A MAGYAR CUKORBETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGEI
A cukorbetegség népbetegség, a WHO és az IDF /Nemzetközi Diabetes Szövetség/ előrejelzése szerint 2025
körül akár megduplázódhat a betegek száma. Hazánkban is több mint 300.000 főre tehető az un, IGT és
IFG állapotú betegek száma, akik már tulajdonképpen cukorbetegek csak még nem tudnak róla. Mindezeket
figyelembe véve a fenti időpontra hazánk lakosságának 10-11 %-a lehet cukorbeteg. Szövetségünk széles felvilágosító tevékenységet végez, hogy a társadalom és a döntéshozók ráébredjenek a helyzet súlyosságára.
A helyzet javítása érdekében együttműködünk az Egészségügyi Minisztériummal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, az orvos társaságokkal, szakmai kamarákkal és társbeteg szervezetekkel, valamint
a kórházakkal és a diabétesz szakrendelőkkel és részt veszünk Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában 2010-2020 között. Kiemelt partnerünk a Magyar Diabetes Társaság, az orvosok, dietetikusok és a
diabetológiai szakápolók szakmai szervezete. Szövetségünk egyik fontos feladata a betegek képzése, segítése,
hiszen nincs még olyan betegség, ahol ennyire fontos a jól képzett beteg, ennyire fontos a magát menedzselni
képes beteg és orvos együttműködése. 1998. óta szervezünk 1 hetes bentlakásos országos oktatóprogramokat
Zalakaroson és Hévízen a zalaegerszegi kórház szakembereinek segítségével felnőtt és időskorú cukorbetegeknek. A Zala megyei kórház az oktató kórházunk. Gyermekkorú betegek részére nyári speciális oktatótáborokat
szervezünk. A fiatal és fiatal felnőtt korú betegek részére is tartunk oktató programokat. Minden korosztály
számára más és más a képzés, hiszen más a kezelési módjuk és életvitelük.
Tagszervezetek vezetői és aktivistái részére non profit ismereteket adó képzéseket tartunk. Tagszervezetek
tájékoztatására Hírlevelet adunk ki, két alkalommal és közgyűlést tartunk. A betegek tájékoztatására megjelentetjük az újságunkat a DrInfo „Cukorbeteg Élet” magazint. Országos találkozókat szervezünk évente két
alkalommal. /Országos Betegtalálkozó és Diabetesz Világnap/
2007. szeptember 1. óta működik a megújult honlapunk, a www.macosz.hu, amely a betegek széles körű tájékoztatását biztosítja. A 2007. évben az „ÉV Honlapja” versenyben különdíjat nyert. Szövetségünk kerekasztal
konferenciákat rendezz a döntéshozókkal és a sajtóval a betegek érdekében.
A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége teljes jogú tagja a Nemzetközi Diabétesz Szövetségnek
(IDF- International Diabetes Federation), valamint az International Alliance Of Patients Organizations,
amely a Betegszervezetek Nemzetközi Szövetsége.
A Szövetség tevékenységei céljának megfelelően a tagszervezetek munkájának elősegítése, rendezvények,
konferenciák, tanfolyamok szervezése, kapcsolatok létesítése és fenntartása állami és társadalmi szervezetekkel, valamint egészségügyi vagy a betegek érdekképviseletét végző szövetségekkel, egyesületekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel. Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységeket.
Bővebb információ a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségéről:
www.macosz.hu

