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ДИАБЕТЪТ НЕ Е БОЛЕСТ,
А СЪСТОЯНИЕ
В Деня за борба с диабета, Мария Събева, на 17 години, написа писмо на Националната асоциация на децата и младите хора
с диабет:
Моята история е един от найтежките случаи в УМБАЛ Св. Георги - Пловдив (поне според лекарите). Случи се преди около
три години, на 1 юни. В 3 часа
след полунощ, носена на ръце от

...

баща ми, изнемощяла и неосъзнаваща
какво се случва, ми бе съобщено, че
имам захарен диабет тип 1.
Със захар 38.4 влязох в болницата по
спешност, стабилизирането ми отне
доста време, останах в болницата 14
дни. За свободолюбивата ми природа
това беше ад.
Диабетът определено ме промени, но
му казвам едно голямо БЛАГОДАРЯ!
Това състояние ме научи да се грижа за
себе си, създаде ми дисциплина, даде
ми режим, показа ми, че ако не правя
това, което трябва, има неприятни последствия.
След повече от три години, днес на
световния ден на диабета, аз съм доб
ре. Контролирам диабета си, имам повече от добър живот и обичам това, в
което ме превърна това изпитание.

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
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В ОБУВКИТЕ НА ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ
Разказ от първо лице за предизвикателствата и самочувст- верие между младите хора с диабет, училище за правилен
вието да си единствен треньор по футзал (футбол в зала) за контрол на нивата на кръвната глюкоза при активен начин на
хора с диабет в България:
живот и спорт.

Казвам се Кирил Илиев и съм треньор на отбора по футзал
към Българска асоциация Диабет. В началото на 2013 година,
на заседание на Управителен съвет на Асоциацията, ми
беше предложено да сформирам и подготвя отбор по футбол. Момчетата трябваше да са на възраст от 18 до 30 години
и да бъдат с диабет.
Приех това предизвикателство, тъй като дълги години тренирах футбол в моя роден град. Имах на разположение четири
месеца до предстоящото първенство DIAEURO 2013, което се
проведе в Задар, Хърватска през месец юни.
За много кратък период намерих момчета от София, Варна,
Силистра, Панагюрище. Организирах лагер, на който подбрах младежи, които играят добре футбол. Така, макар и за
кратко време, излъчих и първия отбор.
Следваха участия на DIAEURO 2014 в Унгария, DIAEURO 2015
в Клуж, Румъния, DIAEURO 2016 в Босна и Херцеговина,
DIAEURO 2017 в Букурещ, Румъния. През 2018 година първенството се проведе в Братислава, Словакия, на което се явиха
19 държави от Европа.
През далечната 2013 година започнах със седем момчета, а
сега отборът има 20 играчи. През 2019 на 18 години стават
още четирима младежи, които смятам да поканя за предстоящото първенство DIAEURO 2019.
Прави впечатление, че всяка година се увеличават държавите, които участват на това първенство, а това означава
нови запознанства, истинска общност за взаимопомощ и доАДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
София 1303, ул. „Осогово” 60
Тел./факс.: (02) 822 04 18
e-mail: diabet@protos.bg

КОНСУЛТАНТ:
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В изминалите пет години успях да привлека в отбора младежи от цялата страна. Едни от тях напуснаха отбора, за да учат
в чужбина, други отидоха да работят зад граница, но всички
останаха приятели завинаги. Но всички остават за цял живот
"една и съща кръвна група".
Искам да изкажа моята благодарност на председателя на
Българска асоциация Диабет Майя Викторова, която е съпричастна още от самото начало на този проект и помага за
неговото реализиране, на д-р Рени Колева, която се грижи
безрезервно за здравословното състояние на отбора и разбира се - на Управителния съвет на Асоциацията, който ми
гласува доверие да ръководя отбора за мащабния и уникален проект DIAEURO.
Целите на DIAEURO са: популяризиране на здравословния
начин на живот; привличане на млади диабетици към активно
участие в инициативите на диабетната общност; превенция
на усложненията от диабета, информираност на обществото
за заболяването диабет и разпространяване на добри практики за управление на диабета.

Новогодишен подарък за вашия лекар
Списание МД (Медицински дайджест) може да
бъде вашият новогодишен подарък за лекари или
студенти по медицина. Те ще го получават шест
пъти през 2019 година, а цената е само 18 лв.
За абонамент: в пощата – каталожен номер 1475, на телефон
02/822 40 18 или на имейл: md@protos.bg
Освен шестте 100-странични книжки, абонаментът за 2019
включва и достъп до пълен 15-годишен онлайн архив на списание
МД, както и на специализираните списания Доктор Д и Кардио Д.
МД е уникален дайджест на новостите в медицината от цял свят,
предлага в обобщен вид всички важни нови европейски клинични указания в отделните медицински специалности, както и научни статии от водещи български медицински специалисти!

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 2018 година ще излязат 4 броя на Клуб D по един за всяко тримесечие.

Каталожният номер е
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Българска асоциация Диабет

БРЕМЕННОСТ С ДИАБЕТ – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА
През септември, Българска асоциация Диабет (БАД), съвместно с Варненската асоциация на болните от диабет (ВАБД)
и Регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи за Варна (РК на БАПЗГ –
Варна), организира представяне на филма на БАД „Бременност с диабет, мисията възможна!“ във Варна.
"Бременност с диабет - мисия възможна" е първият по рода
си документален филм с интервюта на водещи медицински
специалисти за бременността при жени с диабет тип 1, който
беше представен в София през март.

След прожекцията имаше непринуден разговор „по женски“ с част от екипа на филма, като присъстващите майки
дадоха ценни майчински съвети на бъдещите майки как да
се подготвят за най-важния етап от живота на всяка жена.
По време на дискусията бяха зададени нови важни въпроси, на които заедно ще търсим отговори: как бъдещата майка
да открие нужния й „диабетен екип“ от ендокринолог, акушер-гинеколог, диетолог; кой е оптималният времеви диапазон за планиране бременност и раждане при жена с диабет
тип 1; къде може да се консултира жена с диабет за конкретните индивидуални параметри на планирането; има ли достатъчно подготвени диетолози за консултиране на жени с диабет, планиращи и/или износващи бременност в условията
на диабет; къде да потърси консултация от психолог, с опит в
работата по проблеми на хора с хронични заболявания.
Екипът на проекта на БАД ще зададе събраните нови въпроси на медицинските специалисти и ще публикува отговорите
на уеб страницата на асоциацията.

Той беше подготвен след проведено през 2017 година проучване сред момичета и жени с диабет относно информираността им за условията за постигане на оптимално здраве в
условията на диабет и износване и раждане на здраво бебе
при запазване на здравето на майката с диабет.
В интервютата са засегнати важни въпроси относно подготовката и планирането на бременността, необходимите консултации и изследвания през различните етапи, раждане и
грижи за майката и детето непосредствено след раждането.

СЛИВНИЦА: КОНЦЕРТ И СИНИ БАЛОНИ
Диабетно дружество Сливница отбеляза
Световния ден за борба с диабета със събитие в залата на община Сливница, организирано от "Общинско диабетно дружество" Сливница с председател Райна Димитрова,
съвместно с община Сливница.
Участие взеха г-н Васко Стоилков, кмет на
общината, Радостин Ялъмов, заместник кмет,

Ани Иванова секретар на общината, членове на Общинския съвет на БЧК, лекари, хора
с диабет и много граждани.
Ученици от ПГТ Н. Й. Вапцаров и СУ Св. Св.
Кирил и Методий поздравиха участниците с
народни хора и песни и модерен балет. След
края на събитието в небето на Сливница бяха
пуснати символични сини балони.

Тъжна вест

С дълбока скръб съобщаваме на всички приятели, колеги и наши членове,
че след мъчително боледуване изгасна една светла
личност - Даниела Илиева.
Тя беше не само член на
УС и Национален координатор на БАД, но и един от
най-ревностните борци за
каузата на диабетната
общност в България.
Нейните усилия и грижа
за подобряване на обучението, медицинските грижи и лечението на хората
с диабет у нас, няма да
бъдат забравени.
Почивай в мир, скъпа
приятелко! Ще останеш завинаги в сърцата ни.
УС на БАД
Повече информация за Българска
асоциация диабет можете да намерите на уебсайта на асоциацията
www.badiabet.com
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ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА СЪРДЕЧНОСЪДОВИЯ
РИСК ПРИ ХОРА С ДИАБЕТ ТИП 2
Национална информационна кампания за повишаване на вниманието към
сърдечносъдовия риск при хора със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) стартира през
октомври.
Инициативата под надслов „Когато мислиш за своята кръвна захар, помисли и
за сърцето си!” се организира от фармацевтична
компания
Boehringer
Ingelheim България съвместно с Българското дружество по ендокринология.
Кампанията се провежда за втора поредна година като целта й е да информира обществеността за риска за развитие
на сърдечносъдово заболяване при хората със ЗДТ2, както и за връзката между
двете честосрещани заболявания.

глобин (HbA1c) на пациенти, диагностицирани със ЗДТ2, с мобилна лаборатория в София, Пловдив, Стара Загора,
Варна, Плевен…
Нивото на гликирания хемоглобин
(HbA1c) показва среднодневните нива
на кръвната захар за последните три
месеца. Изследването на гликирания
хемоглобин е „златен стандарт” за
оценка на гликемичния контрол при
хора със захарен диабет. За измерване на нивата му не се изисква специална подготовка от страна на пациента
и може да се извършва по всяко време
на деня.
Ако ЗДТ2 бъде открит навреме и правилно контролиран, вероятността за допълнителни усложнения и характерните
тежки съпътстващи заболявания може
да бъде намалена.
Правилното хранене, умерената редовна физическа активност и изборът
на подходяща терапия са от основна
важност за предотвратяване или забавяне на появата на сърдечносъдови усложнения.
Пациентите със ЗДТ2 трябва да знаят,
че ако страдат от това заболяване,
опасността за тях не произтича единствено от повишените нива на тяхната
кръвна глюкоза, но и от развитието на
сърдечносъдови заболявания.
Освен безплатните изследвания на
гликиран хемоглобин, за хора със ЗДТ2,
се предвижда и излъчване на информация в ефира на национални радиостанции, разпространение на образователни материали сред пациентите в над 50
диагностично-консултативни центрове в
София, Варна, Бургас, Русе, Плевен,
Стара Загора и Пловдив.
Първият етап от инициативата е безВ допълнение, ще бъдат разпростраплатни изследвания за гликиран хемо- нени образователни листовки и плакати

ОТКРИТО ЗА ДИАБЕТА
Фармацевтична компания Санофи организира през октомври и ноември безплатни изследвания на кръвна глюкоза и гликиран хемоглобин в Добрич, Варна, Пловдив, София,
Карлово, Казанлък, Айтос, Хасково, Гоце Делчев, Червен бряг, Плевен и Стара Загора.
Според ръководителят на направление
Диабет и сърдечносъдови заболявания в
Санофи, фирмата организира своята кампания „Открито за диабета“ за шеста поредна година. Посланик на инициативата е
българската лекоатлетка Ивет Лалова, която е приела за своя лична кауза борбата с
обездвижването и затлъстяването, които са
основна предпоставка за развитието на
диабет тип 2.

в пощенските станции в страната и ще
бъде предоставена информация относно сърдечносъдовия риск при пациенти
със ЗДТ2 чрез метробордове и излъчване на видеоклипове на екраните, разположени на ключовите станции на метрото в столицата.
Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) самостоятелно е съществен рисков фактор за
развитие на сърдечносъдови заболявания - два до три пъти по-голяма вероятност, в сравнение с хората без диабет.
В допълнение, традиционни сърдечносъдови рискови фактори са наличието
на артериална хипертония, затлъстяване, тютюнопушене.
Диабетиците са и два до четири пъти
по-чести жертви на сърдечносъдовите
заболявания отколкото останалото население - тези заболявания отнемат
живота на двама от всеки трима души
със ЗДТ2.

Диабетът повишава с 2.5 пъти риска от
развитие на сърдечна недостатъчност.
Рисковите фактори за развитие на сърдечна недостатъчност при пациенти със
захарен диабет са артериална хипертония, коронарна болест на сърцето,
хипергликемия, хиперинсулинемия…
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ХАСКОВО: ВСЕКИДНЕВНИ ИЗМЕРВАНИЯ ЕТРОПОЛЕ: ПРАЗНИЧЕН ОБЯД
Сдружението „Вяра-Диабет“ – град Етрополе отбеляза
НА КРЪВНА ГЛЮКОЗА
тържествено Световния ден за борба с диабета в рестоБезплатно измерване на кръвна глюкоза организира хасковското Сдружение цел Диабет-2012, по повод на Световния ден за борба с диабета. Организацията осигурява всекидневни безплатни изследвания на кръвна глюкоза!
Председателят на сдружението Милка Кънчева, която е и
председател за областта на конфедерация „Защита на здравето“ и сдружение „Български пациентски форум“ обясни, че
тест лентите са осигурени със средства от Диабет-2012, получени като субсидия от община Хасково.
Кънчева съобщи, че в момента се работи по идеята за създаване на Здравен диабетен център, който да е в подкрепа на
хората с диабет в общината, които все повече се увеличават.
Кънчева допълни, че по данни на Здравната каса в Хасково
има над 5000 души с диабет, а в областта са над 14 000 души.
В хасковското диабетно сдружение членуват 561 човека.

АСЕНОВГРАД:
ФИНАНСОВА
ПОМОЩ ЗА
ГЛЮКОМЕРИ И
ВАКСИНИ
Общинският съвет на Асеновград отпусна на дружество „Диабет” в града 1500
лв. по повод на Световния
ден за борба срещу диабета. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на
противогрипни ваксини, глюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната глюкоза на членовете на дружеството, които са 238.
Цената на противогрипната
ваксина е от 10 лв. до 15 лв., и
за притивогрипни ваксини са
предвидени около 600 лв., за
закупуване на глюкомери и
лентички ще бъдат използвани
200 лв., а за отбелязване на
Световния ден за борба срещу диабета - 700 лв.

РАЗЛОГ: НОВ
ДИАБЕТЕН
ЦЕНТЪР
Сдружение "Диабет без
страх" откри нов диабетен
център в центъра на Разлог.
Центърът ще работи с деца и
възрастни за всичко, свързано със здравето и как да бъдем полезни за себе си, и хората около нас.

ранта на комплекс „Етрополия“, където се събраха 170
души с диабет от общината. В събитието се включиха заместник-кметовете на община Етрополе Росица Христова
и Стефан Борисов, Росица Иванова – началник на отдел
Социална политика, спорт и туризъм в общинската администрация.
Към присъстващите се обърна Христова, която връчи и поздравителен адрес от кмета на общината Димитър Димитров
и красиво саксийно цвете на г-жа Маргарита Стефанова,
която е организатор на събитието.
Маргарита Стефанова благодаря на кмета на община
Етрополе и на екипа му за тяхната всеотдайност и приноса
им за разнообразяване живота на диабетиците в сдружението. Като жест към хората с диабет, общинското ръководство подари празничния обяд.
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СОФИЯ: БЕЗПЛАТЕН СКРИНИНГ В КОСТЕНЕЦ: "ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА
BULGARIA MALL И
ПОСТИГНЕМ ПОВЕЧЕ"
Вече 13 години
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
сдружение "ДиЗа поредна година Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ) - София и Bulgaria Mall се включиха в
отбелязването на Световния ден за борба с диабета. В
Bulgaria Mall се проведе безплатна скринингова кампания.
Студенти от Медицински университет - София и Софийски
университет измерваха на нивата на кръвната глюкоза, артериалното налягане и индекс на телесна маса (BMI) на посетителите на мола.
Освен това на изследваните участници бе предоставена
информация за рисковите фактори за развитие на диабет,
както и тяхното предразположение към него на базата на установените след измерванията резултати.
Също традиционно, Военномедицинска академия организира безплатен скрининг по повод на Световния ден за борба с
диабета. Над 600 души провериха безплатно стойностите на
своята кръвна глюкоза и холестерол в рамките на кампанията
за безплатни прегледи, организирана от специалистите от
Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.
Това е поредната инициатива на ендокринолозите от ВМА с
цел превенция и ранно откриване на социално значимото
заболяване.

Ранните стъпки в борбата с диабета могат да бъдат решаващи и да предотвратят развитието на болестта, въпреки че
много хора не вярват в промяната на начина на живот като
път към доброто здраве, категорична е проф д-р Ивона
Даскалова, ръководител на Клиниката по ендокринология и
болести на обмяната, председател на Българската диабетна
асоциация и национален консултант по ендокринология.
Борбата с диабета започва още от детска възраст, затова не
трябва да се допуска децата да се застояват пред компютъра
или пред телевизора с вредни храни и безалкохолни напитки
до себе си. Създайте им култура на хранене още от най-ранни години, защото тя ще им гарантира добро здраве и качество на живот като пораснат, призова проф. Даскалова.

абет - Здравец"
в град Костенец
работи активно. В сдружението членуват
70 човека, всичките обединени
под
девизите
"Заедно можем
да
постигнем
повече" и "Аз не
съм сам".
Вече 13 години
отбел язваме
най-тържествено 14 ноември Световният ден за борба с диабета. За пореден път събитието
беше подкрепено от Общинските съветници и кмета на община Костенец - сдружението ни не би могло да съществува без
тяхната помощ и съпричастност, без тяхната подадена ръка.
Дай Боже, всекиму такъв кмет и такава общинска власт. Благодаря ви, че стоплихте сърцата на всички наши членове и
техните семейства!
Съвместно с нашата ендокриноложка и нашите лични лекари, ние всички се борим за добрата информираност и добрия контрол на диабета. Заедно с нас е и Българска асоциация диабет (БАД), от които получаваме оптимизъм, всеотдайност и съпричастност към болката.
Животът е такъв, какъвто ние си го направим. Балансът между
доброто и злото, здравето и болестта, познанието и невежеството, светлината и мрака в отделния човек и в обществото се
гради, чрез свободата на мисълта, информацията и словото.
Нашето сдружение е мощен и авторитетен глас пред обществото - ние лобираме за намаляване на предразсъдъците,
невежеството и влошеното качество на живот. Обединени
всички, въпреки тежките моменти, в името на най-ценното човешко благо - живота! Всеки месец се събираме, имаме
здравни беседи, организираме екскурзии.
Сините балонни, пуснати в небето над град Костенец, по
повод 14 ноември, ще се помнят дълго от всички наши членове, техните семейства и обществеността на града – това
беше видимият момент на Световния ден за борба с диабета в Костенец.
Завършвам с цитат от стихотворение за диабета - автор г-жа
Димова - бивша председателка и основателка на Диабетното сдружение: "Всички по съдба сме братя и сестри и в болка
и в радост не сме сами; В дружеството си решаваме, как
живота си да продължаваме - търсим помощта човешка, тачим лекарската дума тежка."
Виолета Кутрина
Председател на "Диабет - Здравец" - Костенец

ПЛЕВЕН: УЧИЛИЩНА ИЗЛОЖБА И ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ГЛЮКОЗА
По повод на Световния ден за
борба с диабета, Български
младежки червен кръст (БМЧК)
- Плевен организира информационна кампания и акция за
безплатно измерване на кръвна глюкоза и артериално налягане в Панорама мол Плевен,
който е партньор на организа-

торите на инициативата - БМЧК
и Фондация Национална мрежа "Сърце за Сърце".
В основно училище „Св. Климент Охридски“ в Плевен бе
открита изложба с информация за заболяването, насочена към учениците, родителите
и персонала по училището.

Гост-лектор бе медицинска
сестра Маргарита Ангелова
от Детския диабетен център
към УМБАЛ Д-р Георги Странски, която професионално
запозна учениците от петите
класове със заболяването.
Децата се запознаха с апарат за измерване на кръвната

захар (глюкомер) и направиха
измервания. Гости на проявата бяха Ирена Пенкова от районната здравна инспекция Плевен, директорът на училището, класни ръководители.
Събитието бе организирано
от здравния специалист на
училището Галина Георгиева.
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асоциация на децата и
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА Националната
младите хора с диабет
С ДИАБЕТА 2018-2019
ДЕЙНОСТ, ПОСВЕТЕНА
През 2018 и 2019 година рожденният ден на
откривателя на инсулина д-р Бантинг 14 ноември, е посветен на „Семейството
и диабета“
Двугодишната
кампания
(www.worlddiabetesday.org)
е насочена към изграждане
и затвърждаване на ролята
на семейството в управлението на диабета, в обучението и превенцията на заболяването. Целта е да се постигне подобряване на грижата и подкрепата, която семейството може да осигури
на всеки човек с диабет.
Над 425 милиона души на
планетата в момента живеят с
диабета. Повечето от тези случаи са с диабет тип 2, който до
голяма степен зависи от начина ни на живот и може да бъде
предотвратен чрез физическа
активност и здравословна и
балансирана диета.
Семейството, родителите,
партньорите имат ключова
роля за намаляване на рисковите фактори за диабет тип
2, поради което трябва да бъдат включени активно в борбата за превенция на затлъстяването и обездвижването,
за изграждане на основите
на здравословния начин на
живот.
Ранното откриване на диабета, чрез разпознаване на
неговите симптоми, и правилното му лечение за постигане
на добър контрол са ключови
за превенция на усложненията на заболяването, което дълги години е недиагностицирано или лошо управлявано.
Диабетът е скъпоструващ
за отделния човек и неговото
семейство. За повечето хора
е непосилно да поемат всекидневният финансов товар
на устройствата за доставка
на инсулина и на апаратчетата и консумативите за самоконтрол на кръвната глюкоза. За много от семействаат също е невъзможно да
осигурят постоянна финансова подкрепа.
А тези устройства и консумативи са витални за управлението на заболяването, за
избягване на неговите услож-

нения, за професионално
реализиране на младите
хора с диабет, за планиране
на бременност и раждането
на здрави деца, за пълноценнни години живот, свободен от инвалидност...
Семейната подкрепа има
незаменима роля за създаване на подходяща емоционална среда за всеки човек
с диабет, за изграждане на
оптимизъм, воля и дисциплина
за обучение и самоконтрол,
на отговорност към здравето,
което е част от семейното
благополучие и щастие.

НА БЪДЕЩЕТО

Обръщение на Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет, по
повод на Световния ден за борба с диабета: „Скъпи "малки, големи и още по-големи захарчета", бих искала да ви
пожелая в този ден да бъдете силни, отговорни и вярващи в
себе си.
Да поставяте и постигате целите си "не заради, а въпреки
диабета“, това са думи на един велик човек – алпинистът Боян
Петров, който, въпреки диабета, изкачи върхове, до които не е
стъпвал и здрав човек.
Вярвайте в себе си, не се предавайте пред трудности, изпречели се на пътя ви, защото вие можете, въпреки диабета.
Щастлива съм, че ви познавам, щастлива съм, че хора като
вас доказват на всички, че хората с диабет "не са различни".
Това са хора който могат, искат и трябва да бъдат приемани
като всички останали. Благодаря на всички лекари, медицински специалисти и на всеки, който е помагал и помага на хората с диабет. Благодаря на всички институции, макар и все
CMYK
още малко, но подкрепящи децата, младите хора и всеки засегнат от проблема диабет...

Omnitest® 3
Безопасно количество кръв в пробата: само 0.3 µL

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
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Сдруженията Диабет и предиабет, За инсулиновите помпи, асоциация Диабет
тип 2 и пациентски организации Заедно с теб настояват за

ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО СКРИНИНГ, ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТА

в 3-5 стадий на
болестта.
Има поне 15
000 български
диабетици, диагностицирани
с това диабетно
усложнение.
Счита се обаче,
че броят на болните, които получават
рани
вследствие на
диабетно стъпало, е около 5% от
всички диабетици, това означава, че около 26
000 души получават язви, рани,
сигнализират
организациите.
Около 140 души годишно претърпяват ампутация поради диабетно стъпало. За пациентите в първи и втори стадий на диабетна полиневропатия е показано приемането на медикаменти, но много от диабетиците не ги купуват, защото не могат да си го позволят.
В 3-5 стадий диабетиците получават рани и язви, които се лекуват трудно и скъпо, причиняват огромна болка, затруднение
в придвижването, проблем в работоспособността, ампутации.
Поради загубата на сетивност при пациентите с диабетна
полиневропатия нараняванията по краката могат да останат
незабелязани и да доведат до улцерация, тежка инфекция и
ампутация в по-късен етап.
За своевременна диагностикаи и патогенетично лечение на
Липсата на специалисти в малките населени места и труд- диабетната полиневропатия, включително формите с отпадна
нодостъпни региони, както и липсата на достатъчно ресурси симптоматика и загуба на сетивност, са необходими повече
за профилактика, също са проблем за оказването на адек- скрининги и повече апарати за диагностика в клиниките.
ватни грижи за болните от диабет.
Това е причина за ненавременното лечение, водещо до настъпване на диабетни усложнения, което допринася за допълнителна бюджетна тежест и необходимост от прилагане
на скъпоструващи терапии за лечение на диабета и усложненията от него, според пациентските организации.
Достъпът до качествена медицинска помощ в някои райони
в страната е затруден и липсват програми за обучение на
всички диагностицирани пациенти, които да подобрят придържането към терапията и контрола на кръвната глюкоза.
Само 73 000 диабетици получават лентички за глюкомери,
реимбурсирани от Здравната каса. При всички останали
контролът е слаб или напълно липсва.
Освен това България е една от малкото държави в ЕС, която
не реимбурсира напълно сензорите и консумативите за инсулинови помпи при нито една подходяща за тях възрастова
група като подрастващи, бременни жени и млади хора, които са мотивирани да постигнат стриктен гликемичен контрол
и могат да се научат да използват безпроблемно тези елекОрганизациите настояват лечението на всички диабетици
тронни устройства.
да се следи от ендокринолог, без значение дали има или не
У нас профилактика за диабетно стъпало се провежда направления за това. В момента само диабетиците с тежки
рядко и по изключение. Лечението на болните с диабетна усложнения са диспансеризирани при ендокринолозите,
полиневропатия често е закъсняло, когато раните се появят другите се наблюдават от личните лекари.
За подобряване на достъпа до скрининг, диагностика и лечение на диабета и усложненията от него се обявиха пациентски организации в навечерието на Световния ден за борба с диабета.
Според официалните статистически данни на Диабетния
регистър, броят на хората с диабет в България е над 460 000
души, а по данни на Световния диабетен атлас, реалният
брой на диабетно болните в България е 520 000. Съществува
и огромен брой недиагностицираните пациенти (около половината от случаите) и съответно те не се лекуват и не контролират заболяването си.
Сдруженията Диабет и предиабет, За инсулиновите помпи,
асоциация Диабет тип 2 и пациентски организации Заедно с
теб сигнализират, че в България не съществува цялостна програма, която да решава проблемите, свързани с липсата на
редовни годишни скринингови програми, обхващащи всички
рискови групи.

