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Dlaczego ministerstwo zdrowia dzieli pacjentów na lepszych i gorszych? Dlaczego 37-latka jest 

gorsza od 26-latka? Pyta Małgorzata Licha, 37-letnia kobieta chorująca na cukrzycę. Chce żeby 

ministerstwo nie stawiało barier wiekowych w dostępie do środków medycznych. Rozpoczęła 

ogólnopolską kampanię o refundację tzw. wkłuć do pomp insulinowych.  

- Od 26 lat choruję na cukrzycę. Mam cukrzycę typu I. Niestety nie mogę jej leczyć w typowy sposób 

czyli korzystając tzw. penów, którymi podaje się insulinę - mówi Małgorzata Licha z Mielca. Cukrzycę 

leczy się insuliną, którą pacjenci wstrzykują sobie zazwyczaj dwa razy dziennie. Dawka insuliny 

zależna jest od poziomu cukru w organizmie. W przypadku pani Małgorzaty choroba przyjęła 

wyjątkowo podstępną postać, nie wystarczy podawanie zastrzyków dwa czy trzy razy dziennie. - 

Muszę mieć insulinę podawaną przez 24 godziny na dobę w małych dawkach i dodatkowe dawki po 

posiłkach. To jest możliwe dzięki pompom insulinowym. Dzięki temu urządzeniu poziom cukru w moim 

organizmie się unormował, mogę w miarę normalnie żyć - tłumaczy. Za pompę zapłaciła przed laty 

kilkanaście tysięcy złotych. Ale pompa to nie wszystko. Żeby można było podać insulinę do organizmu 

konieczny jest zestaw infuzyjny, nazywany przez diabetyków wkłuciami. Wkłucie to specjalny dren, 

igły, strzykawki. Wkłucia powinno się zmienić co trzy dni, ale zestaw wystarczający na miesiąc 

kosztuje 400-600 zł. Dla wielu osób, to spore obciążenie finansowe. Do niedawna Ministerstwo 

Zdrowia refundowało pompy i wkłucia dzieciom do lat 18 i kobietom ciężarnym. Teraz refundacja 

obejmie młodzież do 26 roku życia. I przeciwko takiemu ograniczeniu wiekowemu protestuje 

Małgorzata Licha. - Dlaczego nie może być nią objęty 27-latek? Dlaczego uznano, że ja -37-latka 

jestem gorsza? Nie mogę się z tym zgodzić i dlatego rozpoczęłam kampanię zbierania podpisów pod 

petycją do Ministerstwa Zdrowia o zmianę przepisów i objęcie refundacją wszystkich korzystających z 

pomp insulinowych. Nie wiem ile jest takich osób jak ja, ale na pewno mniej niż tych, które zostały 

objęte refundacją bo z pomp korzystają głównie dzieci - wyjaśnia kobieta. 

Małgorzata Licha rozpoczęła ogólnopolską kampanię o refundację tzw. wkłuć do pomp 

insulinowych 

Założyła stronę internetową www.wypompowani.pl, ze strony można pobrać listy, na których zbierane 

są podpisy. Chce dotrzeć do jak największej liczby osób, które podpiszą się pod listem do ministra 

zdrowia. A w liście znajdzie apel o równe traktowanie. "Domagamy się przestrzegania prawa do 

równego traktowania przez władze publiczne, wszystkich osób chorych na cukrzycę oraz równego 

dostępu do ochrony zdrowia i takiego samego dla wszystkich dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

w razie zaleceń lekarza do konieczności zastosowania w leczeniu przez osobę chorą, pompy 

insulinowej, przyznawanej na podstawie przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych, 

procedurze ustalającej dostępność do tych świadczeń. Jednocześnie nie zgadzamy się na stosowanie 

dyskryminacji w życiu społecznym. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne 

przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw i wyjątków o 

czym wyraźnie przypominamy" - czytamy w liście. 
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- Nie wiem ile tysięcy podpisów trzeba zebrać żeby ministerstwo zmieniło swoje rozporządzenie, ale 

mam nadzieję, że to jednak nastąpi. Udało nam się zainteresować naszym problem rzecznika praw 

pacjenta. Obiecał nam pomóc - mówi pani Małgorzata. Liczy także na pomoc samorządów. - 

Marszałkowie województw mają bezpośredni dostęp do Minister Zdrowia i mogą zaopiniować 

ewentualną zmianę decyzji w sprawie rozporządzenia. Jednocześnie mogą oni ze swoich budżetów 

sfinansować i rozpisać konkursy na ewentualne finansowanie takiej pomocy poprzez np. szpitale z 

oddziałami i przychodniami diabetologicznymi, wewnętrznymi lub endokrynologicznymi, gdzie leczone 

są osoby chore na cukrzycę - dodaje.  

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Piotr Olechno tłumaczy - W tej chwili NFZ nie ma możliwości by 

finansować te świadczenia dla wszystkich.  

Objęcie refundacją młodych ludzi do 26 roku życia umożliwi im dalsze korzystanie z pomp 

insulinowych przez tych, którzy z nich do tej pory korzystali. - Są to często studenci, nie zarabiają, są 

pod opieką rodziców i opiekunów - wyjaśnia rzecznik.  

 

Z szacunkowych danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, iż leczonych przy 

użyciu pompy insulinowej będzie około 5,5 tys. osób w wieku 18-26 lat. - Biorąc pod uwagę, że średni 

koszt pompy insulinowej w obecnej cenie świadczenia wynosi 6 tys. (świadczenie gwarantowane z 

zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), przedłużenie świadczenia do 26 roku życia spowoduje 

szacunkowy wzrost kosztów o 33 mln zł. Przewidywany wzrost średnich rocznych skutków 

finansowych dla systemu ochrony zdrowia związanych z finansowaniem samych zestawów 

infuzyjnych dla chorych w wieku 18-26 lat wyniesie 12,3-15,4 mln zł rocznie. - dodaje Olechno.  
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