Evaluační dotazník diabetologického centra pro dospělé (DC)
Adresa pracoviště
Vedoucí pracoviště
Seznam školitelů podílejících se na
činnosti pracoviště a pověřených
postgraduální výukou, dosažená
odbornost (atestace a odborné licence
v oboru) a roky praxe v oboru

Titul, jméno, příjmení

Počet lůžek v diabetologickém
centru přímo určených pro hospitalizaci
diabetiků
Počet lůžek na Jednotce intenzivní
metabolické péče
Celkový počet interních lůžek v
nemocnici
Celkový počet pediatrických lůžek v
nemocnici
Podiatrická ambulance
Jméno diabetologa pracujícího v
podiatrické ambulanci
Jméno chirurga pracujícího v podiatrické
ambulanci

Interní lůžka
Pediatrická lůžka
Další (specifikovat)

Zaškrtnout

Ano

Ne

Spolupracující cévně chirurgické
pracoviště

Zaškrtnout

Ano
Název:

Ne

Zaškrtnout

Ano
Název:

Ne

Zaškrtnout

Ano
Název:
Ano
Název:

Ne

Ano
Název:
Ano

Ne

Ano
Název:

Ne

Odbornost
(atestace)

Úvazek

Roky
praxe

Jméno spolupracujícího cévního chirurga

Spolupracující pracoviště intervenční
radiologie
Jméno spolupracujícího radiologa
Spolupracující rehabilitační pracoviště
Ambulance pro diabetické onemocnění
ledvin
Jméno nefrologa specializovaného na
diabetické onemocnění ledvin
Spolupracující dialýza

Zaškrtnout

Ambulance pro diabetickou retinopatii
Jméno oftalmologa specializovaného v
diabetické oftalmopatii
Ambulance pro těhotné diabetičky

Zaškrtnout

Jméno specialisty pro těhotenství a
diabetes
Jméno psychologa

Zaškrtnout

Zaškrtnout

Ne

Ne

Jméno spolupracujícího endokrinologa
Jméno nutričního terapeuta
Jméno edukátora
Jméno podiatrické sestry
Jméno protetika
Jméno sociální pracovnice
Spolupracující pracoviště pro osteologii
Spolupracující pro obezitologii
Spolupracující koronární jednotka
Počty hospitalizovaných a ošetřených nemocných za rok (v období před hodnocením)
Počet hospitalizovaných pacientů
Počet hospitalizovaných na jednotce intenzivní metabolické péče
Celkový počet pacientů vedených v diabetologické ambulanci
Počet ošetření v diabetologické ambulanci
Celkový počet pacientů vedených v endokrinologické ambulanci
Počet ošetření v endokrinologické ambulanci
Celkový počet pacientů v ambulanci pro diabetickou nohu
Počet ošetření v ambulanci pro diabetickou nohu
Celkový počet nemocných v ambulanci pro diabetické
onemocnění ledvin
Počet nemocných léčených CSII
Počet nemocných na glukózových senzorech (CGM a FGM)
Počet obézních v obezitologické ambulanci/počet indikací k
bariatrickému výkonu
Počet nemocných s umělou výživou v nutriční ambulanci
Počet nemocných s onemocněním skeletu
Počty specializovaných výkonů (viz. Apendix 1)
Materiálně-technické zabezpečení (viz. Apendix 2)
Počet publikací pracoviště za poslední 3
Články bez IF:
Články s IF:
Abstrakta:
roky (výčet viz. Appendix 3 )
Aktivní účast pracovníků na kongresech
ČR:
v ČR i zahraničí (celkem počet za rok)
Zahraničí:
Počet řešených grantů a jiných
výzkumných projektů v posl. 3 letech
(výčet viz. Apendix 4 )
Pracoviště odebírá následující časopisy
1. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
nebo je má trvale dostupné
2. Diabetologia
(zaškrtněte)
3. Diabetes Care
4. Diabetes
5. Další:
Datum, podpis vedoucího pracoviště

Apendix 1: Seznam specializovaných výkonů a jejich počet za rok
Výkon

Počet za rok

Apendix 2: Seznam techniky používané pro diagnostickou a léčebnou činnost na pracovišti
Přístroj (název)

Rok výroby

Apendix 3: Seznam publikací pracoviště za poslední 3 roky, se zaměřením na publikace školitelů

Apendix 4: Seznam grantů a dalších výzkumných úkolů na pracovišti za poslední 3 roky s uvedením
hlavního řešitele a jeho pracoviště

