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Chorzy na cukrzycę czują się dyskryminowani 

 
- Nie bądź obojętny, na cukrzycę może zachorować każdy. Poprzyj moją inicjatywę wchodząc na stronę 

www.wypompowani.pl i składając swój podpis - mówi Małgorzata Licha z Mielca  

 
PODKARPACIE. Nie bądź obojętny, podpisz się pod listem do minister zdrowia w sprawie refundacji 
wkłuć do pomp insulinowych - "wypompowani" proszą o podpis  

- Refundacja wkłuć jedynie dla chorych do 26 roku życia to dyskryminacja i łamanie konstytucji - mówi 
Małgorzata Licha, chora na cukrzycę, 37 letnia studentka II roku studiów magisterskich na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ w Rzeszowie. - Dlatego chcę osiągnięcia takiego 
stanu, aby chorzy na cukrzycę, bez względu na wiek mieli równy czyli bezpłatny dostęp do leczenia 
osobistymi pompami insulinowymi, mieli refundowane zestawy infuzyjne (wkłucia), co najmniej 10 
sztuk miesięcznie.  

3 marca w Centrum Edukacji Międzynarodowej w kampusie WSIiZ w Kielnarowej pani Małgorzata 
zainaugurowała ogólnopolską akcję "WYpompowani". - To akcja protestacyjna przeciwko 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które zakłada refundację wkłuć jedynie dla chorych na cukrzycę do 
26 roku życia. Poparło ją już ok. 50 organizacji pozarządowych i instytucji rządowych, im. in. Biuro 
Rzecznika Praw Pacjenta - mówi pani Małgosia.  

Czują się wypompowani z pieniędzy  

Wkłucia są bardzo drogie (najtańsze ok. 400 zł, droższe nawet ok. 600 zł miesięcznie. Refundacja 
wynosi 300 zł). - Uważam, że każdy cukrzyk powinien mieć prawo do ich refundacji bez względu na 
wiek. Dlaczego akcja nazywa się "WYpompowani"? Bo czujemy się wypompowani z pieniędzy, wiem 
co mówię, bo od 30 lat zmagam się z cukrzycą - mówi Małgorzata Licha.  

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Chorych na cukrzycę przybywa więc w zastraszającym tempie. 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, 10 razy więcej niż jeszcze 10 
lat temu.  
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