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DEKLARACJA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO 

 Parlament Europejski, postępując zgodnie z                               

Regułą 116 Kodeksu Postępowania: 
  

 Przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Prezydencji w zakresie cukrzycy; 

  

 Wzywa Komisję i Radę do: 
 

 nadania w strategii zdrowotnej UE priorytetowego znaczenia działaniom 
przeciwko cukrzycy;  
 

 zachęcania Krajów Członkowskich do tworzenia 
narodowych planów walki z cukrzycą;  
 

 

 



Narodowe programy sprawdzają się w 

przypadku innych chorób: 

Polski Plan  
Przeciwpandemiczny 

Narodowy Program  
Zwalczania 

Chorób Nowotworowych 

Narodowy Program  
Profilaktyki  

i Leczenia Chorób Układu  
Sercowo-Naczyniowego. 

Krajowy Program  
Zapobiegania  

Zakażeniom HIV 



Narodowy program zwalczania cukrzycy wg. 

rekomendacji IDF 

• Narodowy Program Zwalczania Cukrzycy (National Diabetes 
Programmes, NDPs) definiuje Międzynarodowa Federacja 
Cukrzycy (IDF) w “Guide to National Diabetes Programmes” 
wydanym w 2010 roku 



Narodowy program zwalczania cukrzycy 

 

• Narodowy Program to oficjalna strategia działań podejmowanych w 
sposób systematyczny i skoordynowany w celu poprawy organizacji, 
dostępności i jakości prewencji cukrzycy oraz opieki diabetologicznej. 

 

•  Obejmuje całość działań związanych z cukrzycą od profilaktyki 
zachorowań poprzez prewencję powikłań, leczenie i opiekę paliatywną. 



Narodowy program zwalczania cukrzycy 

Przyjęcia i wdrożenie Narodowego Programu Zwalczania 
Cukrzycy w kraju UE oznacza, że:  

• rządy uznają zwalczanie cukrzycy za jeden z priorytetów 
polityki zdrowotnej.  

• kraje przyjmują skuteczne rozwiązania systemowe w zakresie 
monitorowania i finansowania walki z cukrzycą. 

• decydenci otrzymują ważne narzędzie prowadzenia polityki 
zdrowotnej, ułatwiające wybór działań priorytetowych i 
kierowanie odpowiednich środków na prewencję i leczenie 
cukrzycy. 



Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy  

Realizacja w Polsce 

W ramach Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom 
Cywilizacyjnym przyjęto Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na 
lata 2010-2011. 



Realizacja w Polsce 

 

• Budżet programu: 

 

• Koszty programu w 2010 – 1 435 000 PLN 

• Koszty programu w 2011 – 2 621 000 PLN 

 

 

* International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 4th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes 
Federation, 2009 



Realizacja w Polsce 

• W ramach realizacji ww. programu w 2011 r. zostały przygotowane m. in.  

• Materiały edukacyjne:  
• Broszury 

• Filmy instruktażowe mające charakter informacyjny  

• Materiały edukacyjne dla szkół, poradni diabetologicznych  

• Spoty telewizyjne o charakterze informacyjnoedukacyjnym na temat cukrzycy i jej powikłań skierowane do 
ogółu społeczeństwa. 

• Strona internetowa www.edu-cukrzyca.pl / www.cukrzyca.gov.pl. 

• Szkolenia dla pielęgniarek i położnych przygotowujących do pracy na stanowisku 
edukatora cukrzycy (70 osób) 

• Badania profilaktyczno-diagnostyczne, konsultacje diabetologiczne, specjalistyczne 
szkolenia edukacyjne 

• w ramach bezpłatnych profilaktycznych badań podstawowych w 2010 r. przebadano 1200 osób (plan na 2011 r. 
– 6 000 osób), a w ramach bezpłatnych konsultacji diabetologicznych w 2010 r. przebadano 246 osób (plan na 
2011 r. – 800 osób). 

http://www.cukrzyca.gov.pl/


 


