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- Wkłucia są bardzo drogie, a życie przecież nie zawsze jest tak różowe, że 

pieniądze są. Dlatego każdy cukrzyk powinien prawo do ich refundacji bez 

względu na wiek – mówi Małgorzata Licha. (fot. Krzysztof Łokaj) 

Przeczytaj więcej 

PODKARPACIE   Czym różni się chory 25-latek od 37-latka? 

Czas skończyć z dyskryminacją 
cukrzyków 
Tytuł w wersji papierowej gazety 

 

Małgorzata Licha, chora na cukrzycę mielczanka, 
rozpoczyna dziś ogólnopolski protest przeciw 
rozporządzeniu minister zdrowia. Zakłada ono refundację 
wkłuć jedynie dla chorych do 26 roku życia. – To 
dyskryminacja i łamanie konstytucji – mówi.  
 
"Wypompowani” – tak nazywa się akcja, którą organizuje 37-letnia studentka II roku studiów magisterskich 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej.  
 
- Bo czujemy się wypompowani z pieniędzy i przez panią minister – mówi M. Licha, która od 30 lat zmaga się z 
cukrzycą.  
 
Napisała w tej sprawie list do Ewy Kopacz, minister zdrowia.  
 
- W imieniu chorych na cukrzycę wyrażam zaniepokojenie dyskryminującymi część z nas zapisami zawartymi w 
pani rozporządzeniu z 24 stycznia – czytamy. - Zgodnie z Konstytucją przyznane zostało każdemu prawo do 
ochrony zdrowia, a w tym przypadku wyraźnie zostało ono złamane. Czym różni się osoba w wieku 37 lat od 
osoby w wieku 25 lat i dlaczego nie mają równego dostępu do znanych od lat sposobów leczenia tej samej 
choroby? – pyta. 
 
Pani Małgorzata mówi, że jej akcję poparło już ok. 50 organizacji pozarządowych. Pokazuje też list z biura 
Rzecznika Praw Pacjenta.  
 
- Inicjatywa zmierzająca do likwidacji różnic ze względu na wiek w dostępie do świadczeń zdrowotnych jest jak 
najbardziej uzasadniona i uzyska poparcie rzecznika – zapewnia Marzanna Bieńkowska, kier. zespołu 
interwencyjno-poradniczego w biurze RPP. 
 

Zbieram podpisy poparcia 
 
Ile kosztuje wkłucie do pomp insulinowych (strzykawka, wężyk i igiełka)? To zależy od rodzaju. Najtańsze ok. 400 
zł, droższe nawet ok. 600 zł miesięcznie. Refundacja wynosi 300 zł.  

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/misc?url=/templates/zoom.pbs&Site=NW&Date=20110303&Category=REGION00&ArtNo=319654463&Ref=AR


 
- Wkłucia są bardzo drogie, a życie przecież nie zawsze jest tak różowe, że pieniądze są. Bez nich nie da się 
jednak utrzymać pompy. Ratę kredytu można przesunąć, wymiany wkłuć nie – mówi M. Licha, która dziś po 
południu w Kielnarowej zapoczątkuje zbieranie podpisów pod listem protestacyjnym do MZ.  
 
Zapytaliśmy w ministerstwie, dlaczego refundacja nie obejmuje wszystkich chorych?  
 

- Do tej pory obejmowała tylko dzieci i młodzież do 18 lat. Teraz i tak poszerzyliśmy grupę wiekową do 26 lat, 
czyli aż o 8 lat – tłumaczy Piotr Olechno, doradca minister zdrowia. – Mierzmy siły na zamiary. Musimy się liczyć 
z budżetem. Nie stać nas na refundację wkłuć wszystkim.  
 
A czym różnią się chorzy?  
 
- Ten młodszy nie zarabia i jest na utrzymaniu rodziców czy opiekunów – mówi Olechno. – Stąd decyzja, aby 
właśnie ta grupa została objęta refundacją – wyjaśnia. 
 

Pierwszy krok jest, czas na następny 
 
Renata Wilczkiewicz, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, które 
działa w Rzeszowie z całego serca popiera akcję pani Małgosi, by wszyscy chorzy mogli liczyć na finansową 
pomoc państwa.  
 
- Ale pod warunkiem, że nie będzie w niej zastrzeżenia "albo mają wszyscy, albo nikt” – mówi. – 6 lat walczyłam, 
aby refundacją objąć także studentów, wychodząc z założenia, że wykształceni mają większe szanse na 
znalezienie pracy, a co za tym idzie na pieniądze na leczenie. Nie chciałabym, abyśmy to stracili. 
Chcesz wesprzeć akcję i złożyć podpis? Informacje, jak to zrobić znajdziesz na uruchamianej właśnie stronie 
www.wypompowani.pl  
 

Cukrzyków coraz więcej 
 
Lekarze zauważają, że w zastraszającym tempie przybywa chorych na cukrzycę na Podkarpaciu. Pod 

opieką lekarzy rodzinnych znajduje się ok. 50 tys. dorosłych cukrzyków. Z dziecięcej poradni diabetologicznej 
korzysta ok. 2,5 tys. pacjentów do 18 r. życia.  
 
- 15 lat temu, gdy zapisywałam syna, było 286 dzieci. Teraz jest 10–krotnie więcej – mówi Renata Wilczkiewicz. 
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Chcesz wesprzed akcję i złożyd podpis? Informacje, jak to zrobid, znajdziesz na uruchomionej właśnie 

stronie www.wypompowani.pl 
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