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   Bydgoszcz, 2015/11/27 

Wasz znak ................. z dnia ...................  Nasz znak .................... z dnia ................. 

 

Pan 

Konstanty Radziwiłł 

Minister Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Przede wszystkim serdecznie gratulujemy objęcia zaszczytnej funkcji Ministra 

Zdrowia.  

W Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków również nastąpiły zmiany personalne w 

następstwie wyborów, dlatego niniejsze pismo kierują do Pana Ministra: ustępujący 

prezes Andrzej Bauman, na ręce którego skierował Pan swój list oraz Anna 

Śliwińska, nowo wybrana prezes. 

Bardzo nas cieszy fakt, że Pan Minister od samego początku urzędowania 

pragnie wdrożenia zmian zmierzających do poprawy funkcjonowania służby zdrowia 

w Polsce. 

Z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków chcielibyśmy przedstawić 

Panu Ministrowi propozycje zmian, jakie naszym zdaniem powinny zajść w opiece 

diabetologicznej w Polsce: 

 

Cukrzyca typu 1 

1. Określenie modelu opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę w 

przedszkolu i szkole poprzez stworzenie aktu prawnego, który nie będzie 

pozostawiał pola do interpretacji nauczycieli, czy mają obowiązek pomocy młodym 

diabetykom w ich codziennym funkcjonowaniu, czy też nie.  

2. Lepszy dostęp do psychologów oraz dietetyków w poradniach dla dzieci i 

młodzieży (wsparcie zarówno dla młodych pacjentów, jak i ich rodziców). 

3. Obniżenie cen leków stosowanych w cukrzycy typu 1, przede wszystkim 

insulin analogowych oraz objęcie refundacją takich kategorii jak igły do 

wstrzykiwaczy, lancety do nakłuwaczy czy pojemniki na insulinę stosowane w 

pompach insulinowych.  
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4. Rozszerzenie refundacji leczenia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej 

na osoby po 26. roku życia.  

 

Cukrzyca typu 2 

1. Refundacja leków inkretynowych, umożliwiających pacjentom 

korzystanie z nowoczesnej terapii, która minimalizuje ryzyko hipoglikemii oraz 

przyrostu masy ciała.  

2. Zwiększenie dostępu pacjentów do edukacji i reedukacji; potrzeba 

objęcia porady edukatora diabetologicznego odrębnym świadczeniem 

kontraktowanym przez NFZ (czy też opłaconym z budżetu państwa po planowanej 

likwidacji NFZ).  

3. Obniżenie cen leków powszechnie stosowanych przez pacjentów z 

cukrzycą typu 2 (doustnych leków przeciwcukrzycowych, mieszanek insulinowych i 

zwłaszcza insulin długodziałających,).  

4. Zapewnienie lepszego dostępu do specjalisty diabetologa oraz opieki 

wielospecjalistycznej. 

5. Stworzenie ośrodków specjalistycznych leczenia stopy cukrzycowej – 

najbardziej zaniedbanego obecnie przewlekłego powikłania cukrzycy.  

6. Kursy diabetologiczne dla lekarzy pierwszego kontaktu, którzy leczą 

pacjentów z cukrzycą typu 2. 

6. Poprawa dostępu do dietetyków.  

7.  Intensyfikacja badań przesiewowych w kierunku cukrzycy typu 2. w celu 

szybszego diagnozowania choroby; obowiązkowe badanie glikemii w ramach badań 

okresowych do pracy. 

 

Mamy nadzieję, że zechce Pan wziąć nasze potrzeby pod uwagę. Jednocześnie 

zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o spotkanie, na którym chętnie omówimy 

szczegółowo każdy z powyższych punktów. 

 

     Z wyrazami szacunku, 

 

    Andrzej Bauman                              Anna Śliwińska 

 

Prezes Honorowy PSD                Prezes Zarządu Głównego PSD 


