ELDÜ UUDISED
2010.a. projekt:
Parem elukvaliteet ja
võrdsemad võimalused
diabeedihaigetele lastele
ning noortele.
Elukvaliteedi uuring
Perelaager

Õpetajate koolitused
Konverents

sügis 2011

2010 aasta kokkuvõte
2010.a. oli ühingu peamiseks tegevuseks Vabaühenduste Fondi kaudu Norra
ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismide rahastuse (25,5 tuh
EUR) saanud projekti läbiviimine. Projekti käigus:
- Viidi läbi diabeedihaigete laste ja nende perede elukvaliteedi uuring;
- Uuringu
tulemustest
lähtudes
koostati
pöördumine
Sotsiaalministeeriumi ning Haigekassa poole diabeetikute olukorra
parandamiseks;
- Augustis toimus perelaager lastele ja nende vanematele, kus osales
61 last ja 62 täiskasvanut;
Üle Eesti viidi läbi 18 koolitust 300-le õpetajale „Diabeedihaige lapse
toimetulek Sinu lasteaias ja koolis“.
- Novembris toimus rahvusvaheline konverents „Diabeediga on vaja
tegeleda. Täna!“, kus osalesid nii Sotsiaalministeeriumi, Eesti
Haigekassa, Haridus-ja teadusministeeriumi esindajad kui ka külalised
Soome Diabeediliidust.

Uus koduleht ja foorum

Loodud on uus koduleht www.lastediabeet.ee ja foorum, kus muuhulgas
saab küsida nõu ka arstilt, diabeediõelt ja sotsiaaltöötajalt. Eraldi
teemadering on avatud noortele omavaheliseks suhtlemiseks. Kasutage
julgelt seda võimalust!

Kampaania „Mis sind
naeratama paneb?“

Jõulukampaania käigus koguti ligi 8 tuh eurot, millega sai toetada ühele
lapsele insuliinipumba ostu ning anda haiglatele abi vajavate laste tarbeks
üle hulgaliselt nii testribasid, nõelu kui ka lantsette.
2010.a. toetasid ravimifirmad ELDÜ tegevust 6329 euroga (AB Medical,
Surgitech, Novo Nordisk, Eli Lilly, sanofi- aventis, OneMed, Magnum) mida
kasutati läbiviidud projekti kaasfinantseerimiseks.

Tulemuslikud
läbirääkimised
Haigekassaga

2011 aasta tegevused
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. 2012.a.
eelarve on Riigikogus viimasel lugemisel, mille kinnitamine toob kaasa
diabeeditarvikute hüvitamise olulise suurendamise kõikidele sihtgruppidele.
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 1-aastaseks
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.

Insuliinipumpade
kampaania

Aitasime kaasa mõelda Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi käivitatud
kampaania detailides, millega kogutakse raha insuliinipumpade ostuks neile
lastele, kellele ei laiene Haigekassa soodustus. Tänaseks on pumbad saanud
üle 60 lapse. Tulenevalt Lastefondi pumbakampaaniast ELDÜ sel aastal
omaette kampaaniat ei plaani, et hoida fookus käimasoleval Lastefondi
kampaanial, mille eest me Lastefondile väga tänulikud oleme.

Noortelaager

25-28.juulil 2011 toimus Olustveres laager 14-18-aastastele, kus peateemaks
oli tervislik kokkamine.

Kokaraamat

Koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga toimusid tervisliku
toitumise koolitused lapsevanematele. Koolituse käigus järeleproovitud
retseptid on ilmunud nüüdseks kokaraamatu kaante vahel.

Accu-Chek’i klubi

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

Medtronic Junior Cup

Juba teist aastat andsid Eesti lapsed oma panuse Baltimaade
jalgpallivõistkonnas Medtronic Junior Cup’il, mis toimus Genfis. Sel aastal
osales Eestist 5 Medtronic’u insuliinipumpa kasutavat last ning saavutati 8.
koht.
Tulemas

Tarvikute
kompenseerimine

Meie koostöö alguses Sotsiaalministeeriumiga tõdesid sealsed esindajad
kahetsusega, et diabeetikute vajaduste osas puudus neil seni täpne
ettekujutus. Ühe aastaga paraku ei ole võimalik mahutada eelarvesse kõiki
aastatega kogunenud vajakajäämisi, mistõttu jätkub koostöö Haigekassaga ka
2013.a. eelarve planeerimisel, et diabeetikute vajadusi katta.

Koostöö Tervise Arengu
Instituudiga

ELDÜ oli kohal TAI korraldatud Tervist Edendavate Lasteaedada Liidu
suvekoolis, tutvustades diabeeti ja diabeetikute vajadusi lasteaias. Sellest on
sündinud koostöö edasisteks koolitusteks nii lasteaia- kui koolipersonalile.
Sellel sügisel on toimunud juba 3 koolitust, 4. on tulemas. Koolitustel osaleb
kokku ca 80 lasteaia-ja koolitöötajat Harjumaalt, Tartumaalt, Pärnumaalt ja
Raplamaalt.

Medtronicu pumba
alarmid kuuldavaks

Tegusate vanemate eestvedamisel ning EASi toel on Eliko Tehnoloogia
Arenduskeskuses välja töötamisel lisavidin sensoriga pumbale, et pumba
alarme oleks lapsevanemal võimalik kuulda ka teise tuppa.

Ootame alati
vabatahtlikke!

ELDÜ ootab aktiivseid vabatahtlikke erinevate tegevuste läbiviimiseks. Kui
tunned, et tahaks ELDÜ tegemistes ideede, nõu või jõuga kaasa lüüa, siis
anna endast teada!
Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing
Kevade 2a Tallinn 10137
E-Post: lastediabeet@gmail.com
Skype: lastediabeet
www.lastediabeet.ee

