2. typu 5,48 % v populácii pacientov starších
ako 18 rokov.
• Z celkového počtu poistencov Dôvery narástol
„Každý štvrtý Slovák nad 70 rokov trpí cukrovkou. Nábeh na diabetes tzv. prediabev roku 2015 výskyt ochorenia na 6,13 %.
tes má až o tretinu viac ľudí ako v roku 2010,“ hovorí generálny riaditeľ zdravotnej
• Priemerný vek pacientov s diabetom
poisťovne Dôvera Ing. Martin Kultan.
2. typu sa medzi rokmi 2010 a 2015 zvýšil
zo 62,72 na 64,16 roka, čo znamená, že dočasť bola určená na financovanie chronických
chádza k starnutiu populácie diabetikov.
chorôb, nepotrvá dlho a dostaneme sa do etaKaždý 4. človek nad 70 rokov je diabetik.
py, kde na chronickú starostlivosť pôjde až 70
• V roku 2010 bola celková mortalita pacientov
% všetkých zdrojov. Každý manažment chros diabetom 2. typu 3,5 krát vyššia ako mortalita
nickej choroby je beh na dlhé trate. Musíme sa
pacientov bez diabetu, a to na úrovni 2,69 % vs
s týmto fenoménom naučiť žiť a možno o 10
0,77 %, pričom mortalita u mužov s DM2 2,79
– 15 rokov budeme chronické choroby vnímať
% bola mierne vyššia ako mortalita žien s DM2
ako prirodzený stav, ktorý je čiastočne spôso(2,61 %).
bený životným štýlom a vekom obyvateľstva.
• Priemerný vek úmrtia mužov bol 70,6 roka
Pacienti s chronickým ochorením budú dostáa žien 75,4 roka.
vať špičkovú starostlivosť, ale našou snahou a
• V roku 2015 sa mortalita diabetikov znížila na
cieľom bude, aby neboli vyčleňovaní zo svojho
2,51 %, zatiaľ čo mortalita pacientov, ktorí nePočet zdravie.
diabetikov 2. typu v rokoch 2010 – 2015
života a mali možnosť starať sa o svoje
majú diabetes mellitus druhého typu vzrástla
Zdroj: Dôvera Zdravotná poisťovňa
Verím, že boj s chronickými ochoreniami budena 0,88 %. To znamená, že mortalita diabetikov
me zvládať. Hoci máme sieť špecializovaných
oproti bežnej populácii je už iba 3x vyššia.
zariadení, nemocníc, kardiocentier a mnohé
• Priemerný vek úmrtia mužov bol 70,5 rokov
ďalšie špičkové medicínske zariadenia, netreZdravotná poisťovňa Dôvera sa podujala na
u žien 75,7 rokov. Pokles mortality nastal hlavba zabúdať, že ako dlho a kvalitne bude človek
vypracovanie najväčšej retrospektívnej a dene u mužov o 0,5 %.
žiť, závisí veľmi často aj od iných
tailnej analýzy dát o diabete na Slovensku v
Počet diabetikov 2. typu v rokoch 2010 – 2015
faktorov, ako poskytovanie
rokoch 2010 až 2015, v ktorej zohľadnila údaje
Zdroj: Dôvera Zdravotná poisťovňa
zdravotnej starostlivosti a že
1,4 milióna svojich poistencov. Podľa dostupzdravie máme vo vlastných runých informácií ide o prvú a zatiaľ jedinú anakách,“ povedal riaditeľ Dôvery.
lýzu tohto druhu na Slovensku. Výsledky ukázali, že počet pacientov s cukrovkou od roku
Výsledky analýzy priniesli viace2010 kontinuálne rastie. Počet ľudí, ktorí majú
ré závery. Jedným z nich je 20
diabetes mellitus vzrástol od roku 2010 o 20
-percentný nárast diabetikov od
%. Analýza potvrdila, že pribúda pacientov s
roku 2010 do roku 2015. „Tento
diabetom vo veku 70 – 74 rokov u mužov a u
fakt nás, samozrejme, neteší.
žien nad 75 rokov. Prediabetes, teda nábeh na
Dobrou správou je, že na druhej
cukrovku, malo v roku 2015 až o 36 % ľudí viac
strane sa zvýšila dĺžka prežitia
ako v roku 2010 a tehotenskú cukrovku o 35 %
u diabetikov. Zaznamenali sme
žien viac ako v roku 2010. Pritom sa predpomierne nižšiu úmrtnosť pacien- Poznámka: Analýza vychádza z údajov 1,4 milióna ľudí poistených v Dôvere
kladá, že časť pacientov ešte nie je zdiagnostov diabetikov. Lepší výsledok
tikovaná.
je pravdepodobne dôsledkom
Poznámka: Analýza vychádza z údajov 1,4 milióna ľudí poistených v Dôvere
kvalitnejšej liečby, ale aj vďaka
O výsledkoch štúdie, ako aj projekte pre diatomu, že pacienti si uvedomujú
betikov DôveraPomáha diabetikom, informosvoje ochorenie a jeho riziká.
vali koncom mája v Bratislave na tlačovej konVzťah Slovákov k svojmu zdraferencii predstavitelia zdravotnej poisťovne
viu sa pomaly zlepšuje. Napriek
Dôvera. Na Diabetologických dňoch s medzitomu majú muži - diabetici o 2,5
národnou účasťou v Bratislave sa zhodnoteniu
roka a ženy diabetičky o 4 roky
výsledkov analýzy venoval vo svojej prednáške
nižšiu priemernú dĺžku života
aj diabetológ MUDr. Jozef Lacka, Phd, MBA,
ako priemerní Slováci, ktorí sa
ktorý je jedným z jej autorov. Doktor Lacka
neliečia na cukrovku. Trend zniuviedol, že vykázané údaje o poskytovanej
žovania úmrtnosti je výraznejší
zdravotnej starostlivosti sú najpresnejšími doV súčasnosti je diabetes hlavnou príčinou slepou mužov ako u žien. Reálne sa ukazuje, že aj
stupnými údajmi o diagnostike, liečbe, komplity, zlyhania obličiek, ako aj amputácií v oblasti
muži začínajú viac dbať o svoje zdravie, sú uvekáciách a mortalite DM 2. typu.
dolných končatín z iných ako poúrazových príčin.
domelejší,“ ozrejmil M. Kultan.
Generálny
riaditeľ
poisťovne
Dôvera
Srdcovocievne ochorenia sa u diabetikov vyskytuĎalším, pomerne prekvapivým záverom bolo,
Ing. Martin Kultan konštatoval, že hoci slojú v porovnaní s bežnou populáciou 4- až 8-krát
že počet novodiagnostikovaných pacientov s
venská legislatíva skôr odrádza poisťovne, aby
častejšie, majú horšiu prognózu a náročnejšia je aj
DM 2. typu klesá. Analýza tiež ukázala, že sa
realizovali programy, ktoré nie sú poskytovaich liečba.
zvyšuje
priemerný
vek,
kedy
sa
u
pacienta
zistí
ním zdravotnej starostlivosti, je presvedčený,
„Nielen tieto štatistiky potvrdzujú, že čím ďalej,
diabetes. Priemerný vek sa zvýšil od roku 2010
že sa tento postoj časom zmení, pretože sa
tým viac je potrebné systematicky sa zameriavať
do roku 2015 o tri roky na 58,5 roka. Čo z toho
čím ďalej tým viac dostávame do éry chronicna chronicky chorých pacientov. Prvý takýto ucevyplýva? Generálny riaditeľ Dôvery sa domniekých chorôb. Prvá voľba padla práve na dialený projekt na Slovensku vznikol vďaka dobrej
va, že na Slovensku ešte stále nemáme dostabetes mellitus ako najtypickejšie chronické
spolupráci diabetológov a Dôvery pod názvom
točne včasné zachytenie budúcich diabetikov,
ochorenie. Podľa M. Kultana sa v súčasnosti
DôveraPomáha diabetikom. Už za rok a pol jeho
ktorých lekári diagnostikujú vo vyššom veku,
cukrovka radí medzi svetovú epidémiu chrofungovania sa ukázalo, že účinne pomáha pacienčo prináša viacero rizík, náročnejšiu liečbu, o
nických ochorení. Ako dodal, analýza pacientom lepšie zvládať život s cukrovkou. Máme naň
vyšších nákladoch na liečbu nehovoriac. Doktov s cukrovkou nekončí . Poisťovňa sa chce
mnoho pozitívnych ohlasov od pacientov i lekátor Lacka je tiež presvedčený, že by sa malo
postupe zaoberať spracovaním dát a výsledrov. Preto sme sa rozhodli postupne ho rozširovať
vyvíjať viac aktivít na zvýšenie pacientov, ktorí
kov aj v oblasti ďalších chronických ochorení.
na celé Slovensko,“ dodal M. Kultan, generálny
absolvujú preventívne vyšetrenia a prehodno„Kým pred 50-timi rokmi sme dávali zhruba 80
riaditeľ Dôvery.
tiť efektivitu týchto prehliadok.
% nákladov na akútnu starostlivosť a menšia
Želmíra Blašková

EDUKOVANÍ DIABETICI SA MAJÚ LEPŠIE
Viac vedomostí o cukrovke, vyššia ochota spolupracovať pri jej liečbe, a teda aj lepší
život s cukrovkou. Tak sa darí pacientom, ktorí prešli edukáciou v rámci programu
DôveraPomáha diabetikom. Ukázal to prieskum na vyše 1700 diabetikoch.
Štúdia skúmala vplyv veku, pohlavia, vzdelania, typu liečby, dĺžky trvania ochorenia
a programu DôveraPomáha diabetikom na
vedomosti pacientov a ich ochotu spolupraco(prosím
boku ako PR
vať pri označiť
liečbe.naZamerala
sa pod
aj načíslom)
to, ako pacienti
vnímajú
kvalitu
svojho
života
a poskytnutej
Edukovaní diabetici sa majú
lepšie
zdravotnej starostlivosti.
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Aj druhý prieskum ukázal, že program DôveraPomáha diabetikom je pre ľudí s cukrovkou
naozaj prospešný. Spolu 400 diabetikov zapojených do programu odpovedalo na otázky,
ako bol pre nich užitočný.

NOVÉ VEDOMOSTI A LEPŠÍ POCIT

– 100
%) pacienti, ktorí abViac vedomostí o cukrovke, vyššia ochota spolupracovať pri Takmer
jej liečbe,všetci
a teda(97
aj lepší
život
Ukázalo
sa,
že
pacienti
zapojení
do
programu
solvovali
aspoň
dve
edukácie,
potvrdili, že sa
s cukrovkou. Tak sa darí pacientom, ktorí prešli edukáciou v rámci programu DôveraPomáha
DôveraPomáha
sú 1700
na tom
oproti
diabetikom.
Ukázal todiabetikom
prieskum na vyše
diabetikoch.
vďaka programu naučili veľa nového. Nové veostatným výrazne lepšie.
domosti ich doviedli k zmene svojich zaužívaŠtúdia skúmala vplyv veku, pohlavia, vzdelania, typu liečby, dĺžky
trvania
ochorenia
a programusa, čo sa odrazilo aj
ných
návykov
a správania
• Pacienti zapojení do programu uvádzajú so
DôveraPomáha diabetikom na vedomosti pacientov a ich ochotu spolupracovať pri liečbe. Zamerala sa
na ich zdraví – potvrdili, že sa cítia oveľa lepšie
75 % pravdepodobnosťou viac vedomostí
aj na to, ako pacienti vnímajú kvalitu svojho života a poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
ako predtým.
o cukrovke, ako nezapojení pacienti.
Ukázalo sa, že pacienti zapojení do programu DôveraPomáha diabetikom
sú napozitívne
tom oproti dopadol
ostatným aj prieskum medzi
Rovnako
• U pacientov zapojených do programu je
výrazne lepšie.
lekármi
–
diabetológmi
a ďalšími špecialistami,
o 31 % vyššia pravdepodobnosť, že ich vektorí
sa
zapojili
do
programu.
Až 84 % z nich by
domosti
o cukrovke
sú skreslené,
• pacienti
zapojení do nie
programu
uvádzajú soresp.
75 % pravdepodobnosťou viac vedomostí
odporučilo svojim kolegom lekárom, nech sa
o
cukrovke,
ako
nezapojení
pacienti
nesprávne.
tiež zapoja a 80
% vedomosti
by program DôveraPomáha
• u pacientov zapojených do programu je o 31 % vyššia pravdepodobnosť,
že ich
• U pacientov
zapojených
do nesprávne
programu je
o cukrovke nie
sú skreslené, resp.
diabetikom odporučilo svojim blízkym s cukzapojených do programuochoty
je o 48 % spovyššia pravdepodobnosť
spolupracovať
o•48u%pacientov
vyššia pravdepodobnosť
rovkou. Aochoty
to najmä
kvôli perfektným edukápri liečbe, pri
než uliečbe,
nezapojených
ciám, na ktorých sa pacienti dozvedia veľa
lupracovať
než pacientov
u nezapojených
užitočných informácií, ale aj vďaka objednávpacientov.
kovému systému.
„Mám pocit, že
Ako často jete zeleninu?
je to po prvý raz,
čo ma poisťovňa
edukovaní
needukovaní
považuje za partnera pri starost3,6%
takmer vôbec / neviem
5,1%
livosti o pacienta
5,5%
3 až 5 krát mesačne
a nie za nepriate6,3%
ľa. Je to pre mňa
34,1%
3 až 4 krát týždenne
39,2%
pozitívna spolu56,7% práca,“ uviedol v
denne
49,4%
dotazníku jeden z
lekárov.

zdroj: Dôvera Zdravotná poisťovňa

foto: Poisťovňa Dôvera

ŽIJEME V ÉRE CHRONICKÝCH CHORÔB

AKÉ SÚ VÝSLEDKY PRIESKUMU SPOKOJNOSTI PACIENTOV POISŤOVNE DÔVERA?

VÝSLEDKY PRIESKUMU DÔVERY

• V roku 2010 predstavoval výskyt cukrovky

SPOKOJNOSŤ S LEKÁRMI
Pacienti z programu DôveraPomáha diabetikom sú so svojimi lekármi spokojní. Až 88 % z
nich v prieskume uviedlo, že ich spokojnosť s
diabetológom je vynikajúca alebo veľmi dobrá.
Zvyšných 11 % ju považuje za dobrú a len 1 %
za dostatočnú.
Rovnako tak sú veľmi spokojní aj s edukátormi,
až 97 % pacientov tvrdí, že ich spokojnosť je
vynikajúca alebo veľmi dobrá a 3 % ju považujú
za dobrú.
Do úvahy pritom brali ochotu edukátorov pomôcť, poradiť spôsob, akým edukátor komunikuje, či sa vyjadruje zrozumiteľne, ale napríklad aj jeho dôveryhodnosť.
Od októbra 2015 program funguje v regiónoch Košice, Michalovce, Vranov nad Topľou, Sobrance, Nové Zámky, Levice a Komárno. Zapojilo sa doň 21 diabetológov, 22
ďalších lekárov špecialistov a 8 edukátorov
v 9 mestách v 10 edukačných miestnostiach.

NOVÝ WEB PRE DIABETIKOV
Dôvera sa však rozhodla aj pre ďalšiu pomoc pre ľudí s cukrovkou. V polovici mája
pre nich spustila novú webovú stránku
www.dovera.sk/cukrovka. Všetci pacienti, teda nielen tí, ktorí sú poistení v Dôvere,
na nej nájdu všetky dôležité informácie pre
zvládnutie cukrovky pohromade.
Dokonca aj také, ktoré doteraz mali veľký
problém nájsť. Konkrétne, ide o informácie
o tom, na čo všetko má diabetik zo zákona
nárok pri svojej diagnóze. Pacientom totiž
často chýbajú vedomosti, na aké kompenzačné pomôcky majú so svojou diagnózou
nárok. Často sa stáva, že to nevie ani diabetik, ktorý trpí cukrovkou roky.
Na webe však nájdu aj podrobné a užitočné
informácie o programe DôveraPomáha diabetikom, či pravidelné novinky, výskumy, zaujímavosti týkajúce sa diabetu a jeho liečby.

NA SLOVÍČKO S EDUKÁTORKOU

Aj druhý prieskum ukázal, že program DôveraPomáha diabetikom je pre ľudí s cukrovkou naozaj
prospešný. Spolu 400 diabetikov zapojených do programu odpovedalo na otázky, ako bol pre nich
užitočný.

NAJOBĽÚBENEJŠOU TÉMOU
U DIABETIKOV JE STRAVOVANIE
Takmer všetci (97 – 100 %) pacienti, ktorí absolvovali aspoň dve edukácie, potvrdili, že sa vďaka
Nové vedomosti a lepší pocit

programu naučili veľa nového. Nové vedomosti ich doviedli k zmene svojich zaužívaných návykov
Program
diabetikom
a správania sa, čo sa odrazilo aj na ich zdraví – potvrdili,
že sa DôveraPomáha
cítia oveľa lepšie ako
predtým. je úspešný aj vďaka práci

edukátorov. Pani Melinda Rancsó, diplomovaná všeobecná

foto: Ž. Blašková

ANALÝZY A TRENDY

Rovnako pozitívne dopadol aj prieskum medzi lekármi
– diabetológmi
a ďalšími
špecialistami,
ktorí sa
sestra,
je edukátorkou
diabetikov
v Komárne.
Na tlačovej konzapojili do programu. Až 84 % z nich by odporučiloferencii
svojim kolegom
lekárom,ukázala
nech sa tiež
zapoja a 80 % jedál čo je vhodné
novinárom
z prítomných
by program DôveraPomáha diabetikom odporučilo svojim blízkym s cukrovkou. A to najmä kvôli
(tanier na
fotografii)
čo naopak
vyhovujúce na raňajky
perfektným edukáciám, na ktorých sa pacienti dozvedia
veľa
užitočnýchainformácií,
alenie
aj je
vďaka
pre diabetika. Pani Melinda diabetikov školí dlhé roky.
objednávkovému systému.

Melinda Rancsó, diplomovaná všeobecná sestra, edukátorka
Čo je cieľom edukácie pacientov s diabetom?
Život s cukrovkou už nie je len o diéte. Diabetikov
chceme naučiť, ako sa majú racionálne stravovať,
aký význam má v našom stravovaní zelenina, ktorá
nám často v jedlách chýba. Sústreďujeme sa na
dôležitosť pohybu v liečbe diabetu a tiež na to, ako
predchádzať komplikáciám. Našim cieľom je, aby
aj pacienti s chronickým ochorením dokázali žiť
plnohodnotne a nemuseli byť hospitalizovaní. Na
to je nevyhnutné dosahovanie optimálnych hodnôt glykémie. Učíme pacientov čo je to glykovaný
hemoglobín, ako často majú nárok na vyšetrenie
a ako si majú vysvetliť jeho výsledky.
strana 7

Je nutné, aby ste si niektoré témy zopakovali
alebo sa k nim vrátili?
Áno. Stáva sa nám to najmä v skupine s diabetikmi nad 60 rokov. V poisťovni Dôvera sme
vybudovali harmonogram školení, v rámci ktorých
vysvetlíme účastníkom všetky základné témy o diabete. Na konci je vždy zhrnutie výsledkov. Ak majú
pacienti potrebu, k vybraným témam sa vrátime
a vysvetlíme si ich alebo zopakujeme. Pacienti
dostávajú certifikát. Verte, že spoločné debaty
o ich ochorení sú pre nich obrovskou motiváciou
do života s cukrovkou a pre nás povzbudením, že
sme im pomohli.

Ktorá z tém je medzi diabetikmi najobľúbenejšia?
Jednoznačne stravovanie. Veľmi sa nám osvedčilo tzv. zážitkové varenie, ktoré robila poisťovňa
s odborníčkami. Diabetici mali možnosť vyskúšať
si recepty s odborným vedením. S účastníkmi sme
potom išli do obchodu. Učili sme ich, ktoré potraviny sú vhodné a ktoré nie, a ako majú čítať etikety
na výrobkoch. Bolo to veľmi podnetné. Ženy, ale
aj mnohí muži sa potešili novým vedomostiam.
Dokáže Vás nejaká otázka ešte prekvapiť?
Vzdelávať sa musíme stále aj my, edukátori. Na trh sa dostávajú nové jedlá. Vynárajú sa
nové otázky. Snažíme sa byť pripravení na ich
zodpovedanie, sledujeme preto všetky novinky.
Aktualizujeme si výmenné tabuľky. Je dobré,
keď sa aj starší ľudia zaujímajú o nové potraviny. Učíme ich, že sa nemusia báť ani pohánky či
krúpov, len sa musia naučiť ich správnu prípravu
a poznať, ako ovplyvnia ich glykémie. Základné
pravidlo by sme pritom mali mať na pamäti
stále: „Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme
preto, aby sme žili.“
Želmíra Blašková

