Брой 4 (210). Година XXVIII. Зима 2018 Цена 0.50 лв.

ДА СИ РОДИТЕЛ НА
ДЕТЕ С ДИАБЕТ ТИП 1
Препечатваме със съкращения много
личната публикация от Блога на Светлана (https://rosedesign.bg).
Преди една година и половина откриха дибет тип 1 на малкия ми син, който
тогава беше на 14 години. В една неделна вечер, след целодневно повръщане
и неуспешни опити да го спрем с всички
познати средства, ни приеха в болница
Токуда с тежка кетоацидоза.

...
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

Вземете
диабета
присърце
Благодарение на денонощните усилия
и професионализма на прекрасния
екип на Детското отделение, синът ми
започна лека-полека да се възстановява. Веднага поставиха диагноза – диабет. След допълнителни изследвания се
разбра, че става дума за тип 1.
Докато бяхме в болницата ендокринологът д-р Галина Попова – лекарка, невероятно отдадена на професията си и с
голямо сърце, ми даде да прочета книгата „Изкуството да управляваш диабета“ от проф. д-р Мария Дамянова и
проф. д-р Мая Константинова.
Тази книга се превърна в моя библия.
Още там я прочетох три пъти. До този момент не знаех нищо за диабета, за признаците, които показват, че може да
имате диабет, за живота с диабет. Както
пише в увода на „Изкуството да управляваш диабета“:
„Поставянето на диагнозата диабет
ще остави дълбоки следи в паметта ви за
цял живот. Вълненията, възникнали от
тази новина, разбира се, са много силни, с неприятни преживявания, лоши
предчувствия, но те са до голяма степен
породени от непознаването на проблема и неизвестността за бъдещето.
На тези страници ще се опитаме да ви
успокоим и окуражим с няколко факта, за
да преодолеете първоначалното си объркване и неоснователните опасения.
Първият окуражителен факт е, че след
поставяне на диагнозата диабет няма
опасност за живота на пациента, защото лечението се започва незабавно!
Вторият окуражителен факт е, че всички деца и юноши у нас се лекуват съобразно най-новите изисквания на модерната диабетология в света!
Третият окуражителен факт е, че при
правилно лечение децата и юношите с
На стр. 7
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ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ БЯГАНЕ С КАУЗА
„ПРОМЕНЯМЕ ДИАБЕТА“
Весела Коледа и
Честита Нова Година

За четвърта поредна година традиционното съботно бягане
на 5 км в Южния парк в София, организирано през ноември
от „5kmrun“, бе с кауза „Променяме диабета“ и бе свързано
тематично със Световния ден за борба с диабета.
Ще бягаме, за да обърнем внимание на обществото за необходимостта от информираност какви са рисковите фактори за диабет тип 2 и какво можем да направим, за да намалим своя риск, заявиха организаторите.
Един чудесен начин да се създаде информираност за диабета е физическата активност! Инициативата е под патронажа на Посланика на Дания, Сьорен Якобсен, поел поста
след оттеглянето на Кристиан Кьонигсфелдт, който бе незаменим приятел на 5kmrun с близо 50 бягания.
Бягането се организира в партньорство с bTV Media Group
и с подкрепата на Ново Нордиск.

ТЕЛЕВИЗОРЪТ Е ВРАГ НА
ЕЛЕГАНТНАТА ФИГУРА

Анализ показа връзка между
съдържанието на вечерните
телевизионни програми и
наднорменото тегло. Телевизионните зрители консумират
средно четири закуски (бисквити, сладолед, солети, чипс,
шоколад), докато следят екшън-филм в сравнение с гледането примерно на интервю.
Дори следенето на разтоварващи филми води до консумацията на допълнителна
храна и калории...
По-агресивните филми, които са свързани с повече
страхови преживявания, напрежение и тревожност,
усилват апетита и влечението
към прием на храна. Особено неблагоприятно за еле-

гантната фигура е постоянното излючване на реклами на
шоколадови изделия и бързи
храни.
Докато гледате телевизия, недейте да държите до себе си
пакет с бисквити или с други
лакомства, ако искате да изглеждате като холивудска звезда или фото модел, е съветът на
авторите на проучването.
Въпросът е защо не е забранена рекламата на „джънк“ и
„бързи“ храни по телевизията,
подобно на рекламата на цигари или алкохол? Затлъстяването е свързано с повишен
риск за захарен диабет тип 2.
Как да се борим с този проблем, след като всяка вечер
сме пред телевизора?

Новогодишен подарък за вашия лекар

На входа на Южния пакр бяха инсталирани шатри, където
анонимно и безплатно бе изследвана кръвната глюкоза на
участници в бягането и зрители и бяха давани консултация от
специалист относно захарния диабет.
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
София 1303, ул. „Осогово” 60
Тел./факс.: (02) 822 04 18
e-mail: diabet@protos.bg

КОНСУЛТАНТ:
Проф. д-р Мая Константинова

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
д-р Диляна ЯНКОВА

СОБСТВЕНИК:
д-р Диляна ЯНКОВА

РЕДАКТОРИ:
д-р Лиляна ГОРАНОВА
Мария ШУМАРОВА

ИЗДАВА: protos ООД
www.spisaniemd.bg

РЕКЛАМА:
Севда БЕРКОВА;
GSM: 0895 944 719
berkova@protos.bg

Агенция protos издава:

ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ:
Радостина АНГЕЛОВА

ПЕЧАТ: Спектър
©Всички права са запазени

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 2019 година ще излязат 4 броя на Клуб D по един за всяко тримесечие.

Каталожният номер е
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Националната асоциация на децата и
младите хора с диабет

ДЕЙНОСТ, ПОСВЕТЕНА НА
БЪДЕЩЕТО
На 14 ноември Националната асоциация на децата и
младите хора с диабет отбеляза деня за борба с диабета в детската ендокринология
в СБАЛ по детски болести
Проф. д-р Иван Митев.
***
Още една прекрасна инициатива в подкрепа на децата и младите хора с диабет:
през октомври, по време на
тазгодишната Арена на
красотата в Интер Експо
Център – София, бе организирана благотворителна изложба на картини рисувани
от децата от 143 СУ Георги
Бенковски, с преподавател
Виолин Неделчев.
С набраните от прадажбата на картините средства ще
се закупят консумативи за измерване на кръвната глюкоза в детски градини и училища. По време на изложението бяха измерени нивата на
кръвната глюкоза на 150 човека и за наша радост завишена стойност имаше само
на един. Благодаря на Милена Златкова, на екипа и на
хората, които пдкрепиха кампанията ни.
***
Националната асоциация
на децата и младите хора с
диабет, в партньорство с Националната пациентска организация,
организираха
през ноември в София среща-дискусия под надслов
„Семейство и диабет“. Основна тема на дискусията бе
„Стъпки в правилната посока
– достъпно ли е здравеопазването за пациентите с диабет в България“.
По време на срещата бе
представена дейността на
организацията, дискутирани
бяха възможностите за решаване на предизвикателствата
и проблемите на децата и
младите хора с диабет.
В дискусията участваха
представители на парламентарната Комисия по здравеопазване, Министерство на
здравеопазването,
НЗОК,
НЕЛК, МТСП, МОН, БАПЗГ,
БЛС, ИАЛ, ендокринолози,

медицински
специалисти,
директори и учители от детски градини и училища, деца
и родители.
(информацията е от Фейсбук страницата на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет
www.facebook.com/children.
diabetes)

„КАРДИОЛОГИЯ ЗА ТЕБ“
„Кардиология за теб“, или Cardiology 4U на английски език, е
You Tube канала на доц. д-р Яна Симова, началник на Отделение по кардиология в “Аджъбадем Сити Клиник” в София, главен
редактор на списание Кардио Д и редактор в списание МД.
В „Кардиология за теб“ (www.youtube.com/channel/
UCB9ykfZIZxLRi9-UpQNdfvQ/featured) доц. Симова публикува
видео лекции, посветени на кардиологични проблеми и на
здравословния начин на живот, които са полезни за всеки човек с диабет и за неговото семейство.
Основният интерес на доц. Симова е ехокардиографията,
като в тази област притежава експертно за страната ниво и е
търсен лектор и преподавател в национални и международни конгреси и обучителни модули.
Занимава се също така с цялостно изследване, диагностика и лечение на пациенти със синкоп (преходна загуба на
съзнание/припадък) и с телемедицина и телекардиология.
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12-ТЕ НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ
1. Зеленчуци без скорбяла. Водещи
списъка на зеленчуците без скорбяла
са аспержите, червените чушки, червеният лук и броколите. Но, има и много
други зеленчуци, които също трябва да
бъдат в нашата диета.
Зеленчуците без скорбяла са с много
ниско съдържание на въглехидрати, поради което Американската диабетна
асоциация (АДА) ги включи в списъка
на свободните храни (free food list). Това
означава, че ако консумираме тези зеленчуци в обичайните дневни количества, не е необходимо да изчисляваме
въглехидратното им съдържание.
Несъдържащите скорбяла зеленчуци,
за разлика примерно от картофите,
имат нисък гликемичен индекс. Те са с
високо съдържание на фибри, витамини, минерали, антиоксиданти и флавоноиди, а те всичките са добри за нашето здраве.
Поради това, не сядайте на масата
без купичка зеленчуци с различни цветове. Тези наши приятели са подходящи
и за залъгване на глада по всяко време
на деня.
Предпочитайте зеленчуци, които са
пресни или замразени, вместо консервираните им варианти, които са осолени. Целите пресни зеленчуци са най-добрият избор, но и замразените им версии вършат работа през зимата или извън типичния за тях сезон на годината.
Аспержи. Те са с ниско съдържание
на въглехидрати. Обикновено се консумират задушени. Една порция (половин
купичка) съдържа 5 грама въглехидрати
и 20 калории, но два грама фибри.

Червените чушки са богати на бета-каротен и витамин С. Наред с това, подобно на червените домати, те съдържат и
веществото ликопен, което има противоракови свойства - особено ценно вещество за простатата на мъжете.

то се смята за кулинарно изобретение
на ацтеките, живяли на територията на
днешно Мексико.
Приготвя се от смачкано на пюре авокадо, като към него се добавя малко лимонов сок, нарязани на ситно домати,
чесън или лук. Гуакамолето, което е
вкусно, питателно и здравословно,
може да се намазва върху филийки с
хляб, вместо масло.
3. Бобови култури, варива. Те са основен източник на протеини от растителен
произход. Съдържат и въглехидрати, поради което количеството, което консумираме, трябва да бъде пресмятано.
Имат нисък гликемичен индекс (средно
около 30), поради съдържанието на
Една порция означава една купичка разтворими фибри. Богати са на калий
сурови чушки или половин купичка сва- и магнезий.
рени чушки. Предават богат, наситен
цвят на салатите и прекрасен вкус на
различни ястия – сурови задушени или
печени.
Червен лук. Мощен антиоксидант, който предава наситен вкус на салатите и
ястията. Богат е на фибри и калий.

Съдържа и много флавоноиди, които
предпазват от рак и хронични заболявания. Добавяйте една нарязана глава лук
към салатата или към готвените ястия.
2. Aвокадо. То е вкусно и полезно за
сърдечносъдовата система. Богато е на
здравословни мононенаситени мазнини. Може да намалява нивото на холестерола и да подобрява съотношението
„добър“ (HDL, ЛПВП) спрямо „лош“ (LDL,
ЛПНП) холестерол в кръвта. Това е важно
за забавяне на атеросклерозата на съдовете (отлагането на плаки с „лош“ хоАспержите са с високо съдържание лестерол в техните стени). Понижава
на антиоксиданти, които предпазват от също така и нивото на триглицеридите.
различни болести. Те ни освобождават
от ненужните токсини и задържаните
течности, поддържат ни по-дълго млади.
Включени са от АДА в списъка на свободните храни, ако се консумират в посочените по-горе количества. Имат
много нисък гликемичен индекс. Богат
източник са на фолати и други витамини
група В.
Червени гамби. Ако стоят по-дълго
време в градината, зелените гамби се
Авокадото, нарязано на парченца,
превръщат в червени, като тази трансформация показва, че те вече са наси- може да се добавя към зелена салата
тени с пълната гама от хранителни ве- или прясна, нарязана краставица. От
него може да приготвя и гуакамоле, коещества и антиоксиданти.

4. Ябълки. Всички знаем, че този плод е
полезен за нашето здраве, както и, че
трябва да консумираме поне една сурова ябълка на ден, най-добре - заедно
с кората.

Ябълките са с високо съдържание на
антиоксиданти. Една малка ябълка съдържа около 12 грама въглехидрати,
което означава една хлебна единица. В
същата ябълка има и около 3 грама фибри. Нарязаните плодове покафеняват,
тъй като се окисляват и губят витамин С.
Напръскването им с малко лимонов сок
забавя този процес.
5. Ягоди, малини, къпини, боровинки.
Тези малки червени, сини или тъмно виолетови плодчета са много богати на антиоксиданти. Съдържат фибри и витамин С. Понижават риска за сърдечносъдови и ракови заболявания. Предпазват зрението и имат противовъзпалителни свойства.
Улесняват контрола на кръвната глюкоза (имат много нисък гликемичен индекс) и понижават инсулиновата резисНа стр. 5
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12-ТЕ НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ
От стр. 4
тентност. Те са чудесен избор за здравословен десерт, както и за добяване
към всяка закуска.

Имат много ниско съдържание на калории и въглехидрати. Смята се, че ако
хората с диабет имат градина, то в нея
на всяка цена трябва да растат тези
плодчета, не само, за да радват очите,
но и да бъдат консумирани редовно.
6. Мазни риби (сьомга, херинга, скумрия, сардина, тон, шаран). Те са ботати
на омега-3 мастни киселини, витамин Д
и селен. Съдържат протеини, но не и въглехидрати. Намаляват сърдечносъдовия риск и подобряват контрола на холестерола.

Най-добре е да се консумират пресни, но може и замразени. Препоръчва
се два пъти в седмицата да се яде по
една порция от тези риби. Идеални са
за здравето на костите, кожата и ноктите. Предпазват и от депресия, особено
през зимата.
Рибата е една от любимите храни на
мозъка, тъй като намалява риска за
свързана с неговото стареене деменция и болест на Алцхаймер.
7. Домати. Съдържат ликопен - мощен
антиоксидант, който предпазва от ракови заболявания и е особено полезен за
простатата на мъжете. Ликопенът има и
други ценни качества – предпазва от
сърдечносъдови заболявания, както и
от свързана с възрастта дегенерация
на макулата на окото.

Една купична сурови нарязани домати
или половин купичка сварени домати са

Една скилитка съдържа един грам въглехидрати, поради което спада към
свободните храни.Чесънът се свързва и
също свободна храна, според Амери- с противораково действие, поради коеканската диабетна асоциация - това ко- то се смята за супер храна.
личество може да се консумира, без да
се пресмята съдържанието на въхлехидрати.
Доматите имат много нисък гликемичен индекс и улесняват контрола на
кръвната глюкоза и артериалното кръвно налягане. Богати са на на витамин С,
каротиноиди и флавоноиди.
8. Спанак и зеле. Някои зелени листни
салати като марули, спанак, брюкселско зеле имат много нисък гликемичен
индекс и една порция от тях (една купичПрепоръчва се да се консумира нака сурова салата или половин купичка рязан или смачкан на пюре. Най-добре
задушен спанак) съдържа само 18-22 е да се добавя към сосове и салати.
калории и 4 грама въглехидрати. Консу11. Ядки и семки. Орехите и лененото
мирани в това количество, те са свобод- семе съдържат омега-3 мастни киселина храна.
ни, подобни на рибите, живеещи в студени води, но са и много добър източник на
магнезий и антиоксиданти. Предпазват
от сърдечносъдови заболявания. Една
супена лъжица се приема за една порция. В нея се съдържат три грама фибри
и три грама въглехидрати, но 55 калории.
Поради високото им енергийно съдържание, ядките (орехи, лешници, бадеми,
кашу, фастъци) и семките (слънчогледови, тиквени, ленено семе) трябва да се
консумират в умерени количества.
Добър източник са на лутеин и зеаксантин – каротеноиди, които са полезни
за здравето на очите и забавят развитието на катаракта (помътняване на лещите на очите). Съдържат също така витамин С и витамин К.
9. Зърнени храни. Овесени трици, просо, ръж, див ориз, изделия от пълнозърнесто брашно са храни, които съдържат повече фибри и антиоксиданти отколкото рафинираните им варианти.
Ядките съдържат витамин Е, протеини,
цинк, фолиева киселина и минерални
вещества. Орехите са богати на алфалипоева киселина (АЛА), която е много
добър антиоксидант. Наред с това, АЛА
участва в метаболизма на въглехидратите (подобрява усвояването на глюкозата), предпазва мозъка и нервите от увреждане, както и възстановява нивата
витамините Е и С.
12. Кисело мляко. Млякото е добър източник на витамин Д и калций, които са
Поради това, те са по-полезни за хра- полезни за костите и зъбите. Киселото
носмилателната система и повишават мляко е с нисък гликемичен индекс и с
по-бавно кръвната глюкоза – имат по- ниско съдържание на калории, поради
нисък гликемичен индекс, отколкото бе- което улеснява контрола на кръвната
лия ориз или фино смляното брашно.
глюкоза и поддържането на теглото.
Зърнените култури са добър източник
Подобрява храносмилането поради
на растителни протеини, въглехидрати и съдържащите се в него пробиотици. Уквитамини група В. Количеството въглехи- репва имунната система.
драти, което консумираме, трябва да
Киселото мляко може да се използва
се пресмята.
за приготвянето на салати („Снежанка“;
10. Чесън. Понижава „лошия“ холесте- сух таратор) и плодови десерти.
рол и кръвното налягане. Предпазва съХората със захарен диабет трябва
довете от натрупването на плаки (атерос- да избират храни, които имат по-високлероза). Има противовъзпалително, ан- ко съдържание на фибри, антиокситибактериално и антивирусно действие.
На стр. 6
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Благотворителни коледни базари

СОФИЯ: СЕНЗОРИ ЗА КРЪВНА
ГЛЮКОЗА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
Коледеният
благотворителен базар в подкрепа на
деца с диабет предложи на
посетителите на The Mall в
София коледни изделия, изработени от децата от целодневна детска градина Светла в Пловдив, техните родители и педагогическия екип,
както и картини, рисувани от
учениците на 143-то СУ Георги Бенковски в София.
Изделията бяха предадени

на Националната асоциация
на децата и младите хора с
диабет, която е със седалище
в Пловдив, но участва в различни събития в цялата страна. Със средствата от базара детската диабетна асоциация ще закупи сензори (които работят без постоянно
убождане) за измерване на
кръвна глюкоза за деца до
5-годишна възраст с диабет.
Сензори се прикрепват за

тялото и се сменят два пъти
месечно. Чрез тях родителите
следят постоянно нивото на
глюкозата (те са част от системата за постоянно глюкозно мониториране) на детето
си и знаят как да реагират
във всеки момент с храна, инсулин и помощ.
Сензорите са особено полезни при най-малките, защото те не могат да да обяснят
добре как се чувстват, което
прави управлението на диабета много трудно. Разходите
за тези сензори не се покриват от Здравната каса или от
Фонда за лечение на деца.
Те дори не се продават в

България. Родителите ги поръчват от чужбина. Цената
на два сензора, които се използват един месец, е около
240 лв.
За дарения за инициативата на Националната асоциация на децата и младите
хора с диабет: банкова
сметка: ДСК ЕАД, IBAN: BG
40STSA93000021653844, BIC:
STSABGSF, НАДМХД, Елисавета Котова; основание за
плащане: “Повече българчета за България”
Организатор на благотворителния базар под мотото
“Повече българчета за България” е радио Витоша.

ВАРНА: ГЛЮКАГОН ЗА УЧИЛИЩНИ ПАНАГЮРИЩЕ: РОТАРИАНЦИ
ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ
ПОМАГАТ НА КАМПАНИЯ ЗА РАННА
Със събраните средства от коледения благотворителен базар в Гранд мол Варна ще бъдат закупени хладилници за съх- ДИАГНОСТИКА НА ДИАБЕТ
раняване на лекарства в здравните кабинети в детските градини и училища, в които има деца с хронични заболявания.
Допълнително, ще бъдат осигурени и животоспасяващи инжекции с глюкагон за децата с диабет, които да са на разположение на медицинския персонал там за овладяване на
епизодите на хипогликемия.
Организатори на базара за поредна година са Асоциация
Хипофиза и Асоциацията на студентите по медицина Варна.
За дарения за инициативата: Първа инвестиционна банка – Варна, Сдружение асоциация Хипофиза, IBAN
BG24FINV91501215438212, BIC FINVBGSF.
За контакти: Ваня Добрева, Асоциация Хипофиза, тел.: 0889
324 216; Мерлин Шефки, АСМБ Варна, тел.: 0898 838 890

На годишния си коледен бал през декември, Ротари клуб в
Панагюрище събра средства за да бъде продължена кампанията за ранна диагностика на диабета в общините Панагюрище и Стрелча, както и за изследване на простата на мъже
над 50-годишна възраст в Панагюрище.
Инициативата на ротарианци е продължение на кампанията от март 2017 Ротари клуб Панагюрище хинализира
етап от кампанията си за превенция на детския диабет. В
рамките на кампанията, бяха изследвани общо 1960 деца
от детските градини и от училищата в двете общини.
Коледният благотворителен бал в Панагюрище през 2017 година събра около 8000 лв.

ЕТРОПОЛЕ: ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА КОЛЕДА
Членовете на сдружение
Вяра-диабет от Етрополе получиха като коледен подарък
безплатни хранителни продукти по програмата „Здравословно хранене в условията

на живот с диабет“.
В клуба на диабетика в Етрополе бяха раздадени 196 комплекта с хранителни продукти,
осигурени от Българска асоциация Диабет (БАД). Проду-

ктите във всеки един пакет са
на стойност около 60 лв., и са
съобразени с хранителния
режим на хората с диабет.
Членовете на сдружение
Вяра–диабет - Етрополе из-

12-ТЕ НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ
От стр. 5
данти и витамини, като в същото време
са по-бедни на въглехидрати с висок
гликемичен индекс и на нездравословни мазнини, като транс мазнини

или наситени мазнини.
Някои зеленчуци и плодове са особено здравословни, някои мазнини са подобри от други, особено при всекидневна консумация. За предпочитане е
да се консумират по-малко преработени варианти на храни като плодове, зеленчуци и зърнени култури, тъй като по-

казват благодарността си
към БАД за полезната инициатива. В навечерието на коледните празници, диабетиците получиха зърнени храни,
зехтин, пилешко месо и други.

добна стратегия се оказва по-добра не
само за контрол на диабета, но и за
предпазване от сърдечносъдови и ракови заболявания.
Посочените по-горе 12 различни
храни трябва да бъдат включени във
всяка диета, тъй като те са с ниско или
намалено съдържание на въглехидрати, съдържат здравословни мазнини,
антиоксиданти, витамини и минерални
вещества.

Празничната трапеза може да бъде богата и красива,
ако на нея сме сложили разноцветни ябълки, цели орехи,
пълнозърнест хляб и колкото е възможно повече ястия и десерти, приготвени от 12-те здравословни храни. Те могат да
бъдат нашите малки подаръчета с пожелание за повече
здраве, щастие и благоденствие за цялото семейство през
идната година.
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ДА СИ РОДИТЕЛ НА ДЕТЕ С ДИАБЕТ ТИП 1
От стр. 1
диабет растат и се развиват като своите здрави връстници и
имат равни шансове за реализация в живота!
Затова наричаме диабетиците не болни, а условно здрави.
Четвърти факт – при правилно лечение усложненията на диабета могат толкова да се отдалечат, че даже да не се явят“.
Четейки тази, а след това и много други книги, посветени на
живота с диабет, осъзнах, че за да бъде нормален животът на
моя син, за да отдалеча възможно най-много усложненията,
свързани с диабета, аз трябва да науча колкото мога повече
за правилното лечение.
Колкото и да е добър вашият ендокринолог, а нашият - д-р
Попова - е наистина много добър, той не може да бъде с вас
всеки ден, по 24 часа в денонощието. За да успеете да направите добър контрол на диабета, трябва да знаете много.
В този блог (https://rosedesign.bg) ще помествам книги, статии
и дискусии, които съм превела от английски и руски език и които много ми помагат. Да се надяваме, че ще помогнат и на вас.
Ако вашето дете започне да слабее, да пие много течности,
да се уморява често, ако усетите, че има ацетонов дъх и често
уринира – задължително направете изследвания за диабет.
Понякога ти се случват неща, които не си искал да ти се
случат. Неприятни работи, гадни. Но много, много по-лошо е,
когато се случат не с теб, а с някое от децата ти.
След първоначалния шок идва първата седмица, в която се
чувстваш окаменял и онемял. Сякаш са те напъхали в тялото и
в живота на някой друг. И ти е трудно да го управляваш това
чуждо тяло, и не можеш да го
живееш този чужд живот.
После, лека полека, идва
осъзнаването и с него огромната вина, която се стоварва върху ти и ти стяга главата,
смазва ти сърцето, а не можеш да избягаш – няма къде.
Ще си я носиш дълго, може би
завинаги.
Плачеш, плачеш… Мислиш,
че го правиш, скритом? За да
не го притесняваш допълнително?
И един ден чуваш мъдрото
си дете да ти казва ядосано:
„Стига си ревала! Какво си
седнала да се правиш на
жертва. Аз съм с диабет, не
ти! Да си ме видяла да плача?“ Силен шамар, но много
на време и много на място.

есто
2 Чуриниране

3 Умора

1Жажда

4 Знаагуба
тегло
Изследване за
5 кръвната
глюкоза

Диабетът ще е с твоето дете 24 часа на ден, всеки ден. И ако
искаш да помогнеш – учи! Трябва да станете по-добри, или
поне толкова добри, колкото са ендокринолозите.
Започнах този блог в един друг живот. Днес сърцето ми има
нужда и от малко по различни неща. Вече намирам поезия и
красота в неща, в които не съм подозирала, че ги има.
И защото знам, че не съм сама и има много хора – моите
близки, моите приятели, други родители на деца с диабет,
хора с диабет, които също като мен искат да знаят, за да моCMYK
гат да помогнат, започнах да превеждам и ще публикувам тук
книги за диабет тип 1, които смятам за много полезни.

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

Защото диабет тип 1 е състояние, което трябва да се
управлява и то добре, ако не
искаш да го наричаш болест,
ако не искаш да го превърнеш в болест. А ти не искаш.
Затова, взимай се в ръце и започвай да четеш.

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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СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ: РАЗХОДКИ СРЕЩУ ДИАБЕТ
КАК ДА ПОДДЪРЖАМЕ
НОРМАЛНО ТЕГЛО ПРИ
ДЕЦАТА?
Затлъстяването при децата и подрастващите се увеличава. Като родител трябва да сте наясно, че то не е
само козметичен, но и
здравен проблем. Като родител, може много да направите, за да намалите тежестта на този проблем и
неговите неблагоприятни
последствия.
Затлъстяването при децата е свързано с по-ранно
развитие на сърдечносъдово заболяване, с високо
кръвно налягане и/или висок холестерол, нарушен
глюкозен толеранс и ранна
поява на диабет тип 2, чернодробна стеатоза (омазняване
на черния дроб), сънна апнея (дихателни паузи по време на
сън в продължение на поне 10 секунди), астма, социална изолация и психологичен стрес.
В голяма изследвана група от деца с наднормено тегло на
възраст 5 до 17 години, почти 60% са имали поне един рисков
фактор за сърдечносъдово заболяване и 25% са били с два и
повече рискови фактори...
За да се помогне на децата да поддържат нормално тегло,
трябва да не им се предлагат и сервират храни и безалкохолни
напитки, които имат високо съдържание на калории и добавена захар. Децата задължително трябва да се движат редовно.
Енергийното съдържание на храната трябва да осигурява
нормално развитие и растеж, но да не води до прехранване.
Още в ранното детство трябва да се възпитават здравословни хранителни и двигателни навици.
Това означава да се консумират всеки ден зеленчуци и плодове, мляко и млечни продукти, да се пие вода вместо безалкохолни напитки или плодови сокове, да се ограничи консумацията на сладкарски изделия, на преработени меса (колбаси, салами, наденици), на „бързи храни“ и „празни калории“*, да се сервират разумни на размер порции с балансирано и съобразено с нуждите енергийно съдържание.
Децата трябва да тичат, да плуват, да карат колело или кънки, да играят с топка, да скачат на въже, да танцуват, да правят снежен човек... Това означава, че те трябва да бъдат физически активни най-малко един час на ден, всеки ден.
Постарайте са да ограничите времето, което малчуганите
прекарват седейки пред екрани, гледайки телевизия, играйки видео игри, сърфирайки в интернет или разговаряйки с
приятели в социалните мрежи. Това време трябва да бъде
ограничено до максимум два часа дневно.
Американската академия не педиатрите не препоръчва
малките деца да гледат телевизия. Вместо това, те трябва да
бъдат насърчавани да извършват повече забавни дейности с
другите членове на семейството.
*„празни калории“ са калориите, които се съдържат в безалкохолните напитки, подсладени с добавена захар. Тези напитки не съдържат никакви други
полезни за здравето хранителни вещества, освен калориите от захарта, които
водят до увеличение на теглото и затлъстяване.
Те не трябва да бъдат поглъщани за утоляване на жажда. Не трябва да се сервират на децата, за да не свикват да ги консумират. Децата със захарен диабет могат поначало да пият подобна напитка само в случай на хипогликемия.

Честите разходки сред природата и чистият въздух могат да
намалят риска за диабет тип 2 (ДТ2), сърдечносъдови болести и да удължават свободния от инвалидност живот, заключиха британски изследователи.
Този извод е базиран на резултатите от 140 проучвания, обхванали над 290 милиона души от 20 страни, включително Великобритания, САЩ, Испания, Франция, Германия, Австралия и Япония.
Разходките на чист въздух са ефикасно средство за добро
здраве и дълголетие. При живеещите близо до природата
хора е било регистрирано най-близко до нормите артериално налягане, а сърдечният ритъм и състоянието на сърцето
били близки до идеалните показатели. Освен това стресът
влияе по-малко върху живеещите в хармония с природата,
отколкото върху живеещите в градска среда.
Специалистите смятат, че въздействието на зелените пространства нормализира нивото на съдържащия се в кръвта
хормон кортизол, който често е наричан физиологичен маркер на стреса.

ПЕТ МОЖЕ ДА ДОБАВИ ДЕСЕТ

Пет простички неща могат да удължат живота ви с повече от 10
години, показаха резултатите от ново проучване, публикувани в
списанието на Американската сърдечна асоциация Circulation
(http://circ.ahajournals.org/content/early/2018/04/25/
CIRCULATIONAHA.117.032047)
Тези пет навика са известни на всички: спазване на здравословна диета, редовни физически упражнения, умерена
консумация на алкохол, избягване на цигарите, поддържане
на нормално тегло.
Спазването на тези пет правила, според резултатите от проучването (в което са анализирани данните на 122 000 американски лекари и медицински сестри), удължават живота на
жена, която е на 50 години, с 14 години, а на мъж на същата
възраст – с 12 години.
За здравословно хранещи се били считани хората, които
били в горните 40% на цялата групата, на базата на техния
Healthy Eating Index (този индекс варира от 0 до 100, в зависимост от това колко здравословно се храни един човек –
колкото това число е по-близко до 100, толкова по-добре).
Умерената консумация на алкохол била едно питие при жените и до две при мъжете. Като редовни са отчетени физическите упражнения от поне 30 минути на ден. Тези хора никога
не са пушили и са имали нормално тегло, което е означавало
индекс на телесна маса (BMI) между 18.5 и 24.9.
Проучването е продължило 34 години. През това време над
42 000 души са починали, 14 000 от тях от рак, а 10 700 от сърдечносъдови болести.
Но тези, които са спазвали петте изисквания, са имали 74% пониска вероятност за смърт от участниците, които не са спазвали нито едно от тях. Тези със здравословен начин на живот са
имали 82% по-ниска вероятност да станат жертви на сърдечносъдово заболяване и 65% по-нисък риск да загинат от рак.

