
 
V Havířově 5. 1. 2018 

Vážená paní doktorko, pane doktore, 
 
dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o zapojení se do edukačního projektu pro Vaše pacienty, v rámci 

vzdělávací kampaně „Žijeme na hraně“, podporované i Českou diabetologickou společností ČLS JEP. 

Projekt získal v roce 2017 cenu Akademie pacientských organizací za nejlepší projektový záměr. 

Pacientské organizace DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. a DiaKar z.ú. zahajují ve spolupráci s časopisem 

DIAstyl realizaci celorepublikového projektu „Edukačně motivační program pro mladé dospělé s 

diabetem 1. typu“. Projekt je určen pro pacienty ve věku 18 – 30 let, kteří přecházejí, nebo přešli 

z péče dětského diabetologa, do ambulance pro dospělé. Jeho cílem je podpořit mladé dospělé 

diabetiky, procházející touto změnou, motivovat je k zodpovědnosti za své zdraví a k aktivní 

spolupráci při léčbě, k dosažení a udržení optimální kompenzace diabetu i dalších terapeutických cílů. 

Zároveň je očekávaným přínosem možnost setkání a společné diskuze ve skupině více diabetiků. 

Program bude realizován v termínu 28. 4. – 1. 5. 2018 formou čtyřdenního pobytu v Luhačovicích 

(hotel Harmonie) s motivačními a edukačními workshopy pod vedením odborníků. Spolupracujícím 

diabetologem projektu je MUDr. Jarmila Jirkovská z Ústřední vojenské nemocnice Praha.  

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci formou oslovení vhodných účastníků z řad Vašich pacientů a 

předání informace o tomto projektu. Podrobné informace včetně registračního on-line formuláře 

naleznou zájemci na odkazech www.diaktiv.cz, www.diakar.cz nebo www.diastyl.cz.  

 

Pro objektivní vyhodnocení efektu edukačního programu je potřebná znalost glykovaného 

hemoglobinu. Proto si dovolujeme požádat Vás, u přihlášených účastníků, o stanovení hodnoty 

HbA1c během dubna 2018 (optimálně v posledním týdnu před odjezdem) a její zapsání do označené 

části přihlášky účastníka projektu. Následné hodnoty HbA1c za 3 a 6 měsíců od ukončení programu 

(tj. v srpnu 2018 a v listopadu 2018) prosíme zaslat na kontaktní email edudiaktiv@gmail.com.  

Abyste nemuseli termín vyšetření hlídat, budete včas Vy i účastník upozorněni e-mailem. Přihlášením 

dává účastník souhlas ke sdělení této informace, výhradně k účelům vyhodnocení projektu. 

Termín uzávěrky přihlášek:  do 31. 3. 2018                                                                                                       
Kontakt pro Vás a pacienty:  edudiaktiv@gmail.com 

 

Děkujeme Vám za podporu projektu. 

S pozdravem 

 

 

 

Ing.  Mgr. Edita Šimáčková        As. MUDr. Jarmila Jirkovská  Mgr. Vlastimil Milata 

DiaKar z.ú.           Diabetologické centrum    DIAKTIV CZECH REPUBLIC  z.s. 
ředitelka ústavu         ÚVN Praha     prezident spolku 
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