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ВЪВЕДЕНИЕ

Захарният диабет тип 2 е заболяване, разпростра-
няващо се с ускорени темпове в цял свят. Все пове-
че хора страдат от тази болест на цивилизацията. 
Диабетът не ни връхлита внезапно, нито пък из-
веднъж можем да постигнем нормализиране на ни-
вото на кръвната захар.

Въпреки това, ако проявим достатъчно търпение и 
дисциплина,  ние сме в състояние да повлияем  раз-
витието на заболяването. Всяка положителна про-
мяна, всеки стопен килограм и всяко,  дори най-малко 
подобрение на средния показател на нивото на 
кръвната захар, са от значение.
Вашият лекуващ лекар също ще се радва на успехите 

Ви! Индивидуалният план за лечение е общо дело на 
лекаря и пациента, защото без Вашето сътрудниче-
ство и най-добрата терапия няма да даде резултат.

Започнете да се борите с диабета! Струва си уси-
лията и времето. 
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ДИАБЕТ, КАКВО СЛЕДВА?

Диагнозата „захарен диабет” кара както пациенти-
те, така и техните близки да започнат да си задават  
редица въпроси. Тази брошура има за цел да ни по-
могне да разберем какво представлява диабет тип 2 
и как най-добре да се справим с промените, настъп-
ващи в резултат на това заболяване.
Съвременният метод за лечение на диабет не 
предполага строга диета и не води до неизбежна 
инсулинова зависимост или други ограничения по 
медицински причини. Той предвижда най-вече про-
мяна в начина на живот и е ефикасен, само когато 
тази промяна доставя удоволствие. Това може да Ви 
изненада, но в действителност има хора, които се 
радват, когато в начина им на живот настъпват про-
мени. Диагнозата ги мотивира да станат по-активни. 
И когато постигнат първите успехи, свалят първите 
килограми или започнат да изкачват стълбите без 
да се задъхват,  това изведнъж се превръща за тях в 
истински стимул за по-нататъшно  самоусъвършен-
стване.

Заглавието на брошурата  „Заедно сме по-силни” 
може да вдъхнови и Вас да потърсите съмишлени-
ци. Запомнете, че Вашият лекар е Ваш партньор, с 
когото заедно търсите пътища и начини за контрол 
на положението. Нека участват и Вашите близки, се-
мейството и приятелите Ви. Целта на брошурата е 
не само да Ви информира, но и да Ви мотивира. 
Вярно е, че не можем да обхванем всички аспекти 
на заболяването, затова решихме да се ограничим с 
диабет тип 2, който се лекува медикаментозно с та-
блетки. Същевременно се възползвахме от помощ-
та на хора с опит – най-вече пациенти, които ще Ви 
помогнат да се убедите, че не сте сами и чиито 
истории на заболяването могат да приличат на Ва-
шата. Лекарите ще Ви обяснят механизмите на дей-
ствие на медикаментите, а консултантите по 
хранене ще Ви дадат ценни съвети, които ще ви по-
могнат да се справите с ежедневните трудности, 
свързани с диабет тип 2.

Добрата нагласа и решителността Ви да 
промените начина си на живот ще увеличат 
шансовете Ви за контрол на диабет тип 2, а 
подобряването на качеството на живот ще 
бъде Вашата печалба.
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КАКВО ОЗНАЧАВА „ДИАБЕТ”?

Диагнозата „захарен диабет” е шок за всеки пациент. 
Това е естествено, защото диабетът е хронично за-
боляване, което ще Ви съпровожда до края на живо-
та Ви, освен ако не страдате от по-особен вид 
диабет, като този, който понякога се развива се при 
бременност. Сигурно сте се питали дали ще можете 
да продължите да живеете както преди. Може би сте 
започнали да се замисляте какво означава заболява-
нето Ви за Вашето семейство. Несъмнено диагноза-
та „диабет” ще внесе сериозни промени във Вашия 
живот и ще се превърне за Вас както във физическо, 
така и в психическо бреме.

Може да сте от групата пациенти, които отдавна зна-
ят всичко за заболяването си, но въпреки старанията 
си не могат да постигнат по-ниски стойности на 
кръвната захар. Според последните анкети, нивото 
на разочарование (фрустрация) при страдащите от 
диабет е много високо. Мнозина от тях се сблъскват 
с предразсъдъци, присъщи за тяхното обкръжение и 
не виждат в личния си лекар партньор, който проявя-
ва разбиране. Вие чувствате, че след всички неуспеш-
ни опити да свалите излишните килограми и да 
нормализирате нивото на кръвната захар, никой не 
Ви възприема на сериозно.

Особено трудна е борбата с наднорменото тегло. 
Някои медикаменти, прилагани за нормализиране на 
нивото на кръвната захар, водят до повишаване на 
телесното тегло, тоест усложняват процеса на задър-
жане на теглото в определени граници. Освен това, 
съществува и страхът от усложнения, като увреждане 
на очите или инфаркт на миокарда, а също от опасни 
остри състояния, които могат да възникнат заради 
ниското или високото ниво на кръвната захар.
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ДА РАЗБИРАШ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА НАРУШЕНА 
ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА, 
КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ ВСЕКИ
Когато се храним, концентрацията на захар в кръвта 
се повишава. Тази захар, наричана глюкоза, е въглехид-
рат и като източник на енергия играе важна роля в 
дейността на организма. Без нея мускулите и органи-
те ни не биха могли да функционират. Нивото на 
кръвната захар се регулира от хормона инсулин. За-
харният диабет е нарушение на въглехидратната об-
мяна, вследствие на което организмът не може да 
преработва захарта правилно.

Има два основни типа диабет: диабет тип 1 обикно-
вено възниква в млада възраст и се развива в резултат 
на разрушаване на клетките, синтезиращи инсулин (аб-
солютен инсулинов дефицит). Повечето диабетици 
страдат от диабет тип 2. 

Този тип диабет обикновено настъпва след 40-годиш-
на възраст.  Причина за възникването му е понижената 
чувствителност на клетките в организма към инсулина 
(инсулинова резистентност) – от една страна, а от 
друга – понижената активност на клетките, които син-
тезират инсулин.

Причините за развитието на диабет тип 2 са най-
различни. Днес се знае, че фактори като наднормено 
тегло, заседнал начин на живот и небалансирано хра-
нене повишават значително риска от развитие на за-
боляването. Тъй като тези „фактори на цивилизацията” 
са характерни за начина на живот на много млади хо-
ра, броят на заболелите от диабет в тази възрастова 
категория от населението непрекъснато нараства.
Дали нивото на кръвната захар е прекалено високо 
или прекалено ниско, можем да разберем, като го из-
мерим. Обикновено измерването се прави на гладно 
и се изразява в ммол/л (милимола на литър). При здра-
ви хора, приетата норма на нивото на кръвната захар, 
измерено на гладно, е в рамките на 3,5 до 5,6 ммол/л.
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За повишено ниво на кръвната захар говорим тогава, 
когато стойността й измерена на гладно надхвърля 
5,6 ммол/л, а измерена 1-2 часа след нахранване над-
вишава 7,8 ммол/л.

Друга важна измервана величина е HbA1c. Казано с 
други думи, гликираният хемоглобин, който се из-
разява в процентно съотношение и отразява сред-
ното ниво на кръвната захар през последните 12 
седмици. Въз основа на този показател лекарят мо-
же да прецени протичането на заболяването и 
успеха в лечението през последните няколко сед-
мици. Целта на лечението е да се постигне ниво на 
HbA1c до 6,5% – колкото може по-близо до норма-
та.

ИНСУЛИН И ГЛЮКАГОН: ПРИНЦИПЪТ НА 
„КОНТРАИГРАТА” 
В нормализирането на нивото на кръвната захар хор-
монът инсулин играе решаваща роля. Съществува оба-
че още един хормон с важна функция, глюкагон, чието 
действие е противоположно на това на инсулина. До-
като инсулинът отговаря за намаляването на нивото 
на кръвната захар, задачата на глюкагона е да повиши 
този показател. Ако организмът ни отделяше само ин-
сулин, количеството на глюкозата в кръвта ни щеше да 
е прекалено малко. Следователно, само при наличие-
то на тези два активни хормона организмът ни може 
да регулира нивото на кръвната захар и да го запазва в 
равновесие. При хора, болни от диабет, този регулато-
рен механизъм е нарушен.
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При повишена по-
требност от захар, 
без прием на храна в 
организма 

След прием на храна, 
за усвояване на за-
харта



6

ДА РАЗБИРАШ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ПОВИШЕНО НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР 
(ХИПЕРГЛИКЕМИЯ)

Слабото повишение на нивото на кръвната захар 
обикновено остава незабелязано. Първите призна-
ци за повишена кръвна захар – умората и отпадна-
лостта – често пъти се подценяват. Това е причината 
диабетът понякога да не бъде забелязан  дълго вре-
ме.
  
Симптомите на хипергликемията са следните:

ПОНИЖЕНОТО НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР 
(ХИПОГЛИКЕМИЯ) Е ЧЕСТО ПРЕНЕБРЕГВА-
НО СЪСТОЯНИЕ
В миналото, при лечението на диабета, стремежът 
беше най-вече да не се допускат по-високи стойно-
сти на кръвната захар (хипергликемия). Но когато 
се задържат дълго време, ниските нива на кръвната 
захар (хипогликемия) също може да имат пагубни 
последици. За хипогликемия говорим тогава, когато 
нивото на кръвната захар спадне под 2,8 ммол/л. 
Това се случва при пропускане на някое хранене, а 
също така при неправилно съчетание на храни с 
медикаменти, приемани за понижение на кръвната 
захар. Освен това, причина за понижаването й мо-
гат да бъдат физическо натоварване и употреба на 
алкохол. Хипогликемията е състояние, придружено 
от усещане за дискомфорт и изтощение, като освен 
това често настъпва неврологична дисфункция.

Високото ниво на кръвната захар при диа-
бет в продължение на години има разруши-
телни последствия, свързани предимно с 
очите, бъбреците, нервната система, 
сърцето, мозъка и кръвоносните съдове.

• често уриниране
• жажда
• сухота в устата 
• умора
• болки в корема, гадене, повръщане
• наличие на ацетон в урината 
   (определя се с тест лентички)
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Може да възникне разсеяност, разстройство на съзна-
нието, загуба на ориентация и дори спазми.

Хипогликемията може да се предизвика и от приема-
нето на медикаменти като:

ПРИЗНАЦИ НА ХИПОГЛИКЕМИЯ
(ПОНИЖЕНО НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР):
Тъй като много процеси се регулират от хормо-
ните, при силно понижение на кръвната захар ор-
ганизмът реагира, като реакциите могат да се 
изразят в следните  състояния:

Хипогликемията лесно може да се избегне, ако посо-
чените симптоми бъдат разпознати и установени на-
време. 

Острият пристъп на хипогликемия може се 
преодолее бързо и ефикасно, като се при-
еме захар (глюкоза, напитки, съдържащи за-
хар). Тъй като нивото на кръвната захар 
може се понижи вследствие неподходящи 
медикаменти, необходима е консултация с 
личния лекар.

• втрисане, обилно изпотяване;
• булимия (неутолим глад)
• безпокойство, треперене, нервност
• главоболие, ускорен пулс
• прозяване, отпадналост
• нарушена способност за концентрация
• изблици на неадекватно поведение и
   агресивност
• кошмари

•  Инсулин, например при неправилно дозиране 
или комбиниране с перорални антидиабетни 
лекарства

•  Сулфонилурейни медикаменти (средства за 
лечение на диабет)
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ДИАБЕТ И ПСИХИКА

Диабетът е заболяване, което можем успешно да 
контролираме. Постоянният стремеж към добър 
контрол може да носи много стрес. Особено ко-
гато лечението не постига необходимия резултат. 
Сигурно Ви е познато чувството на вина, когато 
нито стойността на кръвната захар, нито стрелка-
та на везните не са в „зелената зона”. Това, есте-
ствено, намалява мотивацията и може да доведе 
не само до разочарование, но и до депресия.

Не се стеснявайте да потърсите помощ и да обсъ-
дите с някого нещата, които Ви затрудняват най-
много. Ангажирайте приятелите и близките си. 
Може някой от тях да няма нищо против да по-
спортува и тогава ще бъдете вече двама. Това ще 
повиши мотивацията Ви. Много полезна може да 
бъде обмяната на опит с други хора, страдащи от 
диабет, или срещите Ви със специалисти – лекарите 
и консултантите по въпросите на диабета.
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ДИАБЕТЪТ И РАЗРУШИТЕЛНИТЕ МУ ПОСЛЕДИЦИ

Дълго поддържаното високо ниво на кръвната за-
хар води до дългосрочни увреждания на тъканите 
и органите. Най-много страдат кръвоносните 
съдове. Заболяванията в резултат на захарния диа-
бет тип 2 могат да се класифицират в две основни 
групи: микроваскуларни (засягащи малките кръво-
носни съдове) и макроваскуларни (поразяващи го-
лемите кръвоносни съдове). И в двата случая 
съдовете се свиват, което води до нарушено 
кръвоснабдяване и функционални разстройства на 
органите. Към микроваскуларните усложнения спа-
дат уврежданията на очите (ретинопатия), на 
бъбреците (нефропатия)  и на нервите  (невропа-
тия). Макроангиопатиите са патологични измене-
ния в средните и големите артерии в организма. 
По стените на кръвоносните съдове се образуват 
отлагания – процес, наречен атеросклероза. Това 
може да доведе до  коронарна болест на сърцето, 
инфаркт на миокарда, инсулт или облитериращ ен-
дартериит.

мозг

глаза

сердце

почки

кровеносные 
сосуды

стопы



ДИАБЕТЪТ И РАЗРУШИТЕЛНИТЕ МУ ПОСЛЕДИЦИ

БЪБРЕЦИ
В началото на редица бъбречни заболявания, причи-
нени от диабет тип 2, настъпват леки увреждания на 
стените на кръвоносните съдове, признак за което е 
наличието на  белтък в урината, които могат да про-
гресират докато бъбреците откажат да функциони-
рат напълно. В такива случаи се налага изкуствено 
пречистване на кръвта, наречено диализа. Органът 
за обезвреждане на отровите и токсините в нашето 
тяло филтрира кръвта с помощта на стотици хиляди 
малки „пречиствателни съоръжения”, бъбречните 
телца, наречени също гломерули. При продължител-
на борба с високото ниво на кръвната захар, свобод-
ните мембрани на тези телца започват да се 
удебеляват. Бъбреците могат доста дълго да компен-
сират това състояние, но ако бъдат увредени вслед-
ствие на повишената кръвна захар и този факт 
остане неустановен, може да настъпи тежко функци-
онално разстройство – така наречената диабетна 
нефропатия.

ОЧИ
Промените в ретината (диабетната ретинопатия) са 
следствие от увреждане на малките кръвоносни съдо-
ве на очите (микроангиопатия). Увреждането на 
съдовете и последващото им стесняване от една 
страна води до недостатъчно кръвоснабдяване, а от 
друга, поради пораженията на стените им – до малки 
кръвоизливи в ретината. В по-напреднал стадий това 
състояние може да доведе до загуба на зрение. Друга 
форма на увреждане на ретината е диабетната маку-
лопатия. При нея недостатъчното кръвоснабдяване и 
натрупването на течност в ретината причинява раз-
стройство на зрителния нерв в центъра на ретината. 
При болните от диабет много често се срещат очни 
заболявания като катаракта, придружена от помътня-
ване на лещата и глаукома, при която се наблюдава 
повишено очно налягане.
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НЕРВИ
Уврежданията на нервната тъкан, така наречената 
диабетна невропатия, водят до функционални раз-
стройства на органите, свързани с увредените нерви. 
В резултат на това могат да настъпят нарушения в 
двигателните функции на организма и на чувстви-
телността.

Най-често срещано е разстройството на чувстви-
телността,  изразяващо се в усещане за изтръпване, 
сърбеж, бодежи и болки.

СЪРЦЕ
При стесняване на коронарните съдове на сърцето, 
сърдечният мускул не е достатъчно кръвоснабден. 
Коронарната болест на сърцето може да се изяви 
като ангина пекторис, а в най-лошия случай може да 
стане причина за инфаркт на миокарда. Освен това, 
увреждането на нервите може да доведе до наруше-
ние на сърдечния ритъм.

СТЪПАЛА И ГЛЕЗЕНИ
Възникването на така нареченото диабетно стъпа-
ло се определя от два фактора:
 1) поради увреждане на нервите и свързаните с 
това нарушения в чувствителността много хора, 
страдащи от диабет, не забелязват някои травми 
или наранявания в областта на стъпалата.

2)Тъй като тъканите не са добре кръвоснабдени, 
раните заздравяват много трудно. Така от тези мал-
ки наранявания се развиват язви, при което голяма 
част от тъканта загива (некротизира), а в най-
тежките случаи се налага ампутация. За да се пре-
дотврати нараняване на стъпалата, хората, страдащи 
от диабет, не трябва да ходят боси. При грижите за 
краката трябва да се избягва използването на сил-
но режещи инструменти като например ножици с 
остри върхове. Затова се препоръчват редовни 
грижи от професионалист. 

МОЗЪК
Поради стесняването на кръвоносните съдове, 
снабдяващи мозъка с кръв, рязко нараства риска от 
инсулт. Съществува и друг аспект: хипогликемията 
също е опасна за мозъка, тъй като неговото функци-
ониране зависи от преработването на кръвната за-
хар. При понижено ниво на кръвната захар, 
мозъчната дейност се нарушава,  което води до не-
адекватни реакции на пациента и необходимост от 
чужда помощ. Последните изследвания сочат, че че-
стите и продължителни понижения на кръвната за-
хар повишават силно риска от възникване на 
деменция (слабоумие).
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ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТА

ДАЛИ ВСИЧКО СЕ СВЕЖДА ДО НАЧИНА НА 
ЖИВОТ?
ХРАНЕНЕ И ДВИЖЕНИЕ
Задайте си няколко откровени въпроса. Какво от-
давна се каните да направите: Да се движите пове-
че? Да започнете да се храните правилно? Най-после 
да откажете цигарите? Така наречените „Аспекти на 
начина на живот” са важен елемент в лечението на 
диабет тип 2. Те се отнасят не само за правилното 
хранене, но и за физическата активност, консумация-
та на алкохол и тютюнопушенето. Преди да започ-
нете  лечение, трябва да направите някои позитивни 
промени в начина си на живот, което ще Ви помогне 
да постигнете добри резултати от терапията. Не е 
необходимо да предприемате всичко изведнъж. 
Целта може да се постигне и с много малки стъпки.

МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ
Ако промените в начина на живот не дадат очаква-
ния резултат, ще помогнат редица ефикасни лекар-
ствени препарати, които нормализират нивото на 
кръвната захар. Предлагаме Ви обща информация за 
медикаментите, назначавани най-често при диабет 
тип 2.

1. МЕТФОРМИН 
Известен още като бигванид, подобрява наруше-
ния отговор на клетките към инсулина (инсулинова 
резистентност) и процеса на усвояване на глюкоза-
та в мускулите и мастната тъкан. Метформин се 
приема след хранене, което може да предизвика 
дискомфорт в стомашно-чревния тракт, възникващ 
обикновено в началото на лечението.

2. ГЛИТАЗОНИ
Намаляват инсулиновата резистентност и стимули-
рат чувствителността на черния дроб, мускулите и 
мастната тъкан към инсулина. Прилагат се независи-
мо от приема на храна. Лечението с тях може да 
предизвика повишение на телесното тегло. Възмож-
ни са също нарушения в обмяната на веществата в 
костната тъкан, особен проблем при хора, страдащи 
от остеопороза.

3. СУЛФОНИЛУРЕЙНИ ПРЕПАРАТИ 
Засилват секрецията на инсулин от задстомашната 
жлеза, действат неспецифично, абсолютно независи-
мо от нивото на кръвната захар. Приемат се преди 
хранене. Чести странични ефекти са повишаване на 
телесното тегло, а при предозиране – хипогликемия 
(понижение  на кръвната захар).
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4. ГЛИНИДИ
Подобно на сулфонилурейните препарати  засилват 
секрецията на инсулин чрез стимулиране на задсто-
машната жлеза (панкреаса). Таблетките трябва да се 
приемат преди всяко хранене. По време на терапи-
ята може да настъпи хипогликемия.

5. АКАРБОЗА
Забавя разграждането на въглехидратите (захарта, 
скорбялата) в червата и постъпването на захар в 
кръвта. Акарбозата трябва да се приема непосред-
ствено преди едно от храненията. Чести нежелани 
реакции са диспептичните прояви: гадене, подуване, 
усещане за препълнен стомах, запек. Понякога могат 
да настъпят диария и болки в корема.

6. ГЛИПТИНИ
Глиптините представляват съвременен клас лекар-
ствени средства, които поддържат собствените сили 
на организма. Лечението с глиптини се свързва с не-
желани реакции, сходни с тези  при плацебо, като че-
стотата им не е по-висока от тази при лечение с 
други медикаменти.* Глиптините, наричани също 
DPP4-инхибитори, могат успешно да се комбинират 
както с други перорални антидиабетни средства, та-
ка и с медикаменти, които трябва да приемате във 
връзка с други заболявания.

Повечето от начините за лечение на диабет тип 2 са 
фокусирани върху действието на инсулина. Глипти-
ните повлияват и глюкагона и по този начин поддър-
жат естественото регулиране на кръвната захар в 
организма.

*  Нежеланите ефекти на глиптините са сходни с тези, възникващи при приемането

   на плацебо. (Плацебо – фиктивен медикамент без активно вещество).

Понижаване на нивото на кръвната захар с глиптини

Повишаване на произ-
водството на инсулин

Намаляване на произ-
водството на глюка-
гон

Задстомашна 
жлеза
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АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ПРИ ДИАБЕТ

ВАШИЯТ ЛЕКАР – ВАЖЕН ПАРТНЬОР В
ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Никой не познава Вашите симптоми, това как се 
чувствате, начина Ви на живот и потребностите Ви, 
по-добре от Вас самите. От друга страна, лекарите 
притежават необходимите професионални знания, 
познават медикаментите и имат опит в лечението 
на диабет тип 2. В този смисъл „експерти” могат да 
бъдат и  лекарите, и пациентите. На принципа „За-
едно срещу диабета” сътрудничеството между ле-
кар и пациент е ключът към успешното лечение. При 
това Вашият лекар е важен партньор и източник на 
ценна информация. Неговата помощ ще има макси-
мален ефект, ако можете открито да говорите за 
това какво знаете за болестта си и по какъв начин 
живеете. Това значи, че също така открито ще обсъ-
ждате усещанията си и мотивите, които Ви движат. 
Така лекарят ще има възможност да събере и да 
съпостави цялата информация за Вашето заболява-
не и да прецени нещата по определен начин. Въз ос-
нова на това, той ще може да разработи 
индивидуален план за лечение. Един от ключовите 
елементи в него е принципът на действие на меди-
каментите.

Заедно с Вашия лекар трябва да обсъдите следните 
основни въпроси:

Освен това, лечебният план предвижда двамата с ле-
каря да определяте малки и постижими цели за на-
маляване на телесното Ви тегло и за увеличаване на 
физическото натоварване. Ползотворният разговор 
между пациент и лекуващ лекар предполага обсъжда-
не както на малките успехи, така и на неуспехите. То-
ва  е важно, за да може лечебният план да се коригира, 
когато е нужно.

• Нивото на HbA1c (гликиран хемоглобин)
• Нивото на кръвната захар и начина за
   измерването му
• Симптомите на понижено ниво на кръвната       
   захар и какво да правите в такива случаи
• Намаляването на теглото
• Контролирането на кръвното налягане
• Придружаващите болести
• Целите, които трябва да постигнете преди  
   следващия преглед.
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ВКУСНО И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ПО 
ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ
Сигурно сте чували лекарят да казва: „Трябва да 
спазвате диета”. Допреди няколко години се смята-
ше, че диабетиците трябва да спазват строга диета. 
Днес менюто на хората, страдащи от диабет, може 
да бъде индивидуално. Вземат се предвид личните 
хранителни предпочитания, житейските обстоя-
телства и навиците. Храненето на диабетиците 
наистина трябва да бъде „здравословно, баланси-
рано и разнообразно”.

Съзнателният избор и правилното приготвяне на 
храната осигуряват нормализиране  на нивото на 
кръвната захар и влияят положително върху регу-
лирането на теглото. При диабетиците наднорме-
ното тегло е не само разпространено явление, но и 
мощен рисков фактор за възникване на сърдечно-
съдови заболявания. Здравословното хранене и на-
маляването на телесното тегло ще намалят 
проявите на диабет тип 2 и ще предотвратят ус-
ложненията. Нашето тегло зависи от количеството 
приемани калории и от ежедневния разход на 
енергия за умствена и физическа дейност. Когато 
количеството на приеманите калории е по-малко 
от изразходваното, телесното тегло намалява. Сте-
пента на съответствие между теглото и ръста на 
човека се изразява чрез индекса за телесна маса 

(ИТМ) –  съотношението между тегло и ръст. Нор-
малните граници на ИТМ са от 20 до 25. ИТМ над 
25 е показател за наднорменото тегло, ИТМ над 30 
– за затлъстяване, а ИТМ над 40 – за силно затлъ-
стяване. Можем да определим индекса на своята 
телесна маса с помощта на таблицата на стр. 58. 
Намаляването на ИТМ често води до намаляване и 
на медикаментозната терапия. 

ХРАНЕНЕ, ПОДХОДЯЩО ЗА ДИАБЕТИЦИ
При изготвянето на менюто е важно да изчислим ка-
лориите, но не бива да забравяме, че храненето е и 
удоволствие. Удоволствието е позитивното възприе-
мане на храната, а също интелектуално и физическо 
възприятие, каквото е слушането на музика или усе-
щането по време на масаж. Това е добро самочув-
ствие, неразделно свързано с чувството за мярка. Така 
че храненето на диабетиците не е лечебен глад, а 
вкусна и балансирана диета. Препоръчва се хранене 
три пъти на ден, като всеки прием на храна трябва да 
осигури ситост до следващия. Разделянето на хране-
нето на пет или шест пъти дневно вече се счита за 
остарял метод. Като се има предвид, че съвременни-
те лекарствени средства намаляват риска от опасно 
понижаване на нивото на кръвната захар, равномер-
ното разпределение на храненията се счита за из-
лишно. По-големият брой хранения води до 
преяждане и до увеличаване на телесното тегло.
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АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ПРИ ДИАБЕТ

 В следващите части на брошурата: „Въглехидрати”, 
„Баластни вещества”, „Белтъчини” и „Мазнини” ще 
се запознаете с компонентите на здравословното 
и балансирано хранене.

1. ВЪГЛЕХИДРАТИ
Въглехидратите и нивото на кръвната захар са 
взаимозависими. Съществуват прости и сложни 
въглехидрати. Простите въглехидрати съдържат 
една или две молекули захар. Те се съдържат във 
фруктозата, в трапезната или в млечната захар 
(лактозата). Простите въглехидрати бързо пови-
шават нивото на кръвната захар до високи нива и 
следователно задстомашната жлеза произвежда 
повече инсулин. Сложните въглехидрати, напри-
мер скорбялата, се състоят от няколко молекули 
захар. Те се срещат във варивата, картофите, шу-
шулковите растения и зеленчуците. Преди да по-
паднат в кръвта, те трябва да се разградят. 
Процесът на разграждане продължава известно 
време, количеството на кръвната захар нараства 
постепенно и не достига прекалено високи нива. 
Затова е важно консумацията на въглехидрати да 
се ограничи, но още по-важно е да се приемат 
бавно разграждащи се, т.е. сложни въглехидрати с 
нисък или среден гликемичен индекс. Гликемични-
ят индекс (ГИ) е показател за способността на 
хранителния продукт бързо и силно да повишава 

кръвната захар. Стойността на индекса се проме-
ня в зависимост от това в какъв вид се употребя-
ва продуктът: в суров, варен или пържен. Освен 
това, тя се влияе от комбинацията с други продук-
ти. Не бива да забравяме, че някои продукти, кои-
то са с нисък или среден ГИ, съдържат много 
вещества, които действат отрицателно на балан-
сирането на калориите, например мазнините. По 
принцип е важно да се намали общото количе-
ство калории и да се внимава делът на въглехи-
дратите да не превишава 50% в отделното 
хранене, като същевременно се отдава предпочи-
тание на сложните въглехидрати. Така телесното 
тегло може да се намали и да се постигнат добри 
показатели на кръвната захар, което съответно 
ще допринесе за намаляване на дозата на прие-
маните лекарства.

16

Съвет: За да поддържате нормални нива 
на кръвните захар и липиди, консумирай-
те повече въглехидрати с нисък или сре-
ден ГИ (макаронени изделия и 
пълнозърнест хляб, фасул, грах, ябълки, 
круши, портокали), както и храни, 
съдържащи високи количества водораз-
творими баластни вещества (пшеница, 
ориз, варива, ябълки, цитрусови
плодове).



2. БАЛАСТНИ ВЕЩЕСТВА
Баластните вещества са част от въглехидратите, ко-
ито човешкият организъм не може да преработи. 
Те се съдържат в зърнените храни, варивата, зелен-
чуците, подправките, пресните плодове и ядките и 
могат да бъдат водноразтворими и водно-нераз-
творими. На първо място по съдържание на баласт-
ни вещества са пълнозърнестите храни. Тези 
вещества понижават нивото на кръвната захар и 
мазнините в кръвта. Поглъщайки водата в червата, 
те увеличават количеството на изпражненията и 
така по естествен начин регулират храносмилане-
то. Делът на баластните вещества в храненето 
трябва да е минимум 30 г на ден.

3. БЕЛТЪЧИНИ
Белтъчините се приемат най-вече чрез месото, ри-
бата, яйцата и млечните продукти, а също чрез ва-
ривата и картофите. Според препоръките на 
Германското дружество на диабетолозите дневна-
та норма белтъчини на килограм тегло трябва да е 
0,8 г. Белтъчини от животински произход могат да 
съдържат вредни трансмастни киселини и холесте-
рол. Затова трябва да се употребяват и белтъчини 
от растителен произход или да се комбинират 
белтъчини от животински и растителен произход, 
например мюсли с прясно или кисело мляко, нетлъ-
сто бяло пилешко месо с ориз и зеленчуци.

Важно е да се спазва принципът: нетлъсто месо в 
количество, по-малко, отколкото останалата част 
от ястието.
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ВИСОК ГЛИКЕМИЧЕН 
ИНДЕКС

НИСЪК ИЛИ СРЕДЕН 
ГЛИКЕМИЧЕН
ИНДЕКС

Бял хляб, тостове Пълнозърнест хляб

Подсладено готово мюсли, 
зърнени ядки

Мюсли с добавени овесени 
ядки, плодове и други ядки

Картофи, чипс Макаронени изделия от 
пълнозърнести брашна, 
соя, фасул, грах

Ориз Полубланширан ориз,
ориз басмати

Тиква, варени картофи Чушки, домати, царевица

Бисквити от бяло брашно Бисквити от овесено браш-
но, пълнозърнести бисквити

Тестени изделия от бяло 
брашно със сладка плънка

Тестени пълнозърнести из-
делия с пресни и сушени 
плодове

Лимонада, кока-кола,
подсладени плодови сокове

Плодови сокове без захар 
(ябълков,  портокалов)

Тропически сладки плодо-
ве, дини, пъпеши

Ябълки, круши, грозде, пор-
токали, кайсии, праскови



АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ПРИ ДИАБЕТ

Трябва да се предпочитат нискомаслени сирена и 
извара или други леки сирена.

4. МАЗНИНИ
Ежедневната потребност от енергия трябва да се 
задоволява с не повече от 30% мазнини. За орга-
низма на един възрастен човек това са около 60-80 
г на ден. Мазнините се делят на наситени и ненаси-
тени мастни киселини. Животинските мазнини, 
съдържащи се в маслото, сметаната, сирената и кол-
басите, се състоят предимно от ненаситени мастни 
киселини и повишават нивото на холестерола. Тъй 
като повишаването на холестерола води до стесня-
ване на кръвоносните съдове, дневната му норма не 
бива да надхвърля 300 мг. Това количество може да 
се съдържа в един жълтък, 120 г масло, 300 г сирене, 
120 г черен дроб.
Ненаситените мастни киселини се съдържат в мас-
лините, рапицата и ядките. Те принадлежат към гру-
пата на „добрите” мазнини. Към тях се отнасят и 
мазнините на някои видове риби, съдържащи оме-
га-3 мастни киселини, които понижават нивото на 
кръвната захар и мазнините в кръвта. За усвояване-
то на тези важни мастни киселини спомага консу-
мацията на 2-3 порции морска риба седмично, а 
също на рапично и соево масло, ядки и някои видо-
ве пресни подправки.

АЛТЕРНАТИВНА ТАБЛИЦА
НА ЯСТИЯТА

ВИСОКО СЪДЪРЖА-
НИЕ НА МАЗНИНИ-
ПРОСТИ 
ВЪГЛЕХИДРАТИ

НИСКО СЪДЪРЖА-
НИЕ НА МАЗНИНИ-
СЛОЖНИ 
ВЪГЛЕХИДРАТИ

Паниран свински шницел с 
пържени картофи

Свински шницел с печени 
картофи

Свинско печено с гарниту-
ра тестени топчета и чер-
вено зеле

Задушено свинско по сре-
диземноморски с варени 
картофи

Тестени топчета с месна 
плънка

Макарони от пълнозърне-
сто брашно на фурна с
кисело зеле и сирене

Картофена салата с
майонеза

Руска салата с червено 
цвекло (винегрет)

Супа от тиква Супа от леща с диетични 
кренвирши

Печена гъска Нетлъсто бяло патешко 
месо с портокалов сос и 
ориз басмати

Тирамису с маскарпоне Тирамису с обезмаслена 
извара

Юфка с ванилов сос Извара с круши и шокола-
дови пръчици
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Захар, сол, 
алкохол

Растителни
мазнини,
нетлъсти пастети 

Нетлъсто месо и 
колбаси, морска 
риба, максимум 
3 яйца седмично

Достатъчни количе-
ство напитки: мине-
рална вода, 
неподсладени билко-
ви и плодови чайове 
(1,5 – 2 л дневно)

Зърнени храни и изде-
лия от тях (хляб, мака-
рони от пълнозърнесто 
брашно, овесени
ядки), картофи,
ориз

Обезмасле-
но мляко, 
млечни  
    продукти

Пресни плодове 
без захар (1 пор-
ция на ден)

Салати, пресни зе-
ленчуци (4 порции на 
ден в суров вид или 
приготвени диетич-
но без мазнина), шу-
шулкови растения

ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2
Е ВКУСНО И РАЗНООБРАЗНО! 
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АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ПРИ ДИАБЕТ

КОГАТО ЖЕЛАНИЕТО ВСЕ ПАК НАДДЕЛЕЕ
Понякога се случва и това. Обзема ни непреодоли-
мо желание да нарушим забраната. На стр.18 е пока-
зана таблица с алтернативни ястия, която може да ви 
бъде полезна в подобни случаи.

НИСКОТО НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР – 
ПОД СТРОГ КОНТРОЛ
Макар нивото на кръвната захар при хора с диабет 
обикновено да е високо, то може да се понижи, ко-
гато се забави приемането на медикаменти или на 
храна, и/или при физическо натоварване. Тогава ни-
вото на кръвната захар може да стане толкова ни-
ско, че да настъпи състояние на недостиг на захар 
или така наречената хипогликемия. Според специ-
алистите при ниво на кръвната захар 2,8 ммол/л и 
по-ниско, повечето хора получават симптоми на 
хипогликемия. Ако приемат бързодействащи въгле-
хидрати (например глюкоза), в повечето случаи 
нормалното ниво се възстановява бързо и напълно, 
но хипогликемията е състояние, което поражда 
стрес, който може да обърка човека и да го накара 
да се чувства безпомощен.

Страхът това да не се повтори кара диабетиците 
да се хранят повече. В резултат,  стойностите на 
кръвната захар така и не се нормализират и оста-
ват повишени. Нивата на кръвната захар трябва ре-
довно да се контролират със специален уред. Това 
се прави, за да се избегне както възникването на 
хипогликемия, така и постоянното повишаване на 
нивото на кръвната захар. За ориентир служи реал-
ната стойност, която се изчислява заедно с лекаря. 
В зависимост от нея се коригира времето за хра-
нене, за спортуване и планът за медикаментозно 
лечение.

Особено важно е да се познават типичните сим-
птоми на хипогликемията, защото познаването на 
симптомите и на действията, които трябва да се 
предприемат в екстремни случаи, помага да се по-
стигне контрол на кръвната захар без страх от хи-
погликемия. Подгответе близките и приятелите си 
за ролята им на помощници и на хора, които могат 
да Ви подкрепят в извънреден случай. Пригответе 
им списък със симптомите и необходимите дей-
ствия при екстрени обстоятелства. Заедно се запо-
знайте с дадената информация! Това ще осигури 
безопасност за всички и ще Ви помогне уверено да 
се справяте с хипогликемията.
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При първия признак на хипогликемия са достатъчни 
една или две бучки захар, малко глюкоза, чаша ябъл-
ков сок или сладкиш. Ако нивото на кръвната захар е 
спаднало толкова много, че не можете вече да 
преглъщате и дори губите съзнание, то Вие ще имате 
нужда от чужда помощ. В такива случаи е добре да 
имате под ръка предварително приготвена инжек-
ция с глюкагон, която се поставя според инструкция-
та. Хормонът ще повиши нивото на захарта. Ако 
мярката не помага, трябва незабавно да се потърси 
спешна помощ на телефон 112. Лекарят ще направи 
венозна инжекция с високо концентрирана глюкоза 
и ще откара пациента до болницата за по-нататъшно 
наблюдение. Пациентът ще остане там, докато се 
нормализира нивото на кръвната захар.

ДВИЖЕНИЕТО ПОМАГА
Ако сте с наднормено тегло и водите заседнал начин 
на живот, за да изгаря глюкозата в мускулите, Вашият 
организъм се нуждае от повече инсулин,  отколкото 
организмът на един строен и по-подвижен човек. С 
времето задстомашната жлеза престава да се справя с 
производството на инсулин в необходимите количе-
ства. Възниква състояние на повишени нива на кръвна-
та захар, което може да доведе до диабет тип 2. Освен 
това, мнозина пациенти страдат от високо кръвно на-
лягане и нарушения в мастната обмяна.

Чрез редовно и умерено физическо натоварване, Вие 
ще накарате организма си по-чувствително да реаги-
ра на инсулина и следователно преработването на за-
харта ще се подобри. Физическата активност 
понижава нивото на кръвната захар. Движението и 
спортът помагат за предотвратяване на заболявания-
та, предизвикани от нарушаването на обмяната на ве-
ществата, или смекчават тяхното протичане. Затова 
спортът е важен елемент в борбата с диабета. Спорт-
ните занимания спомагат за повишаване на физи-
ческата и умствената активност, подобряват 
общото състояние и поддържат старанията Ви в 
борбата с килограмите. При диабет тип 2 човек 
може да спортува почти без ограничения, но все 
пак трябва предварително да се консултира с лека-
ря си.
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ВАШИЯТ ЛЕКАР Е ВАШ ПАРТНЬОР

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ КОНТАКТА СИ
С ЛЕКАРЯ!
Когато ходим при лекар, ние не разполагаме с много 
време и изпитваме известно напрежение. Ако не 
сме постигнали поставените цели, се чувстваме гуз-
ни. Но същевременно подробният и откровен раз-
говор с лекаря е важно условие за качествено 
медицинско обслужване. Ако искате да извлечете 
максимална полза от общуването помежду си, тряб-
ва добре да се подготвите за разговора си с лекаря. 
Добре е да имате паспорт на диабетика, календар 
или дневник, където ежедневно да отбелязвате стой-
ностите на кръвната захар, оплакванията и симпто-
мите си. Колкото по-точно е описано състоянието 
Ви, толкова по-ефективна ще е работата на лекаря. В 
дневника можете да записвате важните препоръки и 
предписанията относно приемането на медикамен-
тите. Записаната информация не се забравя и Вие 
ще можете да я ползвате всеки момент. Ако все още 
не сте получили паспорт на диабетика, при следва-
щото си посещение подсетете своя лекар.

За да можете добре да се справяте с болестта, тряб-
ва да разполагате с информация за нея. Често трябва 
да се въоръжите с кураж, за да задавате въпроси, да 
формулирате очакванията си, да помолите лекаря да 
говори по-бавно или да се справите с прекалено 
многото информация.
Ще Ви трябва не само кураж, но и откровеност, за да 

обсъдите с лекаря си информацията относно плана 
за лечение, който сте съгласували предварително.

Лекарят може да разработи индивидуална 
концепция за лечение според Вашите пот-
ребности, едва когато се запознае с начина 
Ви на живот, с хранителното Ви поведение 
и навици, а също когато прецени нивото 
на Вашата мотивация за промяна в начина 
на живот.

СПИСЪК НА ВАЖНИТЕ НЕЩА,
НЕОБХОДИМИ ЗА ДА СТЕ ПОДГОТВЕНИ 

ЗА РАЗГОВОР С ЛЕКАРЯ

Напишете всички въпроси, които бихте  
искали да зададете на своя лекар

Набележете личните си цели

Всеки ден отбелязвайте стойностите на 
кръвната захар

Носете със себе си своя уред за              
измерване на кръвната захар (глюкомер)

Запишете показателите на телесното си 
тегло

Опишете ежедневните си оплаквания и 
усещания

Водете си дневник за храненето. Когато 
ходите при лекаря, носете го със себе си.
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ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ И ОПИТ
Посещението при лекаря дава възможност за обмя-
на на опит и знания, а също за  съгласуване на единно 
мнение относно подхода към лечението на болестта. 
Цялата тази информация стои в основата на плана за 
лечение, който трябва да е съобразен с Вашите инте-
реси, цели и възможности. Освен това, планът трябва 
да е лесен за изпълнение в ежедневието. Следовател-
но съставянето му е съвместна задача на двама парт-
ньори – Вие и Вашият лекар. Заедно Вие си поставяте 
за цел да постигнете нормализиране на обмяната на 
веществата и така да намалите риска от заболявания, 
които се дължат на диабета.

Задачата на лекаря е да консултира, да назначи съот-
ветните медикаменти и да стимулира пациента при 
търсенето на собствени решения и пътища за борба 
с диабета. Въз основа на новите знания, Вие вече са-
ми ще можете да вземате решения относно плана на 
лечението. Понякога пациентите са склонни да под-
чинят личните си желания и потребности изцяло на 
лекарските препоръки. Това може да доведе до 
възникване на разочарование и у двете страни. Сле-
дователно човек трябва да спазва правилото: ако Ва-
шият лечебен план не Ви допада, трябва да кажете 
това на лекаря си. Същото се отнася и за проблемите 
с мотивацията: откровеният разговор помежду Ви е 
просто необходим, за да могат да се установят ис-

тинските причини за неуспеха.

Евентуални косвени причини могат да бъдат:  липса 
на определени навици, недостатъчна подкрепа от 
страна на семейството или приятелите, конфликт 
между целите на лечението и целите в живота или 
просто твърде малкото време. А дали не си поставя-
те непостижими цели?
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КАК ГО ПРАВЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ

СБОГОМ, ДИЕТА!
ДА ЖИВЕЕ УДОВОЛСТВИЕТО!
Диабетът не е доживотна присъда, свързана с ограни-
чения, строг режим на хранене или липса на възмож-
ност да се радвате на живота. Човек може да каже 
„сбогом” на диетата. Диабетът е шанс да се научите да 
се наслаждавате на живота по нов начин и да живеете 
по свои правила. За целта е достатъчно да правите мал-
ки стъпки и същевременно да постигате само лични це-
ли.

Нашето възприятие за удоволствието е субективно, ко-
ето означава, че е индивидуално за всеки. Същевремен-
но нашите усещания за радост, задоволство и 
релаксация, получени от вкусната храна, много си при-
личат.  А добрата храна предполага най-вече използва-
не на пресни продукти, желателно според сезона. За да 

се запази вкусът на продукта, той трябва да се подлага 
на щадяща обработка, т.е. зеленчуците трябва да се за-
душават, а месото и рибата да се пекат с малки количе-
ства мазнина. Мазнината е източник на много калории, 
затова трябва да се използва в умерени количества.

Богатите на баластни вещества хранителни продукти, 
например изделията от пълнозърнесто брашно, салати-
те, суровата растителна храна, зеленчуците, шушулкови-
те растения, осигуряват добри показатели на кръвта, 
подпомагат храносмилането и предотвратяват пристъ-
пите на неутолим глад. Не са забранени и сладките не-
ща, и сладоледа, стига да са в умерени количества. Трябва 
да се внимава и с някои диетични храни, които могат да 
съдържат повече мазнини и калории, отколкото обик-
новените подсладени хранителни продукти.
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За хората, страдащи от диабет, вечерната чаша вино 
или бира невинаги са забранени. Според препоръките 
на Германското дружество на диабетолозите жените 
могат да консумират алкохол в количества до 10 г, а 
мъжете – до 20 г на ден. 10 г алкохол са примерно 125 
г вино, а 20 г – половин литър бира. Освен това, особе-
но диабетиците, зависими от инсулин, трябва да консу-
мират алкохол само в комбинация с храни, съдържащи 
въглехидрати.

ДВИЖЕНИЕТО ПОНИЖАВА НИВОТО НА 
КРЪВНАТА ЗАХАР И ПОДОБРЯВА
НАСТРОЕНИЕТО 
При движение мускулите започват да изразходват 
захар. Най-напред се изгарят захарта и скорбялата 
от запасите в мускулните клетки. Когато този източ-
ник на енергия се изчерпи, следващото количество 
енергия се набавя от кръвта. Така нивото на захарта 
спада, тоест, постига се целта, която лекарят поставя 
пред пациента. Но дали помагат призиви като: „Дви-
жете се повече и нивото на кръвната Ви захар ще 
спадне”? По-ефективно ще бъде заедно с лекаря да 
се набележат индивидуални цели, съобразени със 
собствения Ви начин на живот, предпочитания и по-
требности.

По пътя към постигането на целите, всеки прави 
малки стъпки към по-голяма двигателна активност, 

към активен начин на живот, към повече удоволствие 
и здраве. Знае се, че при спортуване организмът ге-
нерира хормоните на щастието, например серото-
нин и ендорфин, които повишават настроението и 
прогонват потиснатостта.

Същевременно физическото натоварване прави ор-
ганизма ни по-чувствителен към инсулина, което во-
ди до понижение на нивото на кръвната захар. Така 
че става дума не само за облекчаване на симптомите 
на болестта, но и за радостта, и удоволствието, които 
ни дава движението. Затова трябва да започнем да 
натоварваме физически своя организъм постепенно, 
като повишаваме натоварването все повече според 
индивидуално поставените цели.

Освен това, можете да повишите нивото на еже-
дневната си двигателна активност, като например в 
понеделник и сряда не използвате асансьора или във 
вторник и петък ходите на работа с колело. Или като 
съчетаете ходенето до магазина с малка разходка. 
Дори малката сутрешна разходка до хлебарницата 
ще прогони умората и ще Ви зареди с бодрост за 
целия ден. Макар да става дума само за 100 метра, 
всяка направена крачка е от полза.
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СПЕЦИАЛНА ДВИГАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ДИАБЕТИЦИ
Настоящата програма с упражнения „Фитнес за удо-
волствие” е разработена специално за хора, страда-
щи от диабет и има за цел да им разкрие радостта 
от движението. Всички упражнения са много гриж-
ливо подбрани и тяхната ефективност е взаимоза-
висима. Програмата включва уводна, основна и 
заключителна част. Като цяло изпълнението ù отне-
ма 15 минути. Целта на уводните упражнения е чо-
век да се научи да слуша тялото си. Това означава, че 
по време на изпълняване на упражнението всички 
странични мисли трябва да бъдат отхвърлени, а 
всички проблеми и преживявания да останат на вто-
ри план. Освен това в тази част на програмата от-
делните  части на тялото се активизират и се 
подготвят за следващите упражнения. 
Следващите упражнения се изпълняват за укрепване 

на мускулите: когато действат, мускулите изразходват 
захар и мазнини, вследствие на което нивото на 
кръвната захар се понижава. Колкото повече мускули 
са задействани, толкова повече енергия се израз-
ходва и следователно ефектът на намаляване на ни-
вото на кръвната захар се повишава. Ако например 
при бързо ходене пеш размахваме енергично и 
ръцете си, тогава мускулите ще изразходват повече 
енергия, отколкото, ако ръцете ни бездействат. Ня-
кои части от упражненията служат за подобряване 
на стойката. Те допринасят за изправяне на тялото и 
ни помагат да се преборим с отпуснатите рамене и 
прегърбването. Изправената стойка подобрява не 
само външния Ви вид, тя повишава и самочувствието 
Ви. Разтягането и групирането помагат за снемане 
на напрежението, за подобряване на подвижността 
в горната част на гърба и раменете.
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Заключителната част от програмата има за цел хар-
монизация,  необходима, за да изпитаме всички усе-
щания и да се научим да възприемаме тялото си 
позитивно, което ще ни позволи отново да го оце-
ним и да го обикнем.

Активността е полезна и доставя удоволствие –
това ни мотивира за по-нататъшно развитие.

ГОСПОДАР ЛИ СТЕ НА СЕБЕ СИ?
На всеки се е случвало това: започваме да постигаме 
успехи,  отказваме се от любимите си навици, поема-
ме по нов път. Какво се случва? Изследователите зна-
ят, че двигателят на нашата мотивация, а следователно 
и нашите успехи, са свързани неразривно с личната 
ни заинтересованост, с мотивирането. Когато човек 
иска да получи мотивация за повече двигателна ак-
тивност, може да отдели 30 минути и да си запише 
всичко, което го кара да предприеме това.

Много е важно да осъзнаем навиците си и при необ-
ходимост да съумеем да ги заменим с алтернативни 
действия. Например, ако нямаме желание да спорту-
ваме и вместо това искаме да се сгушим на дивана с 
пакет чипс, тогава алтернативите на чипса, като слу-
шане на музика, разговор по телефона с някой прия-
тел или ходене на кино ще ни доставят не по-малко 
удоволствие. През това време действията ни активи-
зират в мозъка така наречения „център на удовол-
ствието” или системата на мозъка за „награди” и така 
ние възприемаме момента като приятен. Мотивация-
та възниква, когато се стимулира центърът на удовол-
ствието.

НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ТЕЗИ,
КОИТО ИСКАТ ДА ПОВИШАТ

ФИЗИЧЕСКАТА СИ АКТИВНОСТ

•  Преди да започнете да правите упражнения, 
посъветвайте се за всичко с лекар  

•  Поставяйте си реални цели, в противен слу-
чай заради високите изисквания към занима-
нията няма да Ви носят радост

•  Занимавайте се на принципа:                      
умерено, но редовно

•  Започнете с малки дози физическо натовар-
ване, като постепенно увеличавате времето 
за тренировки.
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Изследванията на мотивацията сочат, че човек се за-
нимава редовно само с нещата, които свързва с при-
ятни усещания. За да си гарантираме успешен 
преход към активен начин на живот, се препоръчва 
да си изберем подходяща програма за двигателна 
активност или спорт, който ще ни доставя удовол-
ствие.

И все пак, въпреки многообещаващите мотивацион-
ни стратегии за постигане на успех, кризите са не-
избежни. Понякога надвива слабата страна на 
нашето „Аз”. Случва се човек да се чувства отпуснат, 
отегчен, да му липсва ентусиазъм. Това е нормално. 
Можете да си помогнете, като си припомните из-
точниците си за мотивация и анализирате вече по-
стигнатите резултати. Понякога можете да 
допускате изключения от правилата, стига това да 
не доведе до коренна промяна в посоката на дей-
ствие. Тук решаващ е факторът мярка, независимо 
дали става дума за това, че Ви се иска да хапнете не-
що сладко или просто в момента нищо не Ви се 
прави.

•  Все още Ви липсват някои навици, задължи-

телни за ежедневния начин на живот на диа-

бетика? Нуждаете се от обучение?

•  Проблем ли е за Вас да приемете диабета 

като даденост?

• Задоволява ли Ви лечението?

•  Достатъчна ли е подкрепата на семейството 

или познатите с подобна диагноза?

•  Имате ли време внимателно да обмислите 

своята диагноза и всички последици?

•  Срещате ли трудности в поставянето на    

цели?

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗА

В МОТИВАЦИЯТА:
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Драстичните промени в ежедневието, въвеждане-
то на програма за двигателна активност и спорту-
ване, отказът от любимите храни, не са гаранция за 
успешното справяне с диабет тип 2. Успех и шанс 
за бъдещо добро здравословно състояние ще Ви 
донесат малките, но последователни стъпки. Под 
малки стъпки се има предвид редовното измерва-
не на нивото на кръвната захар, здравословното и 
балансирано хранене, физическата активност и 
спазването на предписанията за медикаментозно 
лечение.

Опитайте нещо ново и ще намерите интересни 
алтернативни действия в замяна на старите неже-
лателни навици. И още нещо важно: намерете си 
съюзници. Направете своя лекар или съпруг парт-
ньор, защото заедно е по-лесно да се справите с 
диабета!
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДИАБЕТА

1. КОИ СА СИМПТОМИТЕ НА ДИАБЕТА?
• силна жажда
• често уриниране 
• необяснимо напълняване 
• отпадналост и намаляване на
   работоспособността 
• пристъпи на неутолим глад
• понижена устойчивост срещу инфекции 
• бавно зарастване на раните 
• схващания в прасците 
• нарушение на зрението
• сърбеж 
• намаляване на потентността
• ацетонов дъх (миризма на плодове в устата)
• гадене, повръщане, коремни болки

2.  КОИ СА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА  
ВЪЗНИКВАНЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2?

• наднормено тегло 
• ниска двигателна активност 
• неправилно хранене
• високо кръвно налягане 
• употреба на алкохол

3.  МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ             
ВЪЗНИКВАНЕТО НА ДИАБЕТ ТИП 2?

Хората със силна генетична предразположеност 
към диабет тип 2 е добре при необходимост да 
променят начина си на живот, като консумират 
здравословна храна с ниско съдържание на мазни-
ни и се движат редовно. Така ще получат шанс да 
избегнат възникването на заболяването.
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ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ХРАНЕНЕТО
1. НИКАКВИ „БЪРЗИ ЗАКУСКИ”? (ФАСТ-ФУД) 
Храненето на хората, страдащи от диабет, не е ни-
що друго, освен здравословно, балансирано и разно-
образно хранене. Така нареченото „бързо хранене” 
по никакъв начин не може да се нарече здравослов-
но. Въпреки това, през последните години предста-
вите за диетичното хранене се промениха и 
яденето на хамбургер от време на време не се за-
бранява, но само ако към него не прибавяме и сладък 
млечен коктейл или мазни пържени картофки. Най-
важно е количеството въглехидрати, които приема-
ме дневно, да е разпределено в няколко хранения.

2. НИКАКЪВ АЛКОХОЛ?
Хората с диагноза „диабет” могат да консумират ал-
кохол в умерени количества, но трябва да спазват 
някои правила. Алкохолът трябва да се консумира 
само по време на хранене. При избора на вина тряб-
ва да се предпочитат сухите. Освен всичко друго, ал-
кохолът спомага за понижаване на нивото на 
кръвната захар, но крие риск от критично ниски 
стойности. Затова при употреба на алкохол нивото 
на кръвната захар трябва да се контролира още по-
стриктно. Тъй като алкохолът не трябва да се упо-
требява едновременно с някои медикаменти или 
може да доведе до странични ефекти, консултирай-
те се с личния си лекар по тези въпроси.

3. ХЛЕБНИ ЕДИНИЦИ, ТАБЛИЦИ НА
КАЛОРИЙНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ – 
КЪМ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ОРИЕНТИРАМ?
Времето на строгите диабетни диети, изчислени в 
хлебни единици, вече е отминало. Ще Ви помогнат 
таблиците за калорийност и енергийна стойност, кои-
то дават представа за съставките в хранителните про-
дукти. След известно време ежедневната оценка на 
калорийността на хранителните продукти няма да 
представлява трудност за Вас.
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С
МЕДИКАМЕНТОЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ
1.  МОГАТ ЛИ АНТИДИАБЕТНИТЕ ПРЕПАРАТИ 

ДА ДОВЕДАТ ДО НАДНОРМЕНО ТЕГЛО?                              
Някои препарати, най-вече глитазоните и сулфонилу-
рейните средства могат да бъдат причина за наднор-
мено тегло. Съвременните лекарствени вещества, 
като глиптините (DDP4-инхибиторите) не водят до 
напълняване.

2.  КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО ПРОПУСНЕМ 
ЕДИН ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВОТО?

Ако пропуснете да си вземете лекарството, на първо 
място трябва да проверите нивото на кръвната си за-
хар. Дали има възможност за приемане на допълни-
телна доза, зависи от медикамента. Трябва да 
прочетете листовката към медикамента или да се 
консултирате с лекар. При съмнение е най-добре да 
се обърнете към лекаря си.

3.  КОГА СЕ НАЛАГА ИНЖЕКТИРАНЕ          
НА ИНСУЛИН?

След като се постави диагнозата, отначало обикно-
вено се провежда базова терапия, която се изразява 
в смяна на храните, двигателно натоварване и прие-
мане на метформин. Ако до три месеца не бъде по-
стигнато необходимото ниво на кръвната захар, в 
повечето случаи лекарят решава да започне лечение 
с медикаменти.  Ако и тези мерки не дадат задово-
лителен резултат, може ще се наложи лекарственият 
препарат да се смени. На различните активни веще-
ства пациентът може да реагира различно. Ако ни-
вото на кръвната захар отново не се понижи, може 
да се наложи прилагане на инсулин.

Въпреки всичко, не е задължително терапията с ин-
сулин да е решение за цял живот. В зависимост от 
промените в стойностите на кръвната захар, 
възможно е да се възобнови лечението с другите 
медикаменти.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
•  Редовно консумирайте плодове и зеленчуци; те тряб-

ва да присъстват в пет хранения дневно.

•  Откажете се от купеното от магазина кисело мляко. 
Фабричните кисели млека, дори да бъдат представяни 
за леки (обезмаслени), съдържат много захар или маз-
нини и съвсем малко витамини!  Опитайте се сами да 
си приготвите плодово кисело мляко от обезмаслено 
натурално мляко, като му добавите пресни плодове. 
Натуралното кисело мляко, смесено с пресни ягоди, 
ситно нарязана круша или замразени боровинки е 
идеална закуска или лакомство между основните хра-
нения. То ще бъде по-хранително, ако му добавите 
малко ядки или супена лъжица мюсли. Така можете да 
похапнете много добре по обяд в офиса.

•  Опитайте различните видове пълнозърнест хляб. 
Сред голямото им разнообразие непременно ще на-
мерите нещо подходящо и за себе си. 

•  Слагайте в ястията пресни подправки, семена от 
зърнени култури или тиквени семки. Те са добра алтер-
натива на солта.

•  Пресните подправки ще направят храната Ви по-
вкусна. Няма да Ви се налага да използвате мазни-
ни, за да подобрите вкуса ù.

• Ако варите зеленчуците по-кратко време, ще запа-
зите повече от вкусовите им качества и няма да се 

налага да използвате мазнини.

•  Предпочитайте нискомаслените продукти, обръ-
щайте внимание колко мазнини съдържат, особено 
ако са млечни като сирене, кашкавал, извара и мля-
ко.

•  Заменете гъстата сметана (в салатите, сосовете 
или огретените) с такава, която съдържа по-малко 
мазнини (до 24%) или със заквасена (10%). При 
топлинна обработка сметаната няма да се преси-
ча, ако ù добавите малко брашно.

•  Възползвайте се от разнообразието на средизем-
номорските и азиатските готварски рецепти, в ко-
ито се използват пресни зеленчуци, морска риба и 
висококачествени мазнини.

•  Пестете време и използвайте натурални прясно 
замразени зеленчуци. Избягвайте пикантните зе-
ленчукови смеси; те обикновено съдържат голямо 
количество мазнини.

•  При всяко хранене изпивайте чаша вода и се по-
старайте дневно да приемате достатъчно течно-
сти – поне 1,5 л. Ако не можете да пиете толкова 
вода, подходящи са неподсладената лимонада, пло-
довият или билковият чай. Имате огромен избор! 
Можете да накиснете в гореща вода две-три пар-
ченца прясно обелен корен от джинджифил. Лес-
но можете да го направите и в офиса.
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

•  Наслаждавайте се на храната и не бързайте да се 
нахраните. Едва след 30 минути ще се почувствате 
сити.

•  Пресните хранителни продукти е най-добре да се 
обработват в деня, когато са купени. Така ще запа-
зите максимално хранителните им вещества.

•  Ориентирайте се според сезона, защото сезонни-
те зеленчуци и плодове съдържат най-много вита-
мини, а освен това са и по-евтини.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДИЕТИЧНА ОБРАБОТ-
КА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
•  Приготвяйте храната при възможно най-ниска 

температура, с малко вода и мазнина. Така се за-
пазват натуралния вкус и хранителните вещества.

•  Обработването с минимално количество вода е 
възможно, когато използвате съдове от високока-
чествена стомана с плътно затварящи се капаци. 
При такава обработка витамините, микроелемен-
тите, консистенцията и цветът, а също и ароматът 
и натуралният вкус на хранителния продукт се за-
пазват най-добре.

•  При готвенето на пара витамините се запазват по-
вече, отколкото при  варенето. Това означава варе-
не с малко количество вода при плътно затворен 
капак. Добре е, ако имате специална решетка, коя-
то изолира зеленчуците от водата. Така в процеса 
на приготвяне на храната като среда ще се използ-
ва само парата и витамините и микроелементите 
няма да се отмиват. Този начин на приготвяне е 
подходящ за всички видове зеленчуци, картофи и 
плодове. 

•  При задушаване зеленчуците се запържват леко в 
малко количество мазнина, като капакът трябва да 
е отворен, а после запържените зеленчуци трябва 
веднага да се сварят. В този случай те се варят в 
собствен сос. Методът е особено подходящ за зе-
ленчуци, съдържащи малко вода, като: спанак, зеле, 
тиквички, домати, чушки или моркови.

•  Повечето витамини не издържат на висока темпе-
ратура, и за да ги запазим, топлинната обработка 
трябва да е много кратка. Бързото бланширане е 
достатъчен метод за термична обработка на лист-
ните зеленчуци. Зеленчуци като броколи, картофи 
или карфиол съдържат повече витамини в сурово 
състояние, отколкото ако са сварени, и имат по-
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наситен вкус. Затова гъстите мазни сосове в случая 
са излишни.

•  Пресните подправки трябва да се добавят едва в 
края на готвенето.

•  Ако приготвяте зеленчуците в тефлонов тиган, 
всички съставки трябва да се добавят една след 
друга в зависимост от времето,  необходимо за 
приготвянето им и така няма да се преварят.

•  Храната може да се приготвя без мазнина и вода, 
когато използваме фолио. Този метод е подходящ 
за зеленчуци с високо съдържание на вода. Преди 
приготвянето на храната фолиото трябва леко да 
се намаже с мазнина, за да не може зеленчуците да 
залепнат за него. За да не изтече сокът им, те тряб-
ва да са добре увити. 

•  При приготвянето на сосове не използвайте браш-
но, студено масло или сметана. Претрийте малко 
сварени зеленчуци (моркови, целина) през гевгир и 
сосът Ви ще стане достатъчно гъст и по-пикантен 
на вкус. Същия ефект можете да постигнете, като 
прибавите съвсем малко количество − на върха на 
ножа −  доматено пюре. Зеленчуковите основи мо-
гат да бъдат приготвени предварително и замразе-
ни. Така винаги ще са Ви под ръка.
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

 СПАГЕТИ С ТВЪРДИ ДРЕБНИ ДОМАТИ (ЧЕРИ ИЛИ КОКТЕЙЛНИ) И 
ПАРМЕЗАН

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 250 г спагети от пълнозърнесто брашно

• 200 г дребни домати

• сол и черен пипер

• 1-2 скилидки чесън

• 2 супени лъжици зехтин

• 1-2 стръка пресен розмарин

• настърган пармезан

Начин на приготвяне:
Пригответе спагетите, като спазвате ин-
струкцията на опаковката. Срежете леко до-
матите отдолу на кръст и за малко ги 
потопете във вряща, а след това  − в студена 
вода и ги обелете. Почистете чесъна, наре-
жете го на ситно и го запържете в зехтина. 
Нарежете на едро стръковете розмарин. До-
бавете го заедно с обелените домати. Отце-
дете спагетите и веднага ги добавете в 
зеленчуковата смес в тигана. Разбъркайте 
всичко, посолете и поръсете с черния пипер. 
Прехвърлете в чиния и отгоре поръсете с 
настъргания пармезан.

1. АКО НЕ РАЗПОЛАГАТЕ С МНОГО ВРЕМЕ
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ПАСТА ОТ ПЪЛНОЗЪРНЕСТО БРАШНО 
СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 250 г паста от пълнозърнесто брашно

• 1 морков

• 50 г броколи

• 50 г замразен грах

• 1 супена лъжица зехтин

• 3 супени лъжици обезмаслено мляко

•  50 г крем фреш, лек вид, с подправки 

• 1 супена лъжица разтворим бульон

• 75 г настърган пармезан

• сол, черен пипер

• 1 щипка настъргано индийско орехче

Начин на приготвяне:
Сварете пастата, както е посочено на опаков-
ката. Нарежете морковите на тънки ивички и 
ги запържете в зехтина заедно с броколите и 
размразения грах. Задушете зеленчуковата 
смес в подсолена вода. Затоплете  млякото, до-
бавете към него крема и бульона и загрейте до 
кипване. Добавете пармезана, солта, черния 
пипер и индийското орехче – сосът е готов. 
Покрийте макароните със зеленчуците и отго-
ре залейте със соса.
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

ШНИЦЕЛ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

Необходими продукти: (за две порции)

• 2 свински шницела по 125 г

•  125 г  сирене моцарела

    (продава се и обезмаслено)

• 75 г печурки

• 2 домата

• 2 супени лъжици зехтин

•  250 г пасирани консервирани домати

• ½ скилидка чесън

• сол и черен пипер

• пресни листа от босилек

Начин на приготвяне:
Измийте шницелите и ги подсушете с дома-
кинска хартия, посолете ги и ги поръсете с 
черния пипер. Нарежете на кръгчета моцаре-
лата, гъбите и доматите. Запържете шницели-
те в зехтина. Леко задушете гъбите. Загрейте 
консервираните домати в малък съд, подпра-
вете ги със сол, пипер, босилек и смачкания 
чесън. Прехвърлете доматения сос в тавичка 
и прибавете запържените шницели. Върху тях 
подредете кръгчетата домати, гъби и моца-
рела.  Печете в предварително затоплена 
фурна при температура 225 0С, докато сире-
нето се стопи. Преди сервиране украсете с 
листенца босилек. За гарнитура е подходящ 
полубланширан ориз. 
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Необходими продукти: (за 2 порции)

• 4 големи картофа (по 200 г)

• 250 г обезмаслена извара

• 2-3  супени лъжици олио

• черен пипер

• сол

•  4 супени лъжици пикантни подправки       

(например магданоз, копър, майоран). 

•  1 супена лъжица прясно изцеден лимонов 
сок

•  1 супена лъжица настъргана кора от

    цял лимон

Начин на приготвяне:
Картофите се сваряват и се обелват. Обезмасле-
ната извара се разбива със слънчогледовото олио, 
докато стане на крем, прибавят се сол, черен пи-
пер и лимонов сок. Поръсва се с настърганата ли-
монова кора. По желание може да се поръси и 
със ситно нарязаните подправки.

2. ДА СИ ПРИПОМНИМ КЛАСИКАТА

ВАРЕНИ КАРТОФИ С ИЗВАРА,
ПОДПРАВКИ И ЛИМОН
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

 
 

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 4 средно големи филета от херинга

• 125 г натурално кисело мляко

    (1,5% масленост)

• 1 ябълка

• сол и черен пипер

•  1 супена лъжица прясно изцеден

    лимонов сок

Начин на приготвяне:
Ябълката се почиства от семките, настъргва се 
на ситно и се прибавя към киселото мляко. До-
бавят се сол, черен пипер и лимонов сок. Фи-
летата от херинга се слагат в соса. Приготвя се 
много бързо!

40

ФИЛЕ ОТ СЛАБО ОСОЛЕНА ХЕРИНГА
СЪС СОС ОТ ЯБЪЛКОВ ЙОГУРТ



 

Необходими продукти: (за 2 порции)

•  1 франзела от пълнозърнесто брашно

• 2 патладжана (по 500 г)

• 1-2 супени лъжици прясно изцеден

    лимонов сок

•  25 мл зехтин

•  ½ супена лъжица сол

•  6-8 половинки сушени домати

Начин на приготвяне:
Патладжаните се запичат цели във фурна за 
около 20 минути при температура 250 0С, до-
като омекнат. След като изстинат, се обелват. 
Нарязват се, посоляват се и се оставят да се 
отцедят в гевгир за 60 минути. Изцедените 
патладжани се смесват с останалите съставки 
и се смачкват на пюре. Сушените домати се 
нарязват на едро. Франзелата се нарязва на 
"шайби", намазват се с пастета от патладжани, 
като гарнитура отгоре се слагат сушените до-
мати.

3. ДА СЕ ЗАПАСИМ С ЕНЕРГИЯ: КАК ДА ПРИГОТВИМ ЯСТИЯ ЗА ОФИСА
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ПЪЛНОЗЪРНЕСТА ФРАНЗЕЛА С ПАСТЕТ ОТ ПАТЛАДЖАНИ
И СУШЕНИ ДОМАТИ
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

САЛАТА ОТ РЕЗЕНЕ С ПОРТОКАЛ И 
ОРЕХИ

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 250 г резене заедно със зелената част

• 1 портокал

• 150 г листа от целина

• 1 цял сладък лимон 

• 4 ореха (8 половинки)

• 2 супени лъжици зехтин

• 1 супена лъжица мед

• сол и черен пипер

Начин на приготвяне:
За дресинга: сокът от сладкия лимон и медът 
се загряват, след което се оставят да изсти-
нат и се смесват с настърганата кора от слад-
кия лимон; добавя се зехтинът. Сол и пипер 
се добавят на вкус.  За салатата:  листата це-
лина и резенето се нарязват на дребно, при-
бавят се парченцата обелен портокал и се 
подправят с дресинга от лимон и мед. Укра-
сява се с ореховите ядки.
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ДЕСЕРТ ОТ ИЗВАРА  
«ПЛОДОВА МЕЧТА»

Необходими продукти: (за 2 порции)

• ½ пъпеш

•  200 г дребни плодове (къпини, малини, бо-
ровинки, касис – пресни или замразени, в за-
висимост от сезона)

• 200 г обезмаслена извара

• 100 обезмаслено кисело мляко

• две порции течен подсладител

•  4 супени лъжици пшенични кълнове

•  настърганата кора от един цял сладък лимон

Начин на приготвяне:
Изварата се смесва с киселото мляко и пшенич-
ните кълнове и се прибавя малко от подслади-
теля. Пъпешът се нарязва на дребни парченца и 
после внимателно се разбърква с по-голямата 
част от дребните плодове. Десертът се украсява 
с настърганата лимонова кора и останалите 
плодове. Сервира се студен.

4. СЛАДКО E, НО МОЖЕ
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

ТИРАМИСУ С ИЗВАРА И
ЯБЪЛКОВО ПЮРЕ

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 150 г обезмаслена извара

• 70 г сметана

• 2 порции течен подсладител

•  100 г пюре от ябълки (за диабетици)

• 100 г бишкоти

• малко какао

• настърганата кора от цял лимон

Начин на приготвяне:
Изварата, сметаната, подсладителят и настър-
ганата лимонова кора се разбъркват добре. В 
подходяща форма (размери около 25 х 17 
см) се нареждат на пластове:

1. Бишкоти
2. Крем
3. Ябълково пюре
4. Крем
5. Ябълково пюре
6. Бишкоти
7. Крем

Пластовете внимателно се притискат. Оста-
вя се за 2 часа в хладилник. Непосредствено 
преди сервиране изстуденият десерт се 
поръсва с малко какао.
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РУЛО ОТ ПУЙКА С 
ПИКАНТНА ПЛЪНКА

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 300 г пуешки шницел

• 1 супена лъжица горчица

• 1 глава червен лук

• 75 г пресни печурки

• 2 супени лъжици зехтин

•  1 супена лъжици смес от подправки за салата

• сол (морска) и черен пипер

• 75 г заквасена сметана

• 500 г картофи

• ⅛ л обезмаслено мляко

• щипка настъргано индийско орехче

Начин на приготвяне:
Нарязяният на тънко пуешки шницел се на-
мазва с горчица. Лукът се почиства и се на-
рязва на кубчета. Печурките се нарязват на 
кръгчета, лукът се запържва леко в зехтин. До-
бавят се гъбите. После се добавят подправ-
ките, солта и черният пипер и всичко се 
разбърква. Охлажда се добре и се нанася 
върху пуешкия шницел, който се навива на ру-
ло и се забожда с клечка за зъби. Рулото се 
запържва от всички страни. Прибавя се малко 
вода и се подправя със заквасената сметана. 
За гарнитура може да се направи картофено 
пюре: картофите се обелват, сваряват се и се 
намачкват. Прибавя се мляко и на вкус − мал-
ко индийско орехче, сол и черен пипер.

5. ПРАЗНИЧНИ БЛЮДА
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СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

БЯЛА РИБА, ПЕЧЕНА
С МЛАД ЛУК

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 2 филета от бяла риба

• 160 г домати

• 75 г  млад кромид лук

• 20 мл бяло вино

• 25 г брашно

• 30 мл рапично масло

• малко ситно нарязан магданоз

• сол, черен пипер

Начин на приготвяне:
Доматите се обливат с гореща вода, обелват се 
и се нарязват на кубчета. Лукът се нарязва на 
колелца. Филето от бяла риба се поръсва с ви-
но, посолява се и се овалва в брашно. В тиган се 
загряват три супени лъжици зехтин и подготве-
ното филе се запържва на умерен огън от две-
те страни – по три минути от всяка страна. 
После се завива във фолио и се поставя във 
фурната при температура 900С. Останалият 
зехтин се загрява в същия тиган. В него на уме-
рен огън се запържват доматите и лукът за око-
ло три минути. Посоляват се и се поръсват с 
черния пипер. Рибното филе се слага в чинии, 
отгоре се полива с доматения сос и се украсява 
с магданоза.



47

ФИЛЕ ОТ ПАНГАСИУС
СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ

Необходими продукти: (за 2 порции)

• 2 филета от пангасиус

• 2 моркова

• 1 стрък праз

• 1 скилидка чесън

• 1 чаша полубланширан ориз

• 3 супени лъжици зехтин

•  щипка къри, сладък червен пипер,

   сол и черен пипер

Начин на приготвяне:
За да може месото на рибата да има пикантен 
вкус, филето от пангасисус трябва да престои 
в марината от зехтин и подправки за една 
нощ. Морковите се нарязват на дълги широки 
ивици, а лукът − на кръгчета. Морковите и 
лукът се варят в зеленчуков бульон, но не до 
омекване. Рибните филета се запържват в зех-
тина от маринатата и се нареждат върху зе-
ленчуците. Оризът се приготвя според 
инструкцията на опаковката и се сервира като 
гарнитура.
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С МАЛКИ СТЪПКИ НАПРЕД –
ФИТНЕС ЗА УДОВОЛСТВИЕ

С МАЛКИ СТЪПКИ НАПРЕД –
ФИТНЕС ЗА УДОВОЛСТВИЕ
Тези внимателно подбрани упражнения ще подей-
стват на организма Ви много добре. След като ги 
изпълните, ще сте си осигурили 15 минути физиче-
ска активност. Всички упражнения могат да се 
изпълняват на едно и също място. Най-напред се 
ориентирайте къде ще изпълнявате физическите 
упражнения, като се съобразите с това, че трябва 
да имате достатъчно място за маховете с ръцете и 
краката. Дрехите и обувките Ви трябва да са удоб-
ни. Ако при изпълняването на някое упражнение 
почувствате болка, това значи, че то не е подходя-
що за Вас и не бива да го правите. По този въпрос 
се консултирайте със своя личен лекар или физио-
терапевт.

1. ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙВАНЕ
Застанете изправени и свободно. Най-напред се 
концентрирайте върху дланите. Разтрийте за някол-
ко секунди вътрешните и външните им части една в 
друга. После сложете дясната си длан с вътрешната 
страна върху тилната страна на лявата длан и я раз-
трийте няколко секунди. Сменете дланите и напра-
вете същото. А сега раздвижете дланите така, сякаш 
ги миете. Същевременно извършвайте масажиращи 
движения с натиск. Вниманието Ви трябва да е насо-
чено изцяло към дланите. Усещате ли как се загряват? 



49

Сега погладете с топлата дясна длан лявата ръка, 
като започнете от дланта и свършите с рамото и 
като поглаждате и в двете посоки. Повторете дви-
жението 5-6 пъти. После го направете и от другата 
страна. Сменете ръцете и направете същото. Сло-
жете дланите си малко над кръста, на нивото на та-
лията. Пръстите са насочени към гръбнака. 
Разтрийте вертикално. Разтривайте нагоре и надо-
лу, докато почувствате затопляне. После свалете 
дланите до нивото на хълбоците. 

Започнете да разтривате от хълбоците напред към 
горната част на бедрата. Когато достигнете бедро-
то, завършете разтриването с леко потупване 
върху всички страни: задната, външната, предната и 
вътрешната на бедрата. Изпълнявайте тази част от 
упражнението без да бързате. Сега сте готови да 
започнете по-нататъшните упражнения.
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2. РАЗТЯГАНЕ И ИЗПРАВЯНЕ 
Застанете изправени и удобно; ходилата трябва да 
са на ширината на раменете. Изпънете гърдите и ги 
издайте малко напред и нагоре. При това упражне-
ние не бива да забавяте дишането. Продължавайте 
да дишате равномерно. Свийте ръцете в лактите и 
сложете върховете на пръстите  върху раменете. От 
това положение редувайки ръцете, изпъвайте нагоре 
ту едната, ту другата, сякаш берете ябълки. При това 
се опитайте да стигнете до тази, която е най-високо. 
Може да усетите, че страничните части на тялото Ви 
сякаш са се удължили.

Започнете да изпъвате тялото не само нагоре, но и 
встрани, и напред. В края на упражнението – още 
веднъж нагоре, към тавана. Не ви ли се струва, че сте 
станали малко по-високи?

Съвет: изпълнявайте упражненията с музи-
ка. Това ще Ви достави още повече удовол-
ствие.
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С МАЛКИ СТЪПКИ НАПРЕД –
ФИТНЕС ЗА УДОВОЛСТВИЕ



3.  ХОДЕНЕ НА МЯСТО ЗА АКТИВИЗИРАНЕ 
НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО

Започнете да ходите на място. Ходете спокойно и 
отпуснато. Повдигайте ходилата  от пода. Спускайте 
ги плавно от върховете към петите. По време на хо-
денето на място ръцете трябва да правят свободни 
махове като при нормално ходене; не концентри-
райте вниманието си върху тях. Продължавайте да 
ходите 2-3 минути с добро темпо. Ако още не чув-
ствате умора, можете да започнете да движите ръце-
те си по-енергично. Свийте ръцете в лактите така, че 
ъгълът между долната и горната част да е прав и дви-
женията да стават още по-енергични. Ходенето на 
място се е превърнало в леко маршируване на място. 
Марширувайте още 2-3 минути. Чувствате ли как 
кръвообращението Ви се засилва и дишането се 
променя?
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4. НАГОРЕ И НАДОЛУ ЗА УКРЕПВАНЕ НА 
ПРАСЦИТЕ
За да изпълните това упражнение, застанете изпра-
вени, ходилата трябва да са на ширината на ханша. 
Пръстите на краката са насочени напред. Коленете 
са отпуснати и леко свити. Те не трябва да бъдат на-
прегнати, за да не ограничават движението. Сега 
едновременно повдигнете за кратко и двете си пе-
ти от пода, така, че да застанете на пръсти, после 
бавно ги върнете обратно на пода. Повторете 
упражнението 10 пъти и направете малка пауза, за 
да отпуснете мускулите на краката. Ако все още не 
сте изморени, повторете упражнението още един 
или няколко пъти в зависимост от желанието и на-
строението си.

Съвет. Ако по време на първите упражне-
ния почувствате несигурност, хванете се с 
едната ръка за облегалката на стола или за 
стената. Така ще имате опора и стабил-
ност. 

2 3

1

С МАЛКИ СТЪПКИ НАПРЕД –
ФИТНЕС ЗА УДОВОЛСТВИЕ
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5.  КРЪГОВИ ДВИЖЕНИЯ С РАМЕНЕТЕ ЗА ЗА-
ПАЗВАНЕ НА ПОДВИЖНОСТТА

Застанете изправени и удобно; краката трябва да са на 
ширината на ханша, коленете – леко сгънати. Свийте 
ръцете в лактите и сложете пръстите върху раменете. 
Започнете да въртите лактите, като пръстите трябва 
да остават върху раменете. Направете няколко движе-
ния назад, после напред, после отново назад. Чувства-
те ли, че раменният Ви пояс се е отпуснал? Сега 
свалете ръцете, отпуснете се и започнете да правите 
кръгови движения само с раменете. Първо назад, по-
сле напред, като се опитвате да увеличите радиуса на 
кръга. Използвайте целия си потенциал, за да се дви-
жите и се наслаждавате, че движенията Ви в раменния 
пояс и в областта на гърдите стават все по-свободни. 

Имайте предвид, че при изпълнението на това упраж-
нение шията не бива да е прибрана надолу, и можете 
да го постигнете най-успешно, ако леко изтеглите 
брадичката си към гърдите.

Съвет: Същото упражнение можете много 
лесно да правите и в седнало положение. 
Седнете така, че гърбът Ви да не се опира 
никъде. Изправете го, изтеглете леко бра-
дичката към гърдите и… започнете. Може-
те да се упражнявате така и докато гледате 
телевизия.
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6.  «КЛЯКАНИЯ» И «ПОМПА» ЗА АКТИВИЗИ-
РАНЕ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА

Застанете изправени. Коленете са леко свити, крака-
та са на ширината на ханша, пръстите на краката са 
насочени напред. Ритмично свивайки коленете, като 
правите непълни приклякания. Изпълнявайте упраж-
ненията динамично. Разстоянието между коленете 
остава на ширината на ханша. Не събирайте колене-
те до положение Х и не ги раздалечавайте до поло-
жение О. Петите не бива да се откъсват от пода. 
През цялото време на упражнението горната част 
на тялото остава изправена. 

С прикляканията можете да експериментирате: от-
начало може да приклякате по-малко, после повече, 
после отново по-малко. Веднага ще Ви направи впе-
чатление, че по-малкото приклякане е по-лесно. Кол-
ко по-надолу ще клякате зависи от нивото Ви на 
подготовка и от настроението. Към прикляканията 
могат да се добавят движения с ръцете, така нарече-
ната ръчна помпа. Тя представлява следното: отпус-
нете ръцете до тялото. Свийте ги в лактите и 

вдигнете пръстите на лявата ръка до лявото рамо, а 
пръстите на дясната ръка до дясното рамо. После 
отново отпуснете ръцете надолу и заемете изходно 
положение. Това динамично отваряне и затваряне на 
предмишницата прилича на работата на помпа.

Съвет: Ако изпълнявате това упражнение сут-
рин, ще се заредите с енергия за целия ден.

С МАЛКИ СТЪПКИ НАПРЕД –
ФИТНЕС ЗА УДОВОЛСТВИЕ
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Кръвта от периферията се насочва към сърцето и та-
ка кръвообращението се подобрява. А сега изпъл-
нете двете движения заедно: приклякайте и 
същевременно правете движението „помпа”.  Изпъл-
нявайте комбинацията 1-2 минути. Ще почувствате 
как се променят честотата на дишането и сърдечният 
Ви ритъм. А какво става с бедрата? Затоплиха ли се?

7. ЗАВЪРШВАМЕ С РАЗМАХ
Най-напред в изправено положение отпуснете кра-
ката. За целта започнете да ги редувате, като изнася-
те единия леко встрани и няколко пъти го тръскате. 
После застанете изправени с крака на ширината на 
ханша. Коленете са леко свити. Ръцете са отпуснати 
и изпълняват движението на махало напред и назад. 
При изнасянето на дясната ръка напред лявата извъ-
ршва същото движение назад. Започнете движение-
то с малка амплитуда и постепенно я увеличавайте. 
Ще забележите, че когато движите ръцете си с голя-
ма амплитуда, тялото Ви също започва да се полюш-
ва. И така е правилно. После постепенно започнете 
да намалявате размаха и да спирате. Накрая напра-
вете движението още два пъти, само че едновре-
менно с двете ръце – напред и назад, напред и назад. 
Коленете са напълно отпуснати.  Постепенно нама-
лявайте амплитудата на движенията и бавно спирай-
те. За известно време се концентрирайте върху 
вътрешните си усещания. Какво чувствате сега?
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ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДИАБЕТА

ДИАБЕТ ТИП 2 – ВЪПРОСИ, КОИТО
Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ ОБСЪДЯТ С ЛЕКАРЯ
За да се справяте уверено с диабет тип 2, трябва да 
познавате заболяването колкото може по-добре. 
Затова използвайте всяка възможност да задавате 
въпроси на своя лекар или сестра. Колкото повече 
информация имате за заболяването, толкова по-
ефективно ще можете да го контролирате.

Помислете какво още бихте искали да научите. Запи-
шете въпросите си в дневника, за да са Ви под ръка, 
когато посетите личния си лекар. Често пъти един 
въпрос поражда други – любопитството няма да Ви 
навреди!

Вашият лекар ще Ви отговори с удоволствие и ще Ви 
съдейства със съвети и на практика. Ако все още ня-
мате специален дневник на диабетика, попитайте за 
него своя лекар.

Тук сме подбрали най-важните въпроси, 
свързани с диабет тип 2. Тази информация 
ще Ви помогне да зададете правилните 
въпроси, когато отново посетите личния си 
лекар.

•  Кои са причините за възникването на         
диабет тип 2?

• Как могат да помогнат лекарствата?

•  На какво трябва да обръщам внимание, кога-
то приемам лекарства, предписани от лекар?

•  Какво означава показателят HbA1c (гликиран 
хемоглобин) и какво ни посочва?

•  Какво ниво на HbA1c е нормално за мен?

•  Какво означава хипогликемия?

•  Каква е взаимовръзката между холестерола,    
високото кръвно налягане и диабет тип 2?

•  Какви трайни последици има диабет тип 2?

•  Какво да правя при влошено зрение (замъгле-
но виждане)?

•  Какво да правя, когато краката ми отичат?

•  На какво да обърна внимание, когато нивото 
на кръвната ми захар се промени?

• Какви лечебни цели трябва да съм постигнал   
   преди отново да отида на лекар?

ОБЩИ ВЪПРОСИ,
СВЪРЗАНИ С ДИАБЕТ ТИП 2
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ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЛЯВАНЕТО 
НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ПОВИША-
ВАНЕ  НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ
ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕ
ПРИ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР:

•  Каква е връзката между намаляване на        
теглото и диабет тип 2?

•  Кои хранителни продукти трябва да се       
избягват?

•  Може ли консултация по въпросите на хра-
ненето да ми бъде от полза?

•  Какво още мога да направя за здравето си?

•  Какво е значението на двигателната актив-
ност при диабет тип 2?

•  Колко често и продължително трябва е фи-
зическото ми натоварване?

• Кои упражнения са най-подходящи за мен?

Прочетете внимателно предложената ин-
формация и запишете всички въпроси, ко-
ито бихте искали да зададете на лекаря.

Водете си специален дневник на диабети-
ка. Носете го със себе си, когато посеща-
вате личния си лекар.

При посещението си при лекаря носете 
апарата си за измерване на нивото на 
кръвната захар.

Заедно с лекаря или сестрата си поставе-
те съответните цели и ги запишете в 
дневника си.
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ДЕСЕТТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ
МИТА ЗА ДИАБЕТА 

Както и при другите хронични заболявания, съще-
ствуват много различни заблуди относно диабета. 
Естествено, някои народни мъдрости не са лишени 
от основание, но поне още толкова твърдения са от-
части или напълно неверни, а понякога дори и опас-
ни. Десетте най-разпространени заблуди са дадени 
по-долу. Нашият съвет е: не се поддавайте на чуждо 
влияние. Със сигурност самите Вие разполагате с 
достатъчно знания и информация, за да различите 
ценните съвети от бабините деветини.

1. ДИАБЕТ ЛИ? САМ СИ СИ ВИНОВЕН!
По отношение на хората, страдащи от диабет, често 
може да се чуе подобен укор. Сякаш те сами са си 
виновни, че са заболели. От една страна са недисци-
плинирани и не спазват предписаната им диета, а от 
друга – не разбират колко сложен е процесът на ле-
чение. Това твърдение е нелепо, разбира се, защото 
заболяването в резултат на нарушаване на обмяната 
на веществата, може да споходи всеки, дори аскетич-
но слабия професор от университета. Понякога ни-
вото на кръвната захар наистина е много трудно да 
се контролира. 

Това не е само въпрос на дисциплина, защото в забо-
ляването играят роля редица най-различни фактори. 
Дори абсолютно естествените колебания в нивото 
на хормоните при жените заради месечния им 
цикъл влияят на нивото на кръвната захар. По същия 
начин могат да му влияят някои медикаменти, други 
заболявания и психични фактори.

2.  ДИАБЕТИЦИТЕ НЕ ТРЯБВА                     
ДА СПОРТУВАТ

Това е не само невярно, но и опасно твърдение, за-
щото спортът е източник на здраве и за диабетици-
те. Нещо повече – спортът е изключително важен за 
тях. Ограничения има за пациенти, които страдат от 
придружаващи заболявания или заболявания вслед-
ствие на диабета, например невропатия, увреждане 
на кръвоносните съдове или нарушения на кръвоо-
бращението и сърцето. Спортът спомага за изгаря-
нето на въглехидратите и мазнините, подобрява 
кръвоснабдяването, укрепва мускулите и органите.
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МИТА ЗА ДИАБЕТА 

3. КРАЙ НА ВКУСОТИИТЕ
Храненето на диабетиците е „хранене здравослов-
но, балансирано и разнообразно”. Информираният 
подбор и правилната обработка на хранителните 
продукти осигуряват не само добри показатели на 
нивото на кръвната захар, но се отразяват благо-
творно и върху теглото ни. Здравословното хране-
не и скучното меню не са синоними. Интересните 
комбинации, изтънченият вкус на подправките, алко-
холът в умерени количества и някои специални ла-
комства са разрешени и за диабетиците.

4.  ЩОМ ИМА ПРОДУКТИ ЗА ДИАБЕТИЦИ, 
НЯМА ПРОБЛЕМИ С ХРАНЕНЕТО

В супермаркетите има голямо разнообразие от про-
дукти за диабетици. Но бъдете внимателни, защото 
предлаганият асортимент не трябва да бъде причи-
на за отпускане и липса на контрол в храненето! 
Точно обратно – продуктите с ниско съдържание на 
захар обикновено съдържат повече мазнини. Про-
четете внимателно какво съдържат. Ако имате 
съмнения, по-добре сами си пригответе десерт от 
млечни продукти и плодове.

5. ДИАБЕТЪТ Е НАСЛЕДСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Вероятността да се разболеете от диабет е по-
голяма, ако имате диабетици в семейството, но това 
не значи, че той непременно се предава по наслед-
ство. По наследство се предава предразположе-
ността към дадена болест. Има семейства, в които 
боледува само един от членовете му. Нещо повече, 
диабетици могат да станат родители на здрави деца.

6. ВСИЧКИ ДИАБЕТИЦИ СА ПЪЛНИ
Много диабетици страдат от наднормено тегло, но 
не всички. Вярно е, че с всеки нов килограм рискът 
от развитие на болестта нараства, но при 15% от 
диабетиците организмът произвежда твърде малко 
инсулин, а същевременно те не могат да бъдат наре-
чени пълни. Хората с диабет тип 1 обикновено не 
страдат от напълняване.

7. ДИАБЕТЪТ ПРАВИ ХОРАТА ЗАВИСИМИ 
Диета, инжекции с инсулин, посещения при лекар – 
как при всичко това човек може да се радва на живо-
та, да пътува? С известна доза предвидливост е 
възможно. Носете лекарствата и апарата за измерва-
не на кръвната захар си колкото може по-често със 
себе си и тогава няма да имате проблеми при продъ-
лжителен полет или спонтанно посещение на ре-
сторант. Можете да предприемете пътуване, когато 
нивото на кръвната Ви захар е под контрол, но не 
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забравяйте да си вземете достатъчно количество 
лекарства. На непознато място с непозната храна се 
препоръчва да измервате нивото на кръвната захар 
по-често. За по-голяма сигурност се поинтересувай-
те дали там, закъдето тръгвате, има лекар, който да 
говори Вашия език.

8.  РАНО ИЛИ КЪСНО ДИАБЕТЪТ ВОДИ ДО 
ИНСУЛИНОВА ЗАВИСИМОСТ

При лечение на диабет, на първо място трябва да 
постигнете стойностна промяна в начина си на жи-
вот. Ако мерки като промяна на хранителното по-
ведение, повишаване на физическата активност и 
намаляване на теглото не доведат до очаквания ре-
зултат, лекарят ще Ви предпише медикаменти, които 
понижават нивото на кръвната захар. Едва когато и 
този начин на лечение се окаже неефикасен, се при-
бягва до инсулин.

9. ДИАБЕТЪТ ВОДИ ДО БЕЗПЛОДИЕ
Диабетът може да е причина за нарушения в ерек-
цията. Способността за получаване на оргазъм и 
еякулация при това не се губи. Причините се крият 
предимно в увреждания на нервната система. Око-
ло една трета от пациентите имат проблеми зара-
ди нарушения в кръвоносната система. Много е 
важно да обсъдите тези въпроси с лекар, защото 
има редица терапевтични възможности, включи-

телно физиотерапия и медикаменти.

10. НА ДИАБЕТИЦИТЕ ИМ АМПУТИРАТ    
     ХОДИЛАТА 
Заради увреждания в нервите и свързаното с това 
нарушаване на чувствителността, много хора, стра-
дащи от диабет, не забелязват някоя травма или ра-
на в областта на ходилата. Понеже тъканите не са 
добре кръвоснабдени, раните заздравяват доста 
трудно. И тогава малките увреждания се превръщат 
в язви, загива голямо количество тъкан и в най-
лошия случай ампутирането става неизбежна необ-
ходимост. Въпреки всичко обаче, както и при редица 
други усложнения, предизвикани от диабета (увреж-
дания на зрението или бъбреците), усложнението, 
наречено диабетно стъпало, също може да бъде 
предотвратено чрез специална терапия. Ефикасна 
профилактика е съвременната терапия, доброто 
поддържане на кожата и медицинската грижа за хо-
дилата.
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ДА СЕ НАУЧИМ ДА РАЗПОЗНАВАМЕ
СЪСТОЯНИЕТО НА ПОНИЖЕНО НИВО
НА КРЪВНАТА ЗАХАР
НЕДОСТИГЪТ НА ЗАХАР – ПРЕНЕБРЕГВАНИ-
ЯТ ПРОБЛЕМ. ПРИЗНАЦИ ЗА ПОНИЖЕНИЕ 
НА НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР
(ХИПОГЛИКЕМИЯ)
Рязкото понижение на нивото на кръвната захар 
води до проявата на симптоми, които понякога 
просто не се разпознават или се тълкуват непра-
вилно. Съвременните начини за разпознаване на 
предупредителните сигнали могат да помогнат да 
се избегнат състоянията на недостатъчно количе-
ство захар. Започнете да тренирате възприятията 
си, за да се научите да разпознавате реакциите на 
своя организъм.
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