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SÚHRN

SUMMARY

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) je považovaný
za jeden z najdôležitejších parametrov kompenzácie diabetu mellitus (DM). Cieľom tejto
štúdie je vyhodnotiť rozdiely vo frekvencii
merania hladiny HbA1c na Slovensku a identifikovať faktory ovplyvňujúce tieto rozdiely.
Hladina HbA1c pacientov s DM sa priemerne
vyšetruje 1,75-krát za rok. Frekvencia vyšetrovania HbA1c je medzi jednotlivými diabetológmi značne rozdielna. V čase podiel pacientov
s vyšetreným HbA1c aspoň raz za rok rastie,
pričom u lekárov zapojených do programu
DôveraPomáha diabetikom je tento trend výraznejší.

Glycated hemoglobin (HbA1c) is considered to be
one of the most important parameters of diabetes
mellitus (DM) compensation. The objective of this
study is to evaluate the differences in frequency of
measuring the levels of HbA1c across Slovakia. On
average, levels of HbA1c in patients with DM are
examined 1.75 times per year. Frequency of HbA1c
examination is significantly different between individual diabetologists. The share of patients with
examined levels of HbA1c at least once per year
is increasing in time. The increase is noticeably
faster amongst doctors, who are part of DôveraPomáha diabetikom programme.
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ÚVOD
Glykovaný hemoglobín (HbA 1c) je cenný
indikátor efektivity kontroly glykémie
(3). Hladina HbA 1c odráža priemernú
glykémiu za predchádzajúcich 8 až 12
týždňov (3). Pri interpretácii hladiny
HbA 1c treba zohľadniť, že existuje viacero klinických stavov a faktorov, ktoré
ju môžu ovplyvniť (ako napríklad životnosť erytrocytov) (4).
Glykemická kontrola spolu s farmakoterapiou prispievajú k znižovaniu
rizika mikrovaskulárnych komplikácií pacientov s DM1 a DM2 (5, 6). Keďže hladina HbA 1c má silnú prediktívnu
hodnotu pre komplikácie diabetu, vyšetrenie HbA 1c má byť rutinným vyšetrením pre všetkých pacientov s diabetom (7).
Frekvencia vyšetrovania HbA 1c závisí od miery rizika a kompenzácie pacienta. ADA, rovnako ako britský NICE
(8, 9, 10), odporúčajú vyšetrenie HbA 1c
dvakrát ročne pacientom, ktorí spĺňajú
liečebné ciele a majú stabilnú glykemickú kontrolu. Pri zmene terapie a pri
nedosahovaní glykemických cieľov sa
odporúča kvartálny monitoring. Nestabilní pacienti alebo pacienti vyžadujúci
intenzívny manažment (napr. tehotné
pacientky) si môžu vyžadovať vyššiu
frekvenciu sledovania hladiny HbA 1c.
Odborné usmernenie MZ SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s diabetom mellitus odporúča
vyšetrenie hladiny HbA 1c podľa typu
liečby a stupňa metabolickej kompenzácie jeden- až šesťkrát ročne (11).
Odhaduje sa, že 25 % laboratórnych vyšetrení je nepotrebných a zrejme rovnaký objem potrebných vyšetrení naopak
nie je vykonaný (12). Štúdia skúmajúca
vzťah medzi glykemickou kontrolou
a frekvenciou vyšetrení HbA 1c v štyroch
veľkých čínskych mestách (Šanghaj,
Peking, Kanton a Čcheng-tu) poukázala na nedostatočný monitoring väčšiny pacientov s DM2. Nižšia frekvencia
vyšetrení hladiny HbA 1c bola pritom
signifikantne asociovaná so zlou glyk-

emickou kontrolou (13). Multicentrická analýza 15 199 dospelých pacientov
s DM1 z Nemecka a Rakúska prišla
k záveru, že frekvencia merania hladiny HbA 1c, ako aj frekvencia self-monitoringu glykémie, sú prediktorom metabolickej kontroly (14).
Analýza frekvencie vyšetrení v Nemecku (43 509 pacientov za rok 2016) ukázala, že diabetik 2. typu mal vyšetrenú
hladinu HbA 1c v priemere 2,7-krát (15).
74 % pacientov malo vyšetrený HbA 1c
aspoň dvakrát za rok; 26 % teda nebolo monitorovaných v súlade s nemeckými odporúčaniami. 15 % diabetikov
za uvedený rok nemalo vôbec vyšetrenú hladinu HbA 1c. Zriedkavejšie vyšetrovanie sprevádzalo pacientov s NCMP,
s kratším trvaním diabetu a s vyššou
priemernou hladinou HbA 1c (≥ 8,5 %).
Častejšie vyšetrovanie bolo pravdepodobnejšie, ak pacient čerpal špecializovanú starostlivosť o diabetes, mal
hypertenziu, hyperlipidoproteinémiu,
renálne komplikácie, neuropatiu a retinopatiu.
Diabetici z kanadskej provincie Alberta
mali HbA 1c vyšetrený v priemere 1,5krát za rok (16). Autori štúdie konštatujú regionálne rozdiely vo frekvencii
meraní a rozdiely v dodržiavaní klinických protokolov.
Štúdia nad troma NHS trustami (400 497
vyšetrení HbA 1c 79 409 pacientov v rokoch 2008 – 2011) skúmala vzťah medzi frekvenciou vyšetrení a hladinami
HbA 1c (17). Trojmesačná frekvencia bola
asociovaná s redukciou hladiny HbA 1c
o 3,8 %, kým pri ročnej frekvencii došlo
k jej 1,5-percentnému nárastu. Pri trojmesačnej frekvencii bol podiel pacientov so signifikantným nárastom HbA1c
polovičný oproti ročnej frekvencii merania (7 – 10 vs. 15 – 20 %).
V roku 2015 spustila zdravotná poisťovňa Dôvera špecializovaný program
manažmentu chronicky chorých pacientov, tzv. disease management
program, pre pacientov s diabetom –
DôveraPomáha diabetikom. Program
DôveraPomáha diabetikom bol pilotne

spustený vo vybraných okresoch Košického, Prešovského a Nitrianskeho
kraja. Do programu bolo v prvej etape
zapojených 21 lekárov, ktorí ošetrujú
spolu viac ako 11 000 poistencov s diabetom zdravotnej poisťovne Dôvera
(18).
Zvyšovanie
kvality
poskytovanej
zdravotnej starostlivosti v programe
na úrovni lekárov je zabezpečované
hlavne prostredníctvom klinických
protokolov a indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti. Klinický protokol
v rámci projektu DôveraPomáha diabetikom vypracovaný v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou
stanovuje frekvenciu vyšetrení hladiny
HbA 1c pre pacientov s DM2T na 3, 6 a 12
mesiacov podľa stratifikácie rizika.
Od 1. 7. 2017 bolo medzi indikátory kvality zavedené meranie HbA 1c. Zapojení
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú finančne odmeňovaní na základe
dodržiavania indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetom. V praxi to znamená, že výška
odmeny diabetológa v programe závisí
aj od merania HbA 1c. Okrem toho, zapojení lekári boli už od začiatku programu
finančne motivovaní pre zadávanie údajov či cieľových hodnôt HbA 1c na portál
poisťovne. Zároveň im bola zdôrazňovaná dôležitosť klinických protokolov.
Cieľom tejto retrospektívnej epidemiologickej štúdie je vyhodnotiť rozdiely
vo frekvencii merania hladiny HbA 1c
v slovenských diabetologických ambulanciách a identifikovať faktory ovplyvňujúce tieto rozdiely. Sledovali sme
faktory na úrovni diabetológa (vek,
pohlavie, veľkosť úväzku, počet ošetrujúcich pacientov, zloženie pacientov
podľa typu liečby), na úrovni pacienta
(vek, pohlavie, sociálno-ekonomický
status), ako aj premenné spoločné pre
obe sledované skupiny (priemerný počet meraní a podiel odmeraných pacientov, regionálna príslušnosť, vývoj
merania v čase, typ liečby, návštevnosť
diabetologických ambulancií, program
DôveraPomáha diabetikom).
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Vzorku tvoria lekári so špecializáciou
v odbornosti diabetológia (050, 153)
s minimálnou veľkosťou kmeňa desať
pacientov a so zmluvným vzťahom so
zdravotnou poisťovňou Dôvera (n = 254;
201 žien a 53 mužov). Priemerný vek
diabetológa bol 52,88 roka, medián 52.
Priemerný počet pacientov (poistených
v DZP) v kmeni diabetológa je 301,5 pacienta.
Vzorku pacientov pre potreby tejto štúdie tvoria diabetici 1. (DM1T) a 2. typu
(DM2T), ktorí v sledovanom období jeden a pol roka (2016/06 – 2017/11) mali
kontakt (predpis lieku, SVLZ vyšetrenie,
výkon v unikátny dátum) so sledovaným diabetológom (n = 76 798). Z pohľadu typu liečby tvorilo vzorku 19 %
pacientov liečených diétnymi opatreniami, 55 % perorálnymi antidiabetikami
(PAD), 13 % kombinovanou liečbou (PAD
+ inzulín), 12 % inzulínom a 1 % inzulínovou pumpou.
Údaje o vykonaní vyšetrenia HbA1c sú
z dávok vykázanej zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovne Dôvera
(28-percentný podiel na trhu; 1,4 mil. poistencov). Pre potreby štúdie bola využitá
regresná analýza, korelačná analýza, Pearsonov korelačný koeficient, koeficient
determinácie, Studentov resp. Welchov
t-test, viacrozmerný Hotellingov T2 test.

VÝSLEDKY
PODIEL ODMERANÝCH
PACIENTOV
Hladina HbA1c pacientov s DM1T a DM2T
je priemerne vyšetrená 1,75-krát za rok.
Pri meraní jedenkrát ročne sú pacienti
na diéte odmeraní 1,13-krát (95 % CI =
1,117; 1,145), na PAD 1,74-krát (95 % CI =
1,730; 1,75) a na inzulíne 2,22-krát (95 %
CI = 2,202; 2,237).
Dvakrát za rok bolo vykonané vyšetrenie HbA 1c 64 % pacientov s DM1T
a DM2T, raz za rok 86 % pacientov
a raz za dva roky 90 % pacientov. Roz-

diely medzi jednotlivými diabetológmi
sú značné. Pri meraní dvakrát za rok
je štandardná odchýlka (σ) na úrovni
25 percentuálnych bodov (64 % ± 25
p. b.). Pri meraní raz za rok je σ na úrovni 18 p. b. a pri meraní raz za dva roky
je σ na úrovni 16 p. b. U viac ako 95 %
svojich pacientov vyšetrilo HbA 1c 51 %
lekárov (n = 129), u 95 až 75 % svojich pacientov vyšetrilo HbA 1c 38 % lekárov (n
= 97) a u menej ako 75 % svojich pacientov 11 % lekárov (n = 28) (Graf 1). Devätnásť lekárov (7,5 %) dokonca nevyšetrilo
HbA 1c ani raz za dva roky minimálne
u 25 % svojich pacientov.

Rozdiely medzi krajmi sú výrazné, aj keď
vezmeme do úvahy rovnaký typ liečby
diabetu. V niektorých prípadoch sú rozdiely takmer až dvojnásobné, konkrétne
v prípade DM1T v Banskobystrickom kraji
(Ø = 1,73-krát ročne) v porovnaní s Bratislavským krajom (Ø = 3,35-krát ročne). Vo
všeobecnosti platí, že výrazne častejšie sa
vykonáva vyšetrenie pacientom s DM1T
(Ø = 2,39-krát ročne), obzvlášť pacientom
liečeným prostredníctvom inzulínovej
pumpy (Ø = 3-krát ročne). Najmenej často
je vyšetrovaný HbA1c pacientom liečeným
diétnymi opatreniami (Ø = 1,13-krát ročne)
(Tabuľka 1).

Graf 1. Percento odmeraných pacientov (HbA1c) u jednotlivých diabetológov aspoň raz ročne
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ROZDIELY NA ÚROVNI KRAJA
AJ TYPU LIEČBY
Rozdiely vo frekvencii vyšetrovania
sú výrazné aj medzi krajom, kde diabetológ pôsobí. Percento pacientov
s diabetom s vyšetrením HbA 1c dvakrát ročne je najvyššie v Bratislavskom kraji (74 % pacientov) a najnižšie v Banskobystrickom kraji (51 %
pacientov), čo predstavuje rozdiel
23 p. b. Výrazné rozdiely sú aj pri
podiele vyšetrených pacientov raz
ročne (16 p. b.) alebo raz za dva roky
(14 p. b.). Celkovo je badateľná vyššia
frekvencia vyšetrovania na severozápadnom a západnom Slovensku oproti regiónom južného a východného
Slovenska (Tabuľ ka 1).

VEK A POHLAVIE LEKÁRA
Za signifikantný faktor môžeme považovať vek diabetológa. S rastúcim
vekom diabetológa sa signifikantne
(p ≤ 0,05) znižuje frekvencia početnosti meraní HbA 1c (PCC = - 0,164 pri
meraní raz ročne; PCC = - 0,163 pri
meraní dvakrát ročne; PCC = - 0,149
pri meraní raz za dva roky). Rozdelenie diabetológov do dvoch skupín
na základe mediánu (52. r.) poukázalo
na vyšší podiel pacientov, ktorým bol
vyšetrený HbA 1c dvakrát ročne u lekárov mladších ako medián (vážený
Ø = 69,4 % pacientov) oproti lekárom
starším ako medián (vážený Ø =59,7 %
pacientov) o 9,8 p. b. Pri vyšetrení HbA 1c raz za rok je rozdiel 7,8 p. b.

Tabuľka 1. Porovnanie frekvencie vyšetrovanie glykovaného hemoglobínu
medzi krajmi a typom liečby

BBSK

BSK

KSK

NSK

PSK

TSK

TTSK

ŽSK

priemer
v SR

Frekvencia meraní (podiel odmeraných pacientov)
2-krát
ročne (%)

51

74

64

63

60

66

71

66

64

1-krát
ročne (%)

76

91

83

89

81

92

92

91

86

raz za
dva roky (%)

81

93

87

92

85

96

94

94

90

Počet meraní na pacienta za 1 rok podľa typu diabetu a liečby
DM1

1,73

3,35

2,11

2,76 1,96 2,28

2,48

2,52

2,39

inzulín

1,65

3,22

2,00

2,74

1,80

2,23

2,36

2,24

2,27

inzulínová
pumpa

2,49

3,78

2,75

2,86

2,78

2,61

3,14

2,99

3,00

DM2

1,46

2,10

1,71

1,71 1,59

1,67

1,74

1,75

1,70

diéta

0,94

1,35

0,97

1,10

1,09

1,18

1,30

1,21

1,13

PAD

1,40

2,22

1,80

1,77

1,55

1,69

1,78

1,84

1,74

kombinovaná liečba

2,03

2,84

2,38

2,33

2,23

2,09

2,16

2,12

2,24

inzulín

1,82

2,69

1,82

2,13

1,82

1,81

2,05

1,83

1,97

Spolu

1,48

2,23

1,75

1,76

1,61

1,70

1,78

1,80

1,75

Zdroj: Autori; Pozn.: BSK – Bratislavský samosprávny kraj, TTSK – Trnavský samosprávny kraj, NSK
– Nitriansky samosprávny kraj, BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj, TSK – Trenčiansky
samosprávny kraj, ŽSK – Žilinský samosprávny kraj, PSK – Prešovský samosprávny kraj, KSK – Košický
samosprávny kraj

(p ≤ 0,05) a pri vyšetrení raz za dva
roky je na úrovni 6,8 p. b. (p ≤ 0,05).
Zloženie kmeňa podľa ochorenia (pre
DM1T vs. DM2T je p = 0,74) a typu
liečby (p = 0,06) sa v týchto dvoch
skupinách signifikantne nelíši, t. j. ani
v jednom prípade nebola prijatá alternatívna hypotéza, že by zloženie kmeňa v týchto dvoch skupinách bolo rôzne a malo zásadný vplyv na frekvenciu
vyšetrovania HbA 1c. Na druhej strane
starší lekári (ako medián) liečia viac
pacientov (o 43,45 %) ako mladší lekári, resp. starší lekári majú kumulatívne
v kmeni 44 879 pacientov, kým mladší
len 31 286. Táto skutočnosť môže mať
vplyv na rozdiel medzi týmito dvomi
skupinami (viď nasledujúca podkapitola).
Ženy diabetologičky (n = 201) majú vo
váženom priemere odmeraný HbA 1c
u 89 % svojich pacientov raz ročne
a u 66 % pacientov dvakrát ročne,

kým v prípade mužov diabetológov
(n = 53) je to na úrovni 78 % pacientov
(raz ročne) a 55 % pacientov (dvakrát
ročne), čo je rozdiel 11 p. b. v oboch
prípadoch. Pravdepodobne z dôvodu
nízkeho počtu diabetológov – mužov
vo vzorke, sme Studentovým t-testom
hypotézu nepotvrdili za štatisticky
signifikantnú (p > 0,05), no môžeme
konštatovať, že pri vyšetrovaní HbA 1c
je medzi lekármi z pohľadu pohlavia
rozdiel.

ZLOŽENIE, VEĽKOSŤ KMEŇA
A VEĽKOSŤ ÚVÄZKU
Variancia početnosti meraní HbA 1c v závislosti od zloženia kmeňa podľa typu
liečby je minimálna, no signifikantná
(p ≤ 0,05). Avšak ani jeden z typov liečby
(diéta, PAD, INZ) na percento odmeraných pacientov nevplýva signifikantne
(p ≥ 0,05).

Veľkosť kmeňa, t. j. počet pacientov,
o ktorých sa diabetológ stará, s frekvenciou vyšetrovania HbA 1c negatívne
koreluje (PCC pri meraní dvakrát ročne
= - 0,185, p ≤ 0,05; PCC pri meraní raz
ročne = - 0,135, p ≤ 0,05; PCC pri meraní
raz za dva roky = -0,105; avšak p ≥ 0,05,
teda korelácia je nesignifikantná). Inými slovami, čím viac pacientov v kmeni
diabetológ má, tým menej často im vyšetruje HbA 1c.
Vplyv veľkosti úväzku nie je signifikantný (p ≥0,05), avšak medzi veľkosťou úväzku a percentom odmeraných
pacientov je badateľný trend nepriamej
úmery (dvakrát ročne PCC = - 0,092; raz
ročne PCC = - 0,055). Priemerná veľkosť úväzku diabetológa na ambulancii je
0,5, pričom plný úväzok má iba 88 lekárov.

NÁVŠTEVNOSŤ
DIABETOLÓGOV
Priemerný počet kontaktov pacienta
u diabetológa je 3,7 kontaktov ročne.
Návštevnosť pacientov u diabetológov
je medzi krajmi značne variabilná. Kým
pacienti v Trnavskom kraji priemerne
navštívia diabetológa 3,18-krát ročne,
v Košickom kraji je to až 4,11-krát. Návštevnosť sa výrazne odlišuje aj v závislosti od typu liečby. Pacienti s DM2T
liečení diétou navštívia diabetológa
1,9-krát ročne, pričom pacienti s DM1T
s inzulínovou pumpou ho navštívia až
osemkrát.
Za zmienku stoja aj rozdiely medzi
jednotlivými krajmi pri rovnakom
type liečby. V Bratislavskom kraji v porovnaní s ostatnými krajmi navštevujú
pacienti s DM1T diabetológov výrazne
menej často, obzvlášť pacienti na inzulínovej pumpe (74 % zo slovenského
priemeru). Na druhej strane sú v tomto
kraji výrazne početnejšie návštevy pacientov liečených diétou. V porovnaní
s ostatnými regiónmi, v Trnavskom
a Trenčianskom kraji výraznejšie menej často navštevujú diabetológov pacienti s DM2T (pod 90 % slovenského
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Tabuľka 2. Priemerný počet návštev pacientov u diabetológa za rok v závislosti od typu
liečby a kraja, kde diabetológ pôsobí

BBSK

BSK

KSK

NSK

PSK

TSK

TTSK

ŽSK

priemer
v SR

6,03

5,13

6,67

5,88

6,18

6,07

5,88

6,40

6,06

inzulín

5,76

4,91

6,29

5,52

5,75

5,51

5,37

5,51

5,68

inzulínová
pumpa

8,49

5,92

8,85

8,25

8,33

9,46

8,68

7,88

8,01

DM2

3,63

3,70

3,83

3,38

3,77

3,15

3,05

3,76

3,54

diéta

2,04

2,29

1,95

1,72

1,93

1,87

1,91

1,92

1,93

PAD

3,37

3,84

3,93

3,40

3,67

2,94

2,86

3,54

3,49

kombinovaná liečba

5,71

5,59

5,76

5,55

5,77

4,73

4,88

5,88

5,47

DM1

inzulín

4,83

4,79

4,87

5,04

4,82

4,35

4,16

5,16

4,75

Spolu

3,82

3,85

4,11

3,52

3,91

3,32

3,18

3,91

3,72

Zdroj: Autori; Pozn.: BSK– bratislavský samosprávny kraj, TTSK – Trnavský samosprávny kraj, NSK
– Nitriansky samosprávny kraj, BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj, TSK – Trenčiansky
samosprávny kraj, ŽSK – Žilinský samosprávny kraj, PSK – Prešovský samosprávny kraj, KSK – Košický
samosprávny kraj
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priemeru). Pre všetky typy liečby je
oproti priemeru na Slovensku nadpriemerný počet návštev u diabetológa v Košickom kraji (Tabuľ ka 2.).
Medzi počtom meraní HbA 1c v jednotlivých regiónoch (Tabuľka 1) a počtami
návštev (Tabuľka 2), je štatisticky významná korelácia (pri meraní raz ročne PCC = 0,353, p < 0,001). To znamená,
že čím viac návštev pacientov v diabetologických ambulanciách, tým väčší
je počet odmeraných HbA 1c za daný
rok u pacienta. Napriek tomu, pri porovnaní počtu meraní HbA 1c s počtom
návštev v jednotlivých regiónoch sú viditeľné výrazné rozdiely medzi krajmi.
Napríklad, pri porovnateľnom počte
návštev pacientov u diabetológa v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji je
rozdiel v počte meraní HbA 1c na jedného pacienta o 50,7 % vyšší v Bratislavskom kraji.

FAKTORY NA STRANE
PACIENTA – VEK A SOCIOEKONOMICKÉ UKAZOVATELE
Na frekvenciu vyšetrovania HbA 1c
majú vplyv aj faktory na strane pacienta – diabetika, a to hlavne vek,

pohlavie a ekonomicko-sociálne podmienky. Mladší pacienti sa vyšetrujú
častejšie ako starší (p < 0,001), aj keď
počet meraní s vekom lineárne neklesá. Pacientom vo veku do 25 rokov sa
vyšetruje HbA 1c priemerne 2,59-krát
ročne, pacientom vo veku 26 až 50
rokov 1,63-krát, pacientom vo veku
51 až 75 rokov 1,89-krát a pacientom
nad 75 rokov 1,7-krát za rok. Mužov
vyšetrujú o 2,7 % častejšie ako ženy
(p < 0,001). Nadpriemerne často sú merané nezaopatrené deti (2,83-krát ročne, p < 0,001) a poberatelia dôchodku
(1,79-krát ročne, p < 0,01). Podpriemerne sú meraní evidovaní uchádzači o zamestnanie (1,30-krát ročne, p < 0,01),
osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi (1,27-krát ročne, p < 0,01) a osoby,
ktoré poberajú rodičovský príspevok
(1,16-krát ročne, p < 0,01). V prípade ostatných socio-ekonomických skupín
sme signifikantný odklon od priemeru
nezaznamenali.

TREND V ČASE
Z hľadiska vývoja meraní HbA 1c v čase,
môžeme sledovať pozitívny trend. Lekári vykonávajú vyšetrenie HbA 1c väč-

šiemu počtu svojich pacientov raz alebo
dvakrát ročne. Kým v roku 2014 vyšetrili HbA 1c raz ročne u 82,9 % pacientov,
v roku 2017 to bolo 85,3 %. Pri počte vyšetrení dvakrát ročne sa podiel poistencov zvýšil z 55,9 % v roku 2014 na 62,6 %
v roku 2017.

DÔVERAPOMÁHA
DIABETIKOM
Zapojení lekári už pred vstupom
do programu vykonávali vyšetrenie
HbA 1c väčšiemu počtu svojich pacientov. Pri meraní raz ročne bol v roku
2014 rozdiel 6,1 p. b. (priemer v SR
55,9 %, zapojení lekári 62 %). Tento
rozdiel sa do roku 2017 zväčšil na rozdiel 7,7 p. b. (priemer v SR 62,3 %, zapojení lekári 70 %), čo znamená, že
v prípade zapojených lekárov je badateľný rýchlejší pozitívny trend vyšetrovanosti v súlade s odporúčaniami
oproti zvyšným lekárom na Slovensku. Podobný trend sme zaznamenali aj pri počte pacientov odmeraných
dvakrát ročne (priemerný nárast v SR
bol o 6,4 p. b., v prípade zapojených lekárov v DPD je to 8 p. b).
Vzhľadom na regionálne rozdiely sme
porovnali zapojených lekárov do DPD
s nezapojenými v konkrétnych regiónoch, kde je program implementovaný.
Aj pri tomto porovnaní platí, že lekári
boli už pred vstupom do programu
lepší ako referencia v priemere o 8,3
p. b. pri frekvencii merania dvakrát
ročne, o 9,6 p. b. pri frekvencii raz
ročne a o 7,5 p. b. pri frekvencii raz
za dva roky. Od roku 2015 sa počas
fungovania programu u lekárov zapojených do programu DPD podiel
odmeraných pacientov dvakrát ročne
zvýšil o 5,3 p. b., kým u lekárov v referencii bol nárast o 1,3 p. b. (Graf 2.). Pri
frekvencii merania raz ročne sa tento
podiel zvýšil o 1,3 p. b., kým u lekárov
v referencii o 0,6 p. b. (Graf 3.). Kvôli
nízkemu počtu lekárov vo vzorke nebolo potvrdené štatisticky významné
zlepšenie u lekárov v DPD (p > 0,05).

Graf 2. Porovnanie podielu odmeraných pacientov dvakrát ročne u zapojených lekárov
v DPD s referenciou v kraji pri meraní
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Graf 3. Porovnanie podielu odmeraných pacientov raz ročne u zapojených lekárov v DPD
s referenciou v kraji pri meraní
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Naším cieľom je spojiť lekárov, pacientov
a zdravotnú poisťovňu v snahe zlepšiť
zdravotnú starostlivosť o pacientov, aby sa
zvýšila kvalita ich života.
V októbri 2015 sme ako prvá zdravotná poisťovňa v strednej Európe spustili
program systematickej starostlivosti o chronicky chorých pacientov,
ktorý je orientovaný na diabetikov 2. typu. Našou ambíciou je jeho rozšírenie
na celé Slovensko.
HLAVNÉ PILIERE PROGRAMU
NAJMODERNEJŠIA LIEČBA

MOTIVAČNÝ PROGRAM

ONLINE PODPORA
PRE LEKÁRA

KOMPLEXNÁ EDUKÁCIA

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

REAKCIA ODBORNEJ VEREJNOSTI
NA TENTO PROGRAM:
Je to veľmi užitočný program. Lekár má istotu, že sa pacient
dozvie všetko dôležité preto, aby sa naučil s cukrovkou žiť.
Pacient je spokojný, že sa môže o svojom probléme pokojne
porozprávať s inými diabetikmi a so skúsenými lekármi.
MUDr. Mária Slovenská – diabetologička zapojená v programe

Program DôveraPomáha diabetikom sa snaží komplexným
prepracovaným spôsobom zlepšiť edukáciu pacientov s tak
závažným ochorením, ako je diabetes mellitus. Pacienti
v tomto programe majú možnosť získať dôležité teoretické
i praktické poznatky o svojom ochorení. Rozšírenie vedomostí
o cukrovke vytvára predpoklad zvýšenej adherencie pacientov
s následným pozitívnym vplyvom na ich zdravotnú a životnú
prognózu.
MUDr. Vladimír Uličiansky – diabetológ zapojený v programe

Viac informácií o programe DôveraPomáha diabetikom na www.dovera.sk/cukrovka

