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Potencjalne kierunki interwencji w 
prewencji cukrzycy typu2 
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„maskowanie” 
„opóźnianie”              

prewencja  

Cukrzyca 

















IDF Working Group 

 
Rekomendacje dotyczące prewencji cukrzycy: 
1. Zmiana stylu życia 
2. Farmakoterapia jeśli modyfikacja stylu życia 

nie daje efektu: 
              Metformina  (250-850 mg 2x/dobę) lub 
               Akarboza 
 
 
Alberti KG et al.: International Diabetes Federation: a consensus on type 2 diabetes 
prevention. Diabetic Med. 2007; 24: 451-463 
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Realizatorzy programów profilaktycznych 
w diabetologii (także potencjalni) 

 

1. Ministerstwo Zdrowia 
2.  Narodowy Fundusz Zdrowia 
3.  Samorządy 
4.  Firmy farmaceutyczne i sprzętowe 



Ad 1 
Istniał w MZ przez 2 lata Narodowy 
Program Zapobiegania i Leczenia 
Cukrzycy. 
Wśród 5 rozdziałów była też 
„Profilaktyka cukrzycy” 
Finansowanie: na 2 lata ok. 840 tys. 
Obecnie cukrzyca nie jest wymieniana w 
liście priorytetów MZ 



Ad 2 
NFZ finansuje programy prewencyjne 
(onkologiczne, kardiologiczne) 



Ad 3 
Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (art. 48 ust. 2a) samorządy 
finansują programy profilaktyczne 
  



Charakterystyka programów 
samorządowych 

1. Istnieje pełna dowolnośd skali, metod i środków realizacji tych 
programów 

2. Brak spójności między zakresem programu a jego finansowaniem 
3. Często wyłącznie charakter opisowy programu 
4. Słaby poziom merytoryczny i organizacyjny 
5. Nakładanie się na programy NFZ 
6. Wpływ czynników pozamerytorycznych, jak np. sprawy 

ambicjonalne pojedynczych osób 
7. „Dołączanie” programów  diabetologicznych do programów 

kardiologicznych przy braku parytetu 
8. Brak elementu interwencyjnego lub słaby pomiar tego efektu 

 



Kierunki modyfikacji programów terenowych 
 
Mogą byd realizowane przez jednostki szczebla powiatu 
Konieczne oparcie o jeden schemat np. dla 
województwa 
Schemat winien byd przygotowany profesjonalnie np. 
przez zespół (kliniki diabetologicznej, poradni 
wojewódzkiej diabetologicznej i zakładu epidemiologii 
uczelni medycznej) 
Programy powinny mied charakter interwencyjny a nie 
tylko diagnostyczny 
Konieczna jest precyzyjna informacja finansowa tak 
przy planowaniu jak i ocenie wyników 



Ad 4    (programy firm) 
 
Programy prewencyjne uzupełniają słabą ofertę 
paostwową i samorządową 
Należy je powitad z uznaniem 
Łączą się z działaniem promocyjnym, chodby 
poprzez działanie wizerunkowe 
Programy mają charakter wycinkowy 
Mają siłą rzeczy charakter dorywczy 
Nie można się spodziewad oceny skuteczności 





Karve A, Hayward RA: Prevalence, diagnosis, and treatment of impaired fasting glucose and 
impaired glucose tolerance in nondiabetic U.S. adults. Diabetes Care 2010; 33: 2355-2359 
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Założenia 
wg Zaleceo 
PTD… 

… i Lekarzy 
Rodzinnych 













Badanie (n)                                 Wiek (lata)               % cukrzycy nowej         prediabetes 
                                                                                              
Żoliborz (bd)                                    >40                                           2,73                               bd 
Screen-Pol (30.000)                        >45                                           1,3                                 bd 
Kraków (3060)                                 >35                                           5,11                          14,52 
NATPOL Plus (3051)                       18-94                                        0,9                                1,5 
WET-Diab (1500)                            55-75                                        6,1                              13,2                                                                                                                                                    
Lublin (3782)                                   >35                                                                                           
         wieś                                                                                           14,0                               bd 
         miasto                                                                                       10,2                               bd  
Łódź (2018)                                                                                         bd                              17,0 

Wybrane badania w Polsce uwzględniające nowo wykryte 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej (w %) 

Wg Janeczko D: Epidemiologia cukrzycy typu 2. W: Cukrzyca t.1, 
red. J.Sieradzki, ViaMedica, Gdaosk 2006, 170-219  



Wnioski 

1. Skutecznośd prewencji cukrzycy typu 2 wykazano w 
wielu badaniach prospektywnych, ale nie przekłada 
się to na skutecznośd działao populacyjnych 

2. W Polsce brak jest jednolitego programu interwencji 
populacyjnej. Stosowane programy nie spełniają 
warunku wiarygodności i skuteczności 

3. Wykrywanie cukrzycy typu 2 w Polsce ogranicza się 
do pojedynczych działao regionalnych. Również tutaj 
brak jednolitego narzędzia badawczego 


