
Stan przedcukrzycowy to schorzenie bardzo mało znane wśród Polaków – 
wynika z raportu „Polska w stanie przedcukrzycowym 2021”.* 

41% badanych określa swój stan wiedzy na temat stanu przedcukrzycowego
 jako niewielki, a 9% nadal nie zna tego schorzenia w ogóle.

Farmaceuci ambasadorami
profi laktyki stanu przedcukrzycowego 

i cukrzycy typu 2 – cz. 2

W iedza respon-
dentów o stanie 

przedcukrzycowym jest 
mniejsza niż o cukrzycy – 
choć zauważa się, że osoby 
wykształcone i te, które 
znajdują się w grupach 
ryzyka cukrzycy, mają 
ją wyższą niż pozostali 
respondenci. Osoby z grup 
ryzyka cukrzycy i choru-
jące na cukrzycę w swoich 
opisach stanu przed-
cukrzycowego częściej 
niż inni skupiają się na 
podwyższonym poziomie 
cukru, postrzegając ten 
stan jako podobny do 
cukrzycy lub ją poprzedza-
jący. Większą wiedzę
o stanie przedcukrzyco-
wym posiadają osoby,
które chorując na nadci-
śnienie czy cukrzycę,
z własnego doświadczenia 
potrafi ą wskazać objawy 
lub nawet przyczynę tego 
stanu.

Pomimo niskiej znajomości 
stanu przedcukrzycowego, 
badani mają przeważnie 
poprawne skojarzenia 
związane z tym, na czym 
on polega. 41% uważa, że 
wiąże się z podwyższonym 
poziomem cukru we krwi. 
18% kojarzy ten stan ze 
wzmożoną sennością
i osłabieniem. 8% wie,
że skutkiem nieleczonego 
stanu przedcukrzycowego 
może być zachorowanie na 
cukrzycę.   
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Wiedza respondentów o stanie 
przedcukrzycowym jest mniejsza niż 
o cukrzycy, choć osoby wykształcone i te, 
które znajdują się w grupach ryzyka cukrzycy, 
częściej mają co najmniej średnią wiedzę 
na temat stanu przedcukrzycowego niż pozostali 
respondenci. Osoby z grup ryzyka cukrzycy 
i chorujące na cukrzycę w swoich opisach stanu 

przedcukrzycowego częściej niż inni skupiają 
się na podwyższonym poziomie cukru, 
postrzegając ten stan jako podobny 
do cukrzycy lub ją poprzedzający. Większą 
wiedzę o stanie przedcukrzycowym posiadają 
osoby, które chorując na nadciśnienie czy 
cukrzycę, z własnego doświadczenia potrafią 
wskazać objawy lub nawet przyczynę tego stanu.

Pomimo niskiej znajomości stanu 
przedcukrzycowego, badani mają przeważnie 
poprawne skojarzenia związane z tym, 
na czym on polega. 41% uważa, że wiąże 
się z podwyższonym poziomem cukru 
we krwi. 18% kojarzy ten stan ze wzmożoną 
sennością i osłabieniem. 8% wie, że skutkiem 
nieleczonego stanu przedcukrzycowego może 

być zachorowanie na cukrzycę. Rozbieżność 
pomiędzy deklarowaną niską wiedzą na temat 
stanu przedcukrzycowego a dość dobrym 
zidentyfikowaniem jego objawów może 
wynikać ze skojarzenia przez badanych stanu 
przedcukrzycowego z cukrzycą, która jest 
schorzeniem zazwyczaj znanym. 

Znacznie więcej Polacy wiedzą na temat 
cukrzycy (23% ma dużą wiedzę o cukrzycy 
vs 14% o stanie przedcukrzycowym).

Tylko 8% badanych ma świadomość 
zagrożenia przekształcenia się stanu 
przedcukrzycowego w cukrzycę.

Osoby z genetycznym 
obciążeniem cukrzycą, chore 
na cukrzycę, z BMI powyżej 

normy częściej opisują 
stan przedcukrzycowy jako 
związany z podwyższonym 

poziomem cukru

Wiedza na temat stanu przedcukrzycowego nie zmieniła się istotnie 
od 2016; wyjątkiem jest większa świadomość, że stan ten może mieć 

wpływ na rozwój innych schorzeń i przekonanie, że doprowadzi 
on nieuchronnie do cukrzycy oraz przypisanie osób z nadciśnieniem 

tętniczym do grupy ryzyka

Osoby lepiej wykształcone 
częściej zwracają uwagę 

na to, że stan przedcukrzycowy 
może współwystępować 

lub być powiązany z innymi 
schorzeniami

* źródło: Raport „Polska w stanie przedcukrzycowym 2021” zrealizowane na zlecenie 
Polpharma S.A. przez Zymetria na próbie N=800, metodą CAWI, przeprowadzone
dn. 19-22 kwietnia 2021 r .
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