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Lantsettide soodustus

Piirhinnad

Haigekassa
soodustused
tulevikus

2014 suvelaagrid

Insuliinipumba ja
sensorikoolitused

EESTI LASTE JA NOORTE DIABEEDI ÜHINGU UUDISKIRI

Alates 2014.a. 1. jaanuarist lisandusid Haigekassa poolt
hüvitatavate tarvikute nimekirja ka lantsetinõelad. Alla 19aastastele hüvitatakse 1100 lantsetti poolaastas ja üle 19aastastele 600 lantsetti poolaastas. Lantsettide soodustuse
kasutamiseks paluge raviarstil koostada digitaalne med.seadme
kaart (sarnaselt nt. testribade kaardiga). Nimistus olevatest
toodetest saab ülevaate ka ELDÜ kodulehel.
2014. aastast kehtivad piirhinnad lantsettidele, süstenõeltele ning
alates 1. juulist ka testribadele. See tähendab, et Haigekassa
hüvitab 90% piirhinna summast, ülejäänu tuleb maksta patsiendil.
Tarvikute letihinnad varieeruvad apteekide lõikes lausa mitmeid
kordi, ELDÜ on palunud Haigekassal selle teemaga tegeleda. Seniks
aga soovitame patsientidel enne ostmist otsida www.raviminfo.ee
lehelt kõige soodsamaid võimalusi.
Piirhindade rakendamine toob Haigekassale kaasa olulise kokkuhoiu
diabeeditarvikute eelarves. ELDÜ, Eesti Diabeediliit ja Eesti
Endokrinoloogia
Selts
edastasid
Sotsiaalministeeriumile
ja
Haigekassale
ettepanekud
tarvikute
kompenseerimise
laiendamiseks 2015. aastast, rõhutades, et kogu kokkuhoitud
raha peab suunama parema diabeedi kontrolli tagamiseks. Meie
ettepanekud olid järgmised:
- pumbaravi rahastamine ka üle 19-aastastele;
- võimaldada raviarstil väljastada lisaretsept testribadele kuni 50%
ulatuses praegusest kogusest neile, kes vajavad lisamõõtmisi;
- hüvitada lastele 48 ja täiskasvanutele 12 sensorit aastas;
- lisada sensori saatja hüvitatavate tarvikute nimekirja.
2014.a. planeerime lausa kahte laagrit. Traditsiooniline laste- ja
noortelaager toimub 7-12. juulil Olustveres, Viljandimaal.
Koostöös Soome Diabeediliiduga toimub 6-8. juunil Luhtre
turismitalus noortelaager (14-17aastastele), kuhu ootame
osalema nii Eesti kui Soome noori. Koha broneerimisel anname
eelise neile peredele, kes on ELDÜ liikmed ja tasunud ka liikmemaksu. Registreerimine ja lisainfo ELDÜ kodulehel 1.veebruarist.
Jätkuvad
koollitused
insuliinipumba
ja
sensorikasutajatele.
Tallinnas toimub sensorikoolitus 6. veebruaril algusega kell
15.00 Lastehaiglas. Koolituste eesmärgiks on anda teadmisi, kuidas
paremini ära kasutada pumba ja sensori võimalusi. Koolitus on
tasuta, registreerimine e-posti teel: lastediabeet@gmail.com või
telefonil 5303 7571.

Uus raamat

ELDÜ andis välja Haigekassa tellimusel tasuta
jagamiseks uue trükise I tüüpi diabeedist lastel ja
noortel.
Küsige
raviarstilt
või
diabeediõelt!
Venekeelne versioon saabub trükikojast veebruari
algul. Raamatu .pdf versioon on alla laetav ka ELDÜ
kodulehelt.

Konverentsi
materjalid

23.11.2013 Tallinnas toimunud ELDÜ konverentsi kokkuvõte koos
slaidi- ja videomaterjalidega on kättesaadav SIIT. Loodetavasti
annavad toitumise ja veresuhkru kontrolli teemalised ettekanded
igaühele mõne nipi, mida edaspidi rakendada. Uusi ja huvitavaid
tuuli tõid esinejad Soomest, kes rääkisid diabeedi-abikoerte
treenimisest ning isiklikust kogemusest hüpokoeraga. Väga
motiveerivalt mõjusid Mikk Lellsaare ning Märt ja Priit Piusi
ettekanded, tõestades, et diabeet ei sea takistusi sporti tehes ega
laval esinedes.

Diabeedikoolitused
lasteaedadele ja
koolidele

2012.a.
sügisest
käivitunud
projekti
“Diabeediga
laps
haridusasutuses” raames on kahe aastaga koolitust ja nõustamist
saanud 45 kooli või lasteaia töötajad üle Eesti. 2012.a. koolitust
kasutanutest on 91% peredest rahul sellega, kuidas last koolis või
lasteaias aidatakse ning raviarsti hinnangul on neil diabeedi kontroll
lasteaia- või koolipäeva jooksul hea. 2013.a. tulemuste hindamine
toimub käesoleval aastal. Esialgse tagasiside kohaselt jäi 84%
tugiisikut pakutava koolituse ja nõustamisega rahule.
Ka 2014. aastal jätkub teenuse pakkumine. Kui soovite oma lapse
kooli või lasteaeda koolitust tellida, siis palun andke oma soovist
teada raviarstile. Kuna koolitus kohandatakse täpselt teie lapse
vajadusi arvestades, siis ootame pere poolt aktiivset suhtlust nii
diabeediõe kui ka kooli- või lasteaiaga.

Annetuste
kasutamine

Liikmemaks

2013.a. jooksul laekus ELDÜle annetustena kokku 9395 eurot,
millest CWT Estonia ja Rödl & Partner kampaaniate tulemusel
koguti 6500 eurot ja kahe sünnipäevalapse „kingi asemel annetus“
initsiatiivi käigus üle 2200 euro. Kogutud raha abil on ELDÜ saanud
toetada 6 insuliinipumba ostu, 8 saatjakomplekti ostu ning
testribade, sensorite ja kanüülidega aidata Tartu ja Tallinna
lastehaiglate patsiente.

ELDÜ tuletab meelde kõigile oma liikmetele, et ühingu liikmemaks
on 7 eurot kalendriaastas. Liikmemaksu on liige kohustatud
tasuma üks korda aastas. Tasusid ootame MTÜ Eesti Laste ja
Noorte Diabeedi Ühing arvelduskontole: EE972200221047225180.

