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O NÁS

• Jsme humanitární občanské sdružení založené v roce 1990
• V současné době máme kolem 12.602 členů sdružených ve 129
územních organizacích po celém území ČR
• Naším posláním je pomoci všem diabetikům na základě
rovnosti dané nám ústavou ČR
• Jsme členem Diabetické asociace ČR
• Spolupracujeme se státními orgány, kde je naším hlavním
partnerem Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády ČR
• Pořádáme pro diabetiky edukační kurzy, motivační programy,
setkání mladých diabetiků, sportovní akce aj.
• Vydáváme specializovaný časopis DIA ŽIVOT&DIASTYL, příručky
a další vzdělávací materiály

CO CHCEME:

• zlepšovat informovanost, zbavit lidi depresí a strachu a dokonce i
studu z onemocnění
• pomáhat řešit problémy plynoucí s postižení
• nabídnout dobře fungující kolektivy stejně postižených lidí
• posilovat vědomí, že je třeba myslet na budoucnost, protože následky
mohou být hrozivé, i když cukrovka dlouho ani trochu nebolí
• chránit diabetiky před nástupem pozdějších komplikací, jejichž léčení
jednoznačně stojí zdravotnictví několikanásobně víc než prevence
• edukovat pacienty, aby o své nemoci co nejvíce věděli a učit je a
jejich rodinné příslušníky umění s ní žít

Kde jsou diabetici léčeni
• Diabetologická centra – Děti s DM a pacienti DM
1.typu
• Diabetologické ordinace – Pacienti s komplikovaným
DM 2.typu, základní a nejdůležitější součást
systému
• Praktičtí lékaři ‐ Pacienti s DM 2.typu bez
komplikací
– Jaké jsou výsledky poskytované péče na
jednotlivých úrovních? Nevíme! Data nejsou k
dispozici

Požadavek na zajištění kontroly
kvality péče
• Role zdravotních pojišťoven
– Zajistit, vyžadovat a kontrolovat kvalitu péče
• Snadno hodnotitelné parametry kvality dle
doporučených postupů ČDS
–
–
–
–

Glykovaný hemoglobin
Spektrum lipidů
Krevní tlak
Léčba komplikací diabetu

• Navázat výši úhrad poskytovatelům na kvalitu péče
• Potřeba zveřejnění parametrů kvality péče u
konkrétního poskytovatele

Potřeba informovanosti pacientů
• Osvětové kampaně pro diabetiky
– Důležitá je znalost cílových hodnot léčby a proč jsou
důležité
– Informovanost pacientů s diabetem co je a co není
hrazeno z prostředků VZP
– Vyžadování informací pacienty o kvalitě péče u
jednotlivých poskytovatelů
– Možnost čerpat péči tam, kde je poskytována v
náležité kvalitě

• Zajištění kvalitní péče o pacienty s diabetem
patří mezi zásadní cíle Svazu diabetiků ČR

Děkuji Vám za pozornost

