EDUKACE DO KAŽDÉ AMBULANCE

CHCEME POMOCI NaLÉZaT SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Na OTÁZKY TÝKaJÍCÍ SE VaŠEHO ONEMOCNĚNÍ.
Jak otestovat své znalosti o cukrovce?

Chcete-li se dozvědět o diabetu více,

Podívejte se na

navštivte stránky

www.testycukrovka.cz

www.testycukrovka.cz,

Zájmem vašeho diabetologa je zvolit pro vás
tu nejvhodnější léčbu, dbát na její dodržování, předat vám co nejvíce užitečných informací
o vašem onemocnění a současně ověřovat,
že jste všem doporučením a terapeutickým
cílům porozuměli.

praktického průvodce onemocněním
diabetes mellitus

Web testycukrovka.cz jsou součástí nejobsáhlejších stránek o onemocnění diabetes mellitus cukrovka.cz. Pro přístup k testům je však
nutné použít stránky www.testycukrovka.cz
(jinak nelze informovat vašeho diabetologa
o úspěšném splnění testu).
Web testycukrovka.cz poskytuje lékaři i vám
možnost ještě více spolupracovat a také si
ověřit, jak jste si principy a zásady své léčby
osvojili. K tomu právě slouží testycukrovka.cz,
kde si můžete otestovat své znalosti o diabetu.

Kódy doporučených testů:
.............................................................

Stránky existují již 4 roky. Jedná se o odborně garantované stránky, na jejichž podobě
pracuje 17 diabetologů. Web má svoji širší
a užší redakční radu a je podporován Diabetickou asociací České republiky.
Stránky navštěvuje měsíčně více než 40 000
čtenářů a za tu dobu přečtou přes 100 000
stránek.
Stránky slouží jako informační zdroj pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky a jejich cílem
je zkvalitnění života a minimalizovaní zdravotních problémů.
RUBRIKY
CUKROVKA – co to je a proč to je
PREVENCE/DIagNOSTIKa/LÉČBa – léky,
pohyb, dieta
ŽIVOTOSPRÁVa – cukry, tuky, bílkoviny
a spousta receptů
KOMPLIKACE – akutní a chronické

.............................................................

PRAKTICKÉ RADY – jak si aplikovat inzulin,
není pumpa jako pumpa

.............................................................

PřÍBĚHY a fÁMY – patálie a lapálie pana
Kuličky s cukrovkou
AKTUALITY – zajímavosti a novinky

Cukrovka.cz je projekt pro edukaci pacientů a pracovníků ve zdravotnictví vznikající ve spolupráci
s nakladatelstvím a vydavatelstvím odborné zdravotnické literatury Panax Co s.r.o. a Diabetické
asociace České republiky
generálním partnerem stránek je ﬁrma Zentiva

PORADNA prof. Saudek a další diabetologové
odpovídají na vaše dotazy
DOBRÝ CUKR – VIDEA – herečka Bára
Štěpánová se vzdělává v populárně-naučných
videích o cukrovce
ENCYKLOPEDIE – nejvíce termínů ve vztahu
k cukrovce na jednom místě
EDUKACE – vše o vzdělávání pacientů
a hlavně edukační testy

Jak to funguje:
Váš diabetolog vám doporučí,
jakou problematiku by bylo
vhodné si prostudovat na stránkách www.testycukrovka.cz.
Může jít o informace týkající se
způsobu léčby, diety, dodržování některých návyků či prevence
komplikací atp. K vyhledání
testů využije kódy testů,
které vepíše do rámečku
na 1. straně letáku.
Na svém počítači přejděte na
www.testycukrovka.cz
Zadejte požadované informace
(jméno a příjmení, mailovou
adresu) a ze seznamu vyberte
jméno vašeho diabetologa, který vám testy zadal.
Pokud souhlasíte, potvrďte
čtvereček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.
Zadejte do připraveného rámečku kód testu, který vám váš
diabetolog vepsal do letáčku
či předal jinak. Kódy se zadávají
jednotlivě.

Objeví se příslušný test vztažený k uvedenému kódu s odkazy
k prostudování.
Můžete se pustit do označování
odpovědí.
U testů s poznámkou „více
správných odpovědí“ mohou
být pravdivé dvě nebo i všechny
odpovědi.
Test lze opakovat, dokud není
úspěšně absolvován.
Po úspěšném absolvování testu
se automaticky vygeneruje certifikát o jeho úspěšném splnění.
Certifikát můžete odeslat do
mailových schránek sobě i svému diabetologovi potvrzením
příslušných čtverečků. Takto
se Váš lékař dozví o úspěšném
absolvování testu, který Vám
zadal.

CO NEJVÍC ÚSPĚŠNĚ SPLNĚNÝCH TESTŮ VÁM přejí
Internetová divize Nakladatelství a vydavatelství Panax, Co s.r.o.
Diabetická asociace České republiky
Generální partner projektu a stránek cukrovka.cz společnost Zentiva

