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2019: ROK PRZEŁOMÓW

• Cukrzyca staje się priorytetem dla decydentów (MZ, NFZ);

• Refundacja nowoczesnych leków i technologii.



NOWOCZESNE INSULINY

JEST NIE MA

cukrzyca typu 1 u dorosłych
cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów 
leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 
miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca 
typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych 
insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z 
udokumentowanymi nawracającymi 
epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii 
oraz cukrzyca o znanej przyczynie

pozostałe osoby z typem 2 cukrzycy

kolejne nowoczesne rodzaje insulin



FLOZYNY

JEST NIE MA

cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem 
insuliny, leczonych co najmniej dwoma 
doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co 
najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 % oraz 
bardzo wysokim ryzykiem sercowo-
naczyniowym rozumianym jako: 1) 
potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, 
lub 2) uszkodzenie innych narządów 
objawiające się poprzez: białkomocz lub 
przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) 
obecność 3 lub więcej głównych czynników 
ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 
55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -
dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie 
tytoniu, -otyłość

pozostali pacjenci z typem 2 cukrzycy
pacjenci z typem 1 cukrzycy



INKRETYNY

JEST NIE MA

cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem 
insuliny, leczonych co najmniej dwoma 
doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co 
najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 %, z otyłością 
definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo 
wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym 
rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba 
sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych 
narządów objawiające się poprzez: białkomocz 
lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 
3)obecność 2 lub więcej głównych czynników 
ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 
55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -
dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie 
tytoniu

pozostali pacjenci z typem 2 cukrzycy



SYSTEM MONITOROWANIA 
STĘŻENIA GLUKOZY FLASH

JEST NIE MA

pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. 
do 18. roku życia z bardzo dobrze 
monitorowaną glikemią, tj. przy co 
najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii 
na dobę

pacjenci dorośli z cukrzycą typu 1
pacjenci na intensywnej insulinoterapii
kobiety ciężarne



POMPY INSULINOWE ORAZ CGM

JEST NIE MA

POMPA INSULINOWA:
pacjenci do ukończenia 26. roku życia z 
cukrzycą typu 1
kobiety ciężarne i planujące ciążę z 
cukrzycą typu 1
ZESTAWY INFUZYJNE DO POMPY:
pacjenci z cukrzycą typu 1

CGM:
pacjenci do ukończenia 26. roku życia z 
cukrzycą typu 1, leczeni przy pomocy 
pompy insulinowej, z nieświadomością 
hipoglikemii

pacjenci powyżej 26. roku życia, 
możliwość kontynuacji terapii



IGŁY

• Brak refundacji



EDUKACJA PACJENTA

• Cukrzyca wymaga więcej edukacji niż większość chorób;

• Pacjent podejmuje samodzielnie ok. 95% codziennych decyzji 

terapeutycznych;

• Wiele dostępnych materiałów, ale różnej jakości.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

• www.diabetyk.org.pl

• www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieDiabetykow

• www.twitter.com/PSDiabetykow


