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Słowniczek 
 

Program/regionalny program zdrowotny - określony w „Krajowych ramach 

strategicznych Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” - są to programy polityki 

zdrowotnej/programy zdrowotne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r., 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [43]. 

 

Beneficjent/realizator - podmiot wykonujący działalność leczniczą lub inne podmioty 

w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, realizujący/realizujące 

interwencje zaplanowane w programie, wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) [30]. 

Szczegółowe warunki dotyczące profilu beneficjenta zostaną określone na etapie konkursu.  

 

Kryteria włączenia – warunki, które koniecznie należy spełnić, aby wziąć udział 

w interwencjach zaplanowanych w ramach programu. 

 

Kryteria wyłączenia – warunki/zmienne, których zaistnienie wyklucza (trwale 

lub czasowo) udział w interwencjach zaplanowanych w ramach programu. 

 

Konsultacja lekarska – jest to badanie podmiotowe i konsultacja w kierunku wykrycia 

zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz działania edukacyjne dotyczące w szczególności 

diety i aktywności fizycznej, podczas których zostaną wykonane niezbędne badania 

diagnostyczne. Konsultacja lekarska wykonywana jest przez lekarza ze specjalizacją określoną 

w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2016 r. tj. specjalistę diabetologa 

lub specjalistę chorób wewnętrznych lub endokrynologa mającego doświadczenie w zakresie 

diabetologii potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego.1 

  

                                                           
1 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016, Diabetologia Kliniczna 2016, tom 5, 
Suplement A [44] 
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Streszczenie  
 

Grupa docelowa objęta programem 
Grupa docelowa objęta programem zostanie podzielona na dwie części: 

1. grupa docelowa zakresie modułu II – osoby spełniające następujące kryteria włączenia 

do programu:  

1) wiek powyżej 60 r.ż., 

2) deklaracja, że nie było się dotychczas diagnozowanym w kierunku cukrzycy, 

3) miejsce zamieszkania (zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego) - województwo 

mazowieckie, 

4) podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie. 

Wszystkie kryteria włączenia do programu muszą być spełnione jednocześnie. 

2. grupa docelowa w zakresie modułu II - osoby spełniające następujące kryteria włączenia 

do programu:  

1) wykonywanie zawodu lekarza lub pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą w zakresie POZ na terenie województwa mazowieckiego, 

2) posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, 

3) wyrażenie zgody na udział w szkoleniu. 

Wszystkie kryteria włączenia do programu muszą być spełnione jednocześnie. 

Części składowe, etapy i działania organizacyjne 

Moduł I - akcja informacyjna 
Prowadzona będzie na zasadach opisanych w punkcie 3 dotyczącym adresatów programu. 

Grupy docelowe zostaną poinformowane o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach 

organizacyjnych programu. 

Moduł II - konsultacje lekarskie i działania edukacyjne 
Prowadzone wśród mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku powyżej 60 r.ż. 

dotychczas niediagnozowanych w kierunku cukrzycy. W ramach tego modułu muszą zostać 

przeprowadzone następujące interwencje: 

• oznaczenie glikemii przygodnej, 

• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u uczestników programu z wynikiem 

glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l), 
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• pomiar wskaźnika BMI – Body Mass Index oraz wskaźnika talia-biodro (WHR – Waist-

Hip Ratio), 

• pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

• ocena wykrytych powikłań cukrzycy, 

• konsultacja lekarska, 

• działania edukacyjne dotyczące w szczególności diety i aktywności fizycznej podczas 

wykładów. 

Diagnostyka będzie poszerzona o działania edukacyjne. Działania te będą organizowane 

rotacyjnie w poszczególnych jednostkach administracyjnych na terenie województwa 

mazowieckiego zgodnie z harmonogramem ustalonym przez beneficjentów. 

Moduł III - szkolenia personelu medycznego 
Prowadzone wśród lekarzy (w szczególności lekarzy POZ), a także wśród pielęgniarek 

(w szczególności POZ), pracujących na terenie województwa mazowieckiego. W trakcie tych 

działań poruszone zostaną zagadnienia dotyczące badań diabetologicznych, metod edukacji 

zdrowotnej oraz postępów w diabetologii.  

Szczegółowe rozwinięcie działań w poszczególnych modułach znajduje się w rozdziale 4b – 

planowane interwencje. 

 

Kryteria włączenia do programu dla I grupy docelowej: 
• wiek powyżej 60 r.ż., 

• mieszkaniec województwa mazowieckiego, 

• osoba dotychczas niediagnozowana w kierunku cukrzycy, 

• podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie. 

Powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie. 

Kryteria włączenia do programu dla II grupy docelowej: 
• osoba wykonująca zawód lekarza lub pielęgniarki, posiadająca prawo wykonywania 

zawodu, 

• osoba pracująca w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na terenie 

województwa mazowieckiego, 

• wyrażenie zgody na udział w szkoleniu. 
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Powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie. 

Warunki szczegółowe realizacji procedur dla I grupy docelowej w ramach 
programu 
1. Wymagania formalne: 

• program będzie realizowany przez beneficjentów wyłonionych w drodze konkursu. 

2. Personel w miejscu realizacji programu: 

• lekarze specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa w dziedzinie: 

a. diabetologia lub  

b. choroby wewnętrzne lub 

c. endokrynologia mający doświadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone przez 

konsultanta wojewódzkiego. 

3. Zapewnienie przez beneficjenta w ramach programu: 

• konsultacji lekarskich, 

• wykonania badania oznaczenia glikemii przygodnej, 

• wykonania badania oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c. 

4. Organizacja udzielania procedur w miejscu realizacji programu: 

• pokój spotkań indywidualnych, pokój spotkań grupowych lub sala konferencyjna 

na potrzeby działań edukacyjnych, 

• gabinet lekarski na potrzeby badań pacjentów. 

5. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: 

• waga do pomiarów masy ciała, 

• miara lub centymetr krawiecki do pomiarów antropometrycznych, 

• komputerowe urządzenia do elektronicznej archiwizacji danych klinicznych. 

6. Fakultatywne wymagania: 

• certyfikaty lub udokumentowane stosowanie standardów i rekomendacji Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego, 

• posiadanie udokumentowanego wewnętrznego systemu zarządzania jakością, w tym: 

udokumentowane posiadanie ustalonych procedur mających na celu ochronę 

informacji pozyskiwanej w trakcie realizacji procedur medycznych. 

• posiadanie urządzenia służącego do oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c. 



9 

 

Warunki szczegółowe realizacji procedur dla II grupy docelowej w ramach 
programu 
1. Wymagania formalne:  

• program będzie realizowany przez beneficjentów wyłonionych w drodze konkursu. 

2. Personel w miejscu realizacji programu: 

• lekarze specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa w dziedzinie: 

a. diabetologia lub  

b. choroby wewnętrzne lub 

c. endokrynologia mający doświadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone przez 

konsultanta wojewódzkiego. 

3. Zapewnienie przez beneficjenta w ramach programu dostępu do: 

• sprzętu komputerowego z możliwością prezentacji danych multimedialnych, 

• rzutnik, tablica. 

4. Organizacja udzielania procedur w miejscu realizacji programu: 

• pokój spotkań grupowych lub sala konferencyjna na potrzeby szkolenia. 

5. Fakultatywne wymagania: 

• certyfikaty lub udokumentowane stosowanie standardów i rekomendacji Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego, 

• doświadczenie organizacyjne i zasoby kadrowe i merytoryczne w przeprowadzeniu 

szkoleń dla personelu medycznego. 

Monitoring i ewaluacja 
W ramach monitoringu Beneficjent przedłoży następujące dokumenty: 

1. sprawozdanie z wykonania świadczeń w ramach programu zgodne ze wzorem 

z Załącznika a., 

2. analizę wyników ankiet satysfakcji uczestników programu uczestniczących w Module I 

i w Module II, stanowiących Załączniki b. i c., 

do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zakres 

powyższych dokumentów będzie obejmował działania podjęte w danym roku kalendarzowym. 
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Za ostateczny termin złożenia powyższych dokumentów przyjmuje się 31 stycznia roku 

następnego biorąc pod uwagę wykonane działania w ramach projektu. 

  



11 

 

1. Opis problemu zdrowotnego  

a. Problem zdrowotny  
Cukrzyca jest to przewlekła choroba metaboliczna, której podstawowym objawem jest 

podwyższony poziom cukru (glukozy) we krwi.  

Cukrzycę dzieli się na następujące podstawowe typy: 

• cukrzyca typu I: nazywana również  cukrzycą insulinozależną,  

na ogół dotyczy osób poniżej 30 r.ż. z genetycznymi predyspozycjami. Spośród chorych 

na cukrzycę, na typ 1 choruje 15 - 20% chorych. Jedynym możliwym leczeniem tej choroby jest 

podawanie insuliny oraz właściwe odżywianie i aktywny tryb życia. 

• cukrzyca typu II: nazywana również cukrzycą insulinoniezależną,  

na ogół dotyczy osób w wieku starszym z genetycznymi predyspozycjami i jest często 

konsekwencją nadwagi i otyłości. Przyczyną cukrzycy typu II jest pierwotna oporność 

na insulinę, co prowadzi do mniejszego wykorzystania glukozy w mięśniach i w wątrobie. 

Cukrzyca typu II przebiega łagodniej niż cukrzyca typu I i często bezobjawowo, co jest 

przyczyną późnego zdiagnozowania choroby, kiedy już pacjent cierpi na powikłania 

chorobowe. Około 80 - 85% wszystkich pacjentów z cukrzycą stanowią chorzy na cukrzycę 

typu 2. Początkowo leczenie tej choroby opiera się na stosowaniu odpowiedniej diety, 

dostosowanego do możliwości chorego wysiłku fizycznego oraz doustnych leków 

hipoglikemizujących (przeciwcukrzycowych). Często, z czasem, potrzebne jest także przejście 

na zastrzyki z insuliną. 

• cukrzyca ciężarnych - cukrzyca po raz pierwszy rozpoznana w ciąży i występująca 

do momentu urodzenia dziecka.  

W grupie kobiet z cukrzycą ciężarnych istnieje wyższe ryzyko zachorowania w przyszłości 

na cukrzycę w porównaniu z kobietami bez tego powikłania. Leczenie tej postaci cukrzycy 

powinno być prowadzone tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach ginekologiczno-

diabetologicznych. 

• cukrzyca wtórna - to najbardziej zróżnicowana etiologicznie grupa cukrzycy. 

Łącznie stanowi około 2-3% wszystkich postaci cukrzycy w Europie i Ameryce Północnej. 

Charakterystyczne dla tej postaci są współistniejące z cukrzycą inne zaburzenia. 
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Najczęstsze przyczyny cukrzycy wtórnej można podzielić na: 

• polekowe - niektóre leki stosowane w chorobach układu krążenia (tiazydy lub inne leki 

moczopędne, szczególnie w zestawieniu z beta blokerami, leki sterydowe i inne), 

• niektóre choroby gruczołów dokrewnych (endokrynopatie) - choroba i zespół 

Cushinga, akromegalia, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, guz 

wydzielający glukagon, 

• genetycznie uwarunkowane choroby przemiany materii - m.in. hemochromatoza; 

• choroby trzustki - przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki, stan po pankreatektomii 

(operacyjnym usunięciu trzustki), 

• cukrzyca na tle niedostatecznego i wadliwego odżywiania - występuje głównie wśród 

ludności tubylczej strefy międzyzwrotnikowej w krajach Azji, Afryki i Ameryki 

Południowej, w których niedożywienie i głód są powszechne [1;2;3]. 

 

Objawy wskazujące na możliwość rozwoju cukrzycy typu II: 

• zmniejszenie masy ciała - glukoza krążąca we krwi jest wydalana przez nerki z moczem, 

nie przechodzi do wnętrza komórek. Komórki muszą szukać innego źródła energii, 

którym jest tkanka tłuszczowa. W konsekwencji następuje zdecydowany, 

niespodziewany ubytek masy ciała w bardzo krótkim czasie, 

• glikozuria - inaczej cukromocz, nadmierne stężenie glukozy w moczu, 

• poliuria - inaczej wielomocz - obecność cukru w moczu powoduje absorpcję wody, 

co przejawia się dużą ilością oddawanego moczu, 

• wzmożone pragnienie - wzmożone pragnienie jest wynikiem poliurii, 

• polifagia (inaczej hiperfagia) – chorobliwie wzmożony apetyt, 

• ogólne osłabienie, 

• pojawienie się zmian ropnych na skórze oraz stanów zapalnych narządów moczowo-

płciowych, 

• świąd skóry [4]. 

Główną przyczyną przewlekłych powikłań cukrzycy jest utrzymujący się przez długi czas zbyt 

wysoki poziom glukozy we krwi (hiperglikemia) oraz zbyt wysoki poziom białka HbA1c. 

Dodatkowo na powikłania wpływają uwarunkowania genetyczne, nadciśnienie, 

hiperinsulinizm, palenie tytoniu i zaburzenia lipidowe.  



13 

 

 

Powikłania dzielimy na dwie kategorie: 

• mikroangiopatię – uszkodzenie małych naczyń krwionośnych, 

• makroangiopatię – uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych. 

 

Do przewlekłych powikłań powstałych na skutek uszkodzenia małych naczyń krwionośnych 

zalicza się: 

• retinopatia (uszkodzenie siatkówki) – to uszkodzenie narządu wzroku związane 

ze zmianami w siatkówce, która jest odpowiedzialna za odbieranie bodźców 

wzrokowych. Jej uszkodzenie powoduje upośledzenie widzenia, 

• nefropatia (uszkodzenie nerek) – to uszkodzenie kłębuszków nerkowych, 

odpowiedzialnych za filtrowanie krwi i usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych 

produktów przemiany materii. Nefropatia cukrzycowa prowadzi do niewydolności 

nerek. Na początku obserwuje się zwiększone wydalanie albumin w moczu 

(mikroalbuminuria). Następnie wydalane są większe ilości białka w moczu. Zwykle 

w tym stadium pojawia się nadciśnienie tętnicze. W kolejnym etapie następuje 

stopniowy wzrost stężeń mocznika i kreatyniny we krwi. W najbardziej 

zaawansowanych stadiach nefropatii konieczne jest przeprowadzanie dializ. Istnieje 

także możliwość przeszczepienia nerki, 

• neuropatia (uszkodzenie nerwów) – objawy neuropatii mogą być różnorodne i zależą 

od tego, które nerwy są uszkodzone. Najczęściej występuje polineuropatia obwodowa, 

która objawia się bardzo charakterystycznym uczuciem palenia i pieczenia stóp i dłoni, 

głównie w godzinach nocnych. U chorych z neuropatią częściej dochodzi  

do powstania stopy cukrzycowej. 

Do przewlekłych powikłań powstałych na skutek uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych 

zalicza się: 

• choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) – jest spowodowana zwężeniem 

tętnic wieńcowych odpowiedzialnych za ukrwienie serca. Znacznie częściej występuje 

u chorych na cukrzycę. Choroba ta może doprowadzić do zawału serca. Jej objawy 

są charakterystyczne - występują bóle (palące, piekące) za mostkiem, początkowo 
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zwykle po wysiłku fizycznym. Niektórzy diabetycy mogą nie odczuwać żadnych 

dolegliwości wskazujących na tę chorobę, 

• choroba niedokrwienna kończyn dolnych – wywołana jest miażdżycą tętnic. 

Początkowo objawia się bólami nóg w czasie chodzenia. W przypadku bardziej 

nasilonych zmian miażdżycowych może dochodzić do martwicy dystalnych 

(obwodowych) części stopy (palce, pięta), 

• choroba naczyń mózgowych – jest spowodowana zaburzeniami ukrwienia mózgu. 

Może doprowadzać do przejściowych niedowładów (przemijające ataki 

niedokrwienne) oraz do udaru mózgu. Przy udarze mózgu występują niedowłady 

i porażenia (np. kończyn). Choroba ta występuje częściej u chorych na cukrzycę 

niż u osób bez cukrzycy [4]. 

 

Rozwój późnych powikłań cukrzycy zwiększa także bardzo wyraźnie koszty leczenia tej 

choroby. Według ocen Banku Światowego cukrzyca zajmuje w skali wielkości obciążenia 

społecznego drugie miejsce – po niedokrwiennej chorobie serca. Pochłania co najmniej 5-8% 

całkowitego budżetu systemu ochrony zdrowia. Tak więc względy epidemiologiczne, 

medyczne, ale także społeczne i ekonomiczne wskazują na wyjątkowy charakter problemu, 

jakim jest cukrzyca [5]. 

b. Epidemiologia 
Chociaż od czasu odkrycia insuliny upłynął prawie wiek, terapia cukrzycy w dalszym ciągu 

stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. O skali problemu świadczy 

uznanie cukrzycy przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) za chorobę epidemiczną. 

Po nadciśnieniu tętniczym i paleniu tytoniu zajmuje ona trzecie miejsce wśród czynników 

ryzyka przedwczesnej śmierci. W krajach wysoko rozwiniętych najczęściej spotykanym typem 

cukrzycy jest cukrzyca typu II, która w zależności od prowadzonych badań występuje u 87-91% 

przypadków ogółu chorych na cukrzycę. Na cukrzycę typu I choruje 7-12% populacji 

cukrzyków, a inne typy stanowią mniej niż 3% zachorowań. Czynnikami, które sprzyjają 

szybkiemu rozwojowi cukrzycy typu II są zachodzące na świecie zmiany socjalno-kulturowe, 

urbanizacja oraz współczesny styl życia (wzrost spożycia żywności przetworzonej 

oraz węglowodanów, istotna redukcja udziału warzyw i owoców w diecie, spadek aktywności 

fizycznej). 
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Dane pochodzące z najnowszego raportu opracowanego przez ekspertów Międzynarodowej 

Federacji Cukrzycy (IDF) wskazują, że w skali globalnej na cukrzycę choruje 415 mln osób, 

około 8,8% populacji światowej w wieku 20-79 lat. Szacuje się, że w 2040 roku liczba 

ta wyniesie 642 mln (10,4%) [Ryc.1]. Chorobowość wzrosła w ciągu ostatnich 40 lat  

o 150-300% i w dalszym ciągu się zwiększa. Potwierdzają to dane oraz inne opracowania 

prognostyczne. Około 65% chorych na cukrzycę to mieszkańcy miast i terenów 

zurbanizowanych. Około 77% chorych na cukrzycę to osoby w wieku produkcyjnym. Większa 

chorobowość z powodu cukrzycy dotyczy państw średnio oraz słabo rozwiniętych. Chorobę 

częściej rozpoznaje się u mężczyzn (215 mln mężczyzn i 199 mln kobiet). Najnowsze dane 

sugerują jednak, że ta różnica się zmniejsza. Ponad 193 mln chorych na cukrzycę (46,5%) 

nie jest świadomych swojej choroby, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych (np. na terenie 

Afryki). Brak właściwej diagnozy powoduje szybki rozwój powikłań, często nieodwracalnych, 

które prowadzą do przedwczesnej śmierci lub kalectwa. Jest to niezmiernie istotny fakt, 

gdyż ponad 320 mln chorych na cukrzycę to osoby w wieku produkcyjnym. Mimo prowadzonej 

od wielu lat profilaktyki, wdrażania licznych programów edukacyjnych, stosowania badań 

przesiewowych w grupach ryzyka oraz coraz szerszej świadomości społeczeństwa, w dalszym 

ciągu obserwuje się systematyczny wzrost zachorowań na cukrzycę.  
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Rycina 1. Liczba zachorowań na cukrzycę na świecie w latach 1980-2040 u osób w wieku  

20-79 lat (w mln) 

Źródło: opracowane na podstawie [6]. 
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do populacji osób dorosłych, w której dominuje cukrzyca typu II, u dzieci występuje najczęściej 

cukrzyca typu I. W skali globalnej na nią choruje 542 tys. dzieci. Rocznie odnotowuje się  

około 86 tys. nowych zachorowań. Kraje z najwyższymi wskaźnikami zachorowań to Finlandia, 

Szwecja i Kuwejt. W Europie na cukrzycę w 2015 roku chorowało 60 mln ludzi, a według 

prognozy w 2040 r. liczba ta zwiększy się o ponad 12 mln. 

 

Dokładna częstość występowania cukrzycy w Polsce nie jest znana, a dane podawane 

w dostępnych badaniach są niedoszacowane. W badaniu NATPOL z 2002 roku wykazano,  

iż co najmniej 1,6 mln osób w Polsce ma zdiagnozowaną cukrzycę [12]. 

Według analizy WOBASZ z 2005 roku chorobowość z powodu cukrzycy w naszym kraju 

oceniono na 6,5% [13]. Według danych IDF najwyższy odsetek chorych na cukrzycę w Europie 

obserwuje się w przedziale wiekowym 60-79 lat, gdzie przekracza on 30% populacji [9]. 

Ponadto wykazano, że około połowa osób w wieku podeszłym ma cukrzycę lub stan 

przedcukrzycowy.  

 

W Polsce liczba chorych na cukrzycę sięga ponad 3 mln, z czego jedna trzecia nie wie o swojej 

chorobie [10]. Z zebranych danych wynika, że wiek przeciętnego diabetyka chorego  

na cukrzycę typu II wynosi 64 lata, średnio choruje on od 10 lat, ma nadwagę 

oraz podwyższoną wartość hemoglobiny glikowanej. Cukrzyca stanowi rocznie przyczynę 

ponad 5 mln zgonów, a to jest 14,5% zgonów ogółem ludzi na świecie. Prawie połowa zgonów 

dotyczy osób, którzy nie przekroczyli 60 roku życia. W 2015 roku z powodu cukrzycy zmarło 

627 tys. osób (w tym 27% zgonów Europy dotyczyło osób w wieku poniżej 60 r.ż.), nieznacznie 

częściej umierają kobiety niż mężczyźni. W Polsce w 2014 roku z powodu cukrzycy zmarło  

21 483 osób. Najczęstszą przyczyną zgonów wśród osób z cukrzycą są powikłania sercowo-

naczyniowe. Konsekwencjami nieleczonej lub źle kontrolowanej glikemii jest utrzymujący się 

przewlekle podwyższony poziom glukozy we krwi, który prowadzi do rozwoju licznych 

powikłań o podłożu mikro i makro naczyniowym. Szacuje się, że z powodu tych powikłań 

umiera od 50 do 70% diabetyków. Do najczęstszych makroangiopatii należą: nadciśnienie 

tętnicze, choroba niedokrwienia serca oraz zawał mięśnia sercowego.  
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Wyniki badania przeprowadzonego województwie mazowieckim w 2012 roku w ramach 

Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy na 1 500 osobowej populacji potwierdziło,  

iż mimo znacznego rozwoju współczesnej medycyny cukrzyca typu II w dalszym ciągu jest 

diagnozowana w zaawansowanym stadium [6]. 

 

W badaniu przeprowadzonym na terenie Mazowsza w ramach Narodowego Programu 

Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012. Na 1 510 przebadanych osób w wieku 

powyżej 45 lat, cukrzycę de nowo rozpoznano u 121 osób (8%), a stan przedcukrzycowy  

u 337 osób (22,3%). Wśród pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą u znacznego odsetka  

w chwili rozpoznania choroby stwierdzono obecność przewlekłych jej powikłań 

(m.in. makroangiopatii- u 11,6%, retinopatii- u 10,7%, neuropatii- u 19%) [15].  

Uzyskane wyniki potwierdzają ogromną rangę problemu, jaki stanowi cukrzyca 

na Mazowszu, tym bardziej, że według wykazów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) 

to właśnie województwo mazowieckie jest województwem, w którym liczba chorych 

na cukrzycę jest najwyższa w Polsce i przekracza 180 tysięcy [10]. 

Biorąc pod uwagę sugestie IDF, zamieszczone w DIABETES ATLAS UPDATE w 2014 r., 

należy zakładać, że liczba ta jest również bardzo niedoszacowana, a rzeczywista liczba chorych 

na cukrzycę na terenie Mazowsza kształtuje się na poziomie 300 tys. mieszkańców [9].  

 

Poniżej wskazano dane pozyskane z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

dotyczącego ilości udzielonych porad w poszczególnych poziomach opieki zdrowotnej, 

w zakresie rozpoznania cukrzycy. 

 

Tabela 1. Liczba porad z wybranymi rozpoznaniami związanymi z leczeniem cukrzycy 

udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2013-2015 

Rozpoznanie 

Liczba udzielonych porad w POZ 
w latach: 

2013 2014 2015 

E10 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, w tym: 95 747 93 597 79 369 

E10.2 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI) 

27 47 43 

E10.3 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI) 

59 94 97 

E11 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, w tym: 461 842 466 394 407 476 



19 

 

E11.2 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI) 

72 82 115 

E11.3 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI) 

76 137 206 

E14 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA 1 917 1 762 1 667 

O24 CUKRZYCA W CIĄŻY, w tym: 221 307 374 

O24.4 CUKRZYCA POJAWIAJĄCA SIĘ W CIĄŻY 40 74 76 

Razem 559 727 562 060 488 886 
Źródło: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ. 

 

Tabela 2: Liczba porad z wybranymi rozpoznaniami związanymi z leczeniem cukrzycy 

udzielonych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w latach 2013-2015 

Rozpoznanie 

Liczba udzielonych porad w AOS 
w latach: 

2013 2014 2015 

E10 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, w tym: 61 123 61 517 61 398 

E10.2 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI) 

617 802 733 

E10.3 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI) 

1 042 1 065 1 126 

E11 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, w tym: 213 554 220 083 220 053 

E11.2 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI) 

1 115 1 484 1 765 

E11.3 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI) 

2 476 2 775 3 345 

E14 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA 564 621 626 

O24 CUKRZYCA W CIĄŻY, w tym: 9 938 10 841 10 849 

O24.4 CUKRZYCA POJAWIAJĄCA SIĘ W CIĄŻY 3 781 4 161 4 338 

Razem 285 179 293 062 292 926 
Źródło: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ. 

 

Tabela 3: Liczba hospitalizacji z wybranymi rozpoznaniami związanymi z leczeniem 

cukrzycy zrealizowanych w latach 2013-2015 – oddziały szpitalne 

Rozpoznanie 
Liczba hospitalizacji w latach: 

2013 2014 2015 

E10 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, w tym: 6 307 5 851 5 710 

E10.2 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI) 

455 466 445 

E10.3 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI) 

167 147 31 
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E11 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, w tym: 6 401 5 562 5 592 

E11.2 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI) 

738 742 731 

E11.3 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA  
        (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI) 

103 210 210 

E14 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA 195 175 119 

O24 CUKRZYCA W CIĄŻY, w tym: 3 096 3 383 3 049 

O24.4 CUKRZYCA POJAWIAJĄCA SIĘ W CIĄŻY 3 004 3 306 2 970 

Razem 15 999 14 971 14 470 
Źródło: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ. 

c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja 
kwalifikująca się do włączenia do programu 
Populacja całościowa zamieszkująca województwo mazowieckie wg danych GUS na dzień  

31 grudnia 2014 r. stanowi 5 334 511 osób. W tej grupie znajduje się 2 782 420 kobiet 

oraz 2 552 091 mężczyzn. Program kierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat 

niediagnozowanej w kierunku cukrzycy. Biorąc pod uwagę liczebność ww. grupy wiekowej 

(około 1 200 000 osób), częstość występowania cukrzycy wykazaną w aktualnych badaniach 

naukowych (około 25% populacji) można przyjąć, że na Mazowszu żyje około 300 000 

diabetyków. W tej grupie około 75 000 osób (25%) jest nieświadome swojej choroby. 

d. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze 
szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
Świadczenia gwarantowane w zakresie opieki zdrowotnej ukierunkowane są na diagnostykę 

schorzeń, leczenie oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy w chorobie. Badania 

laboratoryjne między innymi oznaczenie glukozy, jak również test obciążenia glukozą 

oraz oznaczenie hemoglobiny glikowanej, znajdują się wśród świadczeń medycznej 

diagnostyki laboratoryjnej, finansowanych ze środków publicznych, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w trakcie leczenia osób 

przewlekle chorych z rozpoznaną i potwierdzoną diagnostycznie cukrzycą, lekarz podstawowej 

opieki zdrowotnej monitoruje proces leczenia poprzez wykonywanie niezbędnych dla tego 

celu badań diagnostycznych, spośród badań określonych dla podstawowej opieki zdrowotnej 

wykazem badań diagnostycznych zawartym w części IV załącznika Nr 1 do ww. Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia. Chorzy na cukrzycę mogą korzystać z poradni diabetologicznych. W celu 
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poprawy jakości opieki nad pacjentami z rozpoznaną cukrzycą, NFZ wprowadził w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dedykowany produkt kontraktowy w postaci 

kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą (KAOS). 

Celem opieki w ramach KAOS – cukrzyca, nad wymienionymi grupami pacjentów, 

jest poprawa skuteczności leczenia cukrzycy, a tym samym zmniejszenie liczby hospitalizacji 

z powodu tej choroby i jej powikłań. Jest to pośrednia forma pomiędzy opieką szpitalną 

a świadczeniami poradni. Pacjent pozostaje tam pod opieką lekarzy posiadających 

specjalizację i wieloletnie doświadczenie w diabetologii, pielęgniarek z potwierdzonym stażem 

w tym zakresie oraz dietetyka. Pracownicy placówki są również przygotowani do prowadzenia 

edukacji zdrowotnej w zakresie cukrzycy. KAOS stanowi formę opieki koordynowanej – w jej 

ramach świadczeniodawca zapewnienia również konsultacje okulistyczne, kardiologiczne, 

neurologiczne, wynikające z ustalonego planu opieki, a także konsultacje chirurgiczne 

w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 

Jednym z elementów wchodzących w skład „Narodowego Programu Przeciwdziałania 

Chorobom Cywilizacyjnym” są kwestie prewencji i leczenia cukrzycy. Cukrzyca ze względu 

na masowość występowania i ciągły wzrost zachorowań, zarówno wśród osób starszych 

(po 50 roku życia), jak i wśród dzieci i młodzieży, nazywana jest „epidemią XXI wieku”. 

Cukrzyca stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w każdym wieku, jest jedną 

z najczęstszych występujących chorób przewlekłych, a jej leczenie jest procesem ciągłym, 

złożonym i niezwykle drogim.  

 

W ramach programów zdrowotnych adresowanych do osób chorych na cukrzycę, ze środków 

znajdujących się w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowany był program zdrowotny 

pn.: „Program Prewencji Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008”. W ramach programu 

skupiono się głównie na wdrażaniu Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych) i Rejestr Wieku 

Rozwojowego (dzieci i młodzieży).  

Zagadnienia oparte na rejestrach obejmowały między innymi następujące kwestie:  

• epidemiologię wszystkich typów cukrzycy z możliwością oceny dokładnej dystrybucji 

zachorowalności i chorobowości w poszczególnych podgrupach populacji,  
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• jakość leczenia cukrzycy – dokładną ocenę kryteriów wyrównania glikemii, ciśnienia 

tętniczego, gospodarki lipidowej, wagi ciała, itp., 

• aktualny model terapii cukrzycy z uwzględnieniem rodzajów stosowanych preparatów 

ich dawek, ilości przepisywanych recept, 

• obecność chorób towarzyszących i sposobów ich leczenia, 

• częstość zlecanych badań w odniesieniu do zaleceń postępowania. 

 

Wprowadzenie rejestrów, zarówno dla dorosłych, jak i dla wieku rozwojowego miało na celu 

dokonanie przekrojowej oceny stanu opieki diabetologicznej w Polsce oraz prognozy trendów 

epidemiologicznych cukrzycy i jej powikłań, a także związanych z tym planowanych zmian 

nakładów finansowych [7]. 

 

W 2011 roku do życia wszedł program „Narodowy Program Edukacji i Profilaktyki 

Diabetologicznej na rok 2012”, którego główny celem było zwiększenie świadomości i wiedzy 

społeczeństwa na temat cukrzycy oraz zmniejszenie występowania czynników ryzyka 

i tworzenia strategii do zapobiegania powstawania powikłaniom tej choroby. 

 

Dzięki sprawozdawczości prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej 

oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. z 2015 r. poz. 1867) [42] wiadomo, 

że na terenie województwa mazowieckiego w 2015 r. prowadzono zaledwie jeden program 

nastawionych na profilaktykę lub leczenie cukrzycy. Jego organizatorem była Gmina 

Skaryszew. 

e. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu 
Cukrzyca jest jedyną w historii chorobą niezakaźną, która została uznana przez ONZ jako 

choroba epidemiczna. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła ją  

wśród najpoważniejszych zagrożeń naszego wieku. Na całym świecie na cukrzycę choruje 

ponad 371 mln ludzi. W Polsce według danych szacunkowych liczba ta może przekraczać 

nawet 3 mln. Szacuje się, że ponad 25% chorych w Polsce nie wie, że choruje na cukrzycę.  
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Chorobę rozpoznaje się najczęściej dopiero wraz z pojawieniem się jej powikłań. Zazwyczaj 

stopień zaawansowania cukrzycy jest już na tyle duży, że prowadzi do poważnych 

konsekwencji zdrowotnych. Tak szybkie rozprzestrzenianie się cukrzycy jest wynikiem 

niezdrowego trybu życia oraz w dalszym ciągu zbyt niskiej świadomości choroby w populacji.  

 

Obecnie w Europie cukrzyca jest przyczyną jednego z dziewięciu przedwczesnych zgonów 

(615 tys. osób w 2012 roku) [3;10].  

W większości są to zgony osób między 50 a 60 rokiem życia [13]. Międzynarodowa Federacja 

Cukrzycy (IDF) ocenia, że z powodu cukrzycy rocznie umiera około 5 mln osób [14]. Według 

danych WHO prognozowana liczba zgonów między 2005 a 2030 r. w ogólnej populacji ulegnie 

podwojeniu [11]. Jeżeli przyjęte założenia urealnią się, to cukrzyca stanie się 7 najczęstszą 

przyczyną przedwczesnej śmierci spowodowanej chorobami niezakaźnymi.  

 

Cukrzyca nie ma tylko poważnej implikacji klinicznej, ale również ogromne konsekwencje 

społeczno-ekonomiczne, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym. W 2012 roku wartość leczenia 

szpitalnego chorych z rozpoznaną cukrzyca w grupie wiekowej 60+ wyniosła ponad 107 mln 

złotych, natomiast finansowanie świadczeń udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej wyniosło w tej grupie wiekowej blisko 41 mln złotych. Niepokojący jest fakt, 

że w porównaniu do populacji światowej polskie społeczeństwo jest nieco starsze i w związku 

z tym bardziej narażone na cukrzycę. Ponad 29% Polaków przekroczyło 55 r.ż.[10]. 

Uwzględniając ujemny przyrost naturalny (trend charakterystyczny dla większości państw 

starego kontynentu), liczba osób w wieku podeszłym w Polsce w dalszym ciągu będzie istotnie 

wzrastać. Mimo wysiłków podejmowanych przez instytucje ochrony zdrowia, lekarzy  

oraz stowarzyszeń diabetyków, cukrzyca pozostaje jednym z trudniejszych wyzwań  

dla współczesnej medycyny, a problemy związane z diabetologią wciąż czekają na skuteczne 

rozwiązania.  

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż objawy cukrzycy u osób w wieku podeszłym często są słabiej 

wyrażone niż u osób młodszych lub zamaskowane przez objawy innych chorób, co utrudnia 

i opóźnia rozpoznanie cukrzycy [14]. W związku z powyższym istnieje konieczność 

wykonywania badań przesiewowych w kierunku cukrzycy zwłaszcza u osób starszych.  
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Cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku i schyłkowej choroby nerek u osób 

w wieku produkcyjnym. Stanowi najczęstszą przyczynę amputacji kończyn dolnych, zwiększa 

ryzyko niedokrwiennej choroby serca i udaru mózgu 2–4-krotnie, zagraża rozwojowi płodu 

i powoduje obumarcie płodów. Hamuje rozwój osób młodych, ogranicza produktywność 

dorosłych i niszczy spokój osób w wieku podeszłym. Cukrzyca powoduje znaczne obciążenie 

ekonomiczne dla całego społeczeństwa, jak też dla chorych i ich rodzin. Jest odpowiedzialna 

za wykorzystanie 1/10 wszystkich wydatków na opiekę medyczną w skali całych państw. 

Cukrzyca, jako choroba cywilizacyjna i społeczna, wymaga systemowego podejścia poprzez 

tworzenie nowych międzynarodowych, krajowych i lokalnych programów zwalczania cukrzycy 

[7]. 
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2. Cele programu 

a. Cel główny 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego,  

uzyskana poprzez przeprowadzenie w latach 2017-2019 działań edukacyjnych z zakresu 

diabetologii oraz badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy. 

b. Cele szczegółowe 
• zwiększenie poziomu wykrywalności cukrzycy wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego w latach 2017-2019, 

• zmniejszenie częstości występowania powikłań cukrzycy w latach 2017-2019 wśród 

mieszkańców województwa mazowieckiego, 

• propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez walkę z nadwagą, promowanie zdrowego 

odżywiania się oraz regularnej aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego w wieku powyżej 60 r.ż. 

c. Oczekiwane efekty 
• objęcie profilaktyką pierwotną w kierunku cukrzycy co najmniej 50% zaplanowanej 

populacji docelowej mieszkańców województwa mazowieckiego powyżej 60 r.ż., 

• zwiększenie o 20% poziomu wykrywalności cukrzycy wśród mieszkańców 

województwa mazowieckiego, 

• zmiana nawyków żywieniowych, trybu życia i ograniczenie czynników ryzyka 

zmniejszających ryzyko wystąpienia cukrzycy u uczestników programu, 

• zwiększenie poziomu wiedzy na temat cukrzycy w grupach docelowych, 

• wzrost świadomości dotyczącej profilaktyki tej choroby w grupach docelowych, 

• zmiana nastawienia mieszkańców województwa mazowieckiego do potrzeby 

wprowadzenia działań zapobiegawczych oraz leczniczych w cukrzycy. 

d. Mierniki efektywności 
• liczba mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy wzięli udział w programie, 

• długookresowe wskaźniki występowania cukrzycy wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego, 

• ocena jakości udzielanych świadczeń poprzez weryfikację ankiet wypełnionych 

przez uczestników programu, 
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• liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie, 

• liczba wykonanych badań oznaczenia glikemii przygodnej, 

• liczba wykonanych badań oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c, 

• liczba osób, które skierowano do dalszego leczenia cukrzycy w ramach AOS, 

• liczba personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach, 

• liczba osób uczestnicząca w działaniach edukacyjnych w ramach akcji promocji 

zdrowia. 
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3. Adresaci programu 

a. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe 
Program kierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat. Populacja ta liczyła w roku 2014  

w województwie mazowieckim 1 209 622 osoby. Biorąc pod uwagę liczebność ww. grupy 

wiekowej, częstość występowania cukrzycy wykazaną w aktualnych badaniach naukowych 

można przyjąć, że na Mazowszu żyje około 300 000 cukrzyków, z tego około 75 000 jest 

nieświadomych swojej choroby. Ta grupa zostanie objęta diagnostyką oraz działaniami 

edukacyjnymi [9; 31].  

Posiadane środki finansowe umożliwiają przystąpienie do programu do 64% osób z docelowej 

populacji spełniającej kryteria włączenia. 

W obszarze działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących cukrzycy adresatami wsparcia 

będzie ogół mieszkańców powyżej 60 r.ż. województwa mazowieckiego, w tym pośrednio 

rodziny osób uczestniczących w programie. 

W obszarze działań szkoleniowych personelu medycznego adresatami wsparcia będą lekarze 

i pielęgniarki POZ pracujące w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie 

województwa mazowieckiego. 

Według danych z centrali NFZ z lutego 2016 r. w całym kraju umowy POZ są realizowane 

łącznie przez 32 292 lekarzy, w województwie mazowieckim podpisano w 2016 r. 861 umów 

z 813 świadczeniodawcami. Liczbę lekarzy w poszczególnych województwach zgłoszonych 

do realizacji świadczeń w ramach POZ zawiera rycina 2. W województwie mazowieckim 

świadczeń lekarzy POZ udziela 4 184 lekarzy [40]. 
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Rycina 2. Liczba lekarzy w poszczególnych województwach zgłoszonych do realizacji 

świadczeń w ramach POZ 

Źródło: „Podstawowa opieka zdrowotna potencjał i jego wykorzystanie (zarys analizy)” Narodowy 

Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie [4]. 

 

W 2015 roku, w skali kraju zawarto 6 393 umów na realizację świadczeń pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej. W województwie mazowieckim podpisano w 2015 r. 665 

umów z 1 001 świadczeniodawcami. W województwie mazowieckim świadczeń pielęgniarek 

POZ udziela 3 022 osób [40]. 

b. Tryb zapraszania do programu 
Kluczowym założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby osób z populacji 

docelowej i uzyskanie wysokiej frekwencji. W celu realizacji tego założenia zostanie 

przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców z populacji 

docelowej zachęcająca do aktywnego udziału w akcji. Mieszkańcy województwa 

mazowieckiego będą informowani o programie za pośrednictwem lokalnych i regionalnych 

mediów, takich jak np. prasa, strony internetowe samorządów lokalnych oraz lokalne fora 

internetowe.  

Ponadto zostaną wykorzystane narzędzia konwencjonalnej reklamy, takie jak plakaty i ulotki.  
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Szczególną uwagę ze względu na grupę wiekową stanowiącą populację I grupy docelowej 

w programie skieruje się na informowanie o akcji poprzez Uniwersytety Trzeciego Wieku  

oraz inne organizacje zrzeszające te osoby. 

W ramach rekrutacji adresatów programu beneficjent może nawiązać współpracę 

m.in. z: poradniami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnymi poradniami 

specjalistycznymi (AOS) i innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami 

pomocy społecznej (OPS), miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie (MOPR), powiatowymi 

centrami pomocy rodzinie (PCPR), organizacjami pozarządowymi i parafiami. Na podjęcie 

decyzji o przystąpieniu do programu będą miały wpływ m.in. prowadzone działania 

informacyjno-edukacyjne, kampanie i akcje propagujące korzyści z prowadzenia wczesnej 

diagnostyki w kierunku rozpoznania cukrzycy i związane z nią zagrożenia i powikłania. 

Opcjonalnie będą mogły być przekazywane informacje o programie między innymi w ramach 

większych wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.  

Wybór konkretnych sposobów dystrybucji i rozpowszechnienia informacji o programie zależny 

będzie od tego jakie narzędzia zaproponuje beneficjent w swoim projekcie. 
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4. Organizacja programu 
Projekty złożone przez beneficjów będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi 

w ramach konkursu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Mazowieckiego.  

Interwencje w ramach Programu mają być prowadzone zgodnie z rozdziałem 5.4. Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 [41]. 

a. Etapy organizacyjne programu 
Pierwszym etapem programu będzie akcja informacyjna. Drugą część programu będzie 

stanowił cykl konsultacji lekarskich i działań edukacyjnych dla pacjentów w formie tzw. akcji 

promocji zdrowia. Trzecią część będą stanowiły szkolenia prowadzone wśród personelu 

medycznego dotyczące diabetologii. 

Moduł I – akcja informacyjna 
Prowadzona będzie na zasadach opisanych w punkcie 3 dotyczącym adresatów programu. 

Grupa docelowa zostanie poinformowana o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach 

organizacyjnych akcji. 

Moduł II – konsultacje lekarskie i działania edukacyjne 
Prowadzone wśród osób z I grupy docelowej, spełniających kryteria włączenia do programu. 

Zostaną przeprowadzone następujące interwencje: 

• oznaczenie glikemii przygodnej, 

• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u pacjentów z wynikiem glikemii 

przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l), 

• pomiar wskaźnika BMI – Body Mass Index oraz wskaźnika talia-biodro (WHR – Waist-

Hip Ratio), 

• pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

• ocena wykrytych powikłań cukrzycy, 

• konsultacja lekarska, 

• działania edukacyjne prowadzone podczas wykładów dotyczące w szczególności diety 

i aktywności fizycznej. 

Diagnostyka będzie poszerzona o działania edukacyjne. Interwencje z zakresu promocji 

zdrowia będą adresowane nie tylko do osób objętych diagnostyką zaproponowaną 
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w programie ale także tych diabetyków, którzy będą już pod kontrolą lekarza, ale będą 

zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy oraz powiększeniem potencjału zdrowotnego. 

Ze względu na siłę oddziaływania na grupę docelową beneficjenci powinni dążyć 

do zorganizowania akcji każdej gminie na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowo 

powinna zostać zorganizowana akcja każdym powiecie akcja o charakterze powiatowym.  

Moduł III - szkolenia personelu medycznego 
Prowadzone wśród lekarzy i pielęgniarek POZ pracujących w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego. W trakcie tych działań 

poruszone zostaną zagadnienia dotyczące badań diabetologicznych, metod edukacji 

zdrowotnej oraz postępów w diabetologii.  

b. Planowane interwencje 
Program będzie realizowany w oparciu o warunki określone w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez beneficjentów 

wybranych w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie obowiązującego Harmonogramu 

naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Program kierowany jest do wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego w wieku 

powyżej 60 r.ż., w szczególności w zakresie działań opisanych w ramach modułów I i II, oraz 

do personelu medycznego w zakresie działań opisanych w ramach modułów I i III. 

Za realizację projektów odpowiadają beneficjenci wybrani w drodze konkursu. Projekty mogą 

być realizowane w partnerstwie. W ramach każdego projektu musi być zaangażowany  

co najmniej jeden podmiot wykonujące działalność leczniczą, który będzie pełnił rolę lidera 

bądź partnera.  

W ramach każdego projektu, zrealizowane zostaną wszystkie etapy zakładane w programie. 

Zaplanowane interwencje będą prowadzone na obszarze województwa mazowieckiego 

 przez beneficjentów wybranych w drodze konkursu, ogłoszonym zgodnie z ustawą z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 [30]. 

Projekty będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w ramach konkursu 

przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
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Moduł I - akcja informacyjna 
Prowadzona będzie na zasadach opisanych w punkcie 3 dotyczącym adresatów programu. 

Grupy docelowe zostaną poinformowane o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach 

organizacyjnych akcji. Zostaną rozprowadzone także materiały informacyjne zawierające dane 

dotyczące podstawowych objawów a także krótko- i dalekosiężnych skutków nieleczonej 

cukrzycy. 

W celu maksymalizacji efektów programu działania informacyjne realizowane mogą być 

na każdym jego etapie, przy wykorzystaniu najbardziej popularnych i dostosowanych 

do adresatów narzędzi. Przedsięwzięcia mogą być prowadzone przy udziale podmiotów 

aktywizujących społeczeństwo (np. media, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, 

kluby sportowe, koła animacji fizycznej itp.). 

Moduł II - konsultacje lekarskie i działania edukacyjne 
Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej (moduł I) z I grupy docelowej winny zgłosić się 

(na podstawie samoobserwacji objawów) osoby, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego 

etapu postępowania.  

Akcja promocji zdrowia będzie polegała na prowadzeniu kompleksowych indywidualnych 

konsultacji wykonanych przez personel lekarski w kierunku wykrycia zaburzeń gospodarki 

węglowodanowej oraz działań edukacyjnych podczas wykładów dotyczących w szczególności 

diety i aktywności fizycznej. Działania te będą prowadzone rotacyjnie w poszczególnych 

jednostkach administracyjnych województwa mazowieckiego – gminach, powiatach. 

Założeniem programu jest, że akcje promocji zdrowia odbędą się w każdej gminie na 

Mazowszu. Dodatkowo przeprowadzona zostanie akcja o charakterze powiatowym w każdym 

powiecie. Beneficjent na etapie składania projektu wskazuje obszar, który ma zamiar objąć 

swoim projektem.  



33 

 

 

Tabela.4. Rodzaje jednostek samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego 

oraz ich liczebność 

Rodzaj JST Liczebność 

Powiaty 
Miasta na prawach powiatu 5 

42 
powiaty ziemskie 37 

Gminy 

miejskie 35 

314 miejsko-wiejskie 50 

wiejskie  229 

Suma 356 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne oraz liczbę ww. jednostek administracji 

samorządowej zostanie przeprowadzone około 400 akcji promocji zdrowia. Zakłada się, 

iż w miastach na prawach powiatu i w powiatach, ze względu na większą liczbę mieszkańców 

będzie konieczność zorganizowania co najmniej dwóch akcji. 

Dzięki działaniom informacyjnym osoby dorosłe będą mogły wziąć udział w programie 

na zasadzie samodzielnego zgłoszenia i skorzystać z konsultacji lekarskich, wykonywanych np. 

w mobilnych punktach, organizowanych w ramach większych wydarzeń sportowych, 

rekreacyjnych lub kulturalnych. 

Działania z zakresu diagnostyki diabetologicznej są adresowane do osób dotychczas 

nie objętych tego typu działaniami.  

W zaplanowanych interwencjach z zakresu promocji zdrowia będą mogły wziąć dodatkowo 

udział wszystkie chętne osoby chore na cukrzycę bez względu na to, czy są już pod opieką 

diabetologia, czy też nie. Jedynym kryterium będzie wiek powyżej 60 lat.  

 

W ramach konsultacji lekarskiej i działań edukacyjnych zostaną przeprowadzone 

następujące interwencje: 

• oznaczenie glikemii przygodnej, 

• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u pacjentów z wynikiem glikemii 

przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l), 



34 

 

• pomiar wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index) oraz wskaźnika talia-biodro 

(WHR – Waist-Hip Ratio), 

• pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

• ocena wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, 

• konsultacja lekarska, 

• wykłady dla pacjentów dotyczące w szczególności diety i aktywności fizycznej – będą 

one miały charakter około 90 minutowych prelekcji, 

podczas wykładu będą przekazane: 

• materiały edukacyjne oraz informacyjne, 

• w miarę dostępności jako działanie fakultatywne mogą być przekazywane 

gadżety np. typu opaska silikonowa na rękę z napisem MAM CUKRZYCĘ - 

opaska taka może pomóc w sytuacji utraty przytomności lub zagrożenia 

życia. 

Wykłady będą dotyczyły podstawowych problemów związanych z cukrzycą (czynniki ryzyka, 

powikłania, profilaktyka oraz leczenie cukrzycy, konsultacje dietetyczne i poradnictwo 

żywieniowe, rola aktywności fizycznej). Wykłady będą dostosowane do potrzeb 

i charakterystyki populacji docelowej, tak aby uzyskać widoczne efekty zdrowotne. 

 

Osoby u których w trakcie badania wystąpi podwyższony poziom glukozy lub inne wskaźniki 

wskazującymi na występowanie cukrzycy lub zagrożenia zdrowia otrzymają rekomendację 

udania się do poradni AOS, w celu wykonania dalszych badań i potwierdzenia diagnozy, 

w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

Działania edukacyjne mogą być realizowane np. na bazie spotkań integracyjnych, 

które skupiać będą mieszkańców regionu z grupy docelowej. Podobnie mogą być realizowane 

na bazie szeroko zakrojonych przedsięwzięć (np. kampanii medialnych, pikników, pogadanek 

edukacyjnych, warsztatów, w tym wspólnego gotowania, poradnictwa/szkoleń, wydarzeń 

rekreacyjno-sportowych) lub przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi przekazu 

dla kreowania prawidłowych zachowań zdrowotnych. Informacje na temat korzyści 

wynikających z prowadzenia zdrowego stylu życia (np. prawidłowego żywienia, aktywności 

fizycznej), przeciwdziałania cukrzycy, zasad utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej, w tym 
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fizycznej mogą zostać rozpropagowane w lokalnych instytucjach (m.in. w: przychodniach, 

kościołach, domach kultury, ośrodkach pomocy społecznej, szkołach). 

Wszystkie osoby z grupy docelowej zainteresowane tematyką poruszaną w programie będą 

mogły zostać objęte działaniami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie uświadamiania 

zagrożeń wynikających z występowania cukrzycy i jej powikłań oraz zapoznane z zasadami 

zdrowego odżywiania (np. poprzez udostępnienie ulotki, pogadankę). Ich celem będzie 

m.in. uświadomienie odbiorcom zagrożeń wynikających z prowadzenia niewłaściwego trybu 

życia oraz propagowanie potrzeby dbania o sylwetkę, zarówno pod kątem zdrowotnym, 

jak i estetycznym.  

Moduł III - szkolenia personelu medycznego 
Prowadzone będą w dwóch grupach:  

• wśród lekarzy POZ, 

• wśród pielęgniarek POZ, 

pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa 

mazowieckiego. 

Szkolenia prowadzone w formie wykładów będą pozwalały na przekazanie kompleksowej 

i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii. Szkolenia będą prowadzone w ramach akcji promocji 

zdrowia i będą stanowiły ostatni etap tych wydarzeń. Będą prowadzone dwutorowo: 

jednocześnie będą prowadzone zajęcia dla lekarzy a także pielęgniarek w taki sposób  

aby przekazywana wiedza była dostosowana w najwyższym stopniu do potrzeb grupy 

odbiorców. 

Tematyka wykładów będzie obejmowała najnowsze dane i wytyczne naukowe rozpoznania, 

diagnostyki i postępowania z pacjentem zagrożonym lub już chorym na cukrzycę, 

tak aby zminimalizować wystąpienie powikłań i jak najszybciej objąć go najskuteczniejszą 

opieką medyczną. 

Wykłady będą miały na celu umożliwienie odbycia szkolenia wysokospecjalistycznego 

dotyczącego cukrzycy w miejscu udzielania świadczeń, bez konieczności udawania się 

na kursy. Ułatwi to lekarzom i pielęgniarkom udzielającym świadczeń w POZ zdobycia wiedzy 

na najwyższym poziomie merytorycznym.  
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Ukończenie procesu szkoleniowego będzie kończyło się wystawieniem certyfikatu 

poświadczającego uzyskanie wiedzy i umiejętności wczesnego rozpoznania cukrzycy. 

Co pewien czas możliwa będzie do przeprowadzenia weryfikacja wiedzy mająca utrzymać 

wysoki poziom kompetencji uczestników oraz określić stopień zapoznawania się z nowościami 

w dziedzinie diabetologii.  

c. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników 
Kryteria włączenia do programu dla I grupy docelowej:  

1. wiek powyżej 60 r.ż., 

2. miejsce zamieszkania (zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego) - województwo 

mazowieckie,  

3. deklaracja, że nie było się dotychczas diagnozowanym w kierunku cukrzycy, 

4. podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie. 

Wszystkie kryteria włączenia do programu muszą być spełnione jednocześnie. 

 

Kryteria włączenia do programu dla II grupy docelowej:  

1. wykonywanie zawodu lekarza lub pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą w zakresie POZ na terenie województwa mazowieckiego, 

2. posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, 

3. wyrażenie zgody na udział w szkoleniu. 

Wszystkie kryteria włączenia do programu muszą być spełnione jednocześnie. 

d. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu 
Świadczenie w postaci uczestnictwa w działaniach edukacyjnych oraz wykonania badania 

otrzyma każdy mieszkaniec spełniający kryteria włączenia do programu. Akcja będzie miała 

charakter ciągły i będzie się odbywała w cyklu rocznym. Konkretny termin przeprowadzenia 

akcji promocji zdrowia będzie wynikał z kwestii organizacyjnych. Sugeruje się ich połączenie  

z innymi wydarzeniami (np. sportowymi, kulturalnymi) odbywającymi się w danej 

gminie/powiecie. Działania takie znacząco wpłyną na frekwencję i umożliwią realizację 

założonych celów. 

Realizowane w programie świadczenia są bezpłatne i dobrowolne. Przeprowadzenie 

interwencji w ramach programu w środowisku lokalnym zwiększy zgłaszalność do udziału 

w planowanych działaniach. 
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Działania szkoleniowe przewidziane dla personelu medycznego będą również odbywały się 

na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i będą połączone czasowo 

z działaniami akcji promocji zdrowia. Dostęp do nich będzie miała każda osoba z personelu 

medycznego (lekarze, pielęgniarki) pracująca na terenie województwa mazowieckiego, 

która zgłosiła chęć udziału w tym module. 

e. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi 
finansowanymi ze środków publicznych  
Zaplanowane w programie interwencje będą stanowić uzupełnienie świadczeń zdrowotnych 

oferowanych w ramach NFZ. 

Zgodnie z zaleceniami klinicznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczącymi 

postępowania u chorych na cukrzycę z 2016 r. zostanie oznaczona glikemia przygodna. 

Następnie u osób z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) zostanie 

wykonane oznaczanie hemoglobiny glikowanej HbA1c. 

Obecnie w ramach świadczeń finansowych przez NFZ lekarz POZ nie może zlecić pacjentowi 

badania oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c. Należy pamiętać, iż w porównaniu do 

oznaczenia glikemii przygodnej, na wynik oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c nie ma 

wpływu pora dnia pobrania materiału do badania oraz wcześniej spożyte przez badanego 

posiłki i płyny. W związku z tym oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c zostało 

zaplanowane jako drugi ostatni etap badania przesiewowego. 

Osoby, których wyniki przeprowadzonych badań będą wskazywały na problem zdrowotny 

zostaną skierowane na dalszą, pogłębioną diagnostykę oraz leczenie w ramach NFZ. 

Wartością dodaną interwencji są działania edukacyjne skierowane do grup ryzyka oraz 

personelu medycznego. 

f. Spójność merytoryczna i organizacyjna 
Niniejszy regionalny program dotyczy problemu, który nie jest objęty analogicznymi 

programami opracowywanymi, wdrażanymi, realizowanymi i finansowanymi przez NFZ 

oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, określonych w art. 48 Ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ma zatem jego odpowiednika 

w zakresie świadczeń gwarantowanych. Należy jednak podkreślić, że jego zakres merytoryczny 

oraz organizacyjny oparty jest na aktualnych podstawach naukowych i nie budzi zastrzeżeń. 
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g. Sposób zakończenia udziału w programie i możliwość kontynuacji 
otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu 
W przypadku osób z grupy docelowej w wieku 60 lat i więcej kompletne uczestnictwo 

w programie polega na udziale w cyklu badań diagnostycznych oraz działań edukacyjnych 

mającym na celu wykrycie oraz profilaktykę cukrzycy. Uczestnicy programu będą mogli 

skorzystać z pełnego cyklu działań edukacyjnych zaplanowanych w niniejszym programie.  

Osoby, u których stwierdzone zostanie podwyższone stężenie glukozy we krwi lub w razie 

wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia, zostaną poinformowane o konieczności 

i możliwości dalszego postępowania (uszczegółowienie diagnostyki) i leczenia 

specjalistycznego w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ. 

Przerwanie udziału jest możliwe na każdym etapie akcji. Może to mieć miejsce na życzenie 

uczestnika. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie na piśmie, które będzie dołączone 

do dokumentacji medycznej powstającej w trakcie programu. 

W przypadku szkoleń personelu medycznego udział w programie polega na uczestnictwie 

w wykładach i warsztatach dotyczących aktualnych zagadnień z zakresu diabetologii.  

h. Bezpieczeństwo planowanych interwencji 
Program badań w ramach akcji promocji zdrowia będzie realizowany przez beneficjenta. 

Działania przewidziane w Programie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich 

wymogów wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa. Wyroby medyczne 

stosowane podczas interwencji będą spełniały kryteria bezpieczeństwa oraz normy 

wyznaczone dla tego typu świadczeń [26; 27]. Personel będzie spełniał wymogi gwarantujące 

fachowość i bezpieczeństwo wszystkich działań [28]. 

Beneficjentami projektu zostaną podmioty, które zagwarantują bezpieczeństwo planowanych 

interwencji, pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie 

poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do ochrony danych 

osobowych i tajemnicy lekarskiej. Interwencje będą prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą 

medyczną, sprawdzone klinicznie. Prowadzone w programie badania muszą odbywać się  

z zachowaniem prawa do intymności. 

i. Kompetencje i warunki niezbędne do realizacji programu 
Beneficjenci realizujący projekty w ramach programu powinny posiadać kompetencje 

oraz zasoby kadrowe i infrastrukturę, które zapewnią pełną realizację programu. Beneficjenci 
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powinni dysponować odpowiednim zapleczem do realizacji programu, warunkującym 

uzyskanie założonych celów i wskaźników programu.  

Beneficjent musi zapewnić wymaganą kadrę (lekarze specjaliści lub lekarze w trakcie 

specjalizacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie diabetologia 

lub choroby wewnętrzne lub endokrynologia mający doświadczenie w zakresie diabetologii 

potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego) oraz sprzęt niezbędnym do wykonywania 

interwencji medycznych zaplanowanych w programie. Działania edukacyjne będzie 

poprowadzić wykwalifikowany personel spełniające wymogi opisane w „Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. Beneficjent zostanie też zobowiązany do posiadania 

zasobów technicznych niezbędnych do realizacji powierzonego zadania (m.in. komputer, 

rzutnik, tablica itp.). 

Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona 

i przechowywana w siedzibie beneficjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych [25; 29;]. 

 

Warunki szczegółowe realizacji procedur dla I grupy docelowej w ramach 

programu 

1. Wymagania formalne:  

• program będzie realizowany przez beneficjentów wyłonionych w drodze konkursu. 

2. Personel w miejscu realizacji programu: 

• lekarze specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa w dziedzinie: 

a. diabetologia lub  

b. choroby wewnętrzne lub 

c. endokrynologia mający doświadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone przez 

konsultanta wojewódzkiego. 

3. Zapewnienie przez beneficjenta w ramach programu: 

• konsultacji lekarskich; 

• wykonania badania oznaczenia glikemii przygodnej; 

• wykonania badania oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c. 
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4. Organizacja udzielania procedur w miejscu realizacji programu: 

• pokój spotkań indywidualnych, pokój spotkań grupowych lub sala konferencyjna 

na potrzeby działań edukacyjnych; 

• gabinet lekarski na potrzeby badań pacjentów. 

5. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: 

• waga do pomiarów masy ciała; 

• miara lub centymetr krawiecki do pomiarów antropometrycznych; 

• komputerowe urządzenia do elektronicznej archiwizacji danych klinicznych.  

6. Fakultatywne wymagania: 

• certyfikaty lub udokumentowane stosowanie standardów i rekomendacji Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego;  

• posiadanie udokumentowanego wewnętrznego systemu zarządzania jakością, w tym: 

udokumentowane posiadanie ustalonych procedur mających na celu ochronę informacji 

pozyskiwanej w trakcie realizacji procedur medycznych. 

• posiadanie urządzenia służącego do oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c. 

Warunki szczegółowe realizacji procedur dla II grupy docelowej w ramach 
programu 
1. Wymagania formalne:  

• program będzie realizowany przez beneficjentów wyłonionych w drodze konkursu. 

2. Personel w miejscu realizacji programu: 

• lekarze specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa w dziedzinie: 

a. diabetologia lub  

b. choroby wewnętrzne lub 

c. endokrynologia mający doświadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone 

przez konsultanta wojewódzkiego. 

3. Zapewnienie przez beneficjenta w ramach programu dostępu do: 

• sprzętu komputerowego z możliwością prezentacji danych multimedialnych; 

• rzutnik, tablica. 

4. Organizacja udzielania procedur w miejscu realizacji programu: 

• pokój spotkań grupowych lub sala konferencyjna na potrzeby szkolenia. 
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5. Fakultatywne wymagania: 

• certyfikaty lub udokumentowane stosowanie standardów i rekomendacji Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego;  

• doświadczenie organizacyjne i zasoby kadrowe i merytoryczne w przeprowadzeniu 

szkoleń dla personelu medycznego. 

j. Dowody skuteczności planowanych działań  

Opinie ekspertów klinicznych 
„Spada w naszym kraju liczba osób z niewykrytą cukrzycą. Przed 10 laty na każdy przypadek 

wykrytej choroby przypadał jeden, który nie został jeszcze zdiagnozowany. Z najnowszego 

opracowania wynika, że niewykryta jest jeszcze jedna czwarta chorych. Jest to zasługa 

wprowadzenia badań przesiewowych polegających na kierowaniu pacjentów przez lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej na badania poziomu glukozy we krwi.”- powiedział 

Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztof Strojek [16]. 

„Najbardziej zagrożonymi na zachorowania są osoby z czynnikami ryzyka takimi jak: otyłość, 

choroba wieńcowa, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, a także kobiety, które przeszły cukrzycę 

ciążową lub urodziły dziecko powyżej czterech kilogramów” – powiedział prof. Waldemar 

Karnafel [17]. 

„Badania pokazują, że jeżeli w rodzinie na otyłość chorują obydwoje rodzice, to ryzyko 

że dziecko będzie otyłe sięga 80 proc. Jeśli jeden rodzic jest otyły to ryzyko to wynosi 40 proc., 

a gdy rodzice mają prawidłową wagę to ryzyko otyłości u dziecka wynosi 7 proc. W dużej 

mierze dziedziczenie otyłości wynika z rodzinnego sposobu życia i odżywiania się” – 

powiedziała dr hab. Katarzyna Cypryk [18]. 

Dr Gębska-Kuczerowska przypomniała, że na leczenie cukrzycy w Europie w 2010 roku wydano 

105,5 miliarda dolarów, co stanowi 28 proc. wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia. 

W 2030 roku wydatki te sięgną 124,6 miliardów dolarów [19]. 

„Cukrzyca, to choroba, którą już pod koniec XX wieku uważano za epidemię. Obecnie 

już wiemy, że to także epidemia XXI wieku. Mówiąc o chorobowości w Polsce, to na podstawie 

danych NFZ, wiemy, że wynosi ona 5,2% naszej populacji.”-„Cukrzyca nie boli. Wczesne 

powikłania także nie. Pacjent na początku dobrze widzi, natomiast już u tych pacjentów 

rozwijają się tzw. przewlekłe naczyniowe powikłania cukrzycy, które możemy podzielić  
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na makro i mikronaczyniowe. Makronaczyniowe to niestety choroba naczyniowa mózgu, czyli 

najczęściej udar. Jest to też choroba wieńcowa, czyli zawał serca i oczywiście choroby 

naczyniowe kończyn dolnych, które mogą się zakończyć amputacją” - powiedziała 

prof. Bandurska-Stankiewicz [20]. 

„Współczesna medycyna nie zna metod wyleczenia cukrzycy, dlatego tak istotne jest właściwe 

prowadzenie terapii tej przewlekłej choroby. Prawidłowe leczenie cukrzycy, oparte  

na indywidualizacji zaleceń, polega na utrzymywaniu prawidłowej glikemii, ciśnienia 

tętniczego i  parametrów gospodarki lipidowej oraz dążeniu do redukcji masy ciała. Niezbędna 

jest również cykliczna ocena występowania i progresji późnych powikłań choroby.”- mówi 

prof. Krzysztof Strojek [21]. 

Zalecenia, wytyczne i standardy postępowania w problemie zdrowotnym, którego 
dotyczy wniosek 
W  obecnie funkcjonującym modelu terapeutycznym edukacja teoretycznie zajmuje równie 

ważne miejsce jak farmakoterapia. Aby ten model stał się również praktyką, edukacja powinna 

stanowić element każdej wizyty lekarskiej, co postuluje Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 

i  co jest zgodne ze standardem opracowanym przez grupę roboczą ds. standardu powołaną 

przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. 

Edukacja diabetologiczna powinna być ustrukturyzowana i obejmować:  

• edukację wstępną rozpoczynaną w momencie diagnozy, zawierającą informacje 

na temat modyfikacji stylu życia oraz stosowania poszczególnych form terapii,  

• kontynuację edukacji w  ciągu pierwszego roku od diagnozy,  

• reedukację w oparciu o coroczną ocenę wiedzy pacjenta [21]. 

 

Najważniejszym dokumentem wydanym przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 

od 2005 roku są zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, w którym 

zostały opisane zalecenia dla 21 dziedzin medycznych, w których można spotkać pacjentów  

z cukrzycą. Co roku zalecenia są odnawiane i uzupełniane.  

Poniżej przedstawione są zalecenia z rozdziału pt.: „Edukacja” za 2016 rok: 

I Edukacja jest stałym, integralnym i niezbędnym składnikiem postępowania 

terapeutycznego w cukrzycy w trakcie każdej wizyty lekarskiej. Ponadto powinna być 

realizowana w ustrukturowany sposób, obejmując edukację w okresie rozpoczynania 
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terapii, a następnie reedukację, na podstawie corocznej oceny potrzeb szkoleniowych 

pacjenta bądź na jego prośbę. 

• Program edukacji pacjenta powinien być tworzony przy udziale chorego i jego lekarza 

oraz pozostawać w ścisłym związku i koordynacji z zalecanym sposobem leczenia 

cukrzycy. Pacjent jest aktywnym członkiem zespołu terapeutycznego.  

• Celem edukacji pacjenta jest wspieranie go w samodzielnym postępowaniu z cukrzycą 

(self-management training) oraz w modyfikacji stylu życia, ze względu na zalecany 

sposób odżywiania oraz aktywność fizyczną. W cukrzycy typu II szczególne znaczenie 

ma zagadnienie otyłości.  

II Udokumentowano skuteczność programów samodzielnego postępowania. Aktywnie 

angażują one uczestników w proces uczenia, dostosowując treść i formę do indywidualnej 

sytuacji i osobistych do- świadczeń uczestników szkolenia oraz motywują ich do stawiania 

sobie osobistych celów behawioralnych dotyczących leczenia, ustalanych w porozumieniu 

z lekarzem.  

• Zalecane są strategie zintegrowania samodzielnego postępowania w cukrzycy 

z codziennym sposobem życia. Mają one na celu wzmacnianie zdolności 

samostanowienia (empowerment) pacjentów i polegają na pomaganiu im w odkryciu 

oraz w stosowaniu ich wrodzonych i nabytych zdolności do bycia odpowiedzialnymi 

za własne życie. 

• Zalecane jest równoległe prowadzenie zindywidualizowanej edukacji oraz tworzenie 

grupowych programów edukacyjnych. Edukację powinny prowadzić odpowiednio 

przeszkolone osoby (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, natomiast w długoterminowej 

perspektywie należy dążyć do ukształtowania zawodu medycznego — edukatora 

diabetologicznego). W edukacji powinni brać również udział członkowie zespołu 

terapeutycznego, reprezentujący różne zawody medyczne. Potrzebne są programy 

edukacyjne dla osób, u których stwierdzono cukrzycę, oraz reedukacyjne 

dla pacjentów chorujących od dłuższego czasu. Przydatne jest proponowanie edukacji 

dla ich rodzin i bliskich.  

• W edukacji należy wykorzystywać współczesne technologie (DVD, internet).  

• Podstawę edukacji stanowi ustalenie indywidualnych celów postępowania w cukrzycy, 

z uwzględnieniem trudności specyficznych dla danej osoby. Program edukacji powinien 
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zawierać kształtowanie wpływu na przebieg choroby, ponieważ sama wiedza nie jest 

wystarczająca do optymalnego postępowania w cukrzycy.  

III Ramowy program edukacyjny powinien zawierać:  

• Wsparcie dotyczące zaakceptowania choroby, wzmacniania adekwatnej motywacji 

do leczenia, wzmacniania zdolności samostanowienia (empowerment).  

• Ustalanie i ocenianie indywidualnych celów terapeutycznych uwzględniających 

przebieg choroby, rokowanie, zalecone leczenie i sytuację życiową pacjenta.  

• Podstawowe wiadomości na temat choroby i jej leczenia (przyczyny, kliniczna 

charakterystyka, przebieg i rokowanie itp.).  

• Naukę technik samodzielnej, systematycznej obserwacji (self-monitoring — mierzenie 

stężenia glukozy we krwi, oznaczenie stężenia ciał ketonowych, pomiar ciśnienia 

tętniczego itp.) oraz postępowania w sytuacjach wymagających interwencji.  

• Wiadomości dotyczące rozpoznawania i leczenia komplikacji ostrych (hipoglikemia, 

infekcje, zawał serca, udar mózgu itp.) oraz przewlekłych (nefropatia/choroby nerek, 

retinopatia, neuropatia, zaburzenia erekcji, stopa cukrzycowa), a także czynników 

ich ryzyka (hiperlipidemia, nadciśnienie, palenie tytoniu itp.) oraz sposobów 

zapobiegania powikłaniom i chorobom związanym z cukrzycą. 

• Wiadomości na temat zdrowego odżywiania się i jego roli w leczeniu (w tym praktyczne 

informacje dotyczące zawartości węglowodanów w pokarmach, tworzenie planu 

żywienia, który uwzględnia indywidualne nawyki, potrzeby i strategie terapeutyczne 

itp.).  

• Wiadomości o wpływie ćwiczeń fizycznych na regulację stężenia glukozy we krwi (hipo- 

hiperglikemia itp.).  

• Informacje na temat postępowania w sytuacjach szczególnych (podróż, antykoncepcja, 

ciąża).  

• Prawa socjalne osób chorych na cukrzycę (praca, prawo jazdy, ubezpieczenie itp.).  

• Zasady korzystania z opieki zdrowotnej (częstość wizyt, badań kontrolnych), 

optymalne stosowanie się do zaleceń lekarskich.  

• Omówienie znaczenia problemów psychologicznych w postępowaniu z cukrzycą 

i możliwości opieki specjalistycznej [3]. 
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Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności kosztowej 
Powszechna edukacja pacjentów w zakresie prawidłowego odżywiania się i regularnej 

aktywności fizycznej, zwłaszcza w przypadku pacjentów z dodatkowymi- poza wiekiem- 

czynnikami rozwoju cukrzycy typu II (np. dodatni wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy, 

otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego, stan przedcukrzycowy) jest niezbędnym 

warunkiem skutecznej prewencji cukrzycy. Podjęte działania edukacyjne są w stanie w wielu 

przypadkach zapobiec rozwojowi cukrzycy albo opóźnić w czasie pojawienia się jawnej 

choroby. Wczesne postawienie rozpoznania cukrzycy, a w konsekwencji tego odpowiednio 

wczesne rozpoczęcie leczenia w warunkach ambulatoryjnych, a w razie konieczności 

skierowanie chorego do odpowiedniej placówki lecznictwa zamkniętego daje dobre 

wyrównanie cukrzycy i wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia przewlekłych powikłań 

choroby. Równie istotne jest wczesne rozpoznanie tych powikłań, które niejednokrotnie 

są obecne już w momencie postawienia diagnozy cukrzycy typu II, gdyż odpowiednio wczesne 

leczenie jest w stanie zahamować ich postęp lub istotnie go spowolnić. Powyższy program 

usprawniając i integrując opiekę zdrowotną w województwie mazowieckim nad starszymi 

pacjentami z cukrzycą typu II i osobami zagrożonymi ryzykiem wystąpienia tej choroby, 

przyniesie spektakularne korzyści w wymiarze klinicznym, społecznym i ekonomicznym. 

W  ostatnich latach na świecie opracowano i  wdrożono wiele programów edukacji 

diabetologicznej. Wykazano w  nich istotny wpływ edukacji diabetologicznej na poprawę 

wyrównania cukrzycy i jakości życia pacjentów, ocenianych przed i  po przeprowadzeniu 

szkolenia. Skuteczność ustrukturyzowanych programów została udokumentowana zarówno 

w przypadku edukacji grupowej, jak i indywidualnej. Edukacja przyczynia się do zmniejszenia 

częstości występowania epizodów hipoglikemii i  hiperglikemii, do lepszej kontroli glikemii, 

redukcji ciśnienia krwi i nadmiernej masy ciała, a także do poprawy wskaźników zaburzonej 

gospodarki lipidowej. Zmniejsza również ryzyko hospitalizacji, zdarzeń sercowo-naczyniowych 

i zgonów. Poza poprawą wskaźników fizjologicznych edukacja korzystnie oddziałuje na stan 

psychospołeczny pacjenta. W  wielu badaniach raportowano redukcję lęku i  depresji, wzrost 

zaufania do własnych kompetencji w  zakresie radzenia sobie z cukrzycą oraz wzrost poczucia 

zadowolenia i satysfakcji z życia. Edukacja diabetologiczna podnosi też gotowość pacjenta do 

podejmowania działań prozdrowotnych, wiąże się z poprawą przestrzegania zaleceń 

lekarskich dotyczących regularnego przyjmowania leków, stosowania odpowiedniej diety 

i podejmowania wysiłku fizycznego, poprawia współpracę z lekarzem. 
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Profesor Jan Tatoń z zespołem z Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Warszawie przeprowadził w  2001 roku badanie 

obejmujące 630 chorych poddanych edukacji terapeutycznej w zakresie zasad postępowania 

w cukrzycy oraz 642 pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie uczestniczyli w edukacji. W  grupie 

pacjentów przeszkolonych zaobserwowano zredukowany czas trwania hospitalizacji w ciągu 

roku, mniejszą liczbę śpiączki metabolicznej i ostrych objawów stopy cukrzycowej, wzrosła 

przy tym ponad dwukrotnie liczba kontaktów z lekarzem w poradni [21;22;23]. 

Informacje nt. podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w jednostce 
zgłaszającej program lub w innych jednostkach samorządu terytorialnego  
Fundacja Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą 

Naukową Fundacji Medicover postanowiła uruchomić Ogólnopolski Program Profilaktyki 

Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych "PoZdro!". Grupą docelową jest młodzież w wieku 12-14 lat, 

u której kształtują się nawyki żywieniowe i podejmowane zostają pierwsze decyzje, co do 

sposobu życia, co ma później bardzo istotny wpływ na ryzyko zachorowania na cukrzycę, 

zwłaszcza typu II [33, 34].  

Głównym zadaniem Programu jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia gimnazjalistów 

poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu II, a także innych chorób 

cywilizacyjnych, takich jak choćby nadciśnienie tętnicze, czy podwyższony poziom cholesterolu 

oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. 

„PoZdro!" jest największym w Polsce i jednym z największych programów w Europie, 

jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Docelowo Fundacja Medicover 

chce na terenie całego kraju przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka 

wystąpienia cukrzycy typu II. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu 

programu to około tysiąc osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania [33, 34]. 

 

Każdego roku w Polsce wiele jednostek samorządu terytorialnego, m.in. przez Kraków, 

Wrocław, Łódź, Kielce, Rzeszów, gmina Polkowice i inne realizują programy zdrowotne 

dotyczące profilaktyki cukrzycy. Przebieg programów jest finansowany ze środków 

publicznych w ramach programów polityki zdrowotnej. Celami głównym tych programów są: 

zapobieganie oraz wczesne wykrywanie cukrzycy typu II oraz ograniczenie występowania 



47 

 

powikłań, a także poprawa jakości życia chorych na cukrzycę i z zaburzeniami metabolicznymi 

poprzez monitorowanie ich problemów zdrowotnych i działania profilaktyczne [35-39]. 
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5. Koszty 
 

Poniższe wyliczenia są jedynie symulacją, a ostateczne wielkości kosztów będą zależały 

od projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu. 

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Komitetu Sterującego do spraw Koordynacji Interwencji EFSI 

w sektorze Zdrowia z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze 

zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na realizację Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród 

mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2017–2019, została przeznaczona kwota 

7 661 000,00 zł, w tym 80% dofinansowania z EFS, co stanowi kwotę 5 128 800,00 zł z EFS 

na 3 lata trwania projektu. 

Koszty całkowite przewidziane na realizację programu podzielono przez szacowaną liczbę 

osób, które z niego skorzystają. Zaplanowane przez beneficjenta szczegółowe wydatki, 

zostaną zweryfikowane podczas oceny wniosku o dofinansowanie, na warunkach określonych 

przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Wydatki muszą być ponoszone na warunkach określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 

na lata 2014-2020” [41] oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” [32] zwane dalej „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności”. 

Zaplanowane przez beneficjenta szczegółowe wydatki, zostaną zweryfikowane podczas oceny 

wniosku o dofinansowanie, na warunkach określonych przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Beneficjenci na etapie wniosku o dofinansowanie przygotują szczegółowy budżet projektów. 

a. Koszty jednostkowe 
 

Na koszty programu składają się koszty: 

1. Modułu I – akcja informacyjna, 

2. Modułu II – konsultacje lekarskie i działania edukacyjne, 
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3. Modułu III - szkolenia personelu medycznego. 

Ze względu na „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności” koszty można podzielić również na 

pośrednie i bezpośrednie. 

W ramach poszczególnych projektów dozwolone jest zakup środków trwałych pod 

warunkiem, spełnienia wszystkich kryteriów opisanych w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności”. 

Zakłada się, że łączny poziom kosztów pośrednich projektów realizujących program wyniesie 

20% kosztów bezpośrednich. 

Ze względu na „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności” koszt Modułu I zalicza się do kosztów 

pośrednich.  

W ramach Modułu II każdy uczestnik programu (48 000 osób) otrzyma świadczenia 

wymienione w Tabeli 5.  

 

Tabela 5: Świadczenia, które otrzyma każdy uczestnik programu 

Lp. Nazwa składnika kosztu  Wartość 

1. Konsultacja lekarska 65,00 zł 

2. Praca personelu pielęgniarskiego 18,00 zł 

3. Koszt analizy glikemii przygodnej 18,00 zł 

4. Materiały edukacyjne 2,00 zł 

5. Koszt działań edukacyjnych 5,72 zł 

  Suma 108,72 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Świadczenia, które otrzyma każdy uczestnik programu zalicza się do kosztu bezpośredniego 

Modułu II. Zostały one wycenione na 108,72 zł. 

W przypadku kiedy u uczestnika programu zostanie stwierdzona wartość glikemii przygodnej 

≥200 mg/dl (11,1 mmol/l) dodatkowo zostanie wykonane oznaczenie hemoglobiny glikowanej 

(HbA1c). Wartość tego badania wyceniono na 40,00 zł. Tą wartość również zalicza się do 

kosztów bezpośrednich. Zakłada się, że analizę wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) 

będzie miało wykonane 15 000 osób zakwalifikowanych do programu.  

Podsumowanie kosztów bezpośrednich Modułu II przedstawia Tabela 6. 
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Tabela 6: Podsumowanie kosztów bezpośrednich Modułu II 

Nazwa składnika kosztu  
Jednostkowy koszt 

bezpośredni pakietu  
Liczba osób  

Koszt 
bezpośredni  

składnika kosztu 

1. 2. 3. 
4. 

(2 x 3) 

Pakiet podstawowy 108,72 zł 48 000    5 218 560,00 zł 

Oznaczenie hemoglobiny 
glikowanej (HbA1c) 

40,00 zł 15 000    600 000,00 zł 

   Koszt bezpośredni Modułu II 5 818 560,00 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W ramach Modułu III zostaną przeprowadzone szkolenia dla personelu medycznego. 

Podobnie jak w przypadku wykładów dla pacjentów zakłada się, iż szkolenia będą odbywały 

się dla wszystkich zgłoszonych osób chętnych i nie będą ograniczone minimalną ani 

maksymalną liczbą uczestników. Dobór i zapewnienie odpowiedniej wielkości sali zależy od 

możliwości organizacyjnych beneficjenta. Szkolenia będą poruszały zagadnienia dotyczące 

cukrzycy i jej powikłań niezbędne do podniesienia umiejętności i kompetencji w zakresie 

wczesnego wykrywania czynników ryzyka i objawów choroby wśród pacjentów. Zakłada się, 

że koszt bezpośredni jednego wykładu wyniesie 706,45 zł.  

400 wykładów dla lekarzy x 706,45 zł = 282 580,00 zł 

400 wykładów dla pielęgniarek x 706,45 zł = 282 580,00 zł 

Łączny koszt bezpośredni Modułu III wyniesie 565 160,00 zł. 

Tabela przedstawia składniki oraz wartość kosztu bezpośredniego programu. 
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Tabela 7: Podsumowanie kosztów bezpośrednich programu 

Nazwa składnika kosztu bezpośredniego 
programu 

Wartość kosztu bezpośredniego poszczególnych 
składników 

Moduł II 5 818 560,00 zł 

Moduł III 565 160,00 zł 

Koszt bezpośredni programu 6 383 720,00 zł 

 Źródło: opracowanie własne. 

b. Koszt całkowity 
Na podstawie powyższych wyliczeń oszacowano, że: 

1. wartość kosztów bezpośrednich programu wyniesie 6 383 720,00 zł  

2. wartość kosztów pośrednich programu wyniesie 1 276 744,00 zł.  

Koszt całkowity programu będzie sumą kosztów bezpośrednich i pośrednich. Jego szacunkowa 

wartość wynosi 7 660 464,00 zł. 

Uwzględniając powyższe wyliczenia średni koszt wsparcia na jednego uczestnika programu 

wynosi 159,59 zł. 

Na etapie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w ramach programu, średni 

koszt wsparcia podany w Regulaminie konkursu może ulec zmianie między innymi ze względu 

na różnice w kursie Euro (EUR) do Złotego (PLN). 

c. Źródła finansowania, partnerstwo 
Program finansowany będzie w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(5 128 000,00 zł). Pozostałe 20% mogą stanowić środki pochodzące z Budżetu Państwa 

oraz środków własnych beneficjentów. 

d. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów 
jest optymalne 
W badaniu przeprowadzonym na terenie Mazowsza w ramach Narodowego Programu 

Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012. Na 1 510 przebadanych osób w wieku 

powyżej 45 lat, cukrzycę de nowo rozpoznano u 121 osób (8%), a stan przedcukrzycowy u 337 

osób (22,3%). Wśród pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą u znacznego odsetka w chwili 

rozpoznania choroby stwierdzono obecność przewlekłych jej powikłań 

(m.in. makroangiopatii- u 11,6%, retinopatii- u 10,7%, neuropatii- u 19%) [15].  
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Uzyskane wyniki potwierdzają ogromną rangę problemu, jaki stanowi cukrzyca na Mazowszu, 

tym bardziej, że według wykazów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) to właśnie 

województwo mazowieckie jest województwem, w którym liczba chorych na cukrzycę jest 

najwyższa w Polsce i przekracza 180 tysięcy [10]. 

Objawy cukrzycy u osób w wieku podeszłym często są słabiej wyrażone niż u osób młodszych 

lub zamaskowane przez objawy innych chorób, co utrudnia i opóźnia rozpoznanie cukrzycy 

[14]. W związku z powyższym istnieje konieczność wykonywania badań przesiewowych 

w kierunku cukrzycy zwłaszcza u osób starszych. 

Prowadzenie skoordynowanych działań w zakresie profilaktyki przewlekłych chorób poprzez 

zapobieganie nadwadze, otyłości oraz cukrzycy przyniesie wymierne korzyści finansowe 

w dalszej perspektywie czasowej. Między innymi dzięki upowszechnieniu aktywnego, 

zdrowego stylu życia oraz przedsięwzięć mających na celu redukcję i kontrolę masy ciała 

możemy w województwie uzyskać zmniejszenie zachorowalności na przewlekłe choroby, 

inwalidztwa oraz mniejszą liczbę przedwczesnych zgonów. 

Podejmowane w ramach programu działania są uzupełnieniem usług finansowanych 

przez NFZ. 

Atutem proponowanego programu jest wprowadzenie działań edukacyjnych budujących 

samoświadomość osób potencjalnie zagrożonych rozwinięciem cukrzycy. 
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6. Monitoring i ewaluacja 
Monitoring i ewaluacja projektu w praktyce będą polegały na analizie trzech podstawowych 

zagadnień. Pierwsze z nich to zgłaszalność uczestników do programu stanowiąca podstawowe 

kryterium stałej oceny programu. Kolejny element to fachowe oszacowanie jakości świadczeń 

realizowanych w programie. Ostatnim elementem procesu będzie analiza efektywności 

realizacji programu oparta na miernikach epidemiologicznych rutynowo stosowanych  

w analogicznych interwencjach. Te ostatnie działania będą miały charakter wybitnie 

długofalowy.  

W ramach monitoringu Beneficjent przedłoży następujące dokumenty: 

1. sprawozdanie z wykonania świadczeń w ramach programu zgodne ze wzorem 

z Załącznika a., 

2. analizę wyników ankiet satysfakcji uczestników programu uczestniczących w Module I 

i w Module II, stanowiących Załączniki b. i c., 

do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zakres 

powyższych dokumentów będzie obejmował działania podjęte w danym roku kalendarzowym. 

Za ostateczny termin złożenia powyższych dokumentów przyjmuje się 31 stycznia roku 

następnego biorąc pod uwagę wykonane działania w ramach projektu. 

a. Ocena zgłaszalności do programu 
Ocena zgłaszalności do programu to kluczowy element bieżącego monitoringu przebiegu 

programu. Informacje dotyczące liczby uczestników  programu zostaną odniesione 

do wartości liczbowych wynikających z harmonogramu akcji i zakładanej populacji docelowej. 

Bieżąca ocena realizacji będzie polegała na analizie raportów okresowych tworzonych  

w miesięcznych oraz rocznych interwałach czasowych. 

Monitoringowi poddana zostanie liczba zgód na udział w programie. Jej zmiana w trakcie 

poszczególnych lat trwania projektu, porównana z liczebnością populacji docelowej, stanie się 

użytecznym wskaźnikiem skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych. Dodatkowo 

będzie to stanowiło odzwierciedlenie zmian w zakresie świadomości społeczeństwa związanej 

z tematyką akcji. 

Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na populację, która nie weźmie udziału 

w programie. Przeanalizuje się i uwzględni przyczyny tego stanu. Wyciągnięte wnioski zostaną 
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wykorzystane w celu możliwej minimalizacji skali tego typu sytuacji w kolejnych latach trwania 

programu. 

b. Ocena jakości świadczeń w programie 
Zostanie ona dokonana przez zewnętrznego eksperta w dziedzinie diabetologii. Ocenie 

podlegać będzie całość programu zdrowotnego ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej 

metodologii oraz zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do możliwości realizacji założonych 

celów. Utrzymanie wysokiej jakości świadczeń będzie nadzorował na bieżąco beneficjent 

programu. Jakość świadczeń będzie na bieżąco monitorowana za pomocą ankiety. 

Kwestionariusz zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom akcji, którzy będą mogli 

go wypełnić i umieścić w specjalnie przygotowanej urnie. Ankieta będzie miała charakter 

anonimowy. Kwestionariusze będą zbierane i analizowane pod kątem zgłaszanych uwag  

i poziomu zadowolenia (kwestionariusz w załączniku). Wyciągnięte wnioski posłużą 

do podniesienia jakości prowadzonego programu i zwiększenia poziomu zadowolenia 

uczestników. 

c. Ocena efektywności programu 
Podstawowe mierniki poddane analizie to: 

• liczba mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy wzięli udział w programie; 

• długookresowe wskaźniki występowania cukrzycy wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego; 

• liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie; 

• liczba wykonanych badań oznaczenia glikemii przygodnej; 

• liczba wykonanych badań oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c; 

• liczba osób, które skierowano do dalszego leczenia cukrzycy w ramach AOS; 

• liczba personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach; 

• liczba osób uczestnicząca w działaniach edukacyjnych w ramach akcji promocji 

zdrowia. 

 

Należy pamiętać, że trwałe obniżenie wskaźnika rozpoznań cukrzycy może być trudne 

do wykazania w krótkim (np. rocznym) okresie. Przewiduje się, że ten trend będzie miał 

charakter wybitnie długofalowy. Pewną rolę w ocenie efektywności programu odegrają 

również statystyki ogólnopolskie.  



55 

 

d. Ocena trwałości efektów programu 
Program planowany jest na lata 2017-2019, niemniej możliwa do zaplanowania jest jego 

kontynuacja w kolejnych interwałach czasowych (okresy 3–4 lat). Będą na to miały wpływ 

przede wszystkim: kwestia dostępnych środków finansowych oraz pozytywna ocena 

efektywności programu prowadzona na zasadach opisanych w punkcie 6 c.  

Działania edukacyjne personelu i osób objętych interwencją będzie miało efekt dłuższy niż 

zaplanowany program. Osoby, którym udzielono interwencji w formie edukacji mogą również 

przekazywać zdobytą wiedzę osobom z ich otocznia. Może to mieć wpływ na zmianę nawyków 

i zachowań prozdrowotnych osobom nieobjętych działaniami programu. 
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7. Okres realizacji programu 
 

Program planowany jest na okres 2017-2019. 
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9. Załączniki 

a. Sprawozdanie z wykonania świadczeń 
 

PIECZĘĆ/NAZWA JEDNOSTKI 
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA 

I PROFILAKTYKI CUKRZYCY DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 NA LATA 2017-2019 

„Akcje promocji zdrowia” 

 
1. Sprawozdanie za okres        ………………………………. 

2. Liczba przeprowadzonych „Akcji promocji zdrowia”     ………………………………. 

3. Liczba mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy wzięli udział w programie ………………………………. 

4. Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie     ………………………………. 

5. Liczba wykonanych badań oznaczenia glikemii przygodnej    ………………………………. 

6. Liczba wykonanych badań oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c   ………………………………. 

7. Liczba osób, które skierowano do dalszego leczenia cukrzycy w ramach AOS  ………………………………. 

8. Liczba uczestników korzystających ze szkoleń dla personelu medycznego  ………………………………. 

w tym: 

a. Lekarze       ………………………………. 

b. Pielęgniarki      ………………………………. 

9. Liczba osób uczestnicząca w działaniach edukacyjnych w ramach akcji promocji zdrowia………………………………. 

10. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………..        ………………………… 
            Data                   Podpis 
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b. Ankieta satysfakcji - akcje promocji zdrowia 
 

ANKIETA SATYSFAKCJI UCZESTNIKA 

PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA I PROFILAKTYKI CUKRZYCY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 NA LATA 2017-2019 

„Akcje promocji zdrowia” 

 
Jak oceniają Państwo poziom świadczeń w trakcie programu? 
Stosunek do uczestnika (życzliwość, zaangażowanie, troska o badanego) 

� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji)  
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Zapewnianie intymności uczestników podczas badań 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Punktualność realizatorów 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Sprawność obsługi 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

 
 
Inne uwagi 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i wypełnienie ankiety. 
Uzyskane dzięki Państwu informacje pomogą nam w zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług 

i zapewnieniu najwyższego komfortu naszym uczestnikom. 
Dlatego jesteśmy Państwu szczególnie wdzięczni za poświęcony czas. 
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c. Ankieta satysfakcji - szkolenia personelu medycznego 
 

ANKIETA SATYSFAKCJI UCZESTNIKA 

PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA I PROFILAKTYKI CUKRZYCY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2019 

szkolenia personelu medycznego 

Jak oceniają Państwo poziom merytoryczny szkolenia? 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Stosunek do uczestnika (życzliwość, zaangażowanie) 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji)  
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Zapewnianie odpowiednich materiałów i narzędzi do przekazania wiedzy uczestnikom szkolenia 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Punktualność realizatorów 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Sprawność obsługi 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Uwzględnienie najnowszych wytycznych, przekazanie rekomendacji postepowania  
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Średnio 
� Źle 
� Nie mam zdania 

Inne uwagi 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i wypełnienie ankiety. 
Uzyskane dzięki Państwu informacje pomogą nam w zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług 

i zapewnieniu najwyższego komfortu naszym uczestnikom. 
Dlatego jesteśmy Państwu szczególnie wdzięczni za poświęcony czas. 



64 

 

d. Zgoda na udział w programie - akcje promocji zdrowia 
 

ŚWIADOMA ZGODA NA UDZIAŁ W PROGRAMIE WCZESNEGO WYKRYWANIA I PROFILAKTYKI 

CUKRZYCY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 NA LATA 2017-2019 

 

 
 
Ja niżej podpisany(a)..........................................................................................................oświadczam, 
że uzyskałem(am) informacje dotyczące ww. programu oraz otrzymałem(am) wyczerpujące, 
satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania. Wyrażam dobrowolnie zgodę na udział w tym 
programie i jestem świadomy(a) faktu, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na udział w dalszej 
części programu bez podania przyczyny.  
Jednocześnie deklaruję, że nie byłem/byłam diagnozowany/a w kierunku cukrzycy. 
Przez podpisanie zgody na udział na udział w programie nie zrzekam się żadnych należnych mi praw. 
Otrzymam kopię niniejszego formularza opatrzoną podpisem i datą. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w trakcie akcji zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem.  
 
Uczestnik programu: 
 
................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko (drukowanymi literami)     Podpis i data  
         

 
 
 

ORYGINAŁ/KOPIA 
 

 


