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na którą cierpi w Polsce już ponad 3 000 000 osób.

Koszty cukrzycy w Polsce to blisko 6 000 000 000 zł.  
Składają się na to koszty bezpośrednie leczenia (refundacja leków, opieka 
specjalistyczna) i koszty pośrednie związane z utratą produktywności.

Tylko około 2 mln jest aktualnie 
leczonych, pozostali nie zostali  
jeszcze zdiagnozowani.

Połowę kosztów cukrzycy generują 
koszty powikłań – 3 000 000 000 zł.
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Cukrzyca.  
Globalne wyzwanie, 
polska perspektywa

W 1923 roku kanadyjscy badacze otrzymali 
Nagrodę Nobla za odkrycie insuliny – leku, 
który doprowadził do przełomu w leczeniu 
cukrzycy i na zawsze zmienił sytuację 
dotkniętych nią osób. W 90. rocznicę 
tych wydarzeń, powstrzymanie epidemii 
cukrzycy nadal jest jednym z największych 
globalnych wyzwań.

Już ponad 371 milionów ludzi cierpi na świecie 
z powodu cukrzycy1. Chorobowość w skali globalnej 
kształtuje się na poziomie 8,3%, nieco niższa jest 
w Europie i wynosi 6,7%. 

W 2012 roku żadnemu państwu na świecie nie udało 
się zmniejszyć liczby osób z cukrzycą. Niektórym krajom 
rozwiniętym udaje się powstrzymywać szybkość 
rozprzestrzeniania się choroby, jednak według danych 
Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (IDF) większość 
regionów notuje systematyczny wzrost zachorowań. 
W 1980 roku liczba osób z cukrzycą na świecie 
wynosiła 153 mln. Blisko 30 lat później – w 2008 – 
statystyki mówiły już o 347 mln2. IDF prognozuje dalszy 
wzrost liczby diabetyków do 552 mln 2030 w roku.

Tak szybkie rozprzestrzenianie się cukrzycy wynika 
z dwóch czynników: niezdrowego trybu życia oraz wciąż 
zbyt niskiej świadomości choroby w społeczeństwach, 
co przekłada się negatywnie na profilaktykę i wczesną 
diagnostykę. Według szacunków IDF u połowy chorych 
na świecie cukrzyca nadal pozostaje nierozpoznana1. 
Tylko w Europie szacuje się tę liczbę na 21,2 mln osób.

W Polsce żyje 3,082 mln dotkniętych cukrzycą, 
z których 1,105 mln osób (29%) jeszcze nie wie, 

że na nią choruje. W tej grupie pacjentów nie podejmuje 
się żadnych działań terapeutycznych. Do rozpoznania 
choroby dochodzi najczęściej wtedy, gdy pojawiają się 
pierwsze powikłania. Stopień rozwoju cukrzycy jest już 
wtedy na tyle poważny, że prowadzi do dotkliwych 
konsekwencji zdrowotnych1. 

Cukrzyca należy do grupy chorób niezakaźnych. 
Jako pierwsza i jak dotychczas jedyna tego typu 
w historii – została uznana przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych za epidemię3. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje cukrzycę za jedno 
z najpoważniejszych zagrożeń naszego wieku. Według 
jej szacunków, między 2005 a 2030 rokiem liczba 
zgonów w ogólnej populacji podwoi się4. IDF ocenia, 
że rocznie z powodu cukrzycy umiera 4,8 miliona 
osób1. Jeżeli rzeczywiście liczba ta ulegnie podwojeniu, 
wówczas cukrzyca stanie się siódmą najczęstszą 
przyczyną przedwczesnej śmierci spowodowanej 
chorobami niezakaźnymi5.

Eksperci Banku Światowego (World Bank Group, WBG) 
zwracają uwagę, że leczenie chorób niezakaźnych 

stanowi duże obciążenie dla budżetów państw. 
Z punktu widzenia zdrowia publicznego i perspektywy 
finansowej, wiele kosztów związanych z chorobami 
niezakaźnymi może zostać ograniczonych, poprzez 
odpowiednie prowadzenie podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz inicjację programów profilaktycznych. 
Wymaga to jednak szerszego spojrzenia na koszty 
chorób przewlekłych poza aspekty finansowania 
farmakoterapii i leczenia szpitalnego6. 

Dane IDF wskazują, że w roku 2012 na leczenie cukrzycy 
wydano globalnie 471 mld dolarów amerykańskich 
(USD), z czego aż jedna trzecia tej kwoty została 
wydana w Europie. Wśród krajów europejskich Polska 
zajmuje 30 miejsce w zakresie średnich wydatków 
na leczenie jednego chorego z cukrzycą. Wydatki 
z budżetu państwa na leczenie cukrzycy i jej powikłań 
należą w Polsce do jednych z najniższych w Europie 
spośród krajów o zbliżonym PKB. Mniej na leczenie 
diabetyków wydaje wyłącznie Litwa i Łotwa, ale 
w krajach tych chorobowość jest istotnie niższa niż 
w Polsce.

W 1980 roku liczba osób z cukrzycą na świecie wynosiła 153 mln. Blisko 30 lat później – w 2008 – statystyki 
mówiły już o 347 mln. IDF prognozuje dalszy wzrost liczby diabetyków do 552 mln 2030 w roku. 

Rocznie z powodu cukrzycy umiera 4,8 mln osób.  
Między 2005 a 2030 rokiem liczba zgonów w ogólnej 
populacji podwoi się.

CUKRZYCA
Ukryta pandemia / Sytuacja w Polsce / Edycja 2013

153 mln 552 mln347 mln

1980 2008 2030
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Konsekwencje cukrzycy to nie tylko koszty obciążające 
budżet państwa, wynikające z leczenia choroby 
i jej powikłań. Istotne są również inne aspekty 
związane z chorobą. Wyniki badania DAWN2™, 
przeprowadzonego przez firmę Novo Nordisk w 17 
krajach na świecie wskazują, że 23,9% Polaków 
cierpiących na cukrzycę czuje się dyskryminowanych, 
a ponad 56% przeżywa silny stres emocjonalny 
związany z chorobą7. W cukrzycy istotnym czynnikiem 

Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna...

...powodująca wiele poważnych powikłań

jest samokontrola, dlatego aspekty psychologiczne 
mają znaczący wpływ na końcowy wynik leczenia.

Cukrzyca jest przewlekłą, interdyscyplinarną chorobą, 
która rozprzestrzenia się bardzo szybko na całym 
świecie. Powstrzymanie tej epidemii wymaga 
wzmożonych wysiłków zarówno na poziomie 
międzynarodowym jak i wśród społeczności lokalnych.

Nadciśnienie tętnicze stwierdza się u 73,8%, chorobę niedokrwienną serca u 32,8%, 
a przebyty zawał u 25,3% diabetyków. Te powikłania mogą odpowiadać nawet za 80% 
zgonów wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Ryzyko tych zdarzeń jest trzykrotnie wyższe 
niż u osoby zdrowej.

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych 
prowadzących do upośledzenia produkcji insuliny lub jej 
działania w organizmie. Efektem tego jest zaburzenie 
wykorzystania glukozy przez komórki organizmu, 
co prowadzi do jej gromadzenia się we krwi. Taki 
stan określany jest, jako przewlekła hiperglikemia. 
Jej konsekwencją są zmiany w naczyniach krwionośnych 
– powikłania mikro oraz makronaczyniowe. 

Działający przy Amerykańskim Towarzystwie 
Diabetologicznym Komitet ds. Diagnozy i Klasyfikacji 
Cukrzycy dokonał podziału na typ 1 i typ 2 
cukrzycy. W cukrzycy typu 1 trzustka nie produkuje 
insuliny, w cukrzycy typu 2 produkcja insuliny jest 
niewystarczająca.

Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii 
przyczynia się do rozwoju powikłań o podłożu mikro 
i makronaczyniowym. Nieleczona lub nieprawidłowa 
leczona cukrzyca powoduje poważne komplikacje dla 
zdrowia i życia pacjenta takie jak ślepota, niewydolności 
nerek, czy amputacja kończyn. Podwaja się także 
ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
śmiertelność z powodu cukrzycy typu 2 w Polsce 
wynosiła 15 na 100 tys. osób, z czego 2/3 było wynikiem 
powikłań. Odniesienie tych danych do łącznej liczby 
ludności w Polsce, prowadzi do niepokojącego 
wniosku, że powikłania cukrzycy odpowiedzialne są za 
ok 4 tys. zgonów rocznie9.

Leczenie powikłań generuje dodatkowe koszty dla 
systemów opieki zdrowotnej. Często kilkukrotnie 
lub nawet kilkunastokrotnie przewyższają one 
wydatki ponoszone na prewencję i leczenie. Jest 
to podstawowym argumentem za zwiększaniem 
nakładów na leczenie cukrzycy we wczesnej fazie 
rozwoju choroby, w tym przede wszystkim na walkę 
z otyłością i promocję aktywnego trybu życia. 

Typ 1 cukrzycy dotyczy pacjentów, u których choroba 
jest wynikiem defektu autoimmunologicznego 
i pojawia się na wczesnym etapie życia. Typ 2 cukrzycy 
pojawia się u pacjentów później, a u podłoża choroby 
leżą czynniki nabyte. Rozróżniono również typ 
cukrzycy ciążowej, której objawy najczęściej zanikają 
samoistnie po porodzie.

Według danych epidemiologicznych, w populacji 
diabetyków od 90%8 do 95%1 osób cierpi na typ 2 
cukrzycy, nabyty w wyniku czynników cywilizacyjnych, 
złej diety, braku ruchu, powodowany otyłością lub 
wskutek nałożenia się kilku z powyższych czynników.

Według statystyk Jednorodnych Grup Pacjentów 
prowadzonych przez NFZ, w 2012 roku wykonanych 
zostało 9801 dużych i rozległych amputacji kończyny 
(grupa H72) oraz 3605 amputacji mniejszych (grupa 
H74). Średni koszt hospitalizacji tych zabiegów wynosił 
odpowiednio 6 291 zł oraz 1 295 zł, a udział cukrzycy 
w łącznej liczbie zabiegów wynosi odpowiednio 
18% oraz 13%. 10. letnia obserwacja grupy chorych 
w Szwecji wykazała, że częstość amputacji wśród 
diabetyków wyniosła 195 na 100 tys. pacjento-lat. 
W populacji zdrowych osób wartość ta plasuje się 
na poziomie 23/100 tys.10 W 2011 roku WHO wpisała 
prewencję stopy cukrzycowej na listę najbardziej 
efektywnych kosztowo metod walki z epidemią 
cukrzycy.

Równie groźnymi, a przy tym najczęstszymi 
powikłaniami cukrzycy, są zdarzenia sercowo-
naczyniowe. Polskie badania obserwacyjne 
prowadzone wśród diabetyków wskazują, że 
nadciśnienie tętnicze stwierdza się u 73,8% badanych, 
chorobę niedokrwienną serca u 32,8%, a przebyty 
zawał u 25,3%11. Ryzyko tych zdarzeń jest dwukrotnie 
wyższe niż w u osoby zdrowej (RR = 3,0 [2,8; 3,3])12.

ŚWIAT
1980: 153 000 000

2011: 366 000 000

2012: 371 000 000

EUROPA
2011: 25 000 000

2012: 26 900 000

POLSKA
2011: 3 057 000

2012: 3 082 000

Liczba osób z cukrzycą rośnie

 Kraj Chorobowość (%) Średnie wydatki/osobę (USD)

Polska 9,03 1144,53

Estonia 7,12 1220,66

Litwa 7,83 1093,03

Łotwa 7,84 1101,17

Węgry 6,12 1272,16

Chorwacja 5,30 1441,33

Słowacja 5,71 1766,46

Cukrzyca: Chorobowość w Europie
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Te powikłania mogą odpowiadać nawet za 80% 
zgonów wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Jeżeli 
pod uwagę weźmie się dodatkowo wzrost ryzyka 
wystąpienia powikłań i czas trwania choroby, dane 
te są jeszcze bardziej alarmujące. W polskim badaniu 
OPTIMO wykazano, że po 10 latach od zdiagnozowania 
choroby, powikłania sercowo-naczyniowe dotyczyły 

co drugiego pacjenta. To blisko dwukrotny wzrost 
względem obserwacji 5. letniej. Tak samo duży wzrost 
ryzyka obserwuje się w przypadku innych powikłań. 
Po 5 latach od zdiagnozowania, ryzyko neuropatii 
i retinopatii wynosiło odpowiednio 10% oraz 14,4%, 
natomiast po 10 latach już 23,5% i 34,2%13.

Wpływ występowania cukrzycy na wczesne i późne rokowanie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym14,15

Wzrost ryzyka wystąpienia powikłań w wyniku epizodów hipoglikemii16

Hipoglikemie – konsekwencja nieprawidłowej 
kontroli glikemii

Nowoczesne podejście terapeutyczne kładzie nacisk na – osiąganie docelowych wartości 
HbA1c bez jednoczesnych epizodów hipoglikemii. Pozwala to na ograniczenie rozwoju 
powikłań mikro i makronaczyniowych cukrzycy.

Hipoglikemia (niedocukrzenie) to stan, w którym 
stężenie glukozy we krwi jest zbyt niskie i wynosi 
poniżej 55-60 mg/dl. Osoby chorujące na cukrzycę 
wiele lat odczuwają objawy niedocukrzenia już przy 
stężeniu glukozy we krwi < 100-120 mg/dl.

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 przyjmuje się poziom glukozy 
we krwi 55 mg/dl (2,8 mmol/l). Niższe wartości 
oznaczają stan hipoglikemii. Im niższy poziom glukozy 
we krwi tym większe nasilenie objawów. Spadek 
glukozy poniżej 20mg/dl skutkuje zazwyczaj utratą 

przytomności. Hipoglikemie objawiają się najczęściej 
silnym uczuciem głodu, pojawiają się dreszcze, 
przyspieszona akcja serca, senność. 

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 zdarzeń16.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 
roku odnotowano 1614 hospitalizacji spowodowanych 
hipoglikemią. Średni koszt hospitalizacji wyceniany jest 
na 2143,60 zł17. 

Powikłanie Częstość zjawiska
Cukrzycy vs Populacja ogólna Ryzyko powikłania [95% CI] Wartość p

Chorobowość i śmiertelność w 2-letnim okresie obserwacji

Udar 5% vs 3% 1,45 [1,09 – 1,92] 0,009

Choroba niedokrwienna 21% vs 12% 1,41 [1,24–1,60] < 0,001

Kolejny zawał serca 12% vs 9% 1,34 [1,14–1,57] < 0,001

Pomostowanie  
aortalno-wieńcowe (by-pass) 23% vs 20% 1,33 [1,19–1,49] < 0,001

Śmiertelność z powodu  
chorób układu krążenia 14% vs 8% 1,49 [1,27–1,74] < 0,001

Śmiertelność całkowita 18% vs 10% 1,57 [1,38–1,81] < 0,001

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)

Ryzyko zgonu 9,0% 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)73,8%

32,8%

25,3%

Nadciśnienie 
tętnicze

Najczęstsze powikłania 
makronaczyniowe to:

Choroba 
niedokrwienna 

serca

Zawał ZŁ

ŚREDNI KOSZT 
HOSPITALIZACJI 

WYCENIANY JEST NA

2143,60
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Najnowsze dane IDF wskazują, że w samej Europie 
na cukrzycę choruje 55 mln osób w wieku 20-79 lat, 
co stanowi 10% tej grupy wiekowej. Prawie połowa 
dorosłych chorujących na cukrzycę to osoby poniżej 60. 
roku życia.

Największa zachorowalność na cukrzycę występuje 
w Federacji Rosyjskiej (9,74%), a najzdrowszym 
pod tym względem europejskim społeczeństwem 
jest Republika Mołdawii (2,73%). Polska (9,03%) 
w tym rankingu zajmuje wysokie czwarte miejsce, za 
Portugalią (9,56%) i Cyprem (9,31%). Zapadalność 
na cukrzycę w Polsce jest bardzo wysoka1.

Kraje o największych wydatkach na leczenie cukrzycy 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca notują bardzo 
niskie statystyki zachorowalności. Do takich krajów 
można zaliczyć Norwegię (wydatki na jednego 
mieszkańca 9208 USD vs. zapadalność na cukrzycę 
5,1%), Niemcy (5080 USD vs. 5,5%) czy Szwecję (5440 
USD vs 4,6%)1. 

W Europie cukrzyca jest przyczyną jednego na dziewięć 
przedwczesnych zgonów, co odpowiada 615 tys. 
osób w 2012 roku. Ogromna większość (90%) tych 
przypadków dotyczyła osób między 50 a 60 rokiem 
życia1.

O skali i wadze problemu cukrzycy dla globalnej 
społeczności świadczą kolejne inicjatywy na szczeblu 
międzynarodowym zmierzające do lepszej kontroli 
choroby, wymiany doświadczeń pomiędzy 
poszczególnymi krajami i zwiększenia budżetów 

państw przeznaczanych na leczenie. Cukrzyca zajmuje 
wysokie miejsce na agendach spotkań Światowej 
Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej oraz spotkań 
na poziomie regionalnym w Europie już od kilku lat.

W listopadzie 2011 roku Komisja Europejska rozpoczęła 
inicjatywę (Joint Action on Chronic Diseases) 
na poziomie międzyrządowym w ramach drugiego 
planu wspólnotowego w obszarze zdrowia na lata 
2008-201318. Inicjatywa uruchamia powszechnie 
używany w Unii Europejskiej mechanizm finansowania 
projektów regionalnych z budżetu wspólnotowego 
przy udziale środków własnych. Dodatkowo w ramach 
inicjatywy uruchamiane jest forum wymiany 
dobrych praktyk. To obecnie główny projekt Unii 
Europejskiej zmierzający do zmniejszenia śmiertelności 
powodowanych chorobami przewlekłymi, w tym jako 
główną przyczyną – cukrzycą.

Program został podzielony na trzy części. Pierwsza 
dotyczy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń 
pomiędzy państwami członkowskimi, które przystąpiły 
do programu. Druga w całości dotyczy chorób 
przewlekłych na przykładzie cukrzycy i skupia się 
na likwidacji barier w dostępie do profilaktyki, 
badań przesiewowych i leczenia cukrzycy w krajach 
członkowskich. Efektem trzeciej części planu ma być 
stworzenie europejskich wytycznych dla systemów 
opieki zdrowotnej w celu przeciwdziałania chorobom 
przewlekłym19.

Polska, jako jeden z czterech krajów członkowskich UE, 
nie zdecydowała się na przystąpienie do programu.

Cukrzyca w Europie Kim jest pacjent z cukrzycą typu 2 w Polsce?20

Liczba zgonów z powodu cukrzycy w Europie 
w grupach wiekowych (20-79 lat)1

lat

CHORUJE OD

10

+/- 5,27

BMI

31,28

lata

WIEK

63,8

%

POZIOM HbA1c

7,25
 Wiek Liczba zgonów

20-29 0,1 mln

30-39 0,4 mln

40-49 0,6 mln

50-59 1,2 mln

60-69 1,3 mln

70-79 1,2 mln
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Cukrzyca w Polsce Chorobowość w Polsce w podziale 
na województwa21

W 2001 roku w całym kraju pod opieką lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
lub poradni diabetologicznych pozostawało prawie 800 tys. pacjentów z rozpoznaniem 
cukrzycy. Na koniec 2016 roku może ich być ponad 2 mln. 

Według Międzynarodowej Federacji Cukrzycy, łączna 
liczba chorych w Polsce może sięgać 3 mln osób, przy 
czym 1/3 z nich to osoby wciąż niezdiagnozowane. 

Analiza sprawozdań (MZ-11) raportowanych do centrali 
Narodowego Funduszu Zdrowia z regionalnych 
oddziałów, wykazuje stały wzrost wykrywalności 
cukrzycy rok do roku oraz systematyczny wzrost 
liczby pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą. Wbrew 
pozorom to dobra tendencja. O ile zachorowalność 
na cukrzycę wzrasta, to jednocześnie systematycznie 
rośnie jej wykrywalność. Zatem zwiększa się odsetek 
pacjentów, u których cukrzyca wykrywana jest 
odpowiednio wcześniej, co w dłuższej perspektywie 
wpłynie pozytywnie na oszczędności w zakresie 
leczenia szpitalnego cukrzycy. 

W 2001 roku w całym kraju pod opieką lekarzy 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub poradni 
diabetologicznych pozostawało prawie 800 tys. 
dorosłych pacjentów ze wskazaniem leczenia cukrzycy. 
Liczba ta przekroczyła milion na przełomie 2003 i 2004 
roku. W 2008 wynosiła już 1 mln 350 tys. a w 2010 
1 mln 600 tys. pacjentów. Dane prognozowane 
na 2013 rok wskazują, że w ramach krajowego 
systemu ochrony zdrowia, na cukrzycę leczonych 
będzie 1 mln 817 tys. pacjentów. Liczba ta oczywiście 
nie uwzględnia osób niezdiagnozowanych. Jeżeli 
obecny trend utrzyma się, na koniec 2016 roku ponad 
2 mln dorosłych Polaków znajdzie się pod opieką 
lekarzy POZ lub diabetologów z powodu cukrzycy, 
zatem będą to pacjenci zdiagnozowani i aktywnie 
leczeni, a jednocześnie korzystający z refundacji leków 
i koszyka świadczeń gwarantowanych21.

Liczba Polaków korzystających z systemu 
państwowej opieki zdrowotnej ze wskazaniem 
cukrzycy21

Chorobowość w Polsce w podziale na województwa21

4,72%

5,08%

4,80%

3,77%

4,19%

4,38%

4,29%

3,82%

4,15%

4,69%

3,38%

4,44%

3,52%

2,92%

5,55%

5,52%

 Rok Liczba osób

2001 768 022

2002 895 100

2003 999 364

2004 1 094 166

2005 1 180 409

2006 1 208 939

2007 1 258 464

2008 1 356 285

2009 1 504 133

2010 1 593 526

2011 1 659 165

2012 1 735 757

Liczby prognozowane

2013 1 817 935

2014 1 898 605

2015 1 978 693

2016 2 057 419

Województwo Liczba chorych na cukrzycę* Liczba mieszkańców w 
województwie*

Chorobowość 
[liczba chorych/liczba 

mieszkańców]†

Dolnośląskie 110 308 2 335 554 4,72%

Kujawsko-pomorskie 71 875 1 640 332 4,38%

Lubelskie 20 449 1 701 042 5,52%

Lubuskie 40 958 805 714 5,08%

Łódzkie 113 911 2 054 185 5,55%

Małopolskie 88 833 2 625 396 3,38%

Mazowieckie 181 710 4 239 432 4,29%

Opolskie 39 227 836 676 4,69%

Podkarpackie 58 168 1 653 350 3,52%

Podlaskie 36 086 945 363 3,82%

Pomorskie 66 586 1 764 677 3,77%

Śląskie 156 343 3 763 551 4,15%

Świętokrzyskie 44 981 1 013 986 4,44%

Warmińsko-mazurskie 46 866 1 119 005 4,19%

Wielkopolskie 79 108 2 708 962 2,92%

 Zachodniopomorskie 65 319 1 360 952 4,80%

Największa chorobowość 
odnotowana została 
w województwach 
łódzkim, lubelskim 
i lubuskim.

* dorośli pacjenci 
† na podstawie danych GUS
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Cukrzyca znacząco obciąża budżety narodowe 
i krajowe systemy opieki. W 2012 roku wydatki 
związane z leczeniem cukrzycy na świecie stanowiły 
11% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną1. 
Łącznie na świecie w tym roku wydano 471 mld 
dolarów. Przypuszcza się, że do roku 2030 koszty 
związane z profilaktyką oraz leczeniem cukrzycy 
i jej powikłań wyniosą ponad 595 mld dolarów. 
Po uwzględnieniu różnicy w sile nabywczej w różnych 
krajach, szacuje się, że światowe wydatki na cukrzycę 
wyniosą co najmniej 654 mld dolarów w 2030 roku.

W skali Europy Polska należy do państw, w których 
wydatki związane z leczeniem cukrzycy w przeliczeniu 
na osobę należą do jednych z najniższych. W tym 
zakresie nasz kraj wyprzedza jedynie Litwę oraz Łotwę.

CUKRZYCA
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Bezpośrednie i pośrednie koszty leczenia 
cukrzycy

Opieka ambulatoryjna i szpitalna = 361 mln zł 
Refundacja leków = 740 mln zł 
Koszty pośrednie = 983 mln zł

W latach 2010 – 2012 bezpośrednie koszty leczenia 
cukrzycy, bez refundacji leków, utrzymywały 
się na względnie stałym poziomie i stanowiły 
90% wydatków względem roku 2009. Na leki 
przeciwcukrzycowe płatnik przeznaczał ponad 700 mln 
zł/rok w latach 2010-2012. Względem roku 2009 
oznaczało to 7% wzrost22. 

Całkowite koszty choroby są sumą kosztów 
bezpośrednich, pośrednich oraz niewymiernych.  
Koszty niewymierne są niemierzalne. Wiążą są z bólem 
i cierpieniem będącymi następstwem ograniczonego 
funkcjonowania fizycznego i psychicznego pacjenta 
w społeczeństwie.

Koszty bezpośrednie to koszty medyczne związane 
z leczeniem (leki, opieka ambulatoryjna i szpitalna, 
wizyty lekarskie) i niemedyczne powstałe bezpośrednio 
na skutek choroby (transport, opieka osób trzecich). 
O kosztach pośrednich mówimy, gdy na skutek 
choroby dochodzi do zmniejszenia lub utraty 
produktywności wyrażonej poprzez absencję w pracy, 
niepełnosprawność czy przedwczesny zgon.

Koszty związane z cukrzycą są istotne dla całej 
gospodarki i stale rosną. Cukrzyca stanowi coraz 
większe obciążenie budżetów państw oraz 
indywidualnych pacjentów. Wynika to ze wzrostu 
kosztów bezpośrednich choroby oraz stale rosnących 
wydatków pośrednich ponoszonych z puli utraty 
produktywności. W wielu krajach wydatki na opiekę 
diabetologiczną rosną szybciej niż produkt krajowy 
brutto.

W aktualizacji raportu dotyczącego kosztów cukrzycy 
w Polsce przeprowadzonej w 2013 roku23, ocenie 
poddano koszty bezpośrednie (Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, 
leczenie szpitalne i koszty refundacji leków) oraz 
koszty pośrednie (utrata produktywności z powodu 
wcześniejszych rent, tymczasowej niezdolności do 
pracy oraz absencji chorobowej). W obliczeniach 
przyjęto perspektywę społeczną. Dane udostępnione 
przez NFZ oraz ZUS analizowano w przedziałach 
czasowych, których jednostką był jeden rok. Dzięki 
temu możliwe było zbadanie trendów w zakresie 

kosztów cukrzycy w Polsce. W analizie, z uwagi 
na źródło danych, nie uwzględniono kosztów osób 
trzecich, które według badania kosztowego CODIP 
opracowanego na podstawie kwestionariuszy, mogą 
sięgać nawet 30% kosztów pośrednich.

Roczne wydatki na leczenie cukrzycy 
w poszczególnych krajach, w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca (USD)1

 Kraj Roczne wydatki (USD)

Dania 6965

Holandia 6062

Niemcy 5080

Francja 5601

Austria 5578

Hiszpania 3281

Czechy 1677

Węgry 1272

Polska 1145



22 23

ROZDZIAŁ 2 
Koszty leczenia cukrzycy w Polsce

CUKRZYCA
Ukryta pandemia / Sytuacja w Polsce / Edycja 2013

Koszty pośrednieKoszty bezpośrednie

Łączne koszty związane z utraconą produktywnością osób cierpiących na cukrzycę 
wzrosły w latach 2010-2012 o 33 mln zł.

Koszty refundacji leków w 2012 roku wzrosły o 7% w stosunku do roku 2009. 
Jednocześnie spadały wydatki w zakresie opieki specjalistycznej.

Koszty pośrednie wynikają z utraconej produktywności 
osób cierpiących na cukrzycę. Kobiety w wieku 
produkcyjnym między 20 a 59 rokiem życia i mężczyźni 
między 20 a 64 rokiem życia leczeni na cukrzycę, są 
istotną grupą beneficjentów rent spowodowanych 
trwałą lub czasową niezdolnością do pracy. Wynika 
to z wielu czynników, ale najważniejszym z nich 
jest nieprawidłowa kontrola glikemii, która skutkuje 
powikłaniami. Te z kolei uniemożliwiają pacjentom 
normalne funkcjonowanie w środowisku pracy, 
są powodem czasowych lub w poważniejszych 
przypadkach trwałych zwolnień z pracy i orzeczeń 
o niezdolności do pracy. 

Koszty świadczeń specjalistycznych udzielanych 
pacjentom z cukrzycą utrzymywały się na stosunkowo 
stałym poziomie. Wzrost kosztów bezpośrednich 
w latach 2010 - 2012 w segmencie Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna i opieka szpitalna wyniósł 6%. 
Odnosząc dane z roku 2012 do roku 2009 widać 
jednak, że łączne koszty przeznaczane na świadczenia 
specjalistyczne w szpitalach czy ambulatorium spadły 
o ok 10% z wartości 399,66 mln do 361,124 mln. Przy 
wzrastającej w kolejnych latach liczbie chorych, którym 
udzielano świadczeń, wynik ten świadczy o spadku 
średniej wartości świadczenia.

Na refundację leków płatnik przeznaczył w roku 2010 
718,312 mln zł, a w roku 2012 740,017 mln zł. W 2009 

Szacując koszty pośrednie wykorzystano metodę 
kapitału ludzkiego wykorzystującą przeciętne 
wynagrodzenie brutto w gospodarce. Koszt ten 
obliczono uwzględniając liczbę rencistów w wieku 
produkcyjnym (dla kobiet 20-59, dla mężczyzn 20-64 
lata). Dane skorygowano o stopę bezrobocia w Polsce.

W 2010 roku budżet państwa stracił 53,72 mln zł 
z tytułu czasowej niezdolności do pracy. Dwa lata 
później, w 2012 roku ta kwota wzrosła do 62,88 
mln zł. Znacznie wzrosły także koszty z tytułu rent 
spowodowanych trwałą niezdolnością do pracy – 
z 748,95 mln zł do 773,23 mln zł. Zatem łączne koszty 
związane z utraconą produktywnością osób cierpiących 
na cukrzycę wzrosły o 33,2 mln zł. 

roku wartość refundacji leków przeciwcukrzycowych 
wyniosła 690,135 mln zł, zatem zaobserwowano 7% 
wzrost kosztów bezpośrednich związanych z refundacją 
leków.  Warto jednocześnie wskazać na dość istotny 
spadek wartości kosztów refundacji leków w roku 2012 
względem 2011 roku. 

Różnica w kwocie blisko 50 mln zł wynika 
z wprowadzenia od stycznia 2012 nowej ustawy 
refundacyjnej. Zmiany spowodowały masowe 
wykupywanie przez pacjentów leków pod koniec roku 
2011 i zastój rynku w pierwszym kwartale roku 2012. 
Gdyby nie nowe regulacje wprowadzone ustawą, trend 
wzrostu kosztów refundacji leków zaznaczałby się 
prawdopodobnie jeszcze silniej.

Koszty pośrednie cukrzycy w latach 2010-2012Opieka  
ambulatoryjna  
i szpitalna Wydatki na opiekę 

specjalistyczną wzrosły o 6% 
w latach 2010-2012.

6%

Koszty refundacji leków 
wzrosły o 7% w latach 
2009-2012.

7%
Refundacja 
leków

Łączne koszty związane z utraconą 
produktywnością osób cierpiących 
na cukrzycę wzrosły w latach 
2010-2012 o 33 mln zł.

33mln 

2010 2012

Absencja chorobowa 146,80 mln zł 146,57 mln zł

Trwała niezdolność do pracy  
(renty socjalne) 53,72 mln zł 62,88 mln zł

Czasowa niezdolność do pracy  
(renty z tytułu niezdolności do pracy) 748,95 mln zł 773,23 mln zł

Koszty  
pośrednie
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Dzięki zmianom zasad refundacji preparatów w leczeniu cukrzycy, udało się zaoszczędzić 
blisko 500 mln zł. Jest to wystarczająca kwota do sfinansowania wielu nowoczesnych 
terapii.

W latach 2009-2012 następował stały wzrost wydatków z ubezpieczeń społecznych 
przeznaczanych na renty i rehabilitację pacjentów z cukrzycą.

W 2012 roku weszły w życie nowe regulacje 
refundacyjne. Miały one istotny wpływ na poziom 
refundacji preparatów, a co za tym idzie zmieniły 
wysokość cen wielu leków dla pacjenta. Dopiero 
w 2013 roku możliwe było przeprowadzenie pełnej 
analizy zmian w zakresie poziomu współpłacenia 
pacjentów w latach 2011-2012, która pozwoliłaby 
na ocenę faktycznych skutków nowego prawa oraz 
oszacowanie skali zjawiska dopłat do leków i wyrobów 
medycznych objętych refundacją. 

W badaniu ocenie poddano skalę współpłacenia 
za produkty zrefundowane. Analizę oparto 
na danych raportowanych przez NFZ w kwartalnych 
sprawozdaniach z działalności, które pozwalają 
oszacować łączna kwotę refundacji produktów 
identyfikowanych po kodach EAN, a także wskazują 
poziom dopłat pacjentów oraz liczbę produktów 
wydanych przez apteki w ramach refundacji. 
Dodatkowo wykorzystano dane IMS Poland 
pozwalające wyznaczyć poziom rabatowania leków 
i wyrobów w 2011 roku.

W 2012 roku przyznanych zostało o 9% więcej 
świadczeń z tytułu rent socjalnych niż w 2009 roku. 
Istotne zmiany nastąpiły w obszarze rent z tytuły 
niezdolności do pracy. Ich wartość wzrosła o 18 332 51 
mln zł w ciągu zaledwie 4 lat. W odniesieniu do zasiłków 
chorobowych - 5 mln wzrost obserwowano jedynie 
w przypadku cukrzycy typu 1. W typie 2 wydatki te 

Łączna ilość produktów zrefundowanych w terapii 
cukrzycy w 2011 roku wynosiła 52 469 175, spadając 
w roku kolejnym o 14% do poziomu 44 926 755. 
Przełożyło się to na wartość refundacji wynoszącą 
w latach 2011 i 2012 kolejno 1 482 963 656 zł oraz 
1 007 947 702 zł24. 

Oznacza to oszczędność dla budżetu państwa 
na poziomie blisko pół miliarda złotych – 475 015 954 zł. 
Taka kwota pozwoliłaby na zwiększenie dostępności 
do wielu nowoczesnych terapii w leczeniu cukrzycy.

Największe oszczędności dokonane zostały w wyniku 
zmiany sposobu finansowania pasków do glukometrów. 
Przed rokiem 2012 wszystkie paski refundowano 
na zasadzie odpłatności ryczałtowej 3,20 zł. Nowe 
wykazy refundację ryczałtową wprowadziły jedynie dla 
pacjentów z cukrzycą typu 1, a w przypadku pacjentów 
z cukrzycą typu 2 pod warunkiem konieczności 
wykonywania pomiarów co najmniej 3 razy na dobę. 
Pozostali chorzy otrzymują paski w ramach 30% 
odpłatności. 

nie uległy zmianie – 23 mln zł. Najszybszy wzrost 
wydatków dotyczył jednak świadczeń rehabilitacyjnych 
przyznawanych pacjentom z cukrzycą typu 1. Wydatki 
na poziomie 4,4 mln zł oraz 5,4 mln zł w latach 2009 
i 2012 (odpowiednio) oznaczają aż 22% wzrost łącznej 
kwoty przeznaczanej z ubezpieczeń społecznych na te 
świadczenia.

Oszczędności po 2012 rokuWydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wydatki na renty socjalne w latach 2009-2012 (w zł)

Wydatki na renty z tytuły niezdolności do pracy w latach 2009-2012 (w tys. zł)

2011 2012

ZŁ

OSZCZĘDNOŚCI  
W WYNIKU ZMIAN  

W REFUNDACJI LEKÓW

475 mln

2012
750 180,76 zł

15 003 615,20 zł

660 517,52 zł

13 210 350,40 zł

619 052,97 zł

12 986 557,95 zł

765 723,69 zł

13 643 018,82 zł

2011

2010

2009

 Cukrzyca typu 2
 Cukrzyca typu 1

2012
107 385,63 zł

276 134,47 zł

105 856,70 zł

272 202,93 zł

101 254,02 zł

269 523,08 zł

103 438,74 zł

261 748,85 zł

2011

2010

2009

 Cukrzyca typu 2
 Cukrzyca typu 1
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W kontroli cukrzycy typu 2 lekarz musi 
brać pod uwagę wiele czynników, takich 
jak długość trwania choroby, oczekiwana 
długość życia pacjenta i rozwój powikłań. 
Wielokierunkowość zaburzeń w cukrzycy 
sprawia, że jest to jedna z najtrudniej 
leczonych chorób przewlekłych.

Rozprzestrzenianiu się chorób przewlekłych towarzyszy 
wiele czynników cywilizacyjnych – brak aktywności 
fizycznej i niezdrowe odżywianie się prowadzą 
do pierwszych zmian w funkcjonowaniu organizmu. 
Pojawia się wysokie ciśnienie tętnicze, nadwaga lub 
otyłość. Te z kolei leżą u bezpośrednich przyczyn 
rozwoju chorób przewlekłych takich jak choroby układu 
krążenia, nowotwory i cukrzyca25.

Cukrzyca, będąc chorobą metaboliczną 
o wieloczynnikowej etiologii, charakteryzuje się 
przewlekłą hiperglikemią oraz występowaniem zespołu 
charakterystycznych powikłań o podłożu mikro oraz 
makronaczyniowym. Powikłania makronaczyniowe 
należą do bardzo częstych konsekwencji nieleczonej 
lub źle wyrównanej cukrzycy typu 2. 

Według danych światowych cukrzyca objawia się 
u 8,3% populacji. W Polsce ten odsetek jest dużo 
wyższy i wynosi 10,63%. To jeden z najgorszych 
wyników w Europie, który plasuje nasz kraj na 52 
miejscu z 55 państw regionu Europy. Gorsza sytuacja 
występuje jedynie w Rosji, na Słowenii i w Portugalii1. 

Na możliwość rozwoju cukrzycy wskazują objawy:
•  zmniejszenie masy ciała;
•  wzmożone pragnienie;
•  wielomocz;
•  osłabienie i wzmożona senność;
•  pojawienie się zmian ropnych na skórze oraz 

stanów zapalnych narządów moczowo-płciowych.

U podłoża cukrzycy leży wiele czynników, jednak 
zdecydowana większość z nich wiąże się z rozwojem 
cywilizacyjnym i jego konsekwencjami – siedzący tryb 
życia, brak ruchu, podwyższone BMI (wskaźnik masy 
ciała) lub otyłość i ogólne starzenie się społeczeństw. 
Te wszystkie czynniki przyspieszają rozwój cukrzycy. 
W przypadku cukrzycy typu 2, na który cierpi ponad 
90% diabetyków, czynnikami ryzyka sklasyfikowanymi 
przez lekarzy z Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego są26:

•  wiek powyżej 45 lat
•  otyłość lub nadwaga [BMI ≥ 25 kg/m2  

i/lub dla kobiet obwód w talii > 80 cm;  
dla mężczyzn > 94 cm]

•  cukrzyca występująca w rodzinie u rodziców  
bądź rodzeństwa

•  brak aktywności fizycznej
•  przynależność do grupy środowiskowej lub 

etnicznej częściej narażonej na cukrzycę;
•  stwierdzenie stanu przedcukrzycowy  

w poprzednim badaniu
•  u kobiet przebyta cukrzyca ciążowa lub  

urodzenie dziecka o masie ciała powyżej 4 kg;
•  nadciśnienie tętnicze (≥ 140/90 mm Hg);
•  hiperlipidemia [stężenie cholesterolu frakcji  

HDL< 40 mg/dl (< 1,0 mmol/l) i/lub triglicerydów  
> 150 mg/dl (>1,7 mmol/l)];

•  u kobiet zespół policystycznych jajników
•  choroba układu sercowo-naczyniowego.

CUKRZYCA
Ukryta pandemia / Sytuacja w Polsce / Edycja 2013

CUKRZYCA
Ukryta pandemia / Sytuacja w Polsce / Edycja 2013

• zmniejszenie masy ciała

• wzmożone pragnienie

• wielomocz

• osłabienie i wzmożona senność

•  pojawienie się zmian ropnych na skórze oraz stanów zapalnych 
narządów moczowo-płciowych

• wiek powyżej 45 lat

•  otyłość lub nadwaga

•  cukrzyca występująca w rodzinie u rodziców bądź rodzeństwa

• brak aktywności fizycznej

•  przynależność do grupy środowiskowej lub etnicznej częściej 
narażonej na cukrzycę

•  stwierdzenie stanu przedcukrzycowego w poprzednim badaniu

•  u kobiet przebyta cukrzyca ciążowa lub urodzenie dziecka 
o masie ciała powyżej 4 kg

• nadciśnienie tętnicze

•  hiperlipidemia

• u kobiet zespół policystycznych jajników

• choroba układu sercowo-naczyniowego



30 31

ROZDZIAŁ 3 
Czynniki ryzyka cukrzycy, leczenie i rozwój powikłań

CUKRZYCA
Ukryta pandemia / Sytuacja w Polsce / Edycja 2013

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne dokładnie określa 
prawidłowo leczoną cukrzycę typu 2. Jest to osiągnięcie 
wszystkich poniższych celów terapeutycznych 
w zakresie: 

GLIKEMII 

Kryterium ogólne:

• HbA1c ≤ 7% (≤ 53 mmol/mol) 

Kryteria szczegółowe:

• HbA1c ≤ 6,5% (≤ 48 mmol/mol):
 •  w odniesieniu do cukrzycy typu 1 

[glikemia na czczo i przed posiłkami, 
także w samokontroli: 70–110 mg/dl 
(3,9–6,1 mmol/l), a 2 godziny po posiłku 
w samokontroli < 140 mg/dl (7,8 mmol/l)];

 •  w przypadku krótkotrwałej cukrzycy typu 2;
 •  u dzieci i młodzieży, niezależnie od typu 

choroby.

• HbA1c ≤ 8,0% (≤ 64 mmol/mol):
 •  w przypadku chorych w wieku > 70 lat 

z wieloletnią cukrzycą (od 20 lat), u których 
współistnieją istotne powikłania o charakterze 
makroangiopatii (przebyty zawał serca i/lub 
udar mózgu);

Jeżeli u chorego na cukrzycę w wieku > 65. roku życia 
przewiduje się przeżycie dłuższe niż 10 lat, realizując 
ogólne cele leczenia, należy dążyć do stopniowego 
wyrównania cukrzycy, przyjmując jako docelową 
wartość HbA1c ≤ 7%.

•  HbA1c ≤ 6,1% (≤ 43 mmol/mol) u kobiet 
planujących ciążę i będących w ciąży.

CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

•  ciśnienie skurczowe: < 140 mm Hg;
•  ciśnienie rozkurczowe: < 90 mm Hg.

GOSPODARKI LIPIDOWEJ 

•  stężenie cholesterolu całkowitego:  
< 175 mg/dl (< 4,5 mmol/l);

•  stężenie cholesterolu frakcji LDL:  
< 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l);

•  stężenie cholesterolu frakcji LDL u chorych 
na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca:  
< 70 mg/dl (< 1,9 mmol/l);

•  stężenie cholesterolu frakcji HDL:  
> 40 mg/dl (> 1,0 mmol/l) [dla kobiet wyższe  
o 10 mg/dl (o 0,275 mmol/l)];

•  stężenie cholesterolu „nie HDL”:  
< 130 mg/dl (< 3,4 mmol/l);

•  stężenie triglicerydów:  
< 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l).

Ogólnym zaleceniem stosowanym obecnie jest 
jednak indywidualizacja terapii w zależności 
od pacjenta. Dotyczy to zwłaszcza cukrzycy typu 2, 
w której zaangażowanie chorego, jego wola i chęć 
podjęcia leczenia są kluczowe dla wyboru strategii 
terapeutycznej. Lekarz musi brać także pod uwagę 
ryzyko hipoglikemii i jej konsekwencje dla danej 
osoby, czas trwania cukrzycy, oczekiwaną długość 
życia i ryzyko wystąpienia powikłań. Wszystkie te 
czynniki sprawiają, że cukrzyca jest jedną z najtrudniej 
kontrolowalnych chorób przewlekłych.

W odniesieniu do leczenia cukrzycy typu 1 kluczowa jest 
dobra kontrola metaboliczna, w której wartość stężenia 
glukozy we krwi utrzymywana jest na poziomie poniżej 
6,5%. Tylko taki sposób postępowania może zapobiec 
występowaniu ostrych i przewlekłych powikłań oraz 
umożliwić prowadzenie normalnego, aktywnego 
życia rodzinnego, zawodowego i społecznego przez 
wiele lat.

U podłoża rozwoju cukrzycy leży postępujące się starzenie społeczeństw i powszechne 
występowania otyłości u coraz młodszych osób.

Starzenie się i otyłość

Obecnie 8,2% światowej populacji to osoby w wieku 
65 lat i więcej. 8,4% obywateli świata to osoby 
pomiędzy 55 a 64 rokiem życia. Spośród dzieci 
urodzonych w tym 2013 roku, mężczyźni dożyją 66 lat, 
zaś kobiety 70 lat27.

W 27 państwach Unii Europejskiej w styczniu 2010 r. 
żyło 501,1 mln osób. Udział poszczególnych grup 
wiekowych w tej populacii wynosił:

•  dzieci i młodzież w wieku 0–19 lat – 21,4% 
(w 1990 r. 26,7%),

•  osoby w wieku 20–64 lat – 61,3%  
(w 1990 r. – 59,5%),

•  osoby w wieku 65 lat i więcej – 17,4%  
(w 1990 r. – 13,7%)28.

Dane pokazują zauważalny trend starzenia się 
europejskiego społeczeństwa.

Odsetek (%) osób w wieku powyżej 65 lat w całości populacji w państwa członkowskich w latach 1950 
– 2060 (prognoza)29

Kraj 1950 1970 1990 2010 2030 2060

Austria 10 14 15 18 24 29

Belgia 11 13 15 17 23 26

Bułgaria 7 10 13 18 24 33

Cypr 6 10 10 12 20 28

Czechy 8 12 13 15 22 31

Dania 9 12 16 17 23 26

Estonia 11 12 12 17 23 31

Finlandia 7 9 13 17 25 27

Francja 11 13 14 17 23 27

Grecja 7 11 14 19 24 32

Hiszpania 7 10 14 17 23 31

Holandia 8 10 13 15 24 27

Irlandia 11 11 11 12 18 22

Litwa 9 10 11 16 22 31

Luksemburg 10 13 13 14 20 26

Łotwa 11 12 12 18 23 36

Malta 6 9 10 14 24 31

Niemcy 10 14 15 20 28 33

Polska 5 8 10 14 23 35

Portugalia 7 10 14 18 24 32

Rumunia 5 9 10 15 20 35

Słowacja 7 9 10 12 21 34

Słowenia 7 10 11 17 24 31

Szwecja 10 14 18 18 23 26

Węgry 8 12 13 17 22 32

Wielka Brytania 11 13 16 17 21 25

Włochy 8 11 15 20 26 32
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Na tle populacji światowej, Polskie społeczeństwo jest 
nieco starsze, a przez to bardziej narażone na choroby, 
w których wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka. 
Aż 29% Polaków to osoby w wieku powyżej 55 roku 
życia. Biorąc pod uwagę ujemny przyrost naturalny 
(-0,09% w 2013 roku), liczba seniorów w Polsce 
będzie wzrastać27. Ten trend jest charakterystyczny dla 
większości państw europejskich. 

Z upływem lat w Polsce będzie żyć coraz więcej osób 
w wieku powyżej 65 lat. Oznacza to, że konieczne 
będą zmiany w polityce zdrowotnej państwa, a także 
szczególne zwrócenie uwagi na problem cukrzycy, 
jako choroby przewlekłej najczęściej dotykającej osoby 
starsze. 

Nie tylko starzejemy się, ale także coraz więcej 
Europejczyków, nawet młodszych osób, ma problemy 
z nadwagą. Walka z nadwagą i otyłością 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 rośnie31.  

W ponad połowie krajów OECD, co druga osoba ma 
nadwagę lub jest otyła. W ciągu najbliższych 10 lat 
w niektórych państwach, takich jak Stany Zjednoczone, 
Irlandia, Kanada – już dwie z trzech osób będą miały 
problemy z nadwagą. Osoba otyła kosztuje system 
zdrowotny średnio 25% więcej każdego roku, niż osoba 
o prawidłowej masie ciała, ze względu na częstsze 
występowanie schorzeń i powikłań z tym związanych31.

Na szczeblu europejskim podejmowane są inicjatywy 
na rzecz zdrowego żywienia i promocji aktywnego 
trybu życia. W listopadzie 2006 roku odbyła się w Turcji 
konferencja poświęcona walce z otyłością w Europie, 
gdzie przyjęto Europejski Akt na rzecz Zwalczania 
Otyłości. W 2013 roku w lipcu państwa członkowskie 
Światowej Organizacji Zdrowia przyjęły Deklarację 
Wiedeńską na temat Żywienia i Chorób Niezakaźnych 
w kontekście europejskiego programu Zdrowie 2020. 

Powszechnie uznaje się nadwagę za podstawowe 
podłoże do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, 
nowotworów i cukrzycy.

Odsetek osób otyłych w Europie wśród 
populacji osób dorosłych (2010)30

Każdy, nawet niewielki, przyrost masy ciała, u pacjentów z cukrzycą typu 2 znacząco 
zwiększa ryzyko powikłań sercowo–naczyniowych i zgonu z powodu tych powikłań.

Nadwaga i otyłość u osób z cukrzycą typu 2

Wzrost masy ciała dotyka większości osób z cukrzycą 
typu 2, co wynika z samej istoty choroby i sposobów 
jej samokontroli. 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, zaś między 18,5 a 24 kg/m2 jest wartością 
prawidłową. Nadwagę definiuje się już wskaźnikiem 
równym lub większym niż 25 kg/m2 BMI, zaś otyłość 
określa się, jeżeli BMI przekracza 30 kg/m2. Wyniki 
badania WOBASZ przeprowadzonego w Polsce 
wskazują, że w grupie chorych z cukrzycą otyłość 
dotyka ponad połowy osób – 52,7%32.

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 
trzewnej33. Otyłość u tych pacjentów przyczynia się 
także do występowania bezpośrednich czynników 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wyższy BMI 
koreluje bezpośrednio z nieprawidłowymi odczytami 
echokardiografii (ryzyko nieprawidłowych wyników 
badania było trzykrotnie wyższe niż w grupie pacjentów 

z indeksem poniżej 30) oraz ze wzrostem ryzyka 
przerostu lewej komory serca o 26% (p < 0,001)34,35.

W przeprowadzonym w 2013 roku przeglądzie 
poprzedzonym przeszukaniem bazy MEDLINE, 
stron towarzystw naukowych oraz referencji badań 
analizie poddano 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 analizowanych 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-naczyniowych36.

•  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 powikłań sercowo-naczyniowych 

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

serca o 4% (HR = 1,04 [1,02; 1,06]).

Kraj Odsetek

Rumunia 7,9

Włochy 10,3

Holandia 11,4

Bułgaria 11,5

Austria 12,8

Francja 12,9

Szwecja 12,9

Dania 13,4

Belgia 13,8

Niemcy 14,7

Portugalia 15,4

Cypr 15,6

Finlandia 15,6

Polska 15,8

Hiszpania 16,0

EU27 16,6

Słowenia 16,8

Estonia 16,9

Łotwa 16,9

Słowacja 16,9

Grecja 17,3

Litwa 19,7

Czechy 21,0

Luksemburg 22,5

Malta 22,9

Irlandia 23,0

Wielka Brytania 26,1

Węgry 28,5

Kraje OECD poza Unią Europejską

Szwajcaria 8,1

Norwegia 10,0

Turcja 16,9

Islandia 21,0

36
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Zależność pomiędzy 
wzrostem masy ciała 
a ryzykiem wystąpienia 
powikłań sercowo 
naczyniowych36

Częstość występowania powikłań cukrzycy typu 2 w wybranych krajach europejskich37-45

Zależność pomiędzy 
wzrostem masy ciała 
a ryzykiem wystąpienia 
choroby wieńcowej36

Wzrost BMI o każdy 1 kg/m2 związany jest ze 
wzrostem ryzyka36: 

•  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 powikłań sercowo-naczyniowych 

o 3% (HR = 1,03 [1,02; 1,05]),

•  zgonu z powodu choroby niedokrwiennej 
serca o 4% (HR = 1,04 [1,02; 1,06]).

Wzrost BMI u danego pacjenta o 3 jednostki będzie 
zwiększał ryzyko zawału czy niewydolności serca 
o 15%. Natomiast wśród pacjentów z ciężką postacią 
otyłości (BMI ≥ 35 kg/m2) znacznie częściej dochodziło 
do udaru mózgu w porównaniu z pacjentami bez 
otyłości (HR = 1,36 [1,11; 1,67])36. 

W wielu krajach analizowana jest częstość występowania powikłań u pacjentów 
z cukrzycą typu 2. 

Powikłania w Europie
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Choroba niedokrwienna serca

Szwecja 12,1%37

Niemcy 10,6%38

Holandia 13,4%39

Włochy 9,9%40

Nefropatia

Hiszpania 23,0%41

Neuropatia

Austria 37,5%42

Holandia 48,1%39

Wielka Brytania 21,2%43

Amputacje kończyn dolnych

Słowacja 1,3%44

Wielka Brytania 1,3%43

Retinopatia

Włochy 29,3%45

Hiszpania 20,0%41

Szwecja 25,2%37
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Powikłania cukrzycy – 
obciążenie budżetu

Powikłania sercowe generują aż ¾ kosztów 
leczenia powikłań w ramach opieki 
specjalistycznej.

Powikłania cukrzycy, szczególnie typu 2, generują 
dodatkowe koszty opieki ambulatoryjnej i szpitalnej. 
W przypadku złego wyrównania cukrzycy 
i utrzymywania się takiego stanu przez dłuższy okres, 
dodatkowe koszty wynikające z leczenia powikłań 
(chorób sercowo-naczyniowych, amputacji mniejszych 
i większych kończyn i innych) znacznie przewyższają 
koszty generowane przez leczenie cukrzycy 
na wczesnym etapie choroby. Zapobieganie rozwojowi 
powikłań jest najskuteczniejszym sposobem kontroli 
wydatków na opiekę zdrowotną.

Analiza kosztów bezpośrednich powikłań cukrzycy 
została przeprowadzona w oparciu o dane NFZ. Zostały 
one wyodrębnione w dwóch etapach. W pierwszym 
dokonano wytypowania pacjentów, u których 
wystąpiło rozpoznanie główne lub współistniejące 
cukrzyca (E.10-E.11). Następnie dla tych pacjentów 
wyodrębniono epizody zawierające rozpoznanie 
główne lub współistniejące związane z jednostką 
chorobową uznawaną za powikłanie cukrzycy.

Największe koszty za świadczenia specjalistyczne 
realizowane u osób z cukrzycą generują powikłania 
sercowe (75% łącznych kosztów powikłań). Na drugim 

Koszty bezpośrednie powikłań

miejscu plasują się koszty świadczeń udzielanych 
na skutek udarów.

W latach 2009-2012 systematycznie wzrastały wydatki 
przeznaczane na świadczenia realizowane z tytułu 
chorób serca, udarów, stopy cukrzycowej oraz chorób 
nerek. Wyjątek stanowią wyłącznie koszty związane 
z chorobami oczu, które dla porównania lat 2009/2012 
były niższe o 6 mln zł. Łączne koszty bezpośrednie 
powikłań wzrosły w trakcie analizowanych 4 lat. 
W 2012 roku na świadczenia specjalistyczne wydano 
o 17% więcej niż w 2009 roku. 
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Struktura kosztów 
bezpośrednich powikłań 
w 2012 roku 

Koszty leczenia powikłań w Polsce w latach 2009-201223

2009 2010 2011 2012*

Choroby serca 826 396 774,09 zł 872 339 968,32 zł 947 723 540,85 zł 979 992 667,78 zł

Udary 170 436 327,11 zł 166 705 791,07 zł 180 327 078,14 zł 186 467 051,59 zł

Stopa cukrzycowa 12 483 809,40 zł 14 174 292,98 zł 16 360 548,43 zł 16 917 610,26 zł

Choroby nerek 86 847 756,76 zł 97 417 015,36 zł 104 995 307,21 zł 108 570 302,17 zł

Choroby oczu 16 624 976,00 zł 15 984 039,95 zł 10 301 591,84 zł 10 652 351,69 zł

Łączne wydatki 1 112 789 643,36 zł 1 166 621 107,68 zł 1 259 708 066,47 zł 1 302 599 983,49 zł

* dane estymowane na podstawie lat poprzednich

 Choroby serca
 Udary
 Stopa cukrzycowa
 Choroby nerek
 Choroby oczu

75%

14%

1%
8% 1%
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W celu wyznaczenia kosztów pośrednich powikłań 
cukrzycy konieczne było ustalenie ryzyka wystąpienia 
danego powikłania w grupie chorych z cukrzycą 
w porównaniu z pacjentami bez cukrzycy (attributable 
risk) skorygowanego o wskaźnik chorobowości 
w Polsce. Parametr ten określany mianem etiological 
fraction (EF) jest powszechnie przyjętym w metodyce 
badań kosztowych wskaźnikiem służącym do określenia 
części wydatków w systemie ochrony zdrowia 
związanej z leczeniem danej jednostki chorobowej.

Koszty pośrednie powikłań

Podobnie jak w przypadku kosztów bezpośrednich 
największe wydatki będące konsekwencją utraconej 
produktywności z powodu absencji lub niezdolności 
do pracy związane są z powikłaniami sercowymi. 

W latach 2009-2012 następuje stały wzrost wydatków 
związanych z utraconą produktywnością z powodu 
wszystkich analizowanych powikłań cukrzycy. W roku 
2012 koszty wzrosły o 27% względem roku 2009.

Koszty leczenia powikłań w Polsce w latach 2009-201223

Koszty pośrednie 

choroby serca = 1 300 mln
udary = 131 mln

stopa cukrzycowa = 2 mln
 choroby nerek = 135 mln

 choroby oczu = 85 mln

choroby serca = 980 mln
udary = 186 mln

stopa cukrzycowa = 16 mln
 choroby nerek = 108 mln

 choroby oczu = 10 mln

Koszty bezpośrednie 

2009 2010 2011 2012

Choroby serca 1 105 807 649,11 zł 1 429 778 733,46 zł 1 316 605 144,05 zł 1 338 546 548,70 zł

Udary 76 350 714,03 zł 142 461 483,34 zł 115 085 456,25 zł 131 408 183,26 zł

Stopa cukrzycowa 2 643 110,83 zł 1 874 602,26 zł 2 055 443,02 zł 1 661 303,02 zł

Choroby nerek 92 528 712,55 zł 123 972 958,60 zł 115 870 095,86 zł 134 942 816,06 zł

Choroby oczu 56 985 733,47 zł 79 503 536,12 zł 77 704 544,62 zł 85 619 036,66 zł

Łączne wydatki 1 334 315 919,99 zł 1 777 591 313,78 zł 1 627 320 683,80 zł 1 692 177 887,70 zł

Koszty pośrednie 
powikłań cukrzycy  
w 2012 roku23

 Choroby serca
 Udary
 Stopa cukrzycowa
 Choroby nerek
 Choroby oczu

79,10%

7,77%
0,10%

7,97%
5,06%
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Otyłość lub nadwaga oraz hipoglikemie są częstymi 
konsekwencjami terapii przeciwcukrzycowej. Ich 
wystąpienie nie zawsze musi jednak wynikać ze źle 
kontrolowanej cukrzycy.

Dostępne są wyniki badania przeprowadzonego 
w 2012 roku pozwalające na ocenę kosztów 
związanych z leczeniem hipoglikemii. Średni 
koszt związany z terapią jednego epizodu ciężkiej 
hipoglikemii, na który składają się przede wszystkim 

Dynamiczny wzrost chorobowości i poziomu wydatków 
na leczenie osób z cukrzycą, przy ograniczonych 
funduszach na opiekę zdrowotną, zmusza 
do zastanowienia się nad jak najefektywniejszą alokacją 
środków przeznaczonych na terapię diabetologiczną. 

W analizie przeprowadzonej za pomocą modelu CORE 
zdefiniowano możliwy poziom wzrostu wydatków 
na opiekę diabetologiczną, jaka zapewni pacjentom 
leczenie zgodne ze standardami zdefiniowanymi 
przez PTD. Oznacza to utrzymanie stężenia glukozy 
we krwi (ocenianego za pomocą HbA1c) na poziomie 
poniżej 7%, utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi 
i wyrównanie gospodarki lipidowej, przy jednoczesnym 
zachowaniu efektywności kosztowej. 

Rozważono dwa hipotetyczne przypadki pacjentów 
– Jana i Piotra, u których w wieku 60 lat rozpoznano 
cukrzycę typu 2. Pod względem charakterystyk 
klinicznych oraz historii medycznej Jan i Piotr 
reprezentują populację nowo zdiagnozowanych 
polskich pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy 
w momencie rozpoczęcia terapii nie różnią się od siebie 
w żaden sposób. 

W przypadku Jana choroba rozwija się w przeciętnym 
tempie progresji, Piotr jest leczony zgodnie ze 
standardami wyznaczonymi przez PTD. Model CORE 
pozwala na ocenę takiego „idealnego” przypadku, 
w którym dwóch identycznych pacjentów poddawanych 
jest różnym algorytmom terapii, dzięki czemu możliwe 
jest porównanie efektów leczenia niebędących dziełem 
przypadku wynikającego ze zmienności osobniczej 
pacjentów. Dzięki przeprowadzonej symulacji możliwa 
była ocena szybkości progresji choroby w tych dwóch 
hipotetycznych przypadkach i prześledzenie rozwoju 
powikłań i kosztów dla obu pacjentów.

Konsekwencje terapii cukrzycy Poprawa efektywności terapii cukrzycy

koszty hospitalizacji, wynosi 2 946,52 zł. Leczenie 
innych niż ciężkie epizodów hipoglikemii to wydatki 
rzędu 168,43 zł46. Średnie miesięczne koszty pośrednie 
związane z utraconą produktywnością na skutek 
hipoglikemii oszacowano na 136,19 zł w przeliczeniu 
na pacjenta47.

Koszty związane z leczeniem otyłości u osób z cukrzycą 
w Polsce nie były dotąd analizowane.

Wyniki analizy wskazują, że zgodna z wytycznymi 
terapia cukrzycy to oszczędności związane 
z uniknięciem lub odsunięciem w czasie leczenia bardzo 
kosztownych powikłań choroby. Efektywne leczenie 
to jednak przede wszystkim dłuższe i lepsze jakościowo 
życie pacjentów. 

Na podstawie prognozowanych efektów zdrowotnych 
porównywanych terapii Jana i Piotra oceniono, 
jaki wzrost kosztów leczenia będzie efektywny 
zgodnie z przyjętym w Polsce progiem opłacalności 
zdefiniowanym na poziomie około 100 tys. zł, czyli 
3 x PKB per capita. Akceptowalny wzrost wydatków 
na leczenie cukrzycy, czyli efektywny kosztowo, może 
wynieść blisko 2900 zł rocznie na leczenie jednego 
pacjenta. Jest to średnio czterokrotnie większa kwota 
niż obecne koszty ponoszone na leczenie pacjenta 
z cukrzycą. 

W analizie celowo uniknięto porównania konkretnych 
opcji terapeutycznych. Dla uzyskania poprawy kontroli 
glikemii i pozostałych istotnych parametrów klinicznych 
kluczowe są jakość współpracy pacjenta z lekarzem 
oraz poziom stosowania się chorego do zaleceń. Takie 
zmiany nie muszą wymagać znacznych nakładów 
finansowych, aby w krótkim czasie generować 
pozytywne efekty kliniczne i ekonomiczne. 

Świadomość, że decyzje terapeutyczne podejmowane 
dziś wpłyną na standard życia chorego i koszty 
generowane w związku z jego leczeniem przez 
kilkanaście kolejnych lat, powinna wyznaczać sposób 
podejścia do prowadzonego leczenia.

Na leczenie cukrzycy  
i jej powikłań wydawanych 
jest w Polsce ok. 6 mld zł 
rocznie

  Koszty pośrednie
  Świadczenia zdrowotne na 
leczenie powikłań cukrzycy
  Refundacja leków 
przeciwcukrzycowych
  Podstawowa opieka 
zdrowotna
  Świadczenia zdrowotne 
na leczenie cukrzycy

46%

22%

13%

13%

6%
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Pomiędzy systemem 
ochrony zdrowia 
a chorobą przewlekłą – 
cukrzyca z perspektywy 
pacjenta

19% osób z cukrzycą cierpi z powodu 
depresji. Dla połowy rodzin diabetyków 
cukrzyca wiąże się z dużym obciążeniem 
i stresem. Blisko co czwarty spotkał się 
z dyskryminacją z powodu choroby.

Cukrzyca określana jest często, jako choroba bardzo 
indywidualna, której prawidłowa kontrola zależy przede 
wszystkim od samego pacjenta. Poza zapewnieniem 
przez system ochrony zdrowia odpowiedniego poziomu 
opieki diabetologicznej, równie istotna jest uwaga, jaką 
pacjent przywiązuje do swojej cukrzycy, w tym także 
jego samopoczucie, wiara i determinacja. Na te aspekty 
po raz pierwszy oficjalnie zwróciło uwagę Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne w 2012 roku publikując 
aktualne zalecenia:

„Stan psychiczny chorego (jego samopoczucie) wpływa 
na niemal wszystkie aspekty jego postępowania 
terapeutycznego. Niewłaściwe stosowanie się 
do zaleceń bardzo często jest związane z problemami 
psychologicznymi, które wymagają zdiagnozowania 
i odpowiednich interwencji psychoterapeutycznych. 
Z tego względu mało skuteczna jest edukacja polegająca 
na samym przekazywaniu informacji dotyczących 
zleconego leczenia i zalecanego postępowania. Stan 
psychiczny chorego należy oceniać przy rozpoczynaniu 
leczenia cukrzycy, a następnie podczas każdej wizyty 
lekarskiej.”26

Lekarze zalecają odpowiednią komunikację z pacjentem 
oraz indywidualne podejście do każdego z nich. 

To istotna zmiana w leczeniu polskiego pacjenta, często 
zagubionego w krajowym systemie opieki. Jednocześnie 
to bardzo ważny krok w dobrym kierunku. Jak wynika 
z drugiej edycji badania DAWN2™ (Diabetes, Attitudes, 
Wishes, Needs 2) przeprowadzonego przez firmę 

Novo Nordisk w 17 krajach, w tym w Polsce, do depresji 
przyznaje się co piąty diabetyk. Charakter badania 
sugeruje jednak, że ten odsetek może być w Polsce 
znacznie wyższy. 

CUKRZYCA
Ukryta pandemia / Sytuacja w Polsce / Edycja 2013

CUKRZYCA
Ukryta pandemia / Sytuacja w Polsce / Edycja 2013

Wyniki międzynarodowego badania poświęconego 
postawom, oczekiwaniom i potrzebom związanym 
z leczeniem cukrzycy – Diabetes Attitudes, Wishes 
and Needs 2 (DAWN2™)

ODSETEK OSÓB CHORYCH  
NA CUKRZYCĘ, KTÓRE BIORĄ  

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH/PROGRAMIE 
EDUKACYJNYM POŚWIĘCONYM 

CUKRZYCY

ODSETEK OSÓB Z CUKRZYCĄ, 
KTÓRE CZUJĄ SIĘ  

DYSKRYMINOWANE  
Z POWODU CUKRZYCY

ODSETEK PRACOWNIKÓW  
SŁUŻBY ZDROWIA  

STWIERDZAJĄCYCH,  
ŻE SĄ ZANIEPOKOJENI 

DYSKRYMINACJĄ…

ODSETEK OSÓB  
Z CUKRZYCĄ, KTÓRE 
PRAWDOPODOBNIE  

CIERPIĄ NA DEPRESJĘ

KANADA 

15,1%

KANADA 

12,0%

WŁOCHY 

29,7%
KANADA 

82,8%

HOLANDIA 

69,8%

NIEMCY 

10,6%

NIEMCY 

78,7%

WIELKA 
BRYTANIA

14,5%

MEKSYK 

8,3%

FRANCJA 

14,0%
DANIA 

11,6%

HISZPANIA 

16,7%

HISZPANIA 

27,2%

77,9%
POLSKA

23,9%
POLSKA

47,5%
POLSKA

19,2%
POLSKA
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„Pacjenci, którzy wiedzą najwięcej, żyją najdłużej” 
– tak mawiał Elliot Joslin, amerykański lekarz, twórca 
idei DSMT (Diabetes Self-Management Treatment), 
polegającej na edukacji pacjentów z cukrzycą 
i przygotowaniu ich do odpowiedniego zarządzania 
chorobą.

„Edukacja jest stałym, integralnym i niezbędnym 
składnikiem postępowania terapeutycznego 
w cukrzycy w trakcie każdej wizyty lekarskiej. Ponadto 
powinna być realizowana w ustrukturowany sposób, 
obejmując edukację w okresie rozpoczynania terapii, 
a następnie reedukację, na podstawie corocznej oceny 
potrzeb szkoleniowych pacjenta bądź na jego prośbę”26 
– czytamy w aktualnych zaleceniach PTD.

Jak wynika z badania DAWN2™ dostęp do programów 
edukacyjnych dla osób z cukrzycą w Polsce stoi 
na wysokim poziomie. Aż 77,9% przyznało, że 
brało udział w zajęciach lub programie edukacyjnym 
poświęconym chorobie. To trzeci najwyższy wynik za 
Kanadą (82,8%) i Niemcami (78,7%)7.

O ile wielu pacjentów deklaruje udział w programach 
edukacyjnych, to jednak sam poziom wiedzy 
pozostawia wiele do życzenia. W 2012 przeprowadzono 
badanie, którego wyniki prowadzą do jednoznacznego 
wniosku – poziom wiedzy pacjentów z cukrzycą typu 2 
jest niewystarczający do prowadzenia prawidłowej 
samokontroli. Wiedza na temat cukrzycy jest 
szczególnie niska wśród mieszkańców wsi, na co może 
przekładać się gorsza dostępność do lekarzy jak i źródeł 
wiedzy49.

Według zaleceń PTD innego poziomu edukacji wymaga 
osoba leczona dietą lub hipoglikemizującymi lekami 
doustnymi, a innego osoba leczona insuliną lub pompą 
insulinową. PTD rozróżnia także ilość godzin, którą 
należy przeznaczyć na edukację takich pacjentów. 

Jak dużo Polacy wiedzą o cukrzycy? Wyniki 
badania stanu wiedzy Polaków na temat cukrzycy 
przeprowadzonego w 2010 roku przez Koalicję na rzecz 
Walki z Cukrzycą wraz z TNS OBOP są niepokojące.

Samokontrola cukrzycy Co wiemy o cukrzycy?

Jedna z największych zmian w Polsce pod względem 
edukacji dokonała się w 2012 roku, kiedy ustanowiono 
nowy kierunek w ramach specjalizacji pielęgniarskiej – 
edukator ds. diabetologii.

Edukacja ważna jest nie tylko z punktu widzenia 
pacjenta, ale także pod względem systemowym. 
W Stanach Zjednoczonych w 2009 roku 
przeprowadzono badania, z których wyciągnięto 
podstawowy wniosek: pacjenci wyedukowani kosztują 
budżet średnio 7,5% mniej niż pacjenci, którzy nie 
brali udziału w programach edukacyjnych50. Wynika 
to przede wszystkim z lepszego wyrównania poziomu 
HbA1c, a tym samym lepszej kontroli cukrzycy u tych 
osób, co powoduje rzadsze komplikacje i dłuższe 
życie z cukrzycą bez konieczności zapewnienia im 
specjalistycznej opieki.

Dodatkowo analiza wykazała, iż zapewnienie 
odpowiedniego poziomu edukacji diabetologicznej 
wiąże się z bezpośrednim zwiększeniem kosztów 
podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów opieki 
specjalistycznej, w tym hospitalizacji.

W Polsce w kwietniu 2011 roku powstał Narodowy 
Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 
2012. Nadal nie dokonano jednak jego aktualizacji. 
Jak opisano we wstępie programu, jego głównym 
celem jest zmniejszenie występowania czynników 
ryzyka i stworzenie skutecznych strategii zapobiegania 
epidemii cukrzycy poprzez działania edukacyjne 
i profilaktyczne.

Część celów Narodowego Programu została już 
spełniona, a środki przeznaczone na jego realizację 
wydatkowano. Obecnie konieczna wydaje się 
aktualizacja założeń programowych. 

Ponad połowa mieszkańców Polski zdaje sobie sprawę 
z wpływu nadwagi i otyłości na cukrzycę (52%), jednak 
już tylko 38% osób wie, że choroba ta może mieć 
podłoże genetyczne. Co czwarty Polak (25%) wini 
za rozwój cukrzycy jedzenie słodkich potraw a 23% 
potraw tłustych. 4% badanych uznało, że cukrzyca jest 
chorobą, którą można się zarazić.

Które osoby są najbardziej zagrożone zachorowaniem na cukrzycę?48

Odsetek osób z cukrzycą, które biorą udział w zajęciach/programie edukacyjnym poświęconym cukrzycy7

Nie wiem 15%

Inne 2%

Sportowcy 2%

Osoby, które zaraziły się cukrzyca od innego chorego 4%

Osoby powyżej pewnego wieku 9%

Kobiety w ciąży 11%

Osoby często odczuwające stres 12%

Osoby mające podwyższone ciśnienie krwi 15%

Osoby z chorą trzustką 16%

Osoby prowadzące mało aktywny tryb życia 20%

Osoby jedzące dużo słodkich potraw 23%

Osoby jedzące dużo tłustych potraw 25%

Osoby, które w rodzinie miały lub mają chorych na cukrzycę 38%

Osoby mające nadwagę lub otyłość 52%

Kanada 82,8%

Niemcy 78,7%

Polska 77,9%

Japonia 75,5%

Stany Zjednoczone 73,9%

Dania 73,8%

Wielka Brytania 72,5%

Holandia 69,8%

Hiszpania 59,2%

Włochy 52,6%

Chiny 52,3%

Francja 47,3%

Algieria 47,1%

Rosja 37,4%

Turcja 28,4%

Meksyk 28,0%

Indie 22,5%
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„Brałem leki, nie mówiąc nikomu, że jestem chory. 
Miałem pracę. Powiedziałem prawdę na temat mojej 
choroby w 2006 r. i zostałem zwolniony.”

58-letni mężczyzna z Polski  
cierpiący na cukrzycę typu 2

„Poszłam starać się o pracę i nie zostałam zatrudniona, 
kiedy tylko dowiedziano się o mojej chorobie. 
Powiedziano mi, że zatrudnianie pracownika z cukrzycą 
nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ wiąże 
się z częstymi zwolnieniami lekarskimi.”

40-letnia kobieta z Rosji  
cierpiąca na cukrzycę typu 2

„Ciężko jest rozmawiać i bardzo, bardzo ciężko jest 
ludziom zrozumieć, jak to jest.”

27-letnia kobieta z Danii  
cierpiąca na cukrzycę typu 1

„W opinii publicznej funkcjonuje bardzo dużo mylnych 
informacji na temat cukrzycy w ogóle, które wynikają 
z braku zrozumienia. [Typ 1 i Typ 2]”

34-letnia kobieta ze Stanów Zjednoczonych  
cierpiąca na cukrzycę typu 1

Zostałam zaproszona do restauracji; poszłam 
do łazienki, żeby zrobić sobie zastrzyk, a tam pewna 
kobieta potraktowała mnie jak narkomankę.”

58-letnia kobieta z Francji  
cierpiąca na cukrzycę typu 2

„Robienie sobie zastrzyku w miejscu publicznym 
stanowi problem. Wszyscy się na ciebie patrzą i nie jest 
to komfortowe.”

62-letni mężczyzna z Niemiec  
cierpiący na cukrzycę typu 2

„Otaczający nas ludzie powinni zrozumieć, że cukrzyca 
nie jest zaraźliwa, a my mamy takie same prawa, jak 
zdrowi.”

41-letni mężczyzna  
cierpiący na cukrzycę typu 1

Osoby z chorobami przewlekłymi częściej zapadają 
na depresję. Spadek samopoczucia dotyczy zresztą 
wszystkich chorych, nie tylko chorych przewlekle. 
Jednak w przypadku cukrzycy na rozwój depresji 
wpływa także zła kontrola glikemii. 

Depresja jest jednym z najpoważniejszych czynników 
negatywnie wpływających na samokontrolę 
cukrzycy. Ponad połowa diabetyków odczuwa silny 
emocjonalny stres związany z cukrzycą – 56,7%. 
Depresję deklaruje 19,2% osób z cukrzycą. Spośród 
17 badanych krajów zajmujemy tym samym trzecie 
miejsce od końca. Gorsze wyniki osiągnęły jedynie 
Rosja (19,7%) oraz Algieria (20,3%), a więc kraje z – 
jak można by przypuszczać –znacznie gorszej jakości 
opieką diabetologiczną. Najmniej osób przyznających 
się do depresji odnotowano w Meksyku (8,3%), Danii 
(11,6%) i Japonii (12%). Również blisko połowa (47,1%) 
polskich rodzino cukrzyków przyznaje, że choroba ta 
wiąże się z psychicznym obciążeniem dla całej rodziny. 
Pod tym względem również wypadamy gorzej na tle 
innych państw7,51.  

Czynnikami, które wpływają na taki stan są z pewnością 
ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki 
medycznej w Polsce, jak również często zmieniające się 
zasady refundacji leków przeciwcukrzycowych.

Częstość występowania depresji u osób z cukrzycą 
zbadano w Polsce w 2009 roku. Udowodniono 
wtedy, że ryzyko wystąpienia depresji u diabetyka 
jest sześciokrotnie większe niż u osoby zdrowej52. 
Depresja u osób z cukrzycą wiąże się bezpośrednio 
z nieprzestrzeganiem zaleceń dietetycznych lekarza53. 
Odpowiednie wyrównanie choroby poprawia się zaraz 
po skutecznym rozpoczęciu leczenia depresji, zaś 
zmniejszenie nasilenia jej nawrotów powoduje lepszą 
kontrolę glikemii54.

Objawy depresji są bezpośrednio związane z objawami 
powikłań i ich stopniem zaawansowania. Stwierdzono 
również w kilku badaniach, że depresja powoduje 
gorszą kontrolę glikemii55.

Dyskryminacja w cukrzycy Depresja w cukrzycy

Odsetek osób z cukrzycą, które czują się 
dyskryminowane z powodu choroby7

Odsetek osób z cukrzycą, które prawdopodobnie 
cierpią na depresję7

Niemcy 10,6%

Stany Zjednoczone 10,6%

Japonia 13,4%

Meksyk 13,9%

Dania 14,0%

Wielka Brytania 14,5%

Kanada 15,1%

Francja 17,2%

Rosja 17,2%

Włochy 18,8%

Hiszpania 19,0%

Chiny 19,1%

Holandia 20,2%

Polska 23,9%

Algieria 25,3%

Indie 27,2%

Turcja 28,2%

Meksyk 8,3%

Dania 11,6%

Japonia 12,0%

Chiny 12,1%

Indie 12,2%

Kanada 12,6%

Niemcy 13,6%

Francja 14,0%

Holandia 14,0%

Stany Zjednoczone 16,6%

Hiszpania 16,7%

Wielka Brytania 17,3%

Włochy 18,3%

Turcja 19,2%

Polska 19,2%

Rosja 19,7%

Algieria 20,3%
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