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Chorobowość w 2014 r. wyniosła w Polsce 6,6, natomiast chorobowość
we Francji aż 10. Należy jednak podkreślić, że dane były zbierane w oparciu
o deklaracje osób biorących udział w badaniu EHIS. W związku z tym istnieje ryzyko
niedoszacowania wyników.

Przyczyną zdecydowanej różnicy w chorobowości nie jest otyłość, gdyż we Francji,
zgodnie z danymi OECD, występuje mniejszy odsetek osób otyłych niż w Polsce.

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

W badaniu przeprowadzonym przez Komitet Zdrowia Publicznego
PAN chorobowość cukrzycy w Polsce oszacowano na ok. 7%.
Można zatem uznać, że dane przedstawione przez OECD są zbliżone do wyników polskiego badania.
W 2014 r. we Francji ukazało się metodologicznie podobne
badanie dotyczące cukrzycy. Określono, że chorobowość cukrzycy
we Francji wynosi 6%. Występuje zatem znaczna różnica pomiędzy
powyższym wynikiem a statystyką OECD.
Z czego zatem wynika znaczna różnica
między danymi OECD i lokalnymi francuskimi
badaniami? Który wynik jest bliższy prawdy?

Ryc. 2 Otyłość wśród dorosłych w 2015 r. w wybranych państwach OECD
Źródło: OECD (2017), OECD Health Statistics 2017
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przytaczanymi źródłami mogą wynikać z faktu zastosowania
różnych metod badawczych.
Bliższe prawdy wydają się być jednak statystyki OECD, ze względu
na świadomość zdrowotną obywateli Francji i bardzo duży nacisk
położony przez francuskich decydentów na profilaktykę wczesną
oraz pierwotną.
Wnioski
Problemy z oszacowaniem liczby chorych na cukrzycę wynikają
z braku prowadzenia odpowiedniej statystyki publicznej.
Wyniki uzyskane w poszczególnych państwach są ze sobą trudno
porównywalne ze względu na różnice w świadomości zdrowotnej
obywateli i różne metody badawcze.
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