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ОПОЗНАЙ
ДИАБЕТА,
ЗА ДА ГО
ПОБЕДИШ!

На 14 ноември младите хора от София и
страната - членове на младежкото сдружение на Българска асоциация Диабет
„Живей активно с диабет“, заедно с доб
роволци от Асоциацията на студентите
медици в България, проведоха информационна кампания пред НДК, раздавайки
флаери с инфографики за същността на
заболяването и неговите симптоми.
Като следваща стъпка от кампанията
„Да победим диабета“, младежите
сформираха син кръг, символизиращ
обединение в усилията за повишаване
на обществената информираност, превенцията и подобряването начина на
живот и лечението на хората с диабет.
На стр. 5

...
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.

Eyes on Diabetes - Да отворим очи
за диабета и той да бъде в центъра
на нашето внимание - бе тазгодишното послание на Международната
диабетна федерация за 14 ноември Световния ден за борба с диабетa.
В този брой на нашия/ваш вестник ви
предлагаме кратък преглед на кампанията от дейности на Българска асоциация Диабет (БАД) и на нейни дружества
в страната, проведени през ноември.
Публикуваме и мненията на български ендокринолози, както и на председателите на: БАД, на Национална
асоциация на децата с диабет, Сдружение Диабетни грижи – Бургас и
Сдружение Диабет - Стралджа.

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

Весела Коледа
и Честита 2017 година!
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ПРОФ. Д-Р САБИНА ЗАХАРИЕВА: ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
ИМАМЕ ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР ОТ В СМОЛЯН И ОБЛАСТТА
ДВЕ ГОДИНИ
Проф. д-р Сабина Захариева, национален консултант по
ендокринология и ръководител на Клиничния център по еднокринология и геронтология в София, споделя в интервю
за Puls.bg:
От две години има диабетен тенденция. Диабетът е широко
регистър, който беше разра- разпространен най-вече в
ботен от Отделението по ме- развитите страни и това е
дицинска информатика към свързано с характерния заУниверситетската болница седнал начин на живот и обилпо ендокринология. Данните но хранене. Съвременният
са официални, защото със човек е подложен на много
заповед на здравния минис- изкушения най-вече на нетър беше сформирана ра- здравословно хранене, което
ботна група, която осъществи води до увеличаване броя на
организацията по създаване- диабетиците. Стресът също
има много голямо значение.
то на регистъра.
Много е важно диабетът да
По данните на диабетния
регистър, в България се на- бъде диагностициран в ранен
блюдават около 460 000 бо- стадий или дори в състояние
лни със захарен диабет от на предиабет. Неделима част
Националната здравнооси- от този проблем е метаболитгурителна каса. Данните за ният синдром - състояние, коепоследните четири години то включва редица сърдечнопоказват лека тенденция на съдови рискови фактори. Това
повишение в броя на болни- са наднормено тегло, високо
те. Искам да подчертая, че кръвно налягане, нарушена
това са над 90% от всички мастна обмяна, нарушена
предиабетно
хора с диабет. Останалите фибринолиза,
се обслужват извън осигури- състояние…
Заедно с диабета, метаботелната система на НЗОК.
В разработката на диабет- литният синдром също е бония регистър беше включен лест на цивилизацията, свърспециален уеб-базиран ин- зана със застоялия начин на
терфейс, чрез който хората, живот и стреса. Често това
при които е установен заха- води до натрупване на излишрен диабет от лекари, които на мастна тъкан в областта на
не работят с НЗОК, могат да корема, която представлява
се регистрират сами или с една допълнителна, ненужна
помощта на пациентнските и вредна ендокринна жлеза.
Причината е, че тя съдържа
организации.
Вероятно има още поне почти всички хормони и факоколо 200 хиляди, които са тори, свързани с високо кръвболни, но не са диагности- но налягане, с възпалителни
цирани. За тях нямаме точна промени, с опасност от тромстатистика. В тази насока бемболизъм. Генетичните факима какво още да се работи тори, съчетани с начина на
живот, допринасят за развив следващите години.
България следва световната тието на захарен диабет.
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
София 1303, ул. „Осогово” 60
Тел./факс.: (02) 822 04 18
e-mail: diabet@protos.bg
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Изследвания на кръвна глюкоза, холестерол и измерване
на артериално налягане за ранно откриване на диабет бяха
проведени на 17 ноември по повод на Световния ден за борба с диабета в Смолян. Хората с нооткрити отклонения в метаболитните показатели ще бъдат консултирани от специалист- ендокринолог.
За провеждането на скрининга в Смолян пристигна напълно оборудван за прегледи и изследвания автобус, който посещава градове в цяла Европа.
По-висок риск за диабет тип 2 имат хората с наднормено
тегло (коремно затлъстяване), с роднини по първа линия (родител, брат, сестра), които имат това заболяване, както и жените, развили диабет по време на бременност (гестационен
диабет). Попадащите в тази група е най-добре да проведат
изследване на кръвната си глюкоза.
В област Смолян през ноември бяха извършени и безплатни прегледи за ранно откриване на усложненията на диабета от ендокринолози от областта, лекарите от Ендокринологично отделение на МБАЛ Д-р Братан Шукеров - Смолян и
общопрактикуващите лекари. Инициативата е с подкрепата на фирма Вьорваг Фарма.
Особено внимание бе отделено на диабетното стъпало, като
едно от най-честите усложнения на диабета, засягащо краката на диабетиците с невропатия и нарушен усет към болка,
допир/натиск или висока/ниска температура.
По този начин област Смолян се включи много активно в глобалната кампания по повод на Световния диабетен ден 2016
година с мото: Фокус върху диабета. Скрининг за диабет тип
2. Скрининг за диабетни усложнения.

БЪЛГАРЧЕТАТА СА НА ПЕТО МЯСТО
В ЕВРОПА ПО СВРЪХТЕГЛО

През април тази година Националният център за обществено здраве и анализи обяви началото на третото национално
проучване за степента на разпространение на свръхтеглото и затлъстяването сред 7-годишните. В него участват 3500
първокластници от 185 училища в София и страната.
Данните от последното национално проучване през 2013
година за степента на разпространение на свръхтеглото
и затлъстяването сред 7-годишните деца показват, че 32.4%
от момичета са с наднормено тегло и 15.7% - със затлъстяване. Сред момчетата на същата възраст тези цифри са
съответно - 28.6% и 12.2%. С тези показатели, страната ни
се подрежда на пето място в Европа.
За момчетата стойността се е запазила, но при момичетата има ръст от 2.9% спрямо 2008 година.
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Д-Р РУМЕН БОГДАНОВ: „ДИАБЕТНОТО СТЪПАЛО
Е КЪСНО УСЛОЖНЕНИЕ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ“
Д-р Румен Богданов работи в
Диабетния център “Св. Лука” в
София, но е добре известен на
цялата диабетна и медицинска общност в България. Това е
лекарят, който неуморно се
бори вече почти 20 години да
създаде центрове за лечение
на диабетно стъпало у нас.
Д-р Богданов е разкрил и успешно ръководи кабинети за
профилактика и лечение на
диабетно стъпало в Бургас,
Хасково, Сливен, Видин и Силистра. Провежда лекционен

курс веднъж месечно по проблемите на диабетно стъпало
в дружествата на диабетиците в десет града в страната.
Какво представлява гангрената?
- Гангрената е рана, която
не е овладяна и не е лекувана
навреме. Все още има места
в страната, в които при рана
карат хората да киснат краката си в калиев перманганат
и със смрадлика, което е найбързият начин да се стигне до
влажна гангрена, тъй като ин-

фекцията от повърхността, при
това накисване, навлиза директно вътре в стъпалото. И
вместо да се подобрява, раната се влошава. Превръщат
сухата гангрена във влажна,
т.е. инфектират я.
Не може да си представите,
когато се стигне вече до гангрена, за какви средства става дума! Това са много антибиотици, превръзки... Тук задавам въпроса: Какво направихте вие, за да не се стигне
до гангрена?

Диабетното стъпало е късно
усложнение на захарния диабет, което е в два аспекта: невропатно диабетно стъпало, при
което в 92% от случаите причината е диабетната периферна
полиневропатия от дистален
тип, с увреждане на миелиновата обвивка на нервите, с изтръпване, мравучкане, болка
по краката и загуба на чувствителност, но самият крак, като
го погледнеш, привидно няма
никакви нарушения, освен изтънялата кожа и силно развитите вени по гърба на стъпалото.
Тези крака, за радост на хората, са много по-често срещани, отколкото другият тип диабетно стъпало, което е невроисхемично. Там се добавят
тежките съдови изменения по
големите кръвоносни съдове.
За наша радост, това се среща само в 8% от случаите.

ТРИ МЕРКИ СРЕЩУ
ДИАБЕТНИТЕ
УСЛОЖНЕНИЯ

За ограничаване на диабета
и на неговите усложнения са
необходими: добро планиране, добро управление и строг
контрол, според Радка Жекова, председател на Сдружение Диабетни грижи – Бургас.
В интервю по повод на тазгодишния Световен ден за борба с диабета тя заяви: „Имаме съвременни начини на
лечение на диабета и на неговите усложнения, но тези
мерки са постфактум.
Ние искаме това да бъде
планирано - колко контролни
прегледа да се извършат
през годината, какви специалисти трябва да посети диабетикът, как трябва да се изследват и наблюдават хората, които са в риск“.
Жекова настоява и за по-добро управление на средствата и строг контрол върху тяхното инвестиране и изразходване: „Когато дойдат усложненията (на диабета), нещата
придобиват други измерения
и особено, стигайки до гангрени, защото след тях следва
ампутация. Защо да се стига
до ампутацията, защо тези
1000 лева (защото толкова
струва една гангрена по
Здравна каса) не се насочат
към превенция, към ранно откриване на проблема?“
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КРАСИМИР КЪНЕВ: „ПРЕВЕНЦИЯ И РАННА
ДИАГНОСТИКА НА ДИАБЕТ ТИП 2“

Красимир Кънев, председател на
Асоциация “Диабет”(БАД), която обединява 140 диабетни дружества в страната, заяви по повод на Светония ден
за борба с диабета:
На 14 ноември си припомняме значението и социалната функция на Българска асоциация ”Диабет”. С повече от
четвърт век история на защита на правата на хората с диабет за осигуряване на
достъп до ефективно лечение и обучение, за самоконтрол и профилактика на
диабетните усложнения, за решаване
на социални проблеми на отделни нейни
членове, Асоциацията е важен фактор
за подобряване лечението и начина на
живот на хората с диабет в България и за
повишаване информираността на обществото за заболяването.
Темата на Световния ден за борба с диабета 2016 г. е ”Да отворим очи за диабета” - да бъде в центъра на нашето внимание. Кампаниите в целия свят ще се фокусират върху дейности и материали за насърчаване на превенцията и ранната
диагностика на диабет тип 2 и осигуряване на адекватно лечение, за намаляване
риска за сериозни усложнения.

Диабетът не е изолирано състояние и
е една от водещите причини за много
заболявания и усложнения, включително бъбречна недостатъчност, сърдечносъдови проблеми, ампутации, ретинопатия... Диабетът трябва да бъде на
дневен ред за търсене на решения на
най-високо ниво за всяка нация.
Усилията за превенция и адекватно лечение на диабета ще бъдат от съществено значение и за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие, част от
които е и намаляванетодо 2030 г. с една
трета на преждевременната смъртност
от НЗЗ (незаразни заболявания - NCDs).
Много сектори от обществото са призвани да играят роля за постигане на тази
цел, включително институциите, бизнесът,
гражданското общество, медиите.
Българска асоциация Диабет е организатор на инициативата за честване
Месеца за борба с диабета вече шест
години, като през ноември в различни
градове на страната се проведоха
лекции и беседи, спортни събития, радио- и телевизионни предавания, безплатен скрининг за диабет, осветяване
в син цвят на значими сгради и монументи, организира се ”Син кръг на надеждата” в София, в Плевен се завъртя
„сладко хоро“.
Синият цвят и кръгът са приети за лого
на Световния ден за борба с диабета,
като символи на живота, здравето и синьото небе, което обединява всички
народи. 14 ноември се отбелязва в над
160 страни от 1991 година насам под
егидата на Световната здравна организация. Това денят, в който се е канадският лекар Фредерик Бангинг, който откритие за ролята на инсулина при лезаедно с Чарлс Бест прави великото чението на захарния диабет.

СДРУЖЕНИЕ ДИАБЕТ В СТРАЛДЖА: „ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ“
„Когато сме заедно, сме силни и по-смели, когато сме заедно, по-лесно преодоляваме трудностите и гледаме напред. През последните 10 години нашето Сдружение „Диабет“ със своята полезна дейност се наложи като необходимост, а с подкрепата на общинското ръководство успяваме
да осъществяваме разнообразни инициативи,“ заяви председателят на Сдружението в Стралджа Петранка Рахнева.
Тя благодари на кмета Атанас Киров и зам.-кмета Гроздан Иванов, които бяха гости
на срещата в Световния ден за
борба с диабета. Сред присъстващите бяха хора от
Стралджа и селата Лозенец,
Атолово, Палаузово, Чарда,
Джинот, Зимница.
Членуващите в Сдружението
са над 100, което е само част

от регистрираните с диабет
400-500 души в Стралджа.
Кметът Киров сподели готовността си да подкрепя всяка
добра инициатива на клуба:
„Поддържайте този колективизъм, бъдете част от обществения живот на града, ние ще ви
подкрепяме!“
Общината е осигурила средства за закупуване на плодов

чай и лекарства. Според Иванов, по решение на общинското ръководство, през следващата година Сдружение „Диабет“ ще получи повече средства от общината.
С ръкопляскания беше посрещнато и поздравлението
от дарителя на глюкомери и
тест ленти Евгени Чавдаров.
Рахнева информира членовете на клуба за целогодишната
дейност, която включва периодично измерване на артериалното налягане и кръвната
глюкоза, организиране на
прегледи за остеопороза и
при кардиолог, срещи за обмяна на опит, здравни беседи.

Сдружението има възможност
за изпращане на болни за
5-дневно изследване в Ендокринологична клиника – София.
Във връзка с 10-годишнината
на сдружението, ръководството планира да проведе
кампания за превенция на диабета, инициатива за отворени врати и безплатен скрининг
за ранно откриване на диабет тип 2, както и благотворителна акция в помощ на социално слаби с диабет.
„Заедно ще продължаваме
да работим за прогонване на
страха от диабета, за укрепване на духа и надеждата,“ категорична бе Рахнева.
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ОПОЗНАЙ ДИАБЕТА, ЗА ДА БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ГО ПОБЕДИШ!
КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВМА СОФИЯ
От стр. 1

Сини балони полетяха към синьото небе и тази година
на 14 ноември като символ на световната кампания за
борба с диабета и освобождаване от неговото бреме
чрез познание, съпричастност и общи усилия
Точно в 18 ч., в знак на съпричастност към всички „сладки
хора“, с подкрепата на Столична община и със съдействието на Националния дворец на културата, в синьо беше осветена една от най-забележителните сгради на столицата НДК.
Така, България се включи за поредна година в символичното
осветяване на 270 значими сгради и монументи в света. Синият цвят и кръгът са приети за лого на Световния ден за борба с
диабета като символи на живота, здравето и синьото небе,
което обединява всички народи.
Кампанията на Българска асоциация диабет продължава с
дейности и материали, целящи насърчаване на превенцията
и на ранната диагностика на диабет тип 2 с цел осигуряване
на адекватно лечение за намаляване риска от усложнения.
Познанието е сила! Обединението е сила!

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 2017 година ще излязат 4 броя на Клуб D по един за всяко тримесечие.

Каталожният номер е

По повод на
Световния ден
за борба с диабета, в Поликлиниката на ВМА
(Военномеди цинска академия) в столицата, всеки желаещ имаше възможност да си
направи
безплатно изследване на кръвна
глюкоза и ако е необходимо – да получи консултация със
специалист-ендокринолог.
Кампанията е под мотото: "Изследвай се, ако мислиш, че
си в риск! Може да избегнеш застрашаващи живота усложнения!"
Ефективното лечение може да намали инвалидизиращите
усложнения на диабета с до 50%. Пациентът и лекуващият
екип имат обща цел: да постигнат и поддържат добър контрол
на стойностите на кръвната глюкоза. Международната диабетна федерация препоръчва следните стойности на добър
контрол - кръвна захар преди хранене: 4-7 ммол/л; кръвна
захар 2 часа след хранене: <10 ммол/л).
За поставяне на диагноза и контрол на захарния диабет се
измерва и гликираният хемоглобин (HbA1c), който е показател за контрола на диабета през последните три месеца.
Препоръката е HbA1c да е под 7% или съобразен с индивидуалните препоръки на ендокринолога. Доказано е, че подобреният гликемичен контрол намалява риска за развитие на
усложнения и увеличава продължителността на живота.

ДИАБЕТ ТИП 2 ПРОТИЧА ТЕЖКО
ПРИ ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ
Диабет тип 2, диагностициран в юношеска възраст, е два
пъти по-опасен за здравето и живота, отколкото е диабет
тип 1. Причината за това са главно сърдечносъдовите заболявания. Тези данни са от 20-годишното проучване
TODAY*, проведено в Австралия.
Подрастващите и младите хора с диабет тип 2 имат повисоко телесно тегло, по-високи нива на триглицериди и
на артериално налягане, и по-ниско ниво на добър холестерол, в сравнение с техните връстници с диабет тип 1.
Въпреки по-честият прием на лекарства за контрол на хипертонията и на липидните нарушения, при младежите с
диабет тип 2 са по-чести, по-рано развиващи се и по-тежки сърдечосъдовите заболявания, включително исхемична
болест на сърцето и инсулт.
По-чести са и диабетната невропатия, както и нарушенията в бъбречната функция. Всичко това води до съкратена продължителност на живота в тази група с около пет години в сравнение с болните от диабет тип 1, показват също
данните от проучването TODAY.
Основните мерки за превенция и контрол на нарушенията в
глюкозната обмяна (предиабет, диабет тип 2) са здравословно хранене и всекидневна физическа активност. Целта е да
се постигне загуба на тегло, като най-важното да се намали
количеството на тлъстините в областта на талията и корема.
* TODAY - Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth . В
това проучване са участвали 700 деца и юноши на възраст 10-17 години.
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ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ БОЯНОВ:
„ДА СЕ ДВИЖИМ ПОВЕЧЕ, ДА ЯДЕМ ПО-МАЛКО”
В борбата с диабета и за превенцията му трябва да се движим
повече, да ядем по-малко и да търсим положителното отношение към хората около нас, е посланието на един от водещите ендокринолози у нас проф. д-р Михаил Боянов, ендокринолог в УМБАЛ Александровска - София, отправено в навечерието на Световния ден за борба с
диабета в сайта Най-добрите лекари в София.
Според проф. Боянов, всеки от нас има различен
начин на хранене, различни предпочитани храни,
различни часове, в които се храни и различна скорост на хранене. Това е причина диетите, които са
доста подробно изложени в редица ръководства за
лечение на захарен диабет, да не постигат ефекта,
който желаем.
И нещо, което всички забравяме – човек, който
има склонност към пълнеене или има захарен диабет, реално трябва да бъде на диета до края на живота си.
В големите градове контролът върху диабета се подобрява.
Това се случва поради все по-добрата подготовка на спе-

циалистите и поради навлизането на по-съвременни медикаменти, които имат по-малко странични ефекти. Има и още
едно доказателство за ползата от съвременното лечение
на диабета, а именно, че продължителността на живота
на българския диабетик непрекъснато нараства,
споделя проф. Боянов.
Част от пациентите в малките населени места нямат възможност да пътуват до големите градове. От
друга страна, нашата болница организира посещения на екипи в отдалечени от столицата градове,
като примерно Тутракан, и впечатлението е, че там
се полагат много големи усилия за добрия контрол
на пациентите с диабет.
Витамин Д стана шлагер в областта на ендокринологията през последните осем години, но мога да
кажа, че пикът на интереса към него премина. Със сигурност доказаното за този витамин е, че той предпазва от
счупвания при остеопороза.
Другите му приложения, които са свързани с антитуморно
или предпазващо от диабет действие, са
толкова слаби, макар и съществуващи,
че този витамин не може да се прилага
като профилактика на никое от тези заболявания. Този витамин има голямо място, но при запазване на костното здраве.

150 МИНУТИ СПОРТ
НА СЕДМИЦА
БЕЗ ГЛУТЕН

Проучване на 11886 души във
Великобритания и Ирландия от TNS.

9 КАЛОРИИ
НА 100 ГРАМА

БОГАТИ НА
ГЛЮКОМАНАН

НУЛА
ВЪГЛЕХИДРАТИ

БОГАТИ НА
ФИБРИ

БЕЗ МАЗНИНИ

НОВА

БЕЗ
ЗАХАР

ПО-ДОБРА
ОПАКОВКА

НИСКОКАЛОРИЧНИ БЕЗГЛУТЕНОВИ АЛТЕРНАРНАТИВИ НА ПАСТА, НУДЪЛС И ОРИЗ - СЕГА БИО И С ПОДОБРЕНА РЕЦЕПТА!
ГОТОВИ ЗА 2 МИНУТИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНАТА ИМ ТЕХНОЛОГИЯ!

Slim Pasta Spaghetti®/
Слим Паста Спагети

Slim Pasta Fettuccine®/
Слим Паста Фетучини

Slim Pasta Penne®/
Слим Паста Пене

Slim Noodles®/
Слим Нудълс

Kупeте онлайн от www.slimpasta.bg и в избрани обекти от вериги:
ЕКСЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: ОРТИКС ООД.
КОНТАКТИ: +359 889 579 996; info@slimpasta.bg; www.slimpasta.bg

Slim Rice®/
Слим Ориз

Всеки вид физическо движение или
спорт с умерена интензивност по 150
минути на седмица намаляват риска
за развитието на диабет тип 2, според изследователи от Университетския колеж в Лондон и Кембриджския
университет във Великобритания.
Този извод е въз основа на данните от
23 проучвания на повече от 1 милион
души от САЩ, Австралия, Азия и Европа.
Рисковите фактори за диабет тип 2
включват: наднормено тегло, затлъстяване („коремен тип“ – повишена обиколка на талията и при двата пола), повишени нива на кръвна глюкоза, артериално налягане, холестерол, триглицериди и заседнал начин на живот.
Влиянието на някои от посочените фактори може да бъде избегнато чрез редовни физически упражнения.
Изследването показва, че изпълнението на всякакъв вид двигателна активност
може значително да намали риска за
развитие на описаните метаболитни
нарушения. Най-добри резултати са
наблюдавани при хора, които са спортували поне по 150 минути седмично.
Колоездене или ходене в продължение на този времеви интервал на
седмица намалява риска за диабет
тип 2 с 26%. Умерената, но редовна
физическа активност – половин до
един час всеки ден, намалява риска
с 40%. Накратко: инвестирайте 150
минути на седмица от свободното си
време в движение за здраве!
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ПРЕВЕНЦИЯТА СПЕСТЯВА РАЗХОДИ
Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата с диабет сподели в интервю за news.bg, по повод на Световния ден за борба с диабета:
„Според нас, на първо място трябва да бъде
увеличен броят на безплатните тест ленти за
всички.
Диабетът е заболяване, което харчи
много пари, там където вече са настъпили усложненията. Ако ние
вложим достатъчно пари в превенцията и в началото на заболяването - ще бъдат спестени много повече в последствие.
Лице на кампанията "Диабетът
през моите очи" е алпинистът Боян
Петров, който също живее с диабет. Той е винаги с нас, защото е като
акумулатор, който зарежда децата. В негово лице децата виждат как може да постигнеш своята цел и мечта, без да ти пречи заболяването.
Искам да кажа на всички, при които диабетът
се е появил в семейството им, да не се отказват, да не се предават, да следват мечтите си,
да бъдат отговорни, да спазват всичко това,

ФОКУС ВЪРХУ ДИАБЕТА
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПЛЕВЕН

което техните лекари, са им предписали. Наистина, сега животът им е много по-свободен и
Световният ден за борба с
по-лек в сравнение с отминалите години“.
диабета бе отбелязан и в
Котова подчертава, че новите устройства за
основно училище Св. Клидоставка на инсулин като инсулиновите поммент Охридски – Плевен със
пи, и новите сензори за контрол на глюкозата
среща „Диабетът може да
не отнемат от ангажимента към диабета.
бъде победен, ако хората и
„Напротив – ти трябва да бъдеш много
обществото знаят повече“.
по-отговорен“.
Гост-лектор бе МаргариПомпата трябва да бъде изписвата Ангелова – обучаваща
на от лекар специалист, както и
медицинска сестра в „Детда се ползва само по лекарска
ски диабетен център“ към
препоръка, а не просто като лукс
УМБАЛ Д-р Георги Странили удобство за пациента.
ски - Плевен.
„Новите сензори за измерване
Под мотото „Профилактина кръвната глюкоза биха спестиката има ключово значели много на държавата от усложнение" се проведе скрининг
ния. Да, те са много важни и много поза захарен диабет и затлезни, защото дават възможност 24 часа в
лъстяване сред учениците
денонощието да знаеш какво се случва с теб.
от 12 клас в средните обАко се направи едно проучване със сензоразователни училища в
ри, ще се види до колко положителни неща
град Плевен. Целта на тази
ще доведат те. Касата и здравното министеркампания е да се идентиство ще разберат, че при даването на малко
фицират младите хора с
повече пари в началото спестяват много по- CMYK
отклонения
в телесното
МЕДИЦИНСКИ
Д стр.те1
вече в последствие“, предлага гжа Котова.
гло - наднормено и затлъстяване, които са застрашени от бъдещо развитие на
захарен диабет тип 2.
Всички ученици с повишен индивидуален риск за
диабет са насочени към
Клиниката по ендокринология за безплатно провеждане на скринингови теБезопасно количество кръв в пробата: само 0.3 µL
стове и прецизно уточняване на здравословното им
състояние.

Omnitest® 3

Голям отвор за тест лентата (Код по НЗОК:WF076)
Удобно устройство за безконтактно изхвърляне
на тест лентата
Гумени елементи за удобно хващане
Функция „Маркиране на резултата“
Голям течнокристален дисплей
Резултат в mg/dL или mmol/L
(предварително зададени мерни единици)
Постоянно посочване на датата и часа
Три удобни бутона за работа с уреда

Порт за прехвърляне на данни
Място за закрепване на каишка/етикет

Гумени опори за стабилно позициониране

Omnitest® 3 - глюкомерът, който Ви помага
 Голям обем на паметта - 365 измервания
 Прехвърляне на данните към персонален компютър
 Автоматичното кодиране елиминира опасността от грешно използване

Б.Браун Медикал ЕООД
София, 1528
бул. Христофор Колумб 64
София, Еърпорт Център
Офис сграда 2, етаж 1, офис 111
България
Тел.:+359 2 807 67 40
Факс.:+359 2 975 39 99
e-mail: office.bbmbg@bbraun.com
www.bbraun.bg

БЕЗПЛАТEН СКРИНИНГ
В СЛИВЕН
По повод на тазгодишната
кампания, в продължение
на цяла седмица в Центъра
за превенция на захарния
диабет и неговите усложнения към Сдружение „Съюз
на диабетно болните“ в Сливен бяха организирани прегледи за установяване на
предиабет или на недиагностициран диабет, както и
тестове на нивата на кръвната глюкоза.
Сдружението организира раздаване на информационни листовки в центъра на града и срещасеминар, посветен на
Световния диабетен ден, в
залата на ДКЦ-2.
Инициативата бе осъществена в сътрудничество със студенти от Медицинския колеж в Сливен и
доброволци от БЧК.

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.*

Диабетен речник
Аналогов инсулин
При аналоговите инсулини местата
на определени аминокиселини в молекулата са разменени или са добавени други аминокиселини или мастни киселини. Това подобрява профила на действие на инсулина: променя скоростта на абсорбцията и продължителността на действието.
Бързодействащ аналогов
инсулин
Покрива нуждите Ви от инсулин по
време на хранене и понижава високата кръвна захар след нахранване.
Началото на действието му е 10-20
мин
след инжектиране, затова моАналогов инсулин
жете да го инжектирате непосредПри аналоговите инсулини местата на опрествено преди, по време на и след
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обходимо повече време и обикновено повишават кръвната захар побавно. Тези въглехидрати трябва да
избирате във всекидневния си хранителен режим.
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