VEĽKÝ ÚSPECH ZVÄZU DIABETIKOV SLOVENSKA:
PROMÓCIE PRVÝCH PROFESIONÁLNYCH EDUKÁTOROV
Zväz diabetikov Slovenska a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, n. o. Bratislava vstúpili pred tromi rokmi spoločne do projektu
vysokoškolského štúdia sociálnej práce so zameraním na edukáciu klientov s diabetes
mellitus na detašovanom pracovisku v Michalovciach.
Práca s diabetikmi v sociálnej oblasti je veľmi dôležitá. Diabetici majú problémy
s prijatím doživotného ochorenia. Mnohí nevedia nájsť odpovede na otázky, ako budú
zvládať svoje ochorenie a ako sa k chorobe postaví blízke okolie. Bežné sú psychické
problémy z ochorenia, pocit nepotrebnosti, menejcennosti, strata zamestnania, sklony
k alkoholizmu. Všetko uvedené spôsobuje veľakrát aj rozpad dlhoročných vzťahov,
nezáujem starať sa o svoje zdravie, o seba samého, čo vedie k nezáujmu o okolitý svet,
k vzniku sociálnych problémov, ktorých riešenie patrí do rúk odborníkom –
absolventom uvedeného typu štúdia.
My, študenti, sme vstupovali do tohto štúdia s očakávaním či tento projekt bude
úspešný, nakoľko takýto typ štúdia je prvým na svete. Bolo to náročné obdobie,
vyžadovalo si veľa prebdených nocí, stresových situácií, cestovania, odlúčenia od
rodiny. Získali sme vedomosti z diabetológie a edukácie, z odboru sociálnej práce, ale aj
z jej príbuzných odborov (psychológie, sociológie, pedagogiky, práva, projektovania).
V triede nás bolo na začiatku 48, do úspešného konca nás „dobehlo“ 34. V slnečný
piatok 20. mája 2011 sme boli v Michalovciach slávnostne promovaní na bakalárov
sociálnej práce, prebrali sme svoje diplomy s dodatkom o špecializácii zameranej na
edukáciu pre klientov s diabetes mellitus. Náš spolužiak, prezident Zväzu diabetikov
Slovenska Ing. Jozef Borovka bol ocenený „Cenou rektora“ za vynikajúce študijné
výsledky. Vďaka patrí

všetkým absolventom, ďalej prof. MUDr. Vladimírovi

Krčmérymu, DrSc. - rektorovi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, n. o.

Bratislava, doc. MUDr. Darine Wiczmandyovej, CSc. - riaditeľke

detašovaného pracoviska bl. Metoda D. Trčku v Michalovciach a samozrejme aj doc.
MUDr. Jozefovi Michálekovi, CSc. odbornému garantovi odboru diabetológia
z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu, n. o. v Ľubochni.
Teraz nás čaká dôležitá povinnosť zúročiť nadobudnuté vedomosti v praxi
a v bežnej práci s klientmi. Väčšina z nás pracuje dobrovoľnícky v tejto oblasti už dlho

a po absolvovaní štúdia sme obohatení o veľmi dôležité informácie pre kvalitnú
edukáciu diabetikov na Slovensku.
O prvých profesionálnych edukátoroch a ich činnosti vo Zväze diabetikov
Slovenska budeme informovať na medzinárodných fórach, na zasadnutí EASD
v Lisabone a aj na zasadnutí IDF v Dubaji.
Zväz diabetikov Slovenska chce v procese vzdelávania pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch. Už v akademickom roku 2011/2012 bude otvorený nový ročník
bakalárskeho štúdia do ktorého sa prihlásilo 31 nových poslucháčov a samozrejme
mnohí súčasní absolventi – bakalári budú pokračovať v magisterskom štúdiu.
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