
 

Neformální setkání pacientských organizací osob s DM 

Pacientské organizace pracující ve prospěch osob s diabetem napříč Českou 

republikou, o sobě navzájem, až na výjimky, nevědí. Řeší stejné problémy, ale protože 

se málo kdy jejich kroky koordinují, většinou se nepodaří v praxi prosadit uspokojivé 

řešení. Častěji vše končí ve sféře slibů, než činů, těch kompetentních a vliv 

objektivních potíží je silnější než roztříštěné odhodlání problém řešit a vyřešit.   

Dne 1. 5. 2019 v prostorách AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) 

v Praze, proběhlo neformální setkání zástupců pacientských organizací které se 

věnující osobám s diabetem (DM), jak typu 1, tak typu 2, spolu se zástupci rodičů děti 

s diabetem. 

Setkání inicioval prezident spolku DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s., Vlastimil Milata, 

který je současně i předsedou Pacientské rady ministra zdravotnictví, ve spolupráci s 

Editou Šimáčkovou, ředitelkou DiaKar, z.ú.  Obě pacientské organizace, se věnují 

nejrůznějším aktivitám ve prospěch osob s DM a úzce spolupracují na některých 

projektech. 

Po krátkém představení jednotlivých účastníků, byli přítomní informováni o aktivitách, 

do kterých se mohou pacientské organizace zapojit. V oblasti vzdělávání členů 

pacientských organizací prostřednictvím Akademie pacientských organizací 

(www.pacientskaakademie.cz), nebo v například v pracovních skupinách Pacientské 

rady ministra zdravotnictví (www.pacientskeorganizace.mzcr.cz)  

Jednalo se o interaktivní setkání. V průběhu se jednotliví zástupci vyjadřovali 

k současným problémům a informovali se navzájem, co se komu, kdy a jak, podařilo 

vyjednat a uvést do praxe a kde se to naopak nepodařilo.  

Cílem setkání bylo mimo jiné zjistit:  

1) zda se organizace jsou schopny domluvit na „problematických“ tématech a 

oblastech, které se týkají všech zainteresovaných aktérů a nalézt společná řešení, 

která by byla koordinovaně prosazována na kompetentních místech.  

2) Zda by bylo pro organizace přínosné spojit se, pro prosazování společných témat a 

dosažení cílů, do nějaké formální, nebo neformální platformy. 

http://www.pacientskaakademie.cz/
http://www.pacientskeorganizace.mzcr.cz/


 

Všichni přítomní se shodli, že rozhodně existují společná témata, která by bylo vhodné 

řešit společně. Bylo domluveno, že po dohodě na společných postupech vedených 

k prosazení stanovených cílů, bude formalizováno spojení do odpovídající právní 

formy (pravděpodobně zapsaný spolek). Nejpalčivějším tématem se ukazují problémy 

dítěte s DM ve vzdělávacím procesu MŠ a ZŠ. 

Každá ze zúčastněných stran, dostala možnost a zároveň termínovaný úkol, připravit 

v průběhu května své návrhy, ze kterých vzniknou společné body k jednání a řešení.  

Jsme velmi rádi, že se rýsuje nový možný začátek intenzivnější a věříme, že i efektivní, 

spolupráce pacientských organizací pracujících ve prospěch všech osob s diabetem 

v České republice! 

Realizátoři setkání děkují projektové manažerce Zuzaně Komárkové za možnost 

uspořádat setkání v prostorách AIFP a trvalou podporu činností pacientských 

organizací v ČR. 

    


