy z poruszaniem się

2,8%

0,5%

Osoby z cukrzycą

Osoby bez cukrzycy

Brak problemów z samoopieką

74,6%

91,9%

Umiarkowane problemy z samoopieką

22,2%

7,6%

Duże problemy z samoopieką

3,2%

0,5%

Osoby z cukrzycą

Osoby bez cukrzycy

Brak problemów z codziennymi aktywnościami

52,0%

82,8%

Umiarkowane problemy z codziennymi aktywnościami

40,9%

15,9%

7,1%

1,3%

Osoby z cukrzycą

Osoby bez cukrzycy

Brak odczucia dyskomfortu

20,6%

57,6%

Umiarkowane odczucie dyskomfortu

69,4%

40,5%

Duże odczucie dyskomfortu

9,9%

1,9%

Osoby z cukrzycą

Osoby bez cukrzycy

Brak odczucia niepokoju lub depresji

40,5%

68,8%

Umiarkowane odczucia niepokoju lub depresji

54,0%

30,1%

Duże odczucia niepokoju lub depresji

5,6%

1,1%

Ocena samoopieki pacjenta11

Ocena codziennych aktywności pacjenta11

Duże problemy z codziennymi aktywnościami

Ocena dyskomfortu pacjenta11

Ocena odczucia niepokoju i depresji u pacjenta11
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Ocena mobilności pacjenta pod względem stosowanej terapii11
Leczenie niefarmakologiczne

Leki
doustne

Insulina

Leczenie
skojarzone

Insulina
łącznie

Brak problemów z poruszaniem się

57,4%

41,5%

32,7%

38,5%

33,8%

Umiarkowane problemy z poruszaniem się

41,0%

56,1%

61,8%

61,5%

61,7%

Duże problemy z poruszaniem się

1,6%

2,4%

5,5%

0%

4,4%

Ocena samoopieki pacjenta pod względem stosowanej terapii11
Leczenie niefarmakologiczne

Leki
doustne

Insulina

Leczenie
skojarzone

Insulina
łącznie

Brak problemów z samoopieką

80,3%

77,2%

60,0%

84,6%

64,7%

Umiarkowane problemy z samoopieką

18,0%

19,5%

34,5%

15,4%

30,8%

Duże problemy z samoopieką

1,6%

3,3%

5,5%

0,0%

4,4%

Ocena codziennych aktywności pacjenta pod względem stosowanej terapii11
Leczenie niefarmakologiczne

Leki
doustne

Insulina

Leczenie
skojarzone

Insulina
łącznie

Brak problemów z codziennymi
aktywnościami

65,6%

53,7%

36,4%

7,7%

36,7%

Umiarkowane problemy z codziennymi
aktywnościami

29,5%

40,7%

50,9%

53,8%

51,4%

Duże problemy z codziennymi
aktywnościami

4,9%

5,7%

12,7%

7,7%

11,7%

Ocena dyskomfortu pacjenta pod względem stosowanej terapii11
Leczenie niefarmakologiczne

Leki
doustne

Insulina

Leczenie
skojarzone

Insulina
łącznie

Brak odczucia dyskomfortu

36,1%

17,9%

10,9%

15,4%

11,7%

Umiarkowane odczucie dyskomfortu

57,4%

73,2%

72,7%

76,9%

73,5%

Duże odczucie dyskomfortu

6,6%

8,9%

16,4%

7,7%

14,7%
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Ocena odczucia niepokoju i depresji u pacjenta pod względem stosowanej terapii11
Leczenie niefarmakologiczne

Leki
doustne

Insulina

Leczenie
skojarzone

Insulina
łącznie

Brak odczucia niepokoju lub depresji

49,2%

37,4%

40,0%

30,8%

38,2%

Umiarkowane odczucia niepokoju lub
depresji

47,5%

56,9%

52,7%

61,5%

54,4%

Duże odczucia niepokoju lub depresji

3,3%

5,7%

7,3%

7,7%

7,3%

Samoocena jakości życia osób z cukrzycą jest znacznie gorsza w porównaniu z drugiej grupy (osoby
cierpiące na inne schorzenia i osoby zdrowe), zaś najniższą samoocenę swojego stanu zdrowia deklarują
osoby stosujące insulinoterapię.

Deklarowana ocena jakości życia w skali VAS 11
Średnia

N

Inne schorzenia

75,1

2705

Cukrzyca

57,0

252

Leczenie niefarmakologiczne

63,3

61

Leki doustne

58,0

123

Insulina

49,3

55

Leczenie skojarzone

51,9

13

Insulina łącznie

49,8

68

Na podstawie uzyskanych danych wyliczono także pojedyncze wartości liczbowe opisujące stan zdrowia
pacjenta (tzw. EQ-index), stosowane w analizach farmakoekonomicznych (tzw. użyteczności stanu zdrowia).

EQ-index11
Średnia

N

Inne schorzenia

0,905

2705

Cukrzyca

0,754

252

Leczenie niefarmakologiczne

0,816

61

Leki doustne

0,759

123

Insulina

0,672

55

Leczenie skojarzone

0,760

13

Insulina łącznie

0,689

68
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Osoby z cukrzycą stosujące insulinoterapię
znacznie gorzej postrzegają swój stan zdrowia.
Wynika to z wielu czynników, jednak intensyfikacja
terapii za pomocą insulinoterapii w cukrzycy, choć
konieczna, wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla pacjentów i sama w sobie może powodować komplikacje, takie jak przybieranie pacjenta
na wadze czy epizody hipoglikemii. Gorsze odczuwanie swojego stanu zdrowia w przypadku osób
z cukrzycą stosujących insulinę w porównaniu
z osobami nieotrzymującymi insulinoterapii może
w pewnym stopniu wynikać też z zaawansowania
choroby. Zgodnie z algorytmem leczenia, insulina włączana jest na późniejszych etapach, kiedy
wymagana jest intensyfikacja wcześniej stosowanego leczenia. Dodatkowo stosowanie insuliny
wymaga znacznej dyscypliny pacjenta w zakresie
właściwego stosowania się do zaleceń terapeutycznych w zakresie dawkowania, pory i częstości
podania. Insulinoterapia wymaga także samokontroli pacjenta w postaci monitorowania poziomu
glukozy we krwi za pomocą pasków – to z kolei
generuje także dodatkowe obciążenie finansowe
pacjenta.

cą typu 2. Najprawdopodobniej wiąże się to z różnicą wieku pomiędzy statystycznym pacjentem
z cukrzycą typu 1 a cukrzycą typu 2, a co się z tym
wiąże większą energią życiową osób młodych.
Jednak istotną rolę odgrywa również stosowana terapia – osoby z cukrzycą typu 2 stosujące
terapię insuliną raportują obniżoną jakość życia
w stosunku do osób z cukrzycą typu 2 stosujących
terapie doustne. U osób z cukrzycą typu 1 intensyfikacja terapii nie wykazała obniżenia jakości
życia. Wyjątkiem są jedynie osoby, które w wyniku
intensyfikacji odnotowały zwiększone ryzyko wystąpienia epizodów hipoglikemii.12

Jak wskazują lekarze, w cukrzycy typu 1 insulinoterapia ma inny charakter niż w cukrzycy typu 2.
W cukrzycy typu 1 jest to jedyna metoda leczenia
gwarantująca przeżycie chorego. Pacjent z cukrzycą typu 1 nie ma wyboru terapii, tym samym
łatwiej akceptuje przyjmowanie insuliny. Ponadto,
chory z cukrzycą typu 1, który zaniecha przyjmowania insuliny, w ciągu kilku do kilkunastu godzin
rozwija kwasicę metaboliczną. Jego stan zdrowia
pogarsza się i pacjent szybko wymaga hospitalizacji, podczas gdy u chorego z cukrzycą typu 2 doZ innych badań wynika, że osoby z cukrzycą typu 1 chodzi do wzrostu glikemii, co zwykle nie wywowskazują wyższą jakość życia niż osoby z cukrzy- łuje zaburzeń wymagających leczenia szpitalnego.
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PACJENCI STOSUJĄCY INSULINOTERAPIĘ
CZĘŚCIEJ DOŚWIADCZAJĄ PROBLEMÓW
Z PORUSZANIEM SIĘ I CODZIENNĄ
AKTYWNOŚCIĄ, CIERPIĄ NA DEPRESJĘ
I NIŻEJ OCENIAJĄ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ
DO SAMOOPIEKI.

Niewłaściwa kontrola cukrzycy może się także
przyczyniać do zwiększonego ryzyka hiperglikemii
i hipoglikemii. W tym drugim przypadku – często
strach przed hipoglikemią, powoduje, że pacjenci
nie stosują się do zaleceń terapeutycznych, efektem czego choroba nie jest kontrolowana we właściwy sposób prowadząc do szybszej progresji
w zakresie powikłań cukrzycy.
Badania nad jakością życia w cukrzycy są również
w większości zgodne, że im wyższe wykształcenie
pacjenta i im jest on młodszy, tym większą jakość
życia udaje mu się osiągać w okresie trwania choroby. Jednak z negatywnych czynników, najbardziej jakość życia osoby z cukrzycą obniżają powikłania, nadciśnienie i otyłość lub podwyższona
masa ciała. 13,14,15,16
Zapewnienie wysokiej jakości życia jest kluczowe

w cukrzycy, z tego względu, że bezpośrednio przekłada się na poziom samokontroli choroby przez
pacjenta. Negatywny wpływ na osoby z cukrzycą
ma depresja, która często powiązana jest z ilością hospitalizacji danego pacjenta i zwiększonym
ryzykiem zgonu. U tych osób depresja pozostaje
w ścisłej korelacji z pojawieniem się komplikacji
cukrzycowych, zwiększonym BMI oraz poziomem
HbA1c.17
W badaniach DAWN™ i DAWN2™ przeprowadzonych wśród osób z cukrzycą, jednym z elementów,
na jakie zwrócono uwagę była właśnie depresja lub stan psychiczny poprzedzający depresję.
W najnowszym badaniu DAWN2™, którego wyniki
opublikowano w 2013 roku, uwzględniono opinie
ponad 15 000 osób cierpiących na cukrzycę lub
opiekujących się osobami chorymi na cukrzycę
z 17 krajów zlokalizowanych na czterech konty-
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nentach. Badanie przeprowadzono również w Polsce i wynika z niego, że 19,2% osób z cukrzycą
w naszym kraju cierpi na depresję (odsetek wahał
się od ok. 8% w Meksyku do 20% w Algierii) zaś
56,7% osób z cukrzycą przeżywa silny stres emocjonalny w związku z cukrzycą (odsetek wahał się
od ok. 21% w Holandii do 65% w Algierii). Dowodzi

to wysokich obciążeń psychospołecznych, na jakie
narażeni są polscy pacjenci. Prawie połowa, bo aż
47,1% członków rodzin osób z cukrzycą stwierdziło,
że istnieje istotne obciążenie w rodzinie w związku
z cukrzycą (odsetek wahał się od ok. 12% w Meksyku do 60% we Francji).18

Czynniki wpływające na jakość
życia pacjentów z cukrzycą
Hipoglikemia
Hipoglikemia (niedocukrzenie) to stan niedoboru
glukozy we krwi. Jej stężenie jest zbyt niskie, gdy
wynosi poniżej 70 mg/dl. Osoby chorujące na cukrzycę wiele lat odczuwają objawy niedocukrzenia
już przy stężeniu glukozy we krwi <100-120 mg/dl.
Skutkuje to u pacjenta nagłym osłabieniem.
W szybkim tempie traci on zdolność koncentracji,
siłę i koordynację ruchową. Wśród dodatkowych
symptomów mogą pojawić się bóle głowy, podwójne widzenie, alergie, uczucie dzwonienia w uszach,
zmiany skórne i zapalne, bóle mięśni pleców, problemy z pamięcią czy nadmierne pocenie się.19
Nowoczesne podejście terapeutyczne kładzie nacisk na – osiąganie docelowych wartości HbA1c
bez jednoczesnych epizodów hipoglikemii. Jest
to możliwe m.in. dzięki stosowaniu nowych leków
przeciwhiperglikemicznych, które ograniczają lub
znacząco odsuwają w czasie konieczność intensyfikacji leczenia osoby z cukrzycą, czyli wpro-

wadzenia insulinoterapii. Takie podejście lekarzy do nowoczesnego leczenia cukrzycy pozwala
w dłuższej perspektywie czasu na ograniczenie
rozwoju powikłań mikro i makronaczyniowych
cukrzycy. Jednak hipoglikemia jest nieodłącznym elementem terapii u osób z cukrzycą typu
1 i typu 2 gdyż jej występowanie jest powiązane
z leczeniem insuliną.
Utrzymanie docelowych wartości glukozy we krwi
przy minimalizowaniu ryzyka hipoglikemii stanowi
jedno z kluczowych wyzwań terapii cukrzycy. Hipoglikemie podobnie jak hiperglikemie stanowią
bezpośrednie konsekwencje niewłaściwej kontroli glikemii i wiążą się z istotnymi implikacjami dla
zdrowia chorego.
Za próg bezpieczeństwa Polskie Towarzystwo
Diabetologiczne przyjmuje stężenie glukozy we
krwi 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Niższe wartości oznaczają stan hipoglikemii. Im niższy poziom glukozy
we krwi tym większe nasilenie objawów.
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Obniżenie stężenia glukozy we krwi poniżej 30 mg/
dl (1,7 mmol/l) skutkuje zazwyczaj utratą przytomności. Hipoglikemie objawiają się najczęściej
silnym uczuciem głodu, pojawiają się dreszcze,
przyspieszona akcja serca, senność, wzmożone
zmęczenie i przemęczenie.
W hipoglikemii wyróżnia się również przypadki ciężkie, czyli takie, w których stężenie glukozy
we krwi spada do na tyle niskiego poziomu, że osoba z cukrzycą wymaga interwencji osoby trzeciej.20
Epizody hipoglikemii mają fundamentalne
znaczenie dla pacjentów w kwestii ich fizycznego i psychicznego funkcjonowania w społeczeństwie. Praktycznie każdy aspekt życia może być
utrudniony z powodu hipoglikemii – prowadzenie
samochodu, zatrudnienie, podróże czy uprawianie
sportów i hobby.

Hipoglikemia stanowi również bezpośrednie zagrożenie życia. Z badań przeprowadzonych w Norwegii wynika, że aż 10% zgonów u osób z cukrzycą
typu 1 związane było bezpośrednio z epizodem hipoglikemii.21 W jednej z analiz rejestru pacjentów
z cukrzycą typu 1 w Wielkiej Brytanii, odsetek ten
wyniósł 7%.22 Zgony w wyniku epizodów hipoglikemii stwierdzane są także u pacjentów z cukrzycą
typu 2, jednak brakuje badań, na podstawie których można by określić częstość takich zdarzeń.
Nawracające epizody hipoglikemii zwiększają
ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, neurologicznych i mikronaczyniowych. Analiza wyników randomizowanego badania ADVANCE
przeprowadzonego na próbie 11 140 pacjentów
wskazała, że występowanie ciężkich hipoglikemii
zwiększa ryzyko zgonu ponad dwukrotnie w porównaniu z pacjentami, u których nie dochodzi
do tego typu zdarzeń.23

Wzrost ryzyka wystąpienia powikłań w wyniku epizodów hipoglikemii26
Pacjent niedoświadczający hipoglikemii

Pacjent doświadczający
hipoglikemii

HR 95%CI

Poważne powikłania makronaczyniowe

10,2%

15,9%

3,53 (2,41-5,17)

Poważne powikłania mikronaczyniowe

10,1%

11,5%

2,19 (1,40-3,45)

9%

19,5%

3,27 (2,29-4,65)

Choroba niedokrwienna serca

4,8%

9,5%

3,79 (2,36-6,08)

Choroby układu oddechowego

6,0%

8,5%

2,46 (1,43-4,23)

Choroby układu pokarmowego

7,9%

9,6%

2,20 (1,31-3,72)

Choroby skóry

1,3%

2,7%

4,73 (1,96-11,40)

Ryzyko zgonu
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ZGONÓW W CUKRZYCY
ZWIĄZANY JEST Z EPIZODEM
HIPOGLIKEMII

WYSTĘPOWANIE CIĘŻKICH
EPIZODÓW HIPOGLIKEMII
U OSÓB Z CUKRZYCĄ
ZWIĘKSZA RYZYKO ZGONU
PONAD DWUKROTNIE!
POLSCY PACJENCI
Z CUKRZYCĄ
DOŚWIADCZAJĄ
217 711 CIĘŻKICH
EPIZODÓW
HIPOGLIKEMII
ROCZNIE

W 2012 ROKU
ODNOTOWANO
1614 PRZYPADKÓW
HIPOGLIKEMII
W POLSCE,
KTÓRE WYMAGAŁY
HOSPITALIZACJI

KOSZTY
HIPOGLIKEMII
W POLSCE TO
OKOŁO
* EUR = 4,20 zł
„Cost of severe hypoglycaemia in five Central European countries”, K. Widz, M. Czech, T. Hermanowski, Warszawa 2014
Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku

HIPOGLIKEMIA ZWIĘKSZA
RYZYKO WYSTĄPIENIA
POWIKŁAŃ MIKRO
I MAKRONACZYNIOWYCH,
CHORÓB UKŁADU
ODDECHOWEGO
I POKARMOWEGO
ORAZ CHORÓB SKÓRY

*
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U pacjentów regularnie doświadczających epizodów hipoglikemii wykazuje się sześciokrotny
wzrost ryzyka zgonu spowodowanego cukrzycą
niż u osób, które nie doświadczają ciężkich epizodów hipoglikemii.24
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia
w 2013 roku odnotowano 1471 hospitalizacji spowodowanych hipoglikemią. Średni koszt hospitalizacji wyceniany jest na 2365,58 zł.25
Jak wynika z najnowszych badań, osoby z cukrzycą w Polsce doświadczają 217 711 ciężkich epizodów hipoglikemii w ciągu roku. Biorąc pod uwagę
ogólną populację osób z cukrzycą w naszym kraju
leczonych w ramach systemu opieki zdrowotnej,
na jednego pacjenta przypada 0,120 ciężkich epi-

zodów hipoglikemii rocznie. W krajach sąsiednich,
gdzie również przeprowadzone zostało badanie,
wykazano, że epizody występują rzadziej – w Czechach 0,117 a na Słowenii jedynie 0,096.26
Powtarzające się epizody hipoglikemii mogą prowadzić od nieświadomości tego stanu u pacjentów.
Krótko i długotrwałe skutki hipoglikemii wiążą
się z dotkliwymi konsekwencjami – m.in.: utratą
wzroku, dysfunkcją procesów poznawczych, zawałem mięśnia sercowego, nadciśnieniem tętniczym
oraz szeregiem niedogodności i kłopotów społecznych znacznie zmniejszających jakość życia
pacjentów – kłopoty ze snem i utrzymaniem równowagi, ciągłe zmęczenie i przemęczenie organizmu, możliwość utraty pracy, zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych.

NINA OLDENBURG, Niemcy
Cukrzyca typu 1
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Koszty hipoglikemii
Koszty związane z leczeniem hipoglikemii
uzależnione są od stopnia ciężkości tego powikłania. Im cięższy przebieg epizodu hipoglikemii tym
wyższe koszty związane z koniecznością doraźnej
pomocy choremu. Ciężkie epizody hipoglikemii
generują koszty bezpośrednie wynikające z konieczności wdrożenia odpowiedniego leczenia farmakologicznego, a często także hospitalizacji chorego. Z definicji epizodów ciężkich wynika także,
że wymagają one pomocy osób trzecich – wpływają zatem na utraconą lub obniżoną produktywność nie tylko samego chorego doświadczającego
takiego epizodu, ale także jego opiekuna.
Dokładne oszacowanie kosztów związanych z wystąpieniem ciężkiego epizodu hipoglikemii nie jest
zadaniem łatwym z wielu względów min. trudności
w identyfikacji wszystkich składowych kosztów leczenia takiego epizodu czy też ograniczonej dostępności precyzyjnych danych epidemiologicznych.
Przeprowadzona dla warunków polskich retrospektywna analiza na podstawie kart pacjentów
poszerzona o wywiady z pacjentami wskazuje,
że statystyki mówiące o częstości zdarzeń hipoglikemicznych o przebiegu ciężkim są niedoszacowane. W grupie 42 pacjentów, których włączono do analizy, tylko dwóch chorych rozliczonych
zostało w grupie JGP dedykowanej rozpoznaniu
hipoglikemii. Świadczenia udzielone pozostałym
pacjentom rozliczano grupą: „cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi”, której wycena punktowa
jest wyższa niż w przypadku stanów hipoglikemicznych. Zwraca to uwagę nie tylko na znaczny
stopień niedoszacowania przypadków ciężkich

hipoglikemii, które wymagają hospitalizacji, ale
także na konieczność dokonania oceny realnych
kosztów związanych z leczeniem ciężkich epizodów.
Koszty jakie generuje leczenie ciężkich epizodów
hipoglikemii w Polsce oraz 4 innych krajach Środkowej Europy (Chorwacji, Słowenii, Węgrzech
oraz Czechach) stanowiły przedmiot opracowanej
niedawno analizy.
W badaniu ciężkie epizody hipoglikemii zostały pogrupowane na trzy kategorie w zależności od ich
kosztowności – od niezbyt kosztochłonnych, które
wymagały jedynie pomocy osoby bez przygotowania medycznego, poprzez średnio kosztochłonnych, gdzie niezbędna okazała się pomoc osoby
z przygotowaniem medycznym, ale bez konieczności hospitalizacji pacjenta, do wysoce kosztochłonnych, gdzie hospitalizacja i pomoc personelu
medycznego była niezbędna.
Kosztowność procedur określona została na podstawie średniej wyceny za świadczenia udzielane
w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
i wyceny za świadczenia szpitalne w danym kraju. Dane odnośnie częstości zdarzeń hipoglikemii o przebiegu ciężkim specyficzne dla każdego
kraju pozyskano z przeglądu systematycznego
literatury badań dla poszczególnych rodzajów leków przeciwhiperglikemicznych oraz udziału tych
leków w rynku danego kraju. Jego wyniki wskazały, że nie wyższe ryzyko hipoglikemii towarzyszyło terapii insuliną bazową, a w grupie insulin
bazowych zdarzenia te dotyczą częściej insuliny
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ludzkiej, która powodowała średnio 0,6 epizodu
rocznie więcej niż insulina analogowa.
Osobno uwzględnione zostały koszty bezpośrednie medyczne (oceniane z perspektywy przez

płatnika publicznego), a osobno koszty pośrednie,
wynikające z utraconej produktywności (absencja
w pracy) osób w wieku produkcyjnym, które ucierpiały z powodu ciężkich epizodów hipoglikemii.

Łączne roczne koszty pośrednie i bezpośrednie ciężkich epizodów hipoglikemii26
Chorwacja

Czechy

Węgry

Polska

Słowenia

Koszty bezpośrednie
Nisko kosztochłonne

1 779 EUR

74 877 EUR

5 547 EUR

727 263 EUR

0 EUR

Średnio kosztochłonne

229 758 EUR

824 399 EUR

437 619 EUR

3 386 557 EUR

427 174 EUR

Wysoce kosztochłonne

121 268 EUR

565 301 EUR

205 843 EUR

1 217 551 EUR

109 237 EUR

Koszty bezpośrednie
łącznie

352 804 EUR

1 464 577 EUR

649 009 EUR

5 331 371 EUR

536 411 EUR

Koszty pośrednie
Nisko-kosztowe

51 125 EUR

347 745 EUR

207 115 EUR

914 361 EUR

72 561 EUR

Średnio-kosztowe

31 388 EUR

213 500 EUR

127 159 EUR

561 378 EUR

44 549 EUR

Wysoko-kosztowe

21 602 EUR

146 935 EUR

87 513 EUR

386 350 EUR

30 659 EUR

Koszty pośrednie łącznie

104 115 EUR

708 180 EUR

421 787 EUR

1 862 088 EUR

147 769 EUR

RAZEM

456 920 EUR

2 172 757 EUR

1 070 796 EUR

7 193 459 EUR

684 180 EUR

2,10

3,15

2,45

3,97

7,11

Koszt na 1 pacjenta

Na koszt leczenia jednego ciężkiego epizodu hipoglikemii składa się kilka czynników. W przypadku
Polski są to hospitalizacja pacjenta oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia udzielane w ramach ratownictwa medycznego oraz
konsultacja diabetologiczna. Każdy powyższy element został wyceniony w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pomimo iż ciężkie hipoglikemie są zjawiskiem
rzadkim, jednak w sumie generują one aż 0,8%
kosztów bezpośrednich i około 0,5% ogólnych
kosztów pośrednich leczenia cukrzycy w Polsce.23
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Otyłość, jako czynnik ryzyka
i konsekwencja cukrzycy
Zależność pomiędzy otyłością a rozwojem cukrzycy typu 2 jest niepodważalna i udowodniona
wieloma badaniami. Tymczasem coraz więcej osób
na świecie ma problem z nadwagą. Walka z plagą
otyłości została uznana przez Światową Organizację
Zdrowia za jedno z najważniejszych wyzwań zdrowia
publicznego XXI wieku. W krajach rozwiniętych liczba osób otyłych uległa potrojeniu od lat 80. i nadal

W ostatnich kilku dekadach, z powodu postępującej
globalizacji, liczba osób otyłych (BMI > 35) znacznie wzrosła. Wiąże się z tym coraz większa liczba
zgonów spowodowanych chorobami, które otyłość
może wywołać. Wśród kobiet notowany jest wzrost
osób otyłych we wszystkich regionach świata, z czego największy – ponad 20 procentowy – zaobserwowano w centralnej części Ameryki Południowej,

rośnie.27

w Ameryce Północnej i na Środkowym Wschodzie.
Wśród mężczyzn, jedynie w zachodniej części Afryki
nie odnotowano wzrostu liczby osób otyłych.28

LECZENIE
OSÓB
OTYŁYCH
KOSZTUJE
WIĘCEJ

WAGA
W NORMIE
1622 USD

NADWAGA

OTYŁOŚĆ

1955 USD

2259 USD

POWAŻNA
OTYŁOŚĆ
2636 USD

Evaluation of the Relationship between Body Mass Index (BMI) and Healthcare Cost, Utilization and Health-Related Quality of
Life in Adult Diabetic Patients; Ayoade Olayemi Adeyemi, The University of Texas at Austin, May 2014.
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Wzrost liczby osób otyłych w podziale na regiony na świecie, kobiety(%)28

Afryka Południowa
Afryka Północna i Środkowy Wschód
Ameryka Południowa i Centralna
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Wzrost liczby osób otyłych w podziale na regiony na świecie, mężczyźni (%)28

Ameryka Północna
Ameryka Południowa i Centralna
Europa Zachodnia
Afryka Północna i Środkowy Wschód
Afryka Południowa
Europa Wschodnia
Oceania
Karaiby
Azja Wschodnia
Afryka Zachodnia
Azja Południowo-wschodnia
Afryka Wschodnia
Azja Południowa
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W krajach OECD już ponad połowa mieszkańców
ma nadwagę lub otyłość, przy czym żadnemu
z państw nie udało się zmniejszyć odsetka osób
z nadwagą. Od lat 80. Ubiegłego wieku te niepokojące wskaźniki uległy potrojeniu. W krajach OECD
aż 18% osób cierpi na poważną otyłość określaną
jako BMI równe lub wyższe od 35.29

30

2008

Wzrost masy ciała dotyka większości osób z cukrzycą typu 2, co wynika z samej istoty choroby i charakteru jej terapii. Według podstawowej klasyfikacji, BMI (Body Mass Index,
czyli wskaźnik masy ciała obliczany jako iloraz
masy ciała w kg i kwadratu wzrosty wyrażonego w metrach) poniżej 18,5 określa niedowagę,
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2
zaś między 18,5 a 24,5 kg/m jest wartością pra- Wyniki badania WOBASZ przeprowadzonego
widłową. Nadwagę definiuje się już wskaźnikiem w Polsce wskazują, że w grupie chorych z cukrzyrównym lub większym niż 25 kg/m2 BMI, zaś oty- cą otyłość dotyka ponad połowy osób – 52,7%.30
łość określa się, jeżeli BMI przekracza 30 kg/m2.

Otyłość a ryzyko rozwoju
powikłań w cukrzycy
Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy
cukrzycą typu 2 a otyłością. Badania wskazują,
że najmniej osób z cukrzycą występuje w grupie
osób o BMI poniżej 25,0. Wraz ze wzrostem BMI,

wzrasta ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.
Prawie ¼ osób dorosłych cierpiących na cukrzycą
ma złą kontrolę glikemii, a prawie połowa jest otyła (49,1%).31

Zmiana poziomu HbA1c, glukozy, insuliny wśród osób dorosłych z cukrzycą w podziale
na grupy wagowe31
Hemoglobina
A1C (%)

Glikemia na czczo
(mg/dl)

Insulina
(μU/ml)

7,4±0,1

157±5,9

16±1,4

7,2±0,1

164±5,2

21±2,5

7,2±0,1

156±4,4

23±1,2

7,0±0,1

143±4,1

24±2,0

Normalna waga
(BMI < 24,9)
Nadwaga
(BMI 25 – 29,9)
Otyłość 1
(BMI 30 – 34,9)
Otyłość 2
(BMI 35 – 39,9)
Otyłość 3
(BMI > 39,9)

7,1±0,1

148±4,2

29±2,4

Populacja ogólna dorosłych z cukrzycą

7,2±0,0

155±2,3

22±1,0

Osoby zdrowe

5,2±0,0

95±0,3

11±0,2
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Cukrzyca i otyłość stanowią niezależne czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.
Jednak korelacja pomiędzy nimi istnieje i ryzyko takie jest znacznie większe, jeżeli cukrzycy
towarzyszy otyłość.
W badaniach z udziałem otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazano, że nawet umiarkowana redukcja masy ciała (o 5-10%) może skutecznie zmniejszyć nasilenie większości zmian
wynikających z otyłości trzewnej.32 Otyłość u tych
pacjentów przyczynia się także do występowania
bezpośrednich czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wyższy BMI koreluje bezpośrednio z nieprawidłowościami w badaniu echokardiograficznym (ryzyko nieprawidłowych wyników
badania było trzykrotnie wyższe niż w grupie pacjentów z BMI<30) oraz ze wzrostem ryzyka przerostu lewej komory serca o 26% (p < 0,001).33
W przeprowadzonym w 2013 roku przeglądzie, poprzedzonym przeszukaniem bazy MEDLINE, stron
towarzystw naukowych oraz referencji badań,

poddano analizie zależność pomiędzy wzrostem
BMI a występowaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2. Ponieważ
celem pracy była ocena wpływu tych czynników
w warunkach poza eksperymentalnych, za spełniające kryteria włączenia do przeglądu uznawano
pierwotne badania kliniczne opisujące rzeczywistą
praktykę kliniczną. Selekcja badań oraz ekstrakcja
danych dokonywana była zgodnie z zasadami EBM
przez dwóch pracujących niezależnie analityków.
Do analizy zakwalifikowano łącznie 27 badań,
w ramach, których obserwacją objęto od 133 do 89
433 pacjentów. Łączna liczba wszystkich pacjentów we włączonych badaniach wynosiła 226 072.
Wyniki analizy wskazują na istotną statystycznie
zależność pomiędzy wartością BMI oraz ryzykiem
wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych
ogółem, choroby wieńcowej, zawału serca, niewydolności serca oraz choroby naczyń obwodowych.
Wzrost BMI u chorych z cukrzycą typu 2 powoduje również znamienny statystycznie wzrost ryzyka
zgodny z przyczyn sercowo-naczyniowych.34

Wzrost BMI o każdy 1 kg/m2 związany jest ze wzrostem ryzyka:34
•

powikłań sercowo-naczyniowych o 2% (HR = 1,02 [1,01; 1,02]),

•

choroby wieńcowej o 3% (HR = 1,03 [1,02; 1,04]),

•

zawału serca o 5% (HR = 1,05 [1,03; 1,09]),

•

niewydolności serca o 5% (HR = 1,05 [1,04; 1,06]),

•

choroby naczyń obwodowych o 5% (HR = 1,05 [1,03; 1,07]).

•

zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca o 3% (HR = 1,03 [1,02; 1,05]),

•

zgonu CHD o 4% (HR = 1,04 [1,02; 1,06]).
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Wzrost BMI u danego pacjenta o 3 jednostki będzie cią otyłości (BMI ≥ 35 kg/m2) znacznie częściej dozwiększał ryzyko zawału czy niewydolności serca chodziło do udaru mózgu w porównaniu z pacjeno 15%. Natomiast wśród pacjentów z ciężką posta- tami bez otyłości (HR = 1,36 [1,11; 1,67]).34
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ciała a ryzykiem
wystąpienia
powikłań
sercowonaczyniowych34

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,4

OR dla CVD

Zależność
pomiędzy
wzrostem masy
ciała a ryzykiem
wystąpienia
choroby 34
wieńcowej

∆BMI [kg/m2]

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

∆BMI [kg/m2]
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42 | 43

Zwiększenie masy ciała między 2 a 3 kilogramy
podwaja ryzyko zachorowania na cukrzycę u osoby otyłej.35
Jak wynika z badania WOBASZ, wśród osób z cukrzycą typu 2, około połowa cierpi również z powodu
otyłości. We Francji 49% osób z cukrzycą to osoby
otyłe, w Niemczech – 51%, w Wielkiej Brytanii – 56%,
przy czym odsetek ten zauważalnie rośnie w ostatnich latach. Również osobom z cukrzycą i towarzyszącą otyłością trudniej jest kontrolować poziom
hemoglobiny glikowanej. Wśród tych pacjentów 21%
notuje wskaźnik HbA1c powyżej 7% (wobec 17%). Pa-

cjenci otyli z cukrzycą i niewyrównaniem HbA1c częściej deklarują terapię insuliną niż osoby bez tych
problemów – średnio wśród trzech badanych krajów, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, było to
23% wobec 15%. Szczególnie dużą różnicę odnotowano w Niemczech – 29% wobec 18%. Zdecydowanie niższą jakość życia deklarują osoby z cukrzycą
i towarzyszącą otyłością, które muszą radzić sobie
z gorszą kontrolą glikemii, wysokim ciśnieniem tętniczym, wysokim cholesterolem i znacznie większym
ryzykiem komplikacji sercowo-naczyniowych.36
W grupie pacjentów z otyłością istotnie statystycznie
częściej zachodzi konieczność hospitalizacji.

Porównanie wyników zdrowotnych pomiędzy grupami pacjentów
z otyłością
i bez otyłości we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii36
Francja + Niemcy
+ Wielka Brytania

Francja

Niemcy

Wielka Brytania

Otyli

Bez
otyłości

Otyli

Bez
otyłości

Otyli

Bez
otyłości

Otyli

Bez
otyłości

Kondycja
psychiczna

46,2

46,2

46,5

46,5

46,2

45,8

45,9

46,3

Kondycja fizyczna

39,3*

42,6*

40,1*

44,3*

39,5*

42,8*

38,0*

41,0*

Ogólny wskaźnik
zdrowia

0,67*

0,69*

0,67

0,69

0,67*

0,69*

0,66*

0,68*

Brak
danych

Brak
danych

0,8

0,15

Brak
danych

Brak
danych

0,26

0,32

0,17*

0,28*

0,23

0,27

0,12*

0,26*

0,17

0,24

9,3

9,0

8,9

7,8

10,7

10,6

8,0

7,8

Interwencje
Hospitalizacje
Wizyty POZ
* p<0,05

CUKRZYCA – Ukryta pandemia
Sytuacja w Polsce – Edycja 2014

Charakterystyka pacjentów i osiąganych wyników terapii wśród osób otyłych
i bez otyłości w cukrzycy typu 2 we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii
36

Francja + Niemcy
+ Wielka Brytania

Francja

Niemcy

Wielka Brytania

Otyli
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otyłości

Otyli

Bez
otyłości

Otyli

Bez
otyłości

Otyli

Bez
otyłości

58

60

57

59

57

59

59

62

Mężczyźni

61%

71%

53%

67%

62%

70%

64%

75%

Liczba lat
od diagnozy

9

9

9

10

9

8

8

9

BMI

36

27

36

26

36

27

36

26

Podwyższony
cholesterol

41%

35%

17%

15%

39%

32%

56%

54%

Nadciśnienie
tętnicze

64%

49%

53%

35%

70%

55%

64%

54%

HbA1c (nieznane)

60%

60%

54%

54%

51%

51%

73%

75%

HbA1c ≥ 7%

21%

17%

22%

21%

24%

19%

17%

13%

HbA1c < 7%

19%

23%

25%

26%

25%

30%

11%

12%

Insulinoterapia

23%

15%

16%

13%

29%

18%

20%

13%

Wiek

Dodatkowe koszty leczenia pacjentów otyłych z cukrzycą
w Stanach Zjednoczonych37
Koszt
Razem

2464 USD

Wiek
18-50

2464 USD

51-64

2727 USD

65-74

4107 USD

≥75

510 USD

Płeć
Mężczyźni

1127 USD

Kobiety

3267 USD

Rodzaj terapii
Tylko dieta

1563 USD

Leki przeciwcukrzycowe

307 USD

Insulinoterapia

6125 USD

Terapia skojarzona (insulina + OAD)

5891 USD

Brak terapii

2312 USD
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Osoba otyła kosztuje system zdrowotny średnio 25% więcej każdego roku, niż osoba o prawidłowej masie ciała, ze względu na częstsze występowanie schorzeń i powikłań tym związanych.27
Efektywne leczenie cukrzycy musi uwzględniać masę ciała, bowiem leczenie otyłych pacjentów z cukrzycą kosztuje więcej. W Stanach Zjednoczonych oszacowano, że leczenie osób o BMI
powyżej 30 generuje dodatkowe obciążenie dla systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych
– średnio o 2464 USD więcej rocznie na jednego

pacjenta w porównaniu z osobami bez otyłości.37
Inne badanie udowodniło istotny wzrost kosztów
leczenia cukrzycy wraz ze wzrostem BMI – koszty leczenia osoby cukrzycą o wadze znajdującej się
w zakresie przyjętej normy BMI, wynosiły średnio
1622 USD rocznie, podczas gdy osoby z cukrzycą
i towarzyszącą poważną otyłością prawie dwukrotnie więcej, 2636 USD.38 Różnice te są istotne statystycznie. Pacjenci z cukrzycą i towarzyszącą jej
otyłością dodatkowo zdecydowanie rzadziej wymagają specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

BMI a koszty bezpośrednie i pośrednie leczenia cukrzycy i powikłań38
Koszty bezpośrednie
związane z leczeniem
cukrzycy

Koszty bezpośrednie
związane z leczeniem
powikłań

Koszty pośrednie
związane z leczeniem
cukrzycy

Waga w normie BMI<25

1622 USD

11623 USD

535 USD

Nadwaga 25>BMI<30

1955 USD

9715 USD

533 USD

Otyłość 30>BMI<40

2259 USD

11419 USD

534 USD

Poważna otyłość BMI>40

2636 USD

13043 USD

532 USD

BMI

Liczba wizyt ambulatoryjnych i liczba zrealizowanych recept a wskaźnik BMI38
BMI
Normalna waga BMI<25

Wizyty ambulatoryjne

Liczba zrealizowanych recept

10,73

40,79

Nadwaga 25>BMI<30

10,59

37,96

Otyłość 30>BMI<40

12,53

47,40

Poważna otyłość BMI>40

13,00

53,90
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Wartość BMI ma bezpośredni związek z kosz- na insulinooporność, która wpływa również na
tami leczenia cukrzycy – im wyższe BMI tym wyż- wzrost masy ciała u osób z cukrzycą, przyczynia
sze koszty bezpośrednie. Osoby otyłe z cukrzycą się znacząco do wzrostu ogólnych kosztów leczeistotnie częściej korzystają z ambulatoryjnej opieki nia pacjenta. Tym samym otyłość jest istotnym
zdrowotnej oraz realizują większą ilość recept niż czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę w zakresie
osoby z cukrzycą o normalnej wadze. Zwiększo- planowania opieki zdrowotnej cukrzycy.38

Jakość życia osób
otyłych z cukrzycą
Osoby z cukrzycą o podwyższonym BMI
obciążone są zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań, co wiąże się bezpośrednio
z dodatkowym obniżeniem jakości życia. Jednocześnie dowiedziono, że w grupie pacjentów,
którzy w krótkim czasie znacząco obniżyli masę

ciała – np. poprzez operację bariatryczną – ocena
jakości życia znacząco wzrosła.39 Podobną zależność obserwowano w przypadku pacjentów, którzy obniżali stopniowo swoje BMI poprzez zmianę
diety i aktywność fizyczną.

Korelacja pomiędzy jakością życia (HRQoL) u osób dorosłych z cukrzycą a BMI40
Ocena aspektów fizycznych jakości
życia (HRQoL)

Ocena aspektów psychicznych jakości życia
(HRQoL)

Normalna waga BMI<25

40,99

48,88

Nadwaga 25>BMI<30

42,69

50,86

Otyłość 30>BMI<40

40,13

49,67

Poważna otyłość BMI>40

35,64

46,92

BMI
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Odsetek osób,
które przeżyły silny
stres emocjonalny
w związku z cukrzycą

Odsetek osób
z cukrzycą, które
prawdopodobnie
cierpią na depresję

POZYCJA

Odsetek
członków rodziny
stwierdzających,
że istnieje istotne
obciążenie w rodzinie
w związku z cukrzycą
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7
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16
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51,9%
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52,1%

13

12,2%

5
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3
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16
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14

35,6%
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65,0%

17

20,3%

17

49,4%

14
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57,8%

15

19,7%

16
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2

Polska

56,7%

14

19,2%

15
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13
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16,7%

11
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9
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13
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5

17,3%

12

24,5%

4
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24,4%

3

11,6%

2

30,5%

8
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20,8%

1

14,0%

9

28,7%

7
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4

13,6%

7
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12
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40,0%

8

14,0%

8

60,0%
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Kanada

27,9%
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6
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1
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NA ŚWIECIE:
 2012 ROKU ŻYŁO NA
•W
ŚWIECIE 371 MLN OSÓB
Z CUKRZYCĄ
•W
 2013 ROKU ŻYŁO NA
ŚWIECIE 382 MLN OSÓB
Z CUKRZYCĄ
•W
 2035 BĘDZIE
ICH 592 MLN
•4
 6% JEST
NIEZDIAGNOZOWANE

W 2011 roku z opieki lekarskiej
korzystało w Polsce

Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (IDF), Diabetes Atlas
Dane wg. wykazów Narodowego Funduszu Zdrowia 2011 roku (MZ-11)
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Cukrzyca i państwo
Kosztowny problem
Od poprzedniej publikacji raportu „Cukrzyca, Ukryta Pandemia – Sytuacja w Polsce” edycja
2013 mija rok. Przez ten czas liczby osób chorych
na cukrzycę i leczonych w Polsce ze wskazaniem
cukrzyca, nieznacznie wzrosły.
Według danych Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (IDF), na świecie w 2013 roku żyło już 382
miliony osób z cukrzycą, wobec 371 milionów rok
wcześniej. IDF przewiduje, że do 2035 roku populacja osób chorych na cukrzycę wzrośnie do 592
milionów na świecie. Blisko połowa, bo 46% z tej
grupy to osoby jeszcze niezdiagnozowane, zatem
narażone na wysokie ryzyko wystąpienia powikłań
wskutek nieleczonej choroby. W Europie żyje 56
milionów osób z cukrzycą.

W ostatnich latach odnotowywany jest wzrost zachorowań wśród dzieci i młodzieży na cukrzycę
typu 1. W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie
Towarzystwo Diabetologiczne ocenia, że zapadalność na cukrzycę typu 1 wśród osób poniżej 20
roku życia wzrosła w latach 2008/09 do 22%. W latach 2002-2005 wskaźnik ten był stabilny i wynosił
około 19%.41
Z danych Międzynarodowej Federacji Cukrzycy
wynika, że w Polsce w 2011 roku ponad 3 miliony
osób cierpiało na cukrzycę, z czego 1/3 wciąż pozostawała niezdiagnozowana.42 Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2011 roku ze
wskazaniem cukrzycy (MZ-11) w Polsce leczonych
było 1 659 165 pacjentów.43

Wydatki na opiekę
zdrowotną w Polsce
Wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce są
znacznie niższe niż w krajach OECD, dla których
średnia to 9,3% PKB, wobec wydatków na poziomie
6,8% PKB w Polsce. Najwyższe wydatki na opiekę
zdrowotną dotyczą Amerykanów, gdzie poziom ten
wynosi 16,9% PKB oraz kilku krajów europejskich

– Niemcy, Szwajcaria, Francja i Holandia wydają
ponad 11% PKB. Większość wydatków pochodzi
z sektora publicznego, w Polsce w 2012 roku budżet państwa sfinansował 69% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną, przy średniej dla krajów
OECD wynoszącej 72%.44
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Publiczne i prywatne wydatki na zdrowie jako % PKB, kraje OECD44
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W Polsce znacznie zmalały wydatki na produkty farmaceutyczne. W latach 2010 i 2011 poziom wydatków budżetu państwa na zakup leków i wyrobów medycznych był stabilny, jednak
w 2012 roku odnotowano nagły spadek o 7%. Było

to wynikiem wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej i stanowiących jej konsekwencje zmian
w dopłatach do wielu produktów leczniczych objętych refundacją. Żaden inny kraj nie odnotował
tak dużego spadku.

Roczne wydatki na farmaceutyki w latach 2009-201244
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JAKO JEDYNA WŚRÓD KRAJÓW

O ZBLIŻONYM PKB OBNIŻYŁA

WYDATKI NA LECZENIE

WYDATKI NA
PACJENTA Z CUKRZYCĄ

BYŁY NAJNIŻSZE

WŚRÓD KRAJÓW O ZBLIŻONYM PKB
Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (IDF), Diabetes Atlas
Dane wg. wykazów Narodowego Funduszu Zdrowia 2011 roku (MZ-11)
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Wydatki na cukrzycę i jej powikłania
Cukrzyca jest chorobą społeczną, wymiernie obciążającą każdy system ochrony zdrowia,
zarówno w krajach wysoko uprzemysłowionych,
jak i rozwijających się. W 2012 roku wydatki
związane z leczeniem cukrzycy stanowiły 11%
wszystkich światowych wydatków na opiekę
zdrowotną. W krajach wysokorozwiniętych, aż

75% wydatków na leczenie cukrzycy jest przeznaczanych na leczenie szpitalne powikłań tej
choroby. W krajach rozwijających się struktura
kosztów związanych z cukrzycą przedstawia się
nieco inaczej, ponieważ znaczna część wydatków przeniesiona jest na pacjentów, którzy sami
muszą płacić za swoje leczenie.

Średnie wydatki na jednego pacjenta z cukrzycą w Europie45
Kraj

Wydatki na jednego pacjenta

Norwegia

10369 USD

Szwajcaria

9873 USD

Dania

7272 USD

Holandia

6667 USD

Szwecja

5806 USD

Irlandia

5598 USD

Austria

5498 USD

Belgia

5487 USD

Niemcy

4718 USD

Finlandia

4547 USD

Wielka Brytania

3994 USD

Włochy

3501 USD

Hiszpania

3295 USD

Grecja

2453 USD

Słowenia

2405 USD

Portugalia

2250 USD

Słowacja

1621 USD

Czechy

1610 USD

Chorwacja

1378 USD

Węgry

1171 USD

Litwa

1142 USD

Łotwa

1135 USD

Estonia

1074 USD

Polska

1037 USD
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Wydatki na leczenie cukrzycy w Polsce w przeliczeniu na jedną osobę należą do jednych z najniższych w Europie. W 2013 roku wyniosły 1037
USD, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem
poprzednim, kiedy to wynosiły 1145 USD. W 2012
roku wydatki na jednego pacjenta z cukrzycą wśród
krajów o zbliżonym PKB niższe były jedynie na Litwie i Łotwie. W przeciwieństwie jednak do Polski
w 2013 roku wydatki w obu tych krajach wzrosły
w porównaniu z rokiem poprzednim - na Litwie
do 1142 USD, zaś na Łotwie do 1135 USD na jednego
pacjenta. Tym samym Polska znalazła się na ostatnim miejscu w Europie pod względem średnich wydatków w przeliczeniu na jedną osobę z cukrzycą
wśród krajów o zbliżonym PKB.

epidemiologicznych oraz badań kosztów choroby. Określenie całkowitych kosztów ponoszonych
w związku z chorobą jest jednak zadaniem niezwykle trudnym, co wynika przede wszystkim ze
złożoności tej jednostki chorobowej (z cukrzycą
związanych jest cały szereg powikłań mikro i makronaczyniowych), jak również z wieloaspektowości i struktury samych kosztów choroby. Najszerszą
kategorią kosztową, obejmująca wszelkie koszty związane z daną chorobą, które ponoszone są
przez całe społeczeństwo, są tzw. koszty społeczne. Oprócz kosztów bezpośrednich i pośrednich
(oszacowanych z perspektywy społecznej), zalicza
się do nich również koszty związane ze spadkiem
jakości życia, sprawności fizycznej, utratą czasu
wolnego oraz bólem i lękiem. Jest to kategoria tzw.
Ze względu na przewlekły charakter, a także kosztów niepoliczalnych, co do których nie istnieją
wysoką zapadalność i chorobowość, które prze- ilościowe metody pozwalające na precyzyjne oszakładają się bezpośrednio na konsekwencje ekono- cowanie tej składowej kosztów choroby, a które
miczne, cukrzyca jest przedmiotem wielu badań z całą pewnością stanowią istotną ich część.

KOSZTY SPOŁECZNE
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Koszty
bezpośrednie
niemedyczne
Koszty
bezpośrednie
medyczne

Koszty
pośrednie
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Koszty bezpośrednie
Koszty bezpośrednie, a więc koszty związane z zapewnieniem zasobów związanych z opieką
medyczną, można podzielić na koszty bezpośrednie medyczne (do których zalicza się m.in. koszty
hospitalizacji, koszty opieki ambulatoryjnej, koszty lekarstw i zabiegów medycznych) oraz koszty
bezpośrednie niemedyczne (do których zalicza

się m.in. koszty transportu chorego, koszty dostosowania pomieszczeń w których przebywać
będzie pacjent). Należy zaznaczyć, iż koszty bezpośrednie niemedyczne (w przeciwieństwie do
kosztów bezpośrednich medycznych) nie są związane z procesem diagnozowania, leczenia czy
rehabilitacji pacjenta).

Koszty pośrednie
Koszty pośrednie związane są ze zmniejszeniem zasobów pracy na skutek występowania
jednostki chorobowej (utrata produkcji, niepełnosprawność, przedwczesna śmierć chorego). Do
oszacowania kosztów pośrednich stosuję się następujące metody:

• metoda kapitału ludzkiego
(najczęściej stosowana),
• metoda kosztów frykcyjnych,
• metoda gotowości do zapłaty.

Ile kosztuje
cukrzyca
w Polsce?
Oszacowanie kosztów cukrzycy zostało prze- Statystyczny (GUS) oraz Zakład Ubezpieczeń Spoprowadzone w oparciu o dane udostępnione przez łecznych (ZUS). Analizę przeprowadzono na podNarodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Główny Urząd stawie danych za okres 2009-2013.
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Z uwagi na charakter danych w raporcie uwzględnione zostały koszty:

Bezpośrednie medyczne:
a. koszty świadczeń, w tym między
innymi:
I.			 leczenia szpitalnego (SZP),
II.	 a
 mbulatoryjnej opieki
specjalistycznej (AOS),
III.	 ś wiadczeń kontraktowanych
odrębnie (z wyodrębnieniem
kosztów refundacji pomp
i zestawów do infuzji),
IV.	 o
 raz podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ).
b. koszty refundacji i dopłat do:
I.			

leków,

Pośrednie związane z:
a.	 utratą wydajności spowodowanej
przedwczesnym wyjściem z rynku pracy
(wcześniejsze przechodzenie na rentę
lub emeryturę z powodu cukrzycy,
rezygnacja z aktywności zawodowej,
śmierć chorego);
b.	 nieobecnością pracownika w miejscu
pracy w związku z cukrzycą (absenteizm);
c.	 zmniejszeniem wydajności pracownika
obecnego w miejscu pracy z powodu
odczuwania objawów cukrzycy
(prezenteizmu);

II.	 pasków.

W porównaniu z edycją zeszłoroczną, niniejszy
raport został poszerzony o analizę z zakresu kosztów pośrednich wynikających z utraconej produktywności na skutek zgonu oraz na skutek zmniejszonej wydajności pracownika w miejscu pracy.
W kosztach bezpośrednich uwzględniona została
także perspektywa pacjenta (dopłaty do leków
i pasków).

cowane przy uwzględnieniu wskaźnika etiological
fraction (EF), który określa ryzyko wystąpienia danego powikłania w grupie pacjentów z określoną
jednostką chorobową (cukrzycą) w porównaniu
z pacjentami z populacji ogólnej (bez cukrzycy)
skorygowane o wskaźnik chorobowości w Polsce.
Etiological fraction jest powszechnie przyjętym
w metodyce badań kosztowych wskaźnikiem służącym do określenia części wydatków w systemie
Koszty związane z leczeniem powikłań, w przy- ochrony zdrowia związanej z leczeniem danej jedpadku kosztów pośrednich cukrzycy, zostały osza- nostki chorobowej i wyraża się wzorem:
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P(R-1)
EF =
(P(R-1)+1)

, gdzie

P – wskaźnik chorobowości cukrzycy wśród pacjentów leczonych w Polsce,
R – ryzyko wystąpienia danego powikłania w grupie chorych z cukrzycą leczonych w Polsce

Do oszacowania wskaźnika EF w raporcie wykorzystano dane dotyczące pacjentów leczonych
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Jest to najbardziej kompleksowe podejście, ponieważ zapewnia uwzględnienie również grupy pa-

cjentów, u których powikłania wymagają leczenia
szpitalnego - hospitalizacja najczęściej poprzedzona jest lub w jej następstwie wymagane są wizyty
ambulatoryjne (kwalifikacja pacjenta do zabiegu,
wizyty kontrolne).

Koszty bezpośrednie
cukrzycy i jej powikłań48
Koszty świadczeń specjalistycznych
Koszty bezpośrednie medyczne związa- mywały się na stosunkowo stałym poziomie
ne z udzielaniem świadczeń specjalistycz- w latach 2009-2013. Największe różnice odnonych, między innymi z zakresu opieki szpital- towano porównując rok 2011 do lat 2012/2013
nej oraz opieki ambulatoryjnej (z wyłączeniem (8% różnica).
POZ rozliczanego stawką kapitacyjną) utrzy-

CUKRZYCA – Ukryta pandemia
Sytuacja w Polsce – Edycja 2014

Koszty bezpośrednie medyczne
- świadczenia specjalistyczne bez refundacji leków

397 629 687 zł

392 119 122 zł

398 887 262 zł

381 891 052 zł
370 850 384 zł

2009

2010

2011

Koszty ponoszone przez płatnika publicznego
w związku z udzielanymi świadczeniami pacjentom z cukrzycą typu 1 i 2 w ramach podstawowej opieki medycznej zostały przedstawione przy
uwzględnieniu różnicy między wysokością mnożnika na poziomie 3.0 dla pacjentów z cukrzycą,

2012

2013

a średnią wysokością mnożnika dla pozostałych
pacjentów – pacjenci, niezależnie od tego czy mają
zdiagnozowaną cukrzycę, korzystaliby z opieki
POZ, różnica dotyczy jedynie wysokości stawki kapitacyjnej.

Koszty leczenia pacjentów z cukrzycą w ramach POZ w latach 2009-2013
Rok

Liczba pacjentów
leczonych w POZ

Liczba pacjentów z
cukrzycą leczonych
w POZ

Wysokość stawki
kapitacyjnej

Koszt świadczeń

2009

35 087 459 zł

1 584 716 zł

1,70

258 330 660 zł

2010

37 293 169 zł

1 684 336 zł

1,69

274 040 001 zł

2011

36 926 240 zł

1 667 764 zł

1,70

272 084 753 zł

2012

37 006 112 zł

1 671 371 zł

1,64

263 354 334 zł

2013

37 155 939 zł

1 678 138 zł

1,64

263 930 863 zł
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Łączne koszty świadczeń specjalistycz- leków oraz kosztów leczenia pacjentów z cunych w 2013 roku są sumą kosztów świad- krzycą w ramach POZ i wynoszą 662 818 125 zł
czeń
specjalistycznych
bez
refundacji (398 887 262 zł + 263 930 863 zł).

Świadczenia kontraktowane
odrębnie – pompy insulinowe
Świadczenia z zastosowaniem pomp insulinowych należą do świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, udzielanych w przypadku
cukrzycy typu 1. Do roku 2012 świadczenie finan-

sowane było u osób do 18 r.ż., a od 2012 roku dostęp do świadczenia uzyskali pacjenci do 26 r.ż.
– odpowiada to za widoczny na wykresie wzrost
wydatków na przełomie 2011/2012.

Liczba wykonanych świadczeń w latach 2009-2013
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Koszty refundacji leków
i wyrobów medycznych
Koszty związane z refundacją leków i wyrobów medycznych oraz wartość dopłat pacjentów zostały
oszacowane na podstawie danych otrzymanych z NFZ.

Koszty refundacji leków i wyrobów medycznych związanych
z leczeniem cukrzycy w latach 2009-2013 – perspektywa NFZ
Insuliny

Doustne leki
przeciwcukrzycowe

Glukagon

Paski

Razem

2009

624 096 470 zł

229 210 931 zł

4 733 948 zł

14 445 770 zł

872 487 118 zł

2010

637 898 603 zł

214 896 140 zł

4 085 215 zł

179 907 699 zł

1 036 787 656 zł

2011

664 691 433 zł

170 605 304 zł

2 782 468 zł

679 199 479 zł

1 517 278 685 zł

2012

518 724 972 zł

144 054 444 zł

2 191 018 zł

330 709 405 zł

995 679 840 zł

2013

583 406 583 zł

155 394 266 zł

2 448 394 zł

396 028 439 zł

1 137 277 683 zł

Koszty refundacji leków i wyrobów medycznych w 2013 roku wzrosły względem roku poprzedniego, jednak nadal nie osiągnęły poziomu z 2011
roku, czyli sprzed wprowadzenia nowych regulacji
prawnych z zakresu refundacji leków, wyrobów
medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczania żywieniowego. W 2013 roku
wzrost wydatków względem roku 2012 generowały w pierwszej kolejności paski do glukometrów,
gdzie koszty refundacji wzrosły o 65 mln zł (prawie
20%). Obserwowana w przypadku pasków znaczna zmiana w zakresie kosztów refundacji na przełomie lat 2011/2012 ma swoje uzasadnienia przede

wszystkim w zmianie dopłat do pasków w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2 (wprowadzenie
30% odpłatności). W 2013 roku odnotowano także wzrost wydatków w segmencie insulin. Łączne koszty w 2013 roku związane z refundacją tej
grupy leków wynosiły 583,4 mln zł w porównaniu
z odnotowanymi rok wcześniej łącznym kosztem
w kwocie 518,7 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że
koszty te są niższe w odniesieniu poprzednich lat
za okresu 2009-2011, nawet pomimo wprowadzenia do refundacji od roku 2012 długodziałających
analogów insuliny.
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Koszty bezpośrednie powikłań
Koszty bezpośrednie medyczne powikłań
cukrzycy wzrastają każdego roku. Porównując
szacunki dla roku 2013 z danymi na rok 2009 obserwuje się 2,5-krotny wzrost wydatków w tej kategorii kosztów. Największe obciążenie dla budżetu
stanowią koszty powikłań sercowo-naczyniowych,
których leczenie pochłania rocznie 1,5 mld zł (70%
łącznych kosztów bezpośrednich związanych

z udzielaniem świadczeń na leczenie powikłań
cukrzycy). Należy też zaznaczyć, że rzeczywiste
koszty bezpośrednie powikłań są jeszcze wyższe,
ponieważ obejmują także koszty leków i wyrobów
medycznych, które w niniejszym raporcie (z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia takiego
oszacowania) nie zostały uwzględnione.

1 743 822 009 zł

2 081 908 373 zł

1 525 752 035 zł
1 297 449 534 zł
847 469 195 zł

2009

2010

2011

2012

2013*

* - Oszacowane na podstawie danych z lat 2009-2012

0,09 %

2,47 %

Struktura kosztów powikłań w Polsce
w 2013 roku

26,98 %
69,65 %

Zaburzenia wzroku
Powikłania sercowo-naczyniowe
Powikłania nerkowe
Stopa cukrzycowa
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Koszty pośrednie
cukrzycy i jej powikłań48
Koszty pośrednie leczenia cukrzycy oraz leczenia powikłań cukrzycy oszacowano na podstawie danych udostępnionych przez ZUS. W analizie wykorzystano także dane GUS dotyczące
średniego wynagrodzenia, PKB oraz liczby osób
pracujących i przyczyn zgonów w poszczególnych latach sklasyfikowanych na podstawie kodów ICD 10. Oszacowanie przeprowadzono przy

cza, iż bilans zysków i strat został przedstawiony
z perspektywy społeczeństwa polskiego. Wydatki ZUS na świadczenia związane z niezdolnością
do pracy są traktowane jako transfery wewnątrz
systemu, a nie jako koszty, gdyż dokonywane są
pomiędzy jego elementami – publicznym ubezpieczycielem oraz obywatelami pobierającymi
dane świadczenie.

uwzględnieniu perspektywy społecznej, co ozna-

W raporcie wybrano dwie miary do określenia wielkości utraconej produktywności:46
•

Średnie roczne wynagrodzenie brutto,

•

Produkt Krajowy Brutto na jednego pracującego.

Obie mary są powszechnie uznawane w metodologii liczenia kosztów pośrednich, każda z nich
ma zarówno swoje zalety, jak i związana jest
z pewnymi ograniczeniami. W przypadku wynagrodzenia brutto nieuwzględnione zostają składki płacone przez pracodawcę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo zakłada się,
że praca jest jedynym czynnikiem produkcji – nie
uwzględnia zatem wartości dóbr i usług, które wytwarzane są przy jej wykonywaniu. Z tego względu
wartość kosztów pośrednich zostaje zaniżona.
Z kolei w przypadku drugiego wspomnianego podejścia koszty mogą zostać zawyżone z uwagi
na zjawisko malejącej krańcowej produktywności

pracy oraz fakt, iż wartość PKB na osobę pracującą uwzględnia wyłącznie osoby, od których odprowadzane są składki ubezpieczeniowe: samozatrudnione lub zatrudnione w oparciu o umowę
o pracę. Nie zostają uwzględnione natomiast osoby pracujące na zasadach umów o dzieło. Wpływ
zjawiska malejącej krańcowej produktywności został w raporcie poddany korekcie o współczynnik
0,65 zgodnie z przyjmowaną przez Komisję Europejską relacją krańcowej do średniej wydajności
pracy. Pozostaje kwestią dyskusyjną czy korekta
taka jest wystarczająca.
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Absenteizm
Absenteizm to wielkość produkcji utraconej
z powodu nieobecności pracownika w miejscu
pracy spowodowanej skutkami choroby. Absenteizm traktowany jest jako krótka nieobecność pracownika w pracy.

Cukrzyca ogółem: analiza danych dostarczonych
przez ZUS wskazuje, że roczne koszty związane
z utraconą produktywnością z powodu absenteizmu wynoszą ~ 150 tys. – 260 tys. (w zależności
od miary utraconej produktywności).

158 331 907 zł

Cukrzyca ogółem

151 583 822 zł
149 017 021 zł

2009

2010

149 433 186 zł

149 553 586 zł

2011

2012

2013*

* - Oszacowane przy wykorzystaniu średniego wynagrodzenia

262 431 954 zł

260 056 798 zł

259 110 151 zł
255 644 523 zł

241 727 667 zł

2009

2010

* - Oszacowane przy wykorzystaniu PKB

2011

2012

2013*
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Zaznaczyć należy, że rzeczywiste koszty absenteizmu spowodowanego cukrzycą są prawdopodobnie wyższe niż oszacowane na podstawie danych ZUS, gdyż dane te obejmują tylko
część rynku pracy tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę i ubezpieczone w ZUS. Dodatkowo
są to obecności formalne, podczas gdy pojęcie
absenteizmu obejmuje również np. nieodrobione

spóźnienia do pracy spowodowane chorobą.
Powikłania cukrzycy: Koszty pośrednie wynikające z absencji chorego na skutek powikłań
cukrzycy wzrastały systematycznie w od roku
2009. Porównując dane za rok 2013 z danymi za
rok 2009 zaobserwowano dwukrotny wzrost wydatków w tej kategorii kosztów.

Powikłania cukrzycy
113 448 832 zł
83 732 018 zł

119 079 113 zł

96 021 703 zł

60 358 872 zł

2009

2010

2011

2012

2013*

* - Oszacowane przy wykorzystaniu średniego wynagrodzenia

206 157 649 zł
196 556 598 zł
164 270 220 zł
135 825 728 zł
99 138 166 zł

2009

2010

* - Oszacowane przy wykorzystaniu PKB

2011

2012

2013*
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Prezenteizm
Prezenteizm to spadek wydajności pracownika, który pomimo choroby jest obecny w miejscu
pracy, lecz wykonuje swoje obowiązki z pewnymi
utrudnieniami wynikającymi z objawów choroby.
Takie utrudnienia mogą oznaczać wolniejsze tempo pracy, ograniczenie możliwości skupienia się
na wykonywanych czynnościach zawodowych, wydłużenie czasu potrzebnego na przygotowanie się
do wykonywania czynności zawodowych itp.

skutków cukrzycy przez poszczególnych chorych.
W celu uzyskania tego wskaźnika dokonano przeglądu literatury. Do oszacowania kosztów wykorzystano dane z publikacji ADA 2008, w której oceniono, iż z powodu prezenteizmu pracownik „traci”
rocznie równowartość 14 dni roboczych (spadek
efektywności pracy o 6,6%). Należy jednak mieć
na uwadze, że wartość wykorzystana przy obliczeniach nie jest specyficzna dla populacji polskiej

i faktyczne wartości uzyskane np. na drodze badaKoszty prezenteizmu są trudne do oszacowania nia ankietowego przeprowadzonego wśród grupy
ze względu na specyficzny charakter tej katego- chorych na cukrzycę w Polsce mogłyby dać odrii kosztowej i obejmują subiektywne odczucia mienne rezultaty.

Koszty prezenteizmu oszacowane przy wykorzystaniu
średniego wynagrodzenia w Polsce
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Razem

2009

659 354 974 zł

432 306 688 zł

1 091 661 663 zł

2010

714 733 039 zł

471 596 057 zł

1 186 329 096 zł

2011

793 789 135 zł

526 771 495 zł

1 320 560 629 zł

2012

864 591 020 zł

576 755 530 zł

1 441 346 549 zł

2013

934 687 885 zł

626 490 354 zł

1 561 178 239 zł

Koszty prezenteizmu oszacowane przy wykorzystaniu PKB w Polsce
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Razem

2009

1 082 976 559 zł

710 054 566 zł

1 793 031 125 zł

2010

1 159 402 795 zł

764 998 616 zł

1 924 401 411 zł

2011

1 357 983 792 zł

901 180 327 zł

2 259 164 119 zł

2012

1 497 953 449 zł

999 261 981 zł

2 497 215 430 zł

2013

1 618 193 586 zł

1 084 621 603 zł

2 702 815 189 zł
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Utracona produktywność
spowodowana przedwczesnym zgonem
Na podstawie danych GUS dotyczących przyczyn zgonów w poszczególnych latach uzyskano
liczbę zgonów spowodowanych przez cukrzycę i jej
powikłania w podziale na poszczególne grupy wiekowe dla lat 2009-2012. W przypadku 2013 roku,
dla którego dane dotyczące przyczyn zgonów nie
były jeszcze dostępne, dokonano projekcji liczby
zgonów.

W obliczeniach uwzględniono wydłużanie wieku emerytalnego zgodnie z założeniami ustawy.
Na podstawie danych GUS uwzględniono odsetek
zatrudnionych w wieku produkcyjnym. Oszacowania skorygowano też o umieralność w populacji
ogólnej Polski na podstawie tablic trwania życia
opracowanych przez GUS (dla roku 2013 i lat następnych przyjęto tablice dla roku 2012).

Konieczne było oszacowanie ścieżki wzrostu PKB
i średniego wynagrodzenia w kolejnych latach.
Szacunków tych dokonano wykorzystując dane
zawarte w dokumencie dotyczącym skutków regulacji związanych z ustawą o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.47 Wyznaczoną dla poszczególnych lat
wartość PKB lub średniego wynagrodzenia dyskontowano o stopę 5% w stosunku rocznym.

Cukrzyca ogółem: utracona produktywność związana z przedwczesnym zgonem generuje roczne
koszty w wysokości przekraczającej 300 mln zł.
Na przestrzeni lat 2009-2013 obserwowano stopniowy wzrost tych kosztów (~ 20% różnica pomiędzy rokiem 2013 i 2009).
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Utracona produktywność spowodowana przedwczesnym zgonem

Cukrzyca ogółem
Cukrzyca ogółem
368 029 974 zł
343 547 652 zł

338 868 294 zł
307 319 237 zł

338 868 294 zł

343 547 652 zł

318 358 551 zł

307 319 237 zł

2009

318 358 551 zł

368 029 974 zł

2010

2011

2012

2013*

2009 przy wykorzystaniu
2010
* - Oszacowane
średniego wynagrodzenia2011

2012

2013*

Koszt utraconej produktywności spowodowanej przedwczesnym zgonem

533 449 520 zł
533 449 520 zł

591 791 360 zł
591 791 360 zł

574 441 893 zł

606 344 999 zł

574 441 893 zł

606 344 999 zł

651 290 276 zł
368 029 974 zł

343 547 652 zł

338 868 294 zł
318 358 551 zł

307 319 237 zł

2009
2009
2009

Cukrzyca
651 290
276 zł ogółem

2010
2010
2010

* - Oszacowane przy wykorzystaniu PKB

2011
2011
2011

2012
2012
2012

2013*
2013*
2013*
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Powikłania cukrzycy: podobnie jak w przypadku
kosztów pośrednich związanych z przedwczesnym
zgonem z powodu cukrzycy, również analiza wydatków związanych z leczeniem powikłań cukrzycy wskazuje na znaczny wzrost tej kategorii kosztów na przestrzeni lat 2009-2013 (porównanie roku

2009 z 2013 wskazuje na dwukrotny wzrost). Dodatkowo porównując koszty związane z cukrzycą
z kosztami związanymi z jej powikłaniami można
zaobserwować, że wartość utraconej produktywności jest znacznie większa w przypadku zgonów
z powodu powikłań choroby.

Koszt utraconej produktywności spowodowanej przedwczesnym zgonem z powodu
powikłań cukrzycy

Powikłania cukrzycy

711 830 460 zł
574 448 042 zł

763 511 762 zł

589 964 504 zł

391 821 834 zł

2009

2010

2011

2012

2013*

* - Oszacowane przy wykorzystaniu średniego wynagrodzenia

Powikłania cukrzycy

1 258 408 905 zł
1 003 572 547 zł
680 413 692 zł

1 065 493 938 zł

1 354 078 981 zł

711 830 460 zł
574 448 042 zł

589 964 504 zł

391 821 834 zł

70 | 71
2009

2010

2011

2012

2013*

Koszt utraconej produktywności spowodowanej przedwczesnym zgonem z powodu
powikłań cukrzycy

Powikłania cukrzycy

1 258 408 905 zł
1 003 572 547 zł

1 354 078 981 zł

1 065 493 938 zł

680 413 692 zł

2009

2010

2011

2012

2013*

* - Oszacowane przy wykorzystaniu PKB

Utracona produktywność związana
z rentami z powodu niezdolności do pracy
Na podstawie danych ZUS dotyczących orzeczeń rentowych z powodu niezdolności do pracy
(pierwszorazowe i ponowne) wyodrębniono chorych z częściową i całkowitą niezdolnością do pracy, którzy otrzymali renty bezterminowe oraz
terminowe w danym roku kalendarzowym spowodowane cukrzycą i jej powikłaniami. Podobnie
jak w przypadku zgonów wyznaczono potencjalną
wartość pracy (w oparciu o PKB lub średnie wynagrodzenie), którą mogłaby wypracować osoba
w okresie otrzymywania renty.

W przypadku rent bezterminowych zastosowano
podobną metodykę jak przy obliczaniu utraty produktywności związanej ze zgonem. Wyznaczono
potencjalny produkt, który mogłaby wypracować
dana osoba otrzymująca rentę, aż do osiągnięcia
wieku emerytalnego. Obliczenia skorygowano
o umieralność w populacji ogólnej Polski oraz dyskontowano roczną stopą 5%.
W przypadku rent terminowych wyznaczono średnią długość trwania renty i na tej podstawie wy-
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znaczono produkt (w oparciu o PKB lub średnie
wynagrodzenie), który potencjalnie wypracowałaby dana osoba w okresie niezdolności do pracy
(w obliczeniach uwzględniono umieralność w populacji ogólnej Polski oraz dyskontowanie na poziomie 5% w skali roku).

że osoba o częściowej niezdolności do pracy jest
w stanie pracować przez 25% czasu pracy. Założenie oparto na przepisach dotyczących wysokości świadczenia rentowego w przypadku częściowej niezdolności do pracy, które wynosi 75%
świadczenia związanego z całkowitą niezdolnością
do pracy.46 W przypadku rent z tytułu niezdolności
Dodatkowo w przypadku częściowej niezdolności do pracy nie korygowano wyników o stopę zatrudCukrzyca
ogółem
do pracy (zarówno w przypadku renty termino- nienia w Polsce zakładając, że osoby
przechodzące
wej jak i bezterminowej)
przemnożono
wartość na rentę nabyły prawo do świadczenia w związku
742 679
781 zł
703 812 925 zł
utraconej produktywności przez 0,75 zakładając, z poprzednim zatrudnieniem.
674 362 852 zł
638 216 822 zł

2009

2010

2011

665 479 091 zł

2012

Koszty utraconej produktywności z powodu niezdolności do pracy

2013*

Cukrzyca ogółem
703 812 925 zł

742 679 781 zł
638 216 822 zł

2009

2010

2011

665 479 091 zł

674 362 852 zł

2012

2013*

* - Oszacowane przy wykorzystaniu średniego wynagrodzenia

Cukrzyca ogółem
1 254 908 604 zł
1 167 818 427 zł

1 161 813 105 zł

1 182 997 680 zł

1 107 003 184 zł

2009

2010

2011

2012

2013*

* - Oszacowane przy wykorzystaniu PKB

Cukrzyca ogółem
1 254 908 604 zł

72 | cukrzycy
73
Powikłania
502 436 018 zł

590 791 880 zł

587 913 979 zł

460 432 759 zł

Powikłania cukrzycy: Analiza danych za lata 200- kłań cukrzycy wzrosty ponad dwukrotnie. W kolej2013
wskazała,
195 489
738 zł że po roku 2009 koszty pośrednie nych latach. W kolejnych latach również obserwozwiązane z niezdolnością do pracy na skutek powi- wano wzrost, ale nie tak znaczny.
2009

2010

2011

2012

2013*

Powikłania cukrzycy
502 436 018 zł

590 791 880 zł

587 913 979 zł

460 432 759 zł

195 489 738 zł

2009

2010

2011

2012

2013*

* - Oszacowane przy wykorzystaniu średniego wynagrodzenia

Powikłania cukrzycy
851 311 905 zł

800 167 914 zł

2010

2011

1 033 434 195 zł

1 032 364 844 zł

325 267 812 zł

2009

2012

2013*

Powikłania cukrzycy

* - Oszacowane przy wykorzystaniu PKB

851 311 905 zł

800 167 914 zł

2010

2011

1 033 434 195 zł

1 032 364 844 zł

325 267 812 zł

2009

2012

2013*
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Utrata produktywności związana
z rentami socjalnymi
W przypadku rent socjalnych wyniki skorygowano dodatkowo o wskaźnik zatrudnienia w populacji w wieku produkcyjnym, biorąc pod uwagę,
że renta ta przysługuje osobom, które nie wypracowały odpowiedniego okresu składkowego (nie-

pełnosprawni od urodzenia lub osoby, u których
przyczyna niezdolności nastąpiła w trakcie pobierania nauki – studenci, doktoranci), a więc założono, że nie wszyscy z nich podjęliby pracę.

19 355 762 zł

Cukrzyca ogółem

2009
Powikłania ogółem

8 884 295 zł

21 626 354 zł

Cukrzyca ogółem

2010
Powikłania ogółem

2011

14 211 967 zł

Cukrzyca ogółem
Powikłania ogółem

2012

Cukrzyca ogółem
Powikłania ogółem

2013*

Cukrzyca ogółem
Powikłania ogółem

* - Oszacowane przy wykorzystaniu średniego wynagrodzenia

19 912 170 zł
17 400 165 zł

23 963 387 zł
18 021 661 zł

21 352 148 zł
23 506 505 zł

2013*

21 352 148 zł

Cukrzyca ogółem

23 506 505 zł

Powikłania ogółem

31 949 052 zł

Cukrzyca ogółem

2009
Powikłania ogółem

15 111 450 zł

36 014 824 zł

Cukrzyca ogółem

2010
Powikłania ogółem

Cukrzyca ogółem

2011

Powikłania ogółem
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24 023 447 zł

34 123 799 zł
29 767 677 zł

41 373 648 zł

Cukrzyca ogółem

2012
Powikłania ogółem

Cukrzyca ogółem

31 113 043 zł

36 972 223 zł

2013*
Powikłania ogółem

* - Oszacowane przy wykorzystaniu PKB

40 326 617 zł
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Podsumowanie48
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego oszacowano, że łączne koszty cukrzycy i jej powikłań w 2013
roku wyniosły co najmniej 7 mld zł.

cą, wskazuje na łączne koszty w kwocie 9 mld zł.
W najbardziej kompleksowym, ale najmniej konserwatywnym ze scenariuszy uwzględniającym
także koszty związane z prezenteizmem wydatki
związane z cukrzycą i jej powikłaniami mogą sięgać nawet blisko 12 mld zł.

Kwota ta nie uwzględnia dodatkowych kosztów
związanych z utraconą produktywnością z powodu W kwocie tej (przy uwzględnieniu tych samych kaprezenteizmu. Za miarę utraconej produktywności tegorii kosztowych dostępnych dla cukrzycy i jej
przyjęto także ostrożne podejście średniego wy- powikłań) przeważającą część stanowią koszty
nagrodzenia w gospodarce brutto, które skutkuje powikłań, zdecydowanie przekraczające 50% łączzaniżeniem prezentowanych kwot. Inne podej- nych wydatków związanych z chorobą.
ście, w którym miarą jest PKB na osobę pracują-

Niezdolność
do pracy

Zgony

Renty
socjalne

Prezenteizm

Metodyka
oszacowań
KP

Absenteizm

Kategorie kosztów pośrednich

POZ

Dopłaty

Leki

Świadczenia

Warianty

Kategorie kosztów
bezpośrednich

Suma
kosztów

1

PKB

2

Wynagrodzenie

3

PKB

11 795 552 394 zł

4

Wynagrodzenie

8 596 635 375 zł

-

9 092 737 205 zł
7 035 457 136 zł
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Koszty cukrzycy w Polsce w 2013 roku
Kategoria kosztów

Cukrzyca

Powikłania

Świadczenia (SZP, AOS, ŚKO, REH)

398 887 262 zł

2 081 908 373 zł

POZ - stawka kapitacyjna

263 930 863 zł

brak danych

1 137 277 683 zł

brak danych

444 112 800 zł

brak danych

2 244 208 608 zł

2 081 908 373 zł

Koszty bezpośrednie

Refundacja (leki, wyroby medyczne)
Dopłaty pacjentów - (NOWE)
SUMA
ŁĄCZNIE BEZPOŚREDNIE

4 326 116 981 zł

Koszty pośrednie - PKB (NOWE)
Absenteizm - dni robocze

262 431 954 zł

206 157 649 zł

Przedwczesne zgony (NOWE)

651 290 276 zł

1 354 078 981 zł

2 702 815 189 zł

brak danych

36 972 223 zł

40 326 617 zł

Renty z tytułu niezdolności do pracy

1 182 997 680 zł

1 032 364 844 zł

SUMA

4 836 507 322 zł

2 632 928 091 zł

Prezenteizm (NOWE)
Renty socjalne

ŁĄCZNIE POŚREDNIE

7 469 435 413 zł

Koszty pośrednie - średnie wynagrodzenie
Absenteizm - dni robocze

151 583 822 zł

119 079 113 zł

Przedwczesne zgony (NOWE)

368 029 974 zł

763 511 762 zł

Prezenteizm (NOWE)

1 561 178 239 zł

brak danych

Renty socjalne

21 352 148 zł

23 506 505 zł

Renty z tytułu niezdolności do pracy

674 362 852 zł

587 913 979 zł

2 779 046 278 zł

1 494 011 359 zł

SUMA
ŁĄCZNIE POŚREDNIE

4 270 518 394 zł

BEZPOŚREDNIE
KOSZTY MEDYCZNE:
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ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
BEZ REFUNDACJI LEKÓW

KOSZTY LECZENIA CUKRZYCY W POZ

KOSZTY REFUNDACJI
LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH

BEZPOŚREDNIE KOSZTY POWIKŁAŃ

POŚREDNIE KOSZTY POWIKŁAŃ

UTRACONA PRODUKTYWNOŚĆ
Z POWODU ZGONU

RENTY Z POWODU
NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

UTRATA PRODUKTYWNOŚCI
SPOWODOWANA RENTAMI
SOCJALNYMI
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KOSZTY POŚREDNIE:

KOSZTY ABSENTEIZMU
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