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Мета та напрями
дiяльностi

метою дiяльностi Фонду с благодiйна дiяльнiсть, спрямована на захист
соцiальних прав, умов життя, полiпшення медичного обслуговування
хворих на цукровий дiабет, у першу чергу дiтей та iнвалiдiв.
Напрями: представляти та захищати iнтереси людей з дiабетом.
проводити широкi iнформацiйнi кампанiТ та заходи щодо профiлактики
захворюваностi на дiабет, розвивати мiжнародне спiвробiтництво з
проблем дiабету, впроваджувати проекти по навчанню пацiентiв з
дiабетом, проводити та реалiзовувати рiзноманiтнi програми, заходи щодо
реабiлiтацiт та адаптацii людей з дiабетом у суспiльствi, надавати
соцiа_ltьну, MaTepia;rbHy, психологiчну пiдтримку людям з дiабетом.

ДосвЦ роботи в
консультативно-
дорадчих орrанiв при
овв

з 2001 року член Координацiйноi Ради мiських громадських органiзацiй
iнва_пiдiв м. Киева;
З 2005-2013рр. - член КоординацiйноТ рали по виконанню державноi
програми <I]укровий дiабет> при МОЗ Украiни;
З 2009-2012рр.. - член ГР при МОЗ Украiни;
З 2011r - 2017 рр.. - член ГР при КМДА;
З 2014 - 20|7 рр.. - член робочоi групи при МОЗ УкраiЪи, щодо
запровадження системи реамбурсацii препаратiв iнсулiнi.
З 2018 р.- член ГР при !епартаментi соцiа-тlьноi полiтики КМ!А

Црограми та
,^ 1екти, реалiзованi,,:"lгом звiтного
itiоду

1. Створення у м. Киевi мережi шкiл медико-соцiальноi адаптацiТ для
людей з дiабетом (шкiл самоконтролю дiабеry).
мета: створити у кожному районi м. Киева на базi полiклiнiк школу
медико--соцiа;rьноi адаптацii хворих на цукровий дiабет. Заплановано
вiдкрити 15 зазначених шкiл. Щей медико--соцiальний проект спрямований
на попередження захворюваностi на чукровий дiабет, упередження
ускладнень дiабету та сприяння процесу адаптацii пацiентiв з дiабетом до
особливих умов життя.



Партнери: проект реатliзусться спiльно з КМЩА та.ЩОЗ м. Киева, а також
залученi спонсори - компанii, що працюють у дiабетичному напрямку.
учасники: районi медичнi заклади, лiкарi-ендокринологii, медичнi сестри
та пацiенти з дiабетом.
кiнцевий рез}rльтат: Вже вiдкрито та працюе 11 шкiл саlrлоконтролю
дiабету у .Щеснянському, .Щнiпровському, .Щарницькому, Печерському.
голосiiвському, Шевченкiвському, оболонському та Святошинському
районах м. Киева. Протягом 2019 року проведення пiдготовча робота по
вiдкриттю школу самоконтролю дiабету у Оболонському району MicTa на
базi полiклiнiки jtlъ 1

2, Щiабетичний табiр на базi ДП "Украiнський дитячий центр
"Молода гвардiя" (м. Одеса).
мета: проект спрямований на оздоровлення та психологiчну реабiлiтацiю
дiтей з iнсулiнозалежним дiабетом.
Партнери: MiHicTepcTBo соцiа;lьноi полiтики Украiни, ДП У.ЩЩ "Молода
гвардiя", компанii, що працюють у дiабетичному напрямку.
Учасники: дiти з дiабетом iз м. Кисва та регiонiв УкраiЪи, волонтери КБФ
<ffiабетик>, лiкарi - ендокринологи.
Кiнцевий рез}rльтат: В 2019 роцi була органiзована та проведенна лiтня
цiльова змiна оздоровлення дiтей з дiабетом iз 10 регiонiв УкраТни та
м. Киева. 24 дитини з дiабетом м€lли змогу не тiльки добре та цiкаво
вiдпочити, d й набути впевненостi в собi i навчитися жити активним
життям.
3. Проведення заходiв до Всесвiтнього Щня Щiабеry.
Мета: щорiчно 14 листопада cBiToBa спiльнота вiдзнача€ ((Всесвiтнiй

!ень Щiабету>, який, починаючи з 2007 роц, проводиться пiд егiдою
ООН. I]e основна кампанiя дiабетичноТ громадськостi щодо пiдвищення
обiзнаностi про дiабет i спрямована на iнформування населення про
загрозу пандемiТ дiабету, його своечасну профiлактику та ранню
дiагностику дiабету,
Партнери: Мiжнародна дiабетична асоцiацiя УкраiЪи (МДАУ), науково-
популярний журнал <.Щiабетик), МОЗ УкраТни, КМДА,.ЩОЗ м. Киева, ЗМl,
компанii, що працюють у лiабетичному напрямку.
Учасники: люди з дiабетом, представники регiональних дiабетичних
органiзацiй, лiкарi, вченi, працiвники сфери охорони здоров'я та компанi
виробники медичноi продукцii.
КiнцевиЙ рез)rльтат: традицiйно протягом ocTaHHix 19 poKiB к
<Щiабетик>> спiльно з МЩАУ у листопадi органiзус та проводить ,

заходiв, присвячених BcecBiTHboMy Щню Щiабету. В 2019 рочi це були
широкомасштабнi заходи в НЦ кУкраiЪськiй Дiм>. Вiдповiдно
програми, проводились прес-конференцiя, виставка медичноi та
дiабетичноТ продукцii, майстер - класи для пацiентiв, експрес-аналiзи рiвня
глюкози у KpoBi та консультацii фахiвцiв. Заходи вiдвiдали бiля 1,5 тис.
людей.
В рамках Всесвiтнього .Щня Щiабету 14 листопада 2019 року
проведено,Щень профiлактики в Верховноi Радi УкраiЪи.
4. Проведення заходiв до Всесвiтнього Щня Здоров'я.

було

Мета: щорiчно 07 квiтня cBiToBa спiльнота вiдзначас <<Всесвiтнiй !ень
Здоров'я>. Ще кампанiя своечасноТ профiлактики та ранньоТ дiагностики
рiзних з€lхворювань, а також пропаганди здорового стилю життя.
Партнери: КМДА, ЩОЗ м. Киева, ЗМI
Учасники: кияни та гостi столицi, лiкарi, працiвники сфери охорони
здоров'я та компанii-виробники медичноТ продукцiТ.
КiнцевиЙ рез},льтат: В 2019 роцi 7-8 квiтня були проведенi скрiнiнговi
акцiТ на базi б полiклiнiк м. Кисва. Обстежено бiля2 тис. чоловiк.



5. Профiлактичнi та скрiнiнговi акцii по ранньому виявленню
дiабеry у населення.
Мета: профiлактика захворюваностi на дiабет та рання дiагностика
дiабету у населення.
Партнери: КомпанiТ, що працюють у дiабетичному напрямку.
учасники: мешканцi м. Кисва та iнших регiонiв Украiъи, лiкарi
ендокринологи, волонтери КБФ <!iабетик).
Кiнцевий РеЗ}rльтат: В рамках цiеi програми були органiзованi скрiнiнги
дiабету у населення з розповсюдженням iнформацiйно-профiлактичнот
лiтератури на Свропейськiй та Контрактовiй площах, Майданi
незалежностi, бiля станцiй метро, у полiклiнiках, аптекilх та рiзних
установах i органiзацiях MicTa, а також по регiонам УкраiЪи. За 2019 piK.
було проведено у м. Киевi - б скрiнiнгових заходiв, по регiонам УкраТни
- 4. обстежено б з20 бажаючих. Виявлено 165 чоловiк з пiдозрою на
дiабет.
6. Постiйна дiяльнiсть по захисту прав та iHTepeciB людей з дiабетом.
мета: забезпечення пацiснтiв з дiабетом препаратап.Iи iнсулiну по
медичним показникам.
Партнери: КМДА, ДОЗ м. Киева., ендокринологiчна служба м. Киева
Учасники: пацiенти з дiабетом, лiкарi - ендокринологи.
кiнцевий рез}rльтат: Щля вирiшення суспiльно важливоi проблеми -
безперебiйного забезпечення пацiснтiв з дiабетом препаратами iнсулiну,
Фондом проводилась активна i результативна робота щодо
функцiнування в м. Киевi та Украiни новоi системи (механiзму
реамбурсацii) забезпечення людей з дiабетом препарата]\,Iи iнсулiну.

;'-олова Киiвського
Фонду << Щiабетик> Н.Г. Власенко


