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DiaEuro’15 - Заедно за спорт & диабет

Отборът ни по
футбол ще се
състезава за
европейската
титла през юли

...
Гликираният хемоглобин (HbA1С) е златен стандарт
за оценка на лечението на захарния диабет и е
критерий за дългосрочния му контрол. Той отразява
средната кръвна захар през последните 2-3 месецa.
За повечето пациенти целта е да постигнат и поддържат
гликиран хемоглобин HbA1С <7%, за да се намали
рискът от съдови усложнения. Целта се индивидуализира
в зависимост от продължителността на диабета,
наличните сърдечносъдови и други съпътстващи
заболявания и усложнения на диабета.
S. E. Inzucchi et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered
approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). DIABETES CARE, VOLUME 35, JUNE 2012

Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: (02) 962 74 71/72

Започна усилената подготовка за
участие на футболния отбор на Българска Асоциация „Диабет” в Европейския
турнир по футбол в зала (футзал) за аматьори с диабет, който ще се проведе
тази година в Клуж-Напока - Румъния,
между 19-26 юли. Градът-домакин бе избран за Европейска младежка столица
за 2015 година. Това ще бъде трето участие на българския представителен отбор в Европейски турнир за хора с диабет DiaEuro.
Спортното събитие дава възможност
на Българска Асоциация „Диабет”
(БАД), в качеството и на пълноправен
член на IDF (Международната диабетна федерация), да изпрати свои членове - десет пациенти над 18 години с добре контролиран диабет и спортни
умения - да участват в престижния европейски турнир.
Подготовката и участието на нашия отбор в шампионата е част от инициативите на БАД за повишаване информираността относно оптималния контрол и
лечение и за подобряване възможностите за активен живот, професионална и
личностна реализация на младите хора
с диабет в България.
За участие в първенството по футбол в
Румъния, обновеният и подсилен състав
на националния ни отбор от 5 основни
играчи + 5 резерви, разработва под
ръководството на треньора Кирил Илиев, стратегия за достойно и силно
представяне. След тренировъчен лагер
през месец декември в Габрово, контролни срещи и тренировки в Стара
Загора в началото на април, са планирани и контролни срещи и тренировки
в Русе през май.
Всички играчи тренират всекидневно
по родните си места. Младите хора с
На стр. 3
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Първата програма за скрининг за
аневризма на коремната аорта
нормална
коремна
аорта

аневризма на
коремната
аорта

МЦ Доверие стартира през
април първата в България
програма за скрининг за
аневризма на коремна аорта, която ще продължи до 7
юли 2015. Всеки, който желае
да провери дали има аневризма на коремната аорта
или повишен риск за усложнения, може да си запише
час за преглед в МЦ "Доверие" на тел.: 02/4036 100.
Необходимо е само пациентът да вземе от личния си лекар направление №3 за консултация със специалист кардиолог. От лечебното заведение уточняват, че по време на
кампанията няма да спира и
платеният свободен прием.
Идеята за кампанията идва
от препоръка на Европейското кардиологично дружество
за поведение при болести на
аортата от 2014 година за масов скрининг.
Аортата (с дебелина колкото маркуч) започва от сърцето и преминава по средата
на гръдния кош и корема. Тя е
основния кръвоносен съд в
тялото на човека – през нея
преминава цялата кръв, която
сърцето изпомпва.
Аневризмата на абдоминалната (коремна) аорта е
разширение в долната част

на аортата (в областта на коремната кухина). Такъв тип
разширение води до изтъняване на стената и съда и до
значителен риск от нейното
разкъсване и настъпване на
животозастрашаващо кървене поради свободно изливане на кръвта в корема под
налягане.
Аневризмите на абдоминалната аорта (AAA) обикновено нарастват бавно и без да
причиняват оплаквания (симптоми). Някои аневризми никога не се разкъсват, докато
други нарастват бързо и рискът е голям. Понякога пациентът с аневризма на коремната аорта може да усеща пулсации в корема, болка (дълбока и постоянна) в корема
или към кръста, както и болка в
ниската част на гърба.
Аневризмите на коремната
аорта засягат от 2 до 8% от
мъжете на възраст над 65 години. При жените заболяването е около четири пъти порядко срещано. Най-честите
причини за поява на аневризма на абдоминалната аорта са: тютюнопушене и втвърдяване на стените на аортата (или атеросклероза).
Бавното развитие и липсата
на оплаквания от страна на па-
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циента, комбинирани с високия риск за фатален изход при
разкъсване на аневризмата,
дава основание за препоръчване на масов скрининг, особено на рисковите групи:
мъже пушачи или с роднини
със заболяване на аортата;
жени над 65 години, които са
пушачки или имат роднини
със заболяване на аортата.
Скринингът за аневризма
на коремната аорта се прави с ехографски апарат. Използва се ултразвук, който е
безопасен за здравето. Изследването е неинвазивно и
отнема около 15 минути. Прави се на гладно.
За допълнителна информация: www.mbal.doverie.bg
При хората с доказана ААА
може да се проведе навременно минимално инвазивно
лечение чрез вътресъдово
(ендоваскуларно) поставяне
на синтетична ендопротеза –
на фигурата, която се вкарва
през малък разрез на бедрената артерия, без отваряне
на корема.

Ендоваскуларна корекция на
аневризма на коремната
аорта

Забрана
за захар в
плодовите
сокове

От 28 април се забранява
продажбата на плодови сокове с добавена захар както в България, така и в целия
Европейски съюз. Според
Жана Величкова, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, сладостта в
соковете ще идва само от
плодовете, които са вложени в тях". Добавянето на всякакви подсладители като
аспартам и други е забранено от години.
Забраната важи само за
напитки, означени като
сок. Такива, които са наречени плодова напитка,
еликсир и други подобни,
могат да съдържат захар и
подсладители.
Хората с диабет не трябва
да пият подсладени със захар плодови и други безалкохолни напитки освен при
поява на хипогликемия. В такъв случай се препоръчва
прием на 150 мл напитка, съдържаща захар (1/2 чаша),
което се равнява на 15 г захар (=1 равна супена лъжица кристална захар/ пчелен
мед = 4 бучки захар).

Приятел в нужда се познава!
Ако искате да бъдете редовно с нашия/ваш
вестник Клуб D, моля, абонирайте се. Това може
да стане във всяка пощенска станция на
страната до десето число на всеки месец или в
редакцията на адрес:
София, ул. „Осогово” 60 (ъгъла с ул. „Пиротска”).
През 2015 година ще излязат 4 броя на Клуб D по един за всяко тримесечие.

Каталожният номер е
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Лошият контрол на диабета „изпива силицата“

Трайната хипергликемия (поддържането на високо ниво на
гликиран хемоглобин) води до перманентно намаление на мускулната сила при хората с диабет, като този проблем не е свързан с възрастта и не може да се обясни изцяло с наличието на
периферна невропатия, показват резултатите от проучване.
Нарушението във функцията на мускулите води до слабост, отпадналост, липса на сила при сладките хора.
В проведеното в САЩ проучване са
участвали възрастни диабетици (над 29-годишна възраст), като целта на неговите автори е била да оценят наличието на зависимост между нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) и силата на екстензорните мускули (разгъвачите) на подбедрицата,
измерена със специален уред (изокинетичен динамометър).
Резултатите са показали, че участниците с лош гликемичен

контрол (HbA1c =/>8.5-9%), който показва постоянна хипергликемия (поддържане на високи нива на кръвната глюкоза),
са имали значително намалена мускулна сила след изключване на влиянието на възрастта, пола, височината и теглото
на тялото, както и на мускулната маса, в
сравнение с участниците с добър гликемичен контрол (HbA1c<7% при по-младите и 7-7.9% при по-възрастните).
При хората с диабет се препоръчва редовна физическа активност за подобряване на инсулиновата чувствителност на
мускулите и съответно – за повишаване
на апетита им към глюкозата, нейното
поглъщане и използването й за енергия (мускулна работа).
Подобна мярка води до подобряване на гликемичния контрол
и съответно – до увеличаване на мускулната сила в следствие
на подобрената мускулна функция.

Отборът ни по
футбол ще се...
От стр.1

диабет от отбора са от различни населени места в
страната, което прави още
по-ценно участието им в тази
международна инициатива,
с оглед споделяне и разпространяване на добрите практики и полезния опит, който ще
придобият от лагера и състезанието в Румъния.
European Futsal Championship (DiaEuro) ще се проведе
за четвърти пореден път под
надслов „Заедно за спорт &
диабет“ (Together for Sport &
Diabetes). Шампион за 2014
година бе диабетният отбор
на Румъния. Второ място завоюваха унгарските футболисти с диабет, а трето – хърватите. Турнирът стартира за
първи път през 2012 година в
Украйна, като носител на
първата златна купа бе отборът на Хърватия.
За допълнителна информация:
www.cluj2015.eu/events/533-diaeuro2 015 -t h e - e u ro pe a n - f u t s a l champion s hip -for- people -with diabetes -the - romanian -forum -forpeople-with-diabetes-withinternational-participation.html
www.badiabet.com/bg/news/296 -2015.html
ht t p://s p i s a n i e m d.b g/vd/2 013/11/
diabeten-futbol
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Големи различия в реимбурсирането на
тест-ленти за самоконтрол на кръвната
глюкоза в Централна и Източна Европа
Глюкометри и тест-ленти за
самоконтрол на кръвната глюкоза трябва да са достъпни за
всички пациенти със захарен
диабет в Централна и Източна
Европа, дори и тези, които не
се лекуват с инсулин, е основното послание в публикацията в
списание Diabetes, Technology
and Therapeutics на специалисти* от България, Полша, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния,
Сърбия, Словакия, Словения и
Украйна.
Препоръката е на базата на
наличните доказателства за
приложение на самоконтрол
на кръвната глюкоза (СККГ)
при захарен диабет (ЗД) и
препоръките и системите за
реимбурсиране на средствата за самоконтрол в различните държави в региона.
Основна цел на разработеното становище е да се подпомогнат пациентите и здравните власти в Централна и
Източна Европа в осигуряваСтрана

България

Население
и БВП на
глава от
населението (2012) a, b
7 254 000
(общо)
5 703 000
(възрастни)
$14 312 БВП

нето на оптимален самоконтрол на кръвната глюкоза с
цел постигане на максимално ефективно и безопасно
глюкозопонижаващо
лечение, предпазване от развитие на усложнения и насърчаване на пациентите за активно участие в цялостния
контрол на заболяването.
От българска страна в разработването на становището
е взела участие проф. д-р
Цветалина Танкова, началник
на клиниката по диабетология на Университетска болница по ендокринология, Медицински университет – София,
която предостави на Клуб Д за
публикуване факти от проведеното сравнително проучване (обобщени в долната таблица) и преведен на български
език вариант на препоръките.
В повечето държави в региона тест-лентите за самоконтрол на кръвна глюкоза се
реимбурсират основно за

Брой пациенти
със захарен
диабет (IDF 2012) c
530 500 със ЗД
(възрастни), вкл.
190 000 с
недиагностициран ЗД
Локални изчисления: 420 000 със
ЗД тип 2 (вкл. 55
000 на инсулин)

пациенти, които провеждат
лечение с инсулин и така самоконтролът е недостъпен за
мнозинството пациенти, които не се лекуват с инсулин.
Отчитайки ограничените финансови ресурси в тази част
на Европа, експертите дават
редица препоръки за самоконтрол на кръвната глюкоза
при диабет тип 1 и тип 2.

Препоръки при
диабет тип 1
Самоконтролът на кръвната
глюкоза е неразделна част от
цялостния контрол на диабет
тип 1 и е от критично значение
за оптимизиране на ефективността и безопасността на
провежданото инсулиново лечение.
Минимални изисквания за измерване на кръвната глюкоза:
• всекидневно на гладно
• преди инжектиране на
инсулин
• след хранене

• преди сън – веднъж седмично
При нормални условия, тези
измервания ще позволят на пациентите да установят периодите на хипер- и хипогликемия
и да нагласят съответно храненето и инсулиновите си дози.
Допълнителни измервания
трябва да се провеждат:
• при наличие на симптоми
на хипогликемия или при неразпознаване на хипогликемия
• при повишен риск от хипогликемия
• преди шофиране
• по време на бременност
• по време на заболяване,
стрес или нарушаване на
нормалното всекидневие
• преди, по време или след
физическа активност
При провеждане на лечение с инсулинова помпа или
при по-интензивни инсулинови режими обичайно е необходимо по-често измерване
на кръвната глюкоза.

Честота на
захарен
диабет при
възрастни
(2012) c,d
9.3%
(национална)
6.7%
(сравнителна)

Цена на
захарен
диабет е

Реимбурсиране на СККГ

Локални препоръки
за СККГ

10.2% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$532 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Глюкометри напълно реимбурсирани за
всички на инсулин
Деца/подрастващи/бременни: 1100 тест-ленти
годишно напълно реимбурсирани
На инсулин (>18-годишна възраст) - интензифицирана терапия: 300 тест-ленти годишно
напълно реимбурсирани
На инсулин (>18-годишна възраст) - конвенционална схема: 150 тест-ленти годишно
напълно реимбурсирани

Препоръки за СККГ
– включени в
национални
Препоръки за
добра клинична
практика при
захарен диабет,
разработени от
Българско дружество по ендокринология (последна
версия 2012)
Хърватски национални препоръки за
лечение на
захарен диабет,
които регулират
употребата на СККГ

Хърватия

4 402 000
(общо)
3 307 000
(възрастни)
$17 810 БВП

225 400 със ЗД
(възрастни), вкл.
93 700 с недиагностициран ЗД
Локални изчисления: 230,084
регистрирани със
ЗД - 90% със ЗД
тип 2 (26% на
инсулин, 19% на
инсулин + ПАДС;
53% на ПАДС)

7.9%
(национална)
5.3%
(сравнителна)

7.8% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$1441 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Глюкометри напълно реимбурсирани за
всички на инсулин
На ПАДС: 100 тест-ленти годишно напълно
реимбурсирани
На инсулин (1 инжекция дневно): 360 тест-ленти годишно напълно реимбурсирани
На инсулин (2 инжекции дневно): 720
тест-ленти годишно напълно реимбурсирани
На инсулин (3 инжекции дневно): 1100
тест-ленти годишно напълно реимбурсирани
На инсулин (>3 инжекции дневно): 1500
тест-ленти годишно напълно реимбурсирани

Чехия

10 553 000
(общо)
8 083 000
(възрастни)
$27 191 БВП

605 900 със ЗД
(възрастни), вкл.
251 900 с
недиагностициран ЗД
Локални изчисления (2011): 825 382
регистрирани със
ЗД, вкл. 55 542 със
ЗД тип 1, 758 719
със ЗД тип 2, 205
049 на инсулин

7.5%
(национална)
5.6%
(сравнителна)

8.0% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$1677 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Глюкометри напълно реимбурсирани за
всички на инсулин; често се осигуряват от
производителите безплатно
На хранителен режим само: 50 тест-ленти
годишно напълно реимбурсирани
На ПАДС: 100 тест-ленти годишно напълно
реимбурсирани
На инсулин (>/=3 инжекции дневно): 400
тест-ленти годишно напълно реимбурсирани
(до 600 тест-ленти допълнително при необходимост/до 1400 тест-ленти допълнително под
18-годишна възраст. Без ограничения за
тест-ленти по време на бременност.

Няма специални
препоръки за СККГ
– общи препоръки
за >/=3 измервания
на кръвна глюкоза
дневно при ЗД тип 1
и тип 2 на 3 или
повече инжекции
инсулин дневно, или
на инсулинова
помпа
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Големи различия в реимбурсирането на тест-ленти...
От стр.4
Унгария

9 962 000
(общо)
7 519 000
(възрастни)
$19 638 БВП

578 100 със ЗД
(възрастни), вкл.
240 300 с
недиагностициран ЗД
Локални изчисления: 850 000 със
ЗД тип 2; 15% на
инсулин

7.7%
(национална)
6.1%
(сравнителна)

8.6% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$1272 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Глюкометри – 50% реимбурсирани за
пациенти на инсулин >/=2 инжекци дневно;
често се осигуряват от производителите
безплатно
Деца/подраствщи: 1800 тест-ленти годишно
– 80% реимбурсирани
На инсулин (2 инжекции дневно): 400
тест-ленти/годишно 80% реимбурсирани
На инсулин (3 инжекции дневно): 1200
тест-ленти/годишно 80% реимбурсирани
На инсулин (≥4 инжекции дневно): 1800
тест-ленти годишно 80% реимбурсирани

Локални препоръки
за СККГ на
Унгарската
диабетна асоциация (2011)

Полша

38 896 000
(общо)
28 997 000
(възрастни)
$20 592 БВП

3 082 800 със ЗД
(възрастни), вкл. 1
105 900 с
недиагностициран ЗД
Локални изчисления (2011): 2 500
000 със ЗД (90%
ЗД тип 2); данни от
Национален
Здравен Фонд
(2011): 1 996 996 на
медикаментозна
терапия (вкл. 627
971 на инсулин)

10.6 %
(национална)
9%
(сравнителна)

12.4% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$1145 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Глюкометри не се реимбурсират – осигуряват се от производителите безплатно
На ПАДС: тест-ленти 70% реимбурсирани
На инсулин (</=2 инжекции дневно): тест-ленти 70% реимбурсирани
На инсулин(>/=3 инжекции дневно):
такса(<1€) за 50 тест-ленти
Броят на тест-лентите във всички случаи се
определя от лекуващия лекар
До 2011 – тест-ленти безплатни и
неограничени

Локални препоръки
за СККГ – всяка
година се публикуват и осъвременяват от Полското диабетно дружество

Румъния

21 347 000
(общо)
16 312 000
(възрастни)
$12 808 БВП

Локални изчисления:
810 134 със ЗД
674 383 на ПХС
135 751 на инсулин

9.3%
(национална)
7.7%
(сравнителна)

10.8% от
общия
бюджет за
здраве
(2011); $607
на човек
със ЗД за
година
(2012)

Глюкометри напълно реимбурсирани за
всички на инсулин
На инсулин (<18-годишна възраст): 600
тест-ленти годишно напълно реимбурсирани
На инсулин (>/=18-годишна възраст): 400
тест-ленти годишно напълно реимбурсирани

Няма специални
препоръки за СККГ
– най-общо се
препоръчват >/=3
измервания дневно
за ЗД тип 1 и 1-3
измервания за ЗД тип
2 на инсулин

Сърбия

7 566 000
(общо)
7 183 000
(възрастни)
$10 405 БВП

673 800 със ЗД
(възрастни), вкл.
241 700 с
недиагностициран ЗД
70 000 – 80 000 на
инсулин

9.4%
(национална)
7.7% (сравнителна)

11% от
общия
бюджет за
здраве
(2011); $586
на човек
със ЗД за
година
(2012)

Глюкометри и тест-ленти напълно реимбурсирани <18-годишна възраст, на интензифицирана терапия, инсулинови помпи и по време
на бременност
На интензифицирана терапия – 50 тест ленти
месечно напълно реимбурсирани
Бременни и деца - 150 тест-ленти месечно
напълно реимбурсирани

Локални препоръки
за СККГ като част от
Нацинални
препоръки за
захарен диабет от
2002 г. (последна
версия 2012)

Словакия

5 439 000
(общо)
4 170 000
(възрастни)
$24 249 БВП
на глава от
население

279 500 със ЗД
(възрастни), вкл.
116 200 с недиагностициран ЗД
Локални изчисления (2010): 336 552
регистрирани със
ЗД; 87 983 на инсулин

6.7%
(национална)
5.7%
(сравнителна)

8.4% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$1744 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Препоръки за СККГ
- включени в
Национални
препоръки за
захарен диабет и в
официален учебник
за захарен диабет,
разработени от
Словашко дружество по диабет

Словения

2 055 000
(общо)
1 565 000
(възрастни)
$28 195 БВП
на глава от
население

174 800 със ЗД
(възрастни), вкл.
72 700 с недиагностициран ЗД
Локални изчисления (2012): 135 000
със ЗД; 16 000 на
инсулин само, 10
500 на инсулин +
ПАДС, 53 000 на
ПАДС само

11.2%
(национална)
8.1%
(сравнителна)

11.3% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$2436 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Украйна

45 453 000
(общо)
34 432 000
(възрастни)
$7 374 БВП

1 311 335 със ЗД
(официално
регистрирани,
вкл. 429 900 с
недиагностициран ЗД
1 099 201 (90% със
ЗД тип 2)
Няма данни за
брой пациенти на
инсулин

3.5%
(национална)
2.9%
(сравнителна)

4.3% от
общия
бюджет за
здраве
(2011);
$332 на
човек със
ЗД за
година
(2012)

Глюкометри напълно реимбурсирани за
всички на инсулин
ЗД тип 1/ЗД тип 2 на инсулин (>/=3 инжекции
дневно): 900 тест-ленти годишно (възрастни),
1200 тест-ленти годишно (деца/студенти
<25-годишна възраст) напълно реимбурсирани
Бременни: 1200 тест-ленти годишно напълно
реимбурсирани
ЗД тип 2 на инсулин (</=2 инжекции дневно): 300
тест-ленти годишно напълно реимбурсирани
На ПАДС/хранителен режим: 150 тест-ленти
годишно напълно реимбурсирани
Глюкометри напълно реимбурсирани за
всички на инсулин
На инсулин (1 инжекция дневно): 200 тест-ленти за 3 месеца напълно реимбурсирани
На инсулин (2 инжекции дневно): 250
тест-ленти за 3 месеца напълно реимбурсирани
На инсулин (3 инжекции дневно): 550
тест-ленти за 3 месеца напълно реимбурсирани
На инсулин (>3 инжекции дневно): до 700
тест-ленти за 3 месеца напълно реимбурсиани
Бременни и на инсулинова помпа: 900
тест-ленти за 3 месеца напълно реимбурсирани
Глюкометри напълно реимбурсирани за
деца/подрастващи/бременни
Деца/подрастващи/бременни: 200 тестленти/годишно напълно реимбурсирани

Словенски
национални
препоръки за
лечение на ЗД тип 2,
включват и СККГ
(2011)

През 2012 г. е
разработен
стандартизиран
протокол за
медицински грижи
при ЗД тип 2 от
водещи специалисти ендокринолози
и здравни власти,
който още не е
одобрен, но
включва препоръки
за СККГ

а) Източник за общото население и БВП - IMF World Economic and Financial Surveys (IMF, 2012) Източник за възрастното население (20-79 години) - IDF Diabetes Atlas,
5th Edition (IDF, 2012); b) Брутен вътрешен продукт (БВП); c) Източник на изчисленията на IDF - IDF Diabetes Atlas, 5th Edition (IDF, 2012); d) Националната честота отразява
актуалното бреме на ЗД за страната. Сравнителната честота е нагласена за възрастта и позволява сравнения между отделните страни независимо от възрастовото
разпределение на населението; e) Източник - Diabetes. The Policy Puzzle: is Europe making progress? 3rd edn (2011); IDF Diabetes Atlas, 5th Edition (IDF, 2012)
Съкращения: СККГ – средства за самоконтрол на кръвната глюкоза; ПАДС – перорални антидиабетни средства (глюкозопонижаващи таблетки)
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Нискокалорични храни, подходящи за хора с диабет
Slim Pasta, Slim Noodles и Slim Rice са най-продаваните нискокалорични паста, нудълс и ориз във Великобритания и Ирландия. Всеки продукт съдържа натурална смес от растително брашно от конджак и овесени фибри - Juroat/Джуроат,
Slim Rice - само брашно от конджак, която ще ви държи заситени до четири часа след хранене.
Slim Pasta, Slim Noodles и Slim Rice са със силни абсорбиращи свойства и са вкусна съставка към супи и сосове за паста. Всеки от продуктите е приготвен по нова подобрена рецепта, за да осигури по-добро усещане при сдъвкване в
сравнение с други конджак хранителни продукти.
Растението конджак* се консумира в Япония и Източна
Азия от векове и е натурална, безопасна и богата на фибри
храна, която помага да се чувствате сити след хранене с помалко калории.
Тези уникални продукти се препоръчват: при чувствителност
към глутен и за страдащи от цьолиакия; за вегани и вегетарианци; при диабетици – не съдържат захар и с по-малко от 0.4
г въглехидрати на 100 г във всички продукти Slim Pasta, Slim
Noodles и Slim Rice.
Съставки на 100 г продукт: Slim Pasta и Slim Noodles - 21 калории; 0.4 г мазнини; 0.2 г въглехидрати; 0 г захар**
Slim Rice – 7 калории; 0 г мазнини; 0 г въглехидрати; 0 г захар
Конджак често е наричан и глюкоманан (glucomannan).
Той е използван от векове в Япония като водоразтворимо

средство за отслабване и като ценен източник на разтворими диетични фибри.
С високите си абсорбиращи свойства и като доказано
средство срещу внезапното чувство на глад и безпричинното
похапване, то е природно средство за здравословно отслабване без лошите странични ефекти. Високите стойности на
разтворими фибри в растението допринасят за намаляване
на риска за сърдечни заболявания, както и на нивата на холестерол.
Освен че засища глада за по-дълго, конджакът също така
помага за намаляването на степента, с която захарта от храната се абсорбира след хранене от организма. Затова Slim
Pasta, Slim Noodles и Slim Rice са много подходящи за диети
на хора със захарен диабет***.
Други познати ползи от конджак: свързва се с мазнините в
червата, предотвратявайки частично абсорбирането на
мазнини; образува гел, който се свързва с жлъчните киселини в червата. Поема излишните жлъчни киселини в чревния
тракт; забавя храносмилането и усвояването на хранителни
вещества, в резултат на което намалява и се регулира освобождаването на глюкоза от приетите въглехидрати; забавя
изпразването на стомаха, предизвиквайки чувство на ситост.
За допълнителна информация и контакти: Ортикс ООД, уебсайт: http://slimpasta.bg; тел. 0889 579 996; email: info@
slimpasta.bg

*	 Грудките (корените) на растението конджак (Amorphophallus konjac) имат
форма, която напомня крака на слон, затова често се наричат и „слонски
ям” (сладък картоф). Отглежда се предимно във ферми в Китай, Тайван, Корея, Япония и Индонезия - грудките се събират, нарязват, сушат, смилат и
се получава брашно, коeто съдържа дълговерижния водоразтворим полизахарид глюкоманан (разтворима фибра, 40% от състава на конджака).
		 Японците консумират конджак (наричан konnyaku) поне от 1600-1800 години (Едо период или шогунат Токугава) под формата на нисковъглехидратните Ширатаки (Shirataki) нудълс - в превод означава „бял водопад“ много специфични за тази кухня с прозрачния си желатинозен вид, твърдост при сдъвкване и особена миризма. Интересен факт е че конджакът
(глюкомананът) може да се свърже с около 200 пъти повече вода от собственото си тегло, а за сравнение максимумът на нишестето е 8 пъти.
		 В резултат на високата абсорбция на вода, глюкомананът образува мек
гел (хидроколоид), който забавя изпразването на стомаха и увеличава
чувството на засищане.
		 В едно рандомизирано контролирано клинично проучване, в което е
участвала малка група от пациенти с диабет тип 2, артериална хипертония и повишен холестерол (установени рискови фактори за исхемична
болест на сърцето), консумацията за период от 8 седмици на бисквити,
съдържащи фибри от конджак, е довело до подобряване на гликемичния
контрол, понижаване на холестерола и на кръвното налягане (Vuksan V.
et al. Diabetes Care 1999;22(6):913-919)
		 Конджакът (konjac-mannan) - натурална съставка на храните или като съставка на функционалните храни (диетична фибра) - е одобрен от Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA - European Food Safety

Authority). Подобно одобрение той има и в своята родина Япония (FOSHU).
		 Според становището на EFSA, публикувано през декември 2010 година,
глюкомананът спомага за поддържане на нормално ниво на холестерол
и е от полза за намаляване на телесното тегло при възрастни с наднормено тегло в резултат на понижен внос на калории (1).
**	 Стандартната пшенична паста (спагети, фетучини, пенне) съдържа в l00
грама продукт около 356 калории и 72 г въглехидрати (1 хлебна единица =
12 г въглехидрати), от които - 3.5 г захар.
***	 Slim Pasta, Slim Noodles и Slim Rice са без глутен (поради това са подходящи за пациенти с цьолиакия), както и са без въглехидрати и захар, поради
което са подходящи за пациенти с диабет. Наред с това, те могат да улестяват загубата на тегло, когато са част от нискокалоричен диетичен режим, а над 85% от хората с диабет тип 2 са с наднормено тегло.
Използван източник:
1. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to konjac
mannan (glucomannan) and reduction of body weight (ID 854, 1556, 3725),
reduction of post-prandial glycaemic responses (ID 1559), maintenance of
normal blood glucose concentrations (ID 835, 3724), maintenance of normal
(fasting) blood concentrations of triglycerides (ID 3217), maintenance of normal
blood cholesterol concentrations (ID 3100, 3217), maintenance of normal bowel
function (ID 834, 1557, 3901) and decreasing potentially pathogenic gastrointestinal microorganisms (ID 1558) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC)
No 1924/2006. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA).
EFSA Journal 2010; 8(10):1798 www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1798.pdf

Големи различия в реимбурсирането на тест-ленти...
От стр.5

Диабет тип 2 на
инсулиново лечение
При една инсулинова апликация дългодействащ инсулин
дневно – минимално две измервания всеки ден – 1 на
гладно и 1 след прием на храна, както и измерване преди
сън веднъж седмично.
При лечение с инсулинова
смес – минимално 1 измерване на гладно и 1 след хранене
всеки ден, като се препоръчва измерване след различни
хранения в различните дни.
При лечение с инсулин в комбинация с инсулинов секретагог (сулфонилуреен препарат -

СУП или меглитинид) се препоръчват допълнителни измервания поради повишен риск за
хипогликемия.
При интензифициран базално-болусен режим – препоръките са като при пациентите с диабет тип 1.

Диабет тип 2, нелекуван
с инсулин
При диабет тип 2, нелекуван
с инсулин, честотата на измерване на кръвната глюкоза зависи от риска за хипогликемия, свързан с медикаментите, както и от допълнителни фактори.
При лечение с медикаменти,
свързани с нисък риск от хи-

погликемия (метформин, DPP4 инхибитори, GLP-1 рецепторни агонисти, SGLT2 инхибитори), самостоятелно или в
комбинация помежду им – 4-5
кратен кръвно-глюкозен профил веднъж седмично обичайно е достатъчен.
При терапия с медикаменти,
свързани с по-висок риск от
хипогликемия (СУП, меглитиниди), допълнително по едно измерване на кръвна глюкоза
дневно с цел установяване на
епизоди на хипогликемия.
При лечение само с хранителен режим – кратък кръвно-глюкозен профил веднъж
месечно обичайно е достатъчен.

Допълнителни измервания
трябва да се имат предвид
при необичайни обстоятелства или при лош гликемичен
контрол.
* Членове на експертната група: Leszek
Czupryniak (Полша), Laszlo Barkai (Унгария), Svetlana Bolgarska (Украйна),
Agata Bronisz (Полша), Jan Broz (Чешка
Република), Katarzyna Cypryk (Полша),
Marek Honka (Чехия), Andrej Janez
(Словения), Mladen Krnic (Хърватия),
Nebojsa Lalic (Сърбия), Emil Martinka
(Словакия), Dario Rahelic (Хърватия),
Gabriela Roman (Румъния), Tsvetalina
Tankova (България), Tamаs Vаrkonyi (Унгария), Bogumi Wolnik (Полша), Nadia
Zherdova (Украйна).
Използван източник
1.Czupryniak L, Barkai L, Bolgarska S, et al.
Self-monitoring of blood glucose in diabetes: from evidence to clinical reality in
Central and Eastern Europe – recommendations from the International Central-Eastern European Expert Group. Diabetes Technol Ther. 2014;16(7):460-475
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Загубата на тегло намалява здравните
разходи за хората с диабет тип 2

Спазването на диета и повишената
физическа активност намалява здравните разходи за хората с диабет тип 2 и
наднормено тегло, показват резултатите
от проучване, като в същото време тази
проста мярка подобрява здравето.
Промяната в начина на живот, която
води до загуба на тегло, се препоръчва
при всички затлъстели диабетици, тъй
като е свързана с подобряване на контрола на метаболитните им показатели и
дори с намаляване на нуждата от прием на лекарства.
Това, обаче, е първото проучване, което показва, че подобна мярка може да
спестява пари на здравната система
поради по-малка нужда от здравни грижи и свързаните с тях директни финансови разходи.
В проучването са участвали над 5000
пациенти с наднормено тегло или със затлъстяване, на възраст от 45 до 76 години, с
диагностициран преди това диабет тип 2.
Около 15% от участниците са били с
наднормено тегло (индекс на телесна
маса - ИТМ 25-29.9 kg/m2) и 22% са били
с екстремно затлъстяване, трета степен
(ИТМ ≥40 kg/m2). Останалите 63% са
имали по-лека степен на затлъстяване
(първа степен: ИТМ 30-34.9 или втора
степен:35-39.9 kg/ m2). ИТМ се изчислява
при всеки човек индивидуално, като неговото тегло в килограми (kg) се раздели
на неговия ръст в метри, повдигнат на
втора степен (m2). Оптималният за здравето ИТМ е от 18.5 до 24.9 kg/m2.
Пациентите са били разделени в две
групи – подложени на интервенция за
промяна в начина на живот, включваща
диета и физическа активност с цел да
се постигне трайна загуба на тегло, и
контролна група, получаваща обичайните съвети.
В групата на спортуващите диетици е
била регистрирана намалена с 11% годишна честота на хоспитализациите
(статистически достоверна разлика).

Наред с това е бил постигнат намален
годишен среден болничен престой с
15%, по-малко повторни настанявания в
болнични заведения поради влошаване
на здравето (мечтана цел на всяка
здравноосигурителна каса!) или намалена нужда от домашно лечение.
В групата на поотслабналите след интервенцията участници е регистрирано и
намаление в броя на предписваните лекарства, като разликата е отново статистически достоверна в сравнение с контролната група. Промяната в начина на
живот, довела до загуба на тегло, е била
свързана със значимо намаление на директните здравни финансови разходи
със 7%, което означава спестяване на
средно $600 (940 лв.) на пациент на година (за лекарства и медицински услуги).
Намалената честота на хоспитализациите и съкратеният болничен престой
може да доведе до чувствително спестяване на пари, особено ако цифрите
се екстраполират за стотици хиляди
пациенти с диабет тип 2 в продължение
на 10-годишен период.
Резултатите от друго проучване посочиха, че загубата на тегло, постигана
след провеждането на бариатрична хирургия за редуциране на обема на стомаха, при пациенти с диабет и затлъстяване (ИТМ>40 kg/m2 или ИТМ>35 kg/m2 и
свързани със затлъстяването придружаващи заболявания), води до намаляване на постоянно растящата с течение
на времето нужда от предписване на
лекарства за контрол на метаболитните
показатели и до спестяване на разходи
за медикаменти и медицински услуги.
Четири години след извършената процедура, пациентите с намален обем на стомаха са имали с 22.4% по-ниски разходи
за медикаменти в сравнение с предоперативните им нужди или с групата, която е
останала на медикаментозно лечение.
Преди подлагането им на бариатрична хирургия, пациентите с тази група са
имали по-високи разходи за лекарства
($3098) в сравнение с втората група

($2303). Една година по-късно, обаче,
общите разходи за медикаменти в оперираната група са спаднали под тези
на групата, която е продължила да бъде
на консервативно лечение ($2209 спрямо съответно $2407).
На четвъртата година в хирургичната
група за лекарства са били похарчени
общо $8411 спрямо $9900 в другата група.
При пациентите, подложени на хирургия за намаляване на обема на
стомаха, през периода между първата
и четвъртата година след операцията,
е било постигнато намаление на приема на следните лекарства: антидиабетни средства -13.3%; антихипертензивни средства -6.9%, други кардиологични медикаменти -1.3% в сравнение
с увеличиното лекарствено потребление в противоположната група (антидиабетни +7.6%; антихипертензивни +
10.9%; други кардиологични +12.4%).
Броят на антидиабетните медикаменти
в първата група е бил по-малък със 73.7%
на четвъртата година след операцията
спрямо контролите. Намалението в броя
на лекарствата за сваляне на кръвното
налягане е било с 46.8% и на останалите
кардиологични средства - със 47%.
Преди започване на проучването, пациентите в контролната група са давали
за антидиабетни лекарства средно по
$358, а четири години по-късно – по
$1669, което означава четирикратно
увеличение. Разликата е много голяма в
сравнение с групата, подложена на
оперативно свиване на стомаха.
Изводите са ясни: хората с диабет тип
2 и затлъстяване трябва да се хранят помалко, за да постигнат трайна загуба
на тегло, в резултат на намаления внос
на калории. Тази мярка има благоприятно отражение върху метаболитните им
показатели и общо върху здравето им,
като води и до спестяване на пари за
различни лекарства, назначавани за
контрол на свързаните със затлъстяването заболявания, включително и глюкозо-понижаващи средства.

Една от най-често извършваните процедури за бариатрична хирургия е лапароскопско поставяне (без отваряне на стомашночревния тракт) на регулируем стомашен пръстен - стомашен бенд (ЛПСБ). Около горната
част на стомаха се поставя мек силиконов пръстен с
вътрешна надуваема лента. По този начин се създава
малка стомашна торбичка с тесен отвор, като придвижването на храната през торбичката е забавено и това
създава усещане за ситост. Обиколката на пръстена
може да се регулира през определени периоди от време или той да се отстрани напълно, ако пациентът е постигнал нужната степен на отслабване на тегло. ЛПСБ е
минимално инвазивна и обратима процедура.

Гликираният хемоглобин (HbA1С) е златен стандарт за оценка на лечението на захарния диабет и е критерий за дългосрочния му контрол.
За повечето пациенти целта е да постигнат и
поддържат гликиран хемоглобин HbA1С <7%,
за да се намали рискът от съдови усложнения.*

Хипогликемия
Спадането на кръвната захар под нормата наричаме хипогликемия.
Ниво на кръвната захар 4,0 ммол/л е най-ниското, препоръчвано
при пациенти със захарен диабет, които се лекуват с инсулин.**
Стойности на кръвната захар под 4 ммол/л са рисковани. При
възрастните хора ниската кръвна захар е още по-опасна. Затова
е много важно да се познават проявите на това състояние и
методите за неговото овладяване. Проявите на хипогликемия
могат да започнат постепенно или да настъпят за няколко минути!

Причини:
• пропусната или недостатъчна консумация на въглехидрати след
инжектиране на инсулина;
• предозиране на инсулина;
• тежко физическо натоварване без допълнителен прием на
въглехидрати;
• консумация на алкохол без прием на въглехидрати.

Признаци:

световъртеж

силен глад

раздразнителност

сърцебиене

разтреперване

КАКВО
ТРЯБВА ДА
СЕ НАПРАВИ?

замъглен поглед

главоболие

намалена концентрация

слабост

изпотяване

Признаци на нощна хипогликемия:
нощни изпотявания, неспокоен сън, кошмари, сутрешна умора, сутрешно
главоболие, висока сутрешна кръвна захар (реактивна хипергликемия).

Общи препоръки:
Незабавно приемете
15 г захар или 150 ml
напитка, съдържаща
захар или 3-4 захарни
бонбона

Измерете
кръвната си захар
(ако имате възможност).

Ако след 15 мин. признаците на хипогликемия не
са изчезнали - приемете
още 15 г захар.

• Ако до 1 час не Ви предстои хранене или закуска, вземете допълнително
“бавни” въглехидрати - 1 ябълка или филийка хляб.
• Не си инжектирайте допълнително инсулин:
инсулинът понижава кръвната захар!
• При загуба на съзнание, предизвикана от тежка хипогликемия, се
изисква спешно лечение с глюкагон.

• Винаги носете захар в себе си!
• Не пропускайте и не закъснявайте с храненето.
• При необичайна физическа активност приемете допълнително
въглехидрати.
• Внимавайте с алкохола - той може да причини хипогликемия!
• Информирайте Вашите близки за риска от хипогликемия и как да
Ви помогнат при нужда.
• При нощна хипогликемия измервайте кръвната захар преди лягане
и периодично през нощта. Обсъдете с Вашия лекар дали е нужна
промяна на лечебния Ви режим (хранене и/или инсулинови дози).
Споделяйте винаги преживените хипоглигемии с лекуващия Ви екип.
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Информацията на този постер не е предвидена да замества съветите и препоръките на Вашия лекуващ лекар.
Винаги се обръщайте към Вашия лекуващ екип в случай, че имате някакви въпроси, свързани със захарния диабет.
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