
ПРОГРАМА ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА С ДИАБЕТ И РЕДКИ 
БОЛЕСТИ В УЧИЛИЩАТА

Тел: 052/978451
Варненско Дружество по Детска Ендокринология
Община Варна
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна



ОТ XVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ И ЗДРАВНИ 
ФИЛМИ - Варна 2015

«...Специалната награда за принос към развитието на 
хуманитарното и документално кино на баронеса Денислава 
Ангелова, благодетел на фестивала, за реализацията на филма 
"Каузата Диабет" с режисьор Ива Мартинова. Малките герои, 
участници във филма, посветен на съдбата на деца, страдащи 
от диабет, бяха поканени на сцената и трогнаха всички 
присъстващи с нелеката си съдба и с огромната сила на духа, 
която излъчваха.»



Дарение - глюкагон

• Асоциация на Студентите Медици в България-гр.Варна

• Бъдеще за децата с редки болести



Дарение – глюкомери, тест ленти, игли за глюкомери и писалки



Диабет - инсулин



Диабет тип 2



Диабет тип 1/тип 2



Приложение на инсулина:



Приложение на инсулина:



Инсулинова помпа



Инхалаторен инсулин



Измерване на кръвната глюкоза



Измерване на кръвна глюкоза:



Мониториране на кръвна глюкоза – сензор Либре



Мониториране на кръвната глюкоза - Декском



Затворена система



Ниски нива на кръвната глюкоза – под 3.9 ммол/л

• Деца, в състояние на хипо, не бива да 
бъдат изпращани вкъщи без 
придружител

• Деца, в състояние на хипо, не трябва да 
ходят до лекарския кабинет

• Във всеки лекарски кабинет трябва да 
има глюкомер, тест ленти, бърз 
въглехидрат и достъпен глюкагон

• Децата с диабет, техните родители и 
учители трябва да имат служебния 
телефонен номер на мед. лице в 
училище



Хипогликемия – причини:

Най-често причините за хипогликемия са:
- пропуснато хранене 
- прием на по-малко количество въглехидрат
- по-голяма доза инсулин 
- повишена физическа активност без прием 
на допълнително количество въглехидрат



Лечение - хипогликемия



Стабилно странично положение



Глюкагон



Програма за обучение на децата с диабет в училище



Цел на програмата:



Програма:



Плакати



Индивидуален план



Индивидуален план – редки болести



Благодаря за вниманието


