KYSELYTUTKIMUS DIABETEKSEN
EHKÄISYN JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖISTÄ

DIABETEKSEN TYÖKOKONAISUUS (WP7)

terveydenhuollon kehittämisestä
kroonisia sairauksia sairastavia varten

Saadakseen yleiskuvan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hallinnan käytännöistä WP7 teetti
kyselytutkimuksen, jossa saatiin jäsennelty kokonaiskuva nykyisistä ohjelmista/aloitteista,
joissa keskitytään diabeteksen ennaltaehkäisyn eri osa-alueisiin, tunnistetaan riskiväestö,
diagnosoidaan tauti varhain, ehkäistään diabeteksen lisäsairaudet, järjestetään kattava
monitekijäinen hoito ja koulutusohjelmat diabeetikoille sekä ammattilaisille. Tietojenkeruuseen osallistui kaikkiaan 63 asiantuntijaa 19 maasta.

DIABETEKSEN EHKÄISY – HUOMIO RISKIVÄESTÖÖN

Tapaustutkimus

Diabeteksen ennaltaehkäisyn merkitys tunnustetaan ja siihen reagoidaan yleensä poliittisilla
toimilla: kolme neljännestä vastaajamaista ilmoitti, että diabeteksen
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Lähes kaikissa maissa (18:ssa 19 vastaajamaasta) on diabeteksen hallintaohjelma. Noin 63,2 %
niistä on erillisiä kansallisia ohjelmia, ja 57,9 % on osa laaja-alaisempaa kansallista suunnitelmaa.
Puolet vastaajamaista ilmoitti, että ohjelmat on käynnistetty viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana ja noin 83 % ohjelmista toimii
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DIABEETIKOIDEN KOULUTUSOHJELMAT

Kaiken kaikkiaan 15:ssä 19 osallistujamaasta on ilmoitusten mukaan koulutusohjelmia diabeetikoille.
Muutamissa maissa (15,8
%) oli koulutusohjelma kansallisena erillisohjelmana,
mutta 36,8 %:ssa koulutusohjelmat sisältyivät laaja-alaisempiin kansallisiin
suunnitelmiin.
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että koulutusohjelmaa arvioidaan, ja pieni määrä (20 %) osallistuvista organisaatioista ilmoitti
käyttävänsä pitkän aikavälin vaikuttavuusindikaattoreita.

AMMATTILAISKOULUTUS
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että koulutusohjelman vaikuttavuutta ja laatua seurataan. Alle puolet kertoi, että koulutusohjelma perustuu teoriaopetukseen ja 30,8 % kertoi, että koulutusohjelmien mittauksessa käytetään määrävälein tulosindikaattoreita.
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Julkaisu perustuu yhteiseen toimintaan, joka edistää kroonisten sairauksien ehkäisyä ja hyvää hoitoa koko elinkaarella, tavoitteena terve ikääntyminen (JA-CHRODIS), ja se on saanut Euroopan unionin rahoitusta terveysalan
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