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Tulemuslikud
läbirääkimised
Haigekassaga

ELDÜ pöördumisele sotsiaalministri ning Haigekassa poole järgnesid
tihedad läbirääkimised, kuhu kaasati nii Eesti Endokrinoloogide Selts,
Eesti
Lastearstide Selts, Eesti Puuetega Inimeste Koda kui Eesti
Diabeediliit. Käesoleval aastal jätkuvad läbirääkimised, kuna mitmed
diabeetikute vajadused on endiselt katmata. 2012.a. tõi kaasa
diabeeditarvikute hüvitamises järgmised muudatused:
Testiribad:
Alla 19-aastastele 2 200 testriba aastas
Üle 19-aastastele I tüübi diabeedi haigetele 1 200 riba aastas
I tüübi diabeedi haigetele raseduse ajal ja kuni lapse 1aastaseks saamiseni 2 200 riba aastas
II tüübi haigetele insuliinravil 600 riba aastas
Pumbad:
Nimistusse lisandus glükoositaset mõõtev Medtronic Veo pump
Alla 19-aastastele hüvitatakse pump arsti ettekirjutusel. Kui
pump peale garantiiaega töötamast lakkab, hüvitatakse uus
pump
Sensorid:
Alla 5-aastastele lastele hüvitatakse 48 sensorit aastas
5-19-aastastele hüvitatakse 12 sensorit aastas.

Koostöö Tervise
Arengu Instituudiga
(TAI)

Sügisel toimus TAI rahastusel lasteaia- ja koolipersonalile mõeldud
diabeedikoolitused kokku ca 80 inimesele Harjumaalt, Tartumaalt,
Pärnumaalt ja Raplamaalt.

ELDÜ konverents

Novembris toimus juba kolmandat korda ELDÜ konverents, seekord
teemaks teemal “Diabeet armastab liikumist. Iga päev.”
Konverentsi ettekannetega soovime noori diabeetikuid ja nende
peresid teavitada erinevatest teguritest, mida arvestada spordiga
tegelemisel. Tänapäeval ei ole diabeetiku jaoks ka professionaalne
sport enam mingi tabu – 1. tüübi diabeetikute hulgas on nii
olümpiavõitjaid kui ka maailmameistreid. Konverentsi ettekanded
on saadaval ELDÜ kodulehel.

Sotsiaalsete
teenuste
pakkumine

ELDÜ viis 1.11.2011-31.01.2012 läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
(KÜSK) rahastusel projekti sotsiaalse ettevõtluse ja avalike
teenuste arendamiseks. Projekti käigus valmis teenuste äriplaan,
mille eesmärgiks on pakkuda diabeedihaigetele lastele ja noortele
ning nende pereliikmetele erinevaid tugiteenuseid parema elukvaliteedi ja võrdsemate võimaluste tagamiseks. Äriplaan esitati
KÜSKile järgmisesse taotlusvooru ning sai positiivse rahastusotsuse.

Annetused

2011 aastal laekus ELDÜ-le annetustest kokku 8514 EUR, millest
7890 EUR annetasid erinevad ettevõtted. Annetatud raha eest sai
endale insuliinipumba üks 7-aastane tüdruk ning erinevaid
diabeeditarvikuid 50 Tartu Lastekliinikumi ja Tallinna Lastehaigla
väikest patsienti.

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing
Kevade 2a Tallinn 10137
e-post: lastediabeet@gmail.com
www.lastediabeet.ee
Telefon: 5303 7571
Muudatused ELDÜ
juhatuses

Koostöö Tervise
Arengu Instituudiga
jätkub

Sotsiaalsete
teenuste
pakkumine

Insuliinipumba
seminar
Medtronicu pumba
alarmid kuuldavaks

2012 aasta tegevused
ELDÜ-l on alates 8.märtsist kaks uut juhatuse liiget: Piret Loomets
ja Viive Näslund. Piret on ühtlasi käesolevast aastast ka ELDÜ
juhataja. Kristi Peegel otsustas pühenduda perele, küll aga jätkab ta
juhatuse liikmena. Juhatuse liikmete vahetusega seoses lahkusid
juhatusest kaks ühingu asutajaliiget: Tiina Mägi ja Reet Luhaäär.
Täname Tiinat ja Reeta tehtud töö ja nähtud vaeva eest!
Haigekassa otsustas 2012.a. rahastada TAI projekti “Tervise
edendamine lasteaias ja koolis”, mille raames toimub ka
diabeediõdedest tugiisikute võrgustiku loomine. Tugiisiku
eesmärgiks on olla vajadusel lapsele esialgu toeks lasteaias/koolis,
aidata lapsevanemal seista lapse õiguste eest, koolitada ja nõustada
kohapeal kooli- või lasteaiapersonali. ELDÜ osaleb projektis
eksperdina, aidates tugiisikute teenuse ja koolitusmaterjalide
väljatöötamisel.

ELDÜ viib 1.04.2012–30.04.2013 läbi projekti „Parem elukvaliteet
diabeetikutele“, mida toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
20 000 euro ulatuses. Projekti käigus planeeritakse läbi viia
suvelaager 45 lapsele, välja töötada pumba ja sensori
kasutajatele koolitusmaterjalid ning korraldada koolitused ja viia
Tartus ja Tallinnas läbi perenõustamised erinevatel diabeeti
puudutavatel teemadel. Täpne info üritustest ELDÜ ilmub jooksvalt
ELDÜ kodulehel.
6.mail kell 16-19:00 korraldab AB Medical koostöös Tallinna
Lastehaiglaga pumbalaste perepäeva ning seminari Tallinnas
Nõmme kultuurikeskuses.
Lapsevanemate eestvedamisel ning EASi toel on Eliko Tehnoloogia
Arenduskeskuses välja töötatud lisavidin sensoriga pumbale, et
pumba alarme oleks lapsevanemal võimalik kuulda ka teise tuppa.
Hetkel toimub seadme testimine. Lisainfot seadme kohta saab 6.mai
seminaril.

Suvelaager

9-14.juulil toimub Olustveres laager 6-16-aastastele diabeetikutele.
Registreerimise kohta vaata lisainfot ww.lastediabeet.ee

Accu-Chek’i klubi

Koostöös Surgitechiga on toimunud toreded tasuta pereüritused
keeglisaalis ning SPAs. Ürituste sari jätkub, jälgige ELDÜ kodulehte.

Liikmemaks

Ootame alati
vabatahtlikke!

ELDÜ tuletab meelde kõigile oma liikmetele, et ühingu liikmemaks on 7
eurot kalendriaastas. Liikmemaksu on liige kohustatud tasuma üks
korda aastas, hiljemalt 1.juuniks. Tasusid ootame MTÜ Eesti Laste
ja Noorte Diabeedi Ühing arvelduskontole nr 22 104 722 5180.
ELDÜ ootab aktiivseid vabatahtlikke erinevate tegevuste läbiviimiseks.
Kui tunned, et tahaks ELDÜ tegemistes ideede, nõu või jõuga kaasa
lüüa, siis anna endast teada!

