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W 2014 r. szacowano, że na świecie żyje ok. 422 mln dorosłych osób chorych                 

na cukrzycę. W porównaniu do 1980 r. nastąpił prawie dwukrotny wzrost chorobowości     

w omawianej jednostce chorobowej. Szacuje się, że ponad 25% chorych na cukrzycę 

nie jest świadoma swojej choroby. Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (IDF)          

prognozuje dalszy wzrost liczby osób chorych na cukrzycę       

do 552 mln w 2030 r.  
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Chorobowość cukrzycy zależy od wykształcenia. Osoby                

z gorszym wykształceniem są ponad dwa razy bardziej narażone 

na wystąpienie cukrzycy od osób z wykształceniem wyższym.  

 

Ryc. 2. Chorobowość cukrzycy w krajach UE w 2014 r. wg wykształcenia 

Źródło: OECD/EU (2016), Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paryż 

 

Zgodnie z danymi OECD, średnio w krajach Unii Europejskiej, na cukrzycę choruje 

7% dorosłych osób. Chorobowość waha się od mniej niż 5% w krajach takich jak:   

Litwa, Dania, Łotwa, aż do ponad 9% w krajach takich jak: Grecja, Portugalia,    

Francja. W Polsce chorobowość wynosi 6,6%. 

Ryc. 1. Chorobowość cukrzycy w krajach UE w 2014 r. 

Źródło: OECD/EU (2016), Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paryż 

 

Wg omawianego badania na cukrzycę najczęściej chorowali mieszkańcy woj.       

śląskiego (6,5%), łódzkiego (6,4%) i opolskiego (6,2%), a najrzadziej mieszkańcy 

woj. podlaskiego (4,8%) i podkarpackiego (4,6%). 

 

Dane PZH dotyczące hospitalizacji wg przyczyn w Polsce w 2014 r.  

(na 100 tys. ludności) wskazują, że rzeczywisty współczynnik       

hospitalizacji z powodu cukrzycy (kody E10-E14) wynosił 194,2,       

natomiast współczynnik standaryzowany: 166,2. 
 

Powikłania związane z cukrzycą 
 

Zgodnie z danymi WHO cukrzyca jest odpowiedzialna za: 

– 35% przypadków retinopatii. Retinopatia cukrzycowa jest odpowiedzialna za 

1,9% przypadków umiarkowanego lub ciężkiego uszkodzenia wzroku ogółem oraz 

za 2,6% przypadków ślepoty, 

– 2-3-krotne zwiększenie ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-

naczyniowego, 

– co najmniej 80% przypadków schyłkowej przewlekłej choroby nerek, 

– co najmniej 10-krotne zwiększenie ryzyka amputacji kończyny dolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3 Liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce w 2013 r. 

Pozyskano z: http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=3874 , dostęp z dn. 27.05.2017 r. Dane pochodzą z raportu:  

Rozpowszechnienie cukrzycy w Polsce w 2013 roku – pierwsze kompletne i wiarygodne opracowanie 


