
Zdaniem ekspertów  
na cukrzycę w Polsce  
choruje  
        ok. 2,7-3 mln osób. 

Niestety świadomych  
choroby jest znacznie 
mniej 
    ok. 2,15 mln osób.

CUKRZYCA
SKALA PROBLEMU

W Europie, w tym w Polsce,  
mimo rozwiniętego systemu  
opieki zdrowotnej, u co trzeciego  
chorego cukrzyca nie zostaje  
rozpoznana.

EDUKACJA  
W CUKRZYCY
BRAKUJĄCE OGNIWO  
DO OSIĄGNIĘCIA  
SUKCESU

Na świecie 
co 10 sekund 

diagnozuje się cukrzycę 
u kolejnej osoby, 

natomiast co 7 sekund 
ktoś umiera z powodu 

jej powikłań. 

*Dorośli w wieku 20-79 lat. Według szacunków Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation; IDF)
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świecie żyje

mln  
Liczba ta systematycznie wzrasta  
i w ciągu kolejnych 20 lat może  
wynieść nawet 592 mln.

w Europie

chorobowość:
7,9%

mln

Liczba chorych  
na cukrzycę  

w Polsce i na świecie  
dynamicznie  

rośnie.

osób chorych na cukrzycę.



EDUKACJA  
DIABETOLOGICZNA

Nowoczesna terapia cukrzycy wy-
kracza poza tradycyjne rozumie-
nie leczenia chorób przewlekłych. 
Obejmuje wczesną profilaktykę,  
identyfikowanie i monitorowanie 
czynników ryzyka oraz edukację.

DOSTĘP DO EDUKACJI DIABETOLOGICZNEJ W POLSCE JEST NIEWYSTARCZAJĄCY

tylko 9%
pielęgniarek realizuje 
edukację w zakresie 
cukrzycy w ramach 

swoich podstawowych 
obowiązków

50%
przypadków pielęgniarka 
jest osobą, która zarówno 

podejmuje wstępną  
edukację pacjenta,  

jak również ją  
kontynuuje

w około

ankietowanych stwierdziło, że edukacja 
pacjentów nie należy do podstawowych 

obowiązków pielęgniarki i stanowi jedynie  
zajęcie dodatkowe, wykonywane  

w wolnych chwilach, między  
szeregiem innych obowiązków 

WEDŁUG PIELĘGNIAREK DOSTĘP DO SPECJALISTÓW  
W ICH MIEJSCACH PRACY JEST NIEWYSTARCZAJĄCY:

ankietowanych pielęgniarek  
deklaruje, że edukacja  
diabetologiczna ma realny 
wpływ na wyniki zdrowotne  
i jakość życia pacjentów 
z cukrzycą

91% 99%

48%

49% 70%

56%brak opieki  
rehabilitanta

brak opieki 
psychologa

brak opieki edukatora  
ds. diabetologii

brak opieki
dietetyka

brak 
stałego dostępu 
do specjalistów

ankietowanych twierdzi, że stanowisko edukatora 
ds. diabetologii jest ważne w systemie opieki  
zdrowotnej pacjenta z cukrzycą

99%

            szkoleń  
dla pacjentów  

jest ograniczona  
do 15-minutowego  

spotkania

51%

Najczęściej są prowadzone  
w postaci spontanicznych,  

indywidualnych sesji 
edukacyjnych trwających  

nie więcej niż 1 godzinę. 

Dokonujące się na przestrzeni ostatnich lat 
przekształcenie tradycyjnego, pasywne-
go „modelu choroby” w model „aktywnego 
uczestnictwa w terapii” (samokontroli i samo-
opieki) sprawiło, że edukacja stała się czynni-
kiem terapeutycznym równie ważnym jak far-
makoterapia. Świadomy pacjent, który rozumie 
swoją rolę w procesie terapeutycznym, staje się 
aktywnym uczestnikiem walki z chorobą.

*Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie przeprowadzone 
z inicjatywy Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii przez pracownię badawczą BSM na grupie 1390 przedstawicieli środowiska pielęgniarskiego.


