
7 април – 2016 г.
Световен Ден на здравето

7 април е обявен за Ден на здравето още през
далечната 1948 г., по случай годишнината от влизането
в сила на устава на Световната здравна организация. В
България от 1964 година се отбелязва като Ден на
здравния работник, а от 2006 е преименуван на профе-
сионален празник на работещите в здравеопазването.
Днешният ден е повод да покажем нашата призна-
телност към хората, чиято кауза е здравето на нацията.

Честит празник и дълбока благодарност към
всички здравни специалисти за грижите по съхра-
няване здравето и живота на хората!

Световният ден на здравето е глобална инициа-
тива, която приканва всички - от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират
върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявя-
ващите се здравни проблеми, Световния ден на здравето дава възможност да се започнат колективни
действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е
ангажирана Световната здравна организация.

Тази година кампанията е с насоченост към информираноста на хората, превенцията,
ранната диагностика и правилното лечение на диабета. Мотото е „Да победим диабета!”

Около 60  милиона души в Европейския регион имат диабет.  Заболяемостта се увеличава във
всички възрастови групи, като обхваща вече 10-15% от населението в някои страни членки на ЕС.
Увеличаващият се брой случаи се дължи предимно на по-честото наднормено тегло и затлъстяване,
нездравословно хранене, намалена физическа активност и социално-икономически проблеми.

Диабетът се разпростира особено бързо в страните с ниски и средни доходи. Той е не само
бреме за тези които живеят с това заболяване, но е и проблем за икономиката в региона, както и за
системите на здравеопазване. В България има вече около 600 000 хора с диабет! Още около 300 000
- не знаят още за своя диабет или са с преддиабет...!

Какво е диабет?
Захарният диабет е древно заболяване, чиито исторически корени се откриват още в

египетските папируси /1550г. пр.н.е/ и староиндийски медицински книги.
Диабетът е хронично, до голяма степен предотвратимо заболяване, което може да доведе до

сърдечно-съдово заболяване, слепота, бъбречна недостатъчност, загуба на крайници, смърт. Това е
заболяване, характеризиращо се с повишена кръвна захар, поради нарушеното производство на
инсулин от задстомашната жлеза и недостатъчната му ефективност /панкреасът не може да
произвежда достатъчно инсулин или тялото не може ефективно да усвоява произведения инсулин/.
Инсулинът е хормон, който регулира кръвната захар, помага на нашето тяло да получава енергията,
от която се нуждае.

Съществуват две основни форми на болестта:
Диабет тип 1 е причинен от пълна или частична липса на инсулин поради разрушаване на

произвеждащите го бета-клетки в панкреаса. Обикновено се развива при деца и млади хора, въпреки,
че може да се появи във всяка възраст.



Диабет тип 2 е най-честата форма на диабет и се дължи на комбинация от фактори, които
водят до повишаване на кръвната захар. Обикновено е характерен за хора с наднормено тегло,
нездравословна диета и липса на двигателна активност. В основата стои инсулиновата резистентност
/намалена чувстветелност към инсулин/ и неспособността на клетките да реагират на инсулин,
водеща до нарушената му секреция от панкреаса. С течение на времето панкреасът не може да
секретира достатъчно инсулин, за да поддържа нормална кръвна захар. Симптомите на Диабет тип 2
се развиват постепенно и могат да бъдат едва доловими. Някои заболели остават недиагностицирани
в продължение на години.

Рисковите фактори за поява на тип 2 захарен диабет включват:
· Възраст над 40 години
· Наличие на диабет в семейството
· Хора с преддиабет или метаболитен синдром
· Наднормено тегло или затлъстяване /рисково

е натрупване на мазнини в областта на
корема/

· Хора неизвършващи достатъчно физическа
активност

· Хора с високо кръвно налягане и такива с
висок холестерол и триглицериди и др.

Диабетът е сериозна заплаха за здравето на населението. Въпреки това голям процент от
диабетните случаи са предотвратими. Здравословния начин на живот е ефективен начин за
превенция и забавяне на диабет тип 2. Поддържането на нормално телесно тегло, редовна физическа
активност и здравословно хранене може да редуцира риска. Особено важно е всеки диабетик сам да

поддържа постоянно кръвната си захар в относително нормални граници,
което най-сигурно ще го предпази от всички проблеми и усложнения на
диабета.

Европейският регион на Световната здравна организация подновява
и заостря фокуса върху диабета за достигане целите на „Здраве 2020”, в
рамките на Европейската здравна политика за намаляване прежде-
временната смъртност от незаразни болести с 1,5% ежегодно до 2020 г.

Диабетът подлежи на лечение. Той може да бъде контролиран и
управляван. Необходимо е повишаване на превенцията, увеличаване
достъпа до диагностика и самоконтрол, включване на много сектори от
обществото – производители, обществени организации, медии.

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/04/world-health-
day2016-diabetes

***

v В Здравно-информационния образователен център на Регионална здравна инспекция –
Стара Загора в периода 4  април до 8  април,  включително,  ще се проведат еднодневни
семинари «Превенция 2016» за над 60 медицински специалисти от здравни кабинети в
учебни заведения и служители на всички общински администрации в областта, работещи по
проблемите на детското и ученическото здраве.

В програмата като гост-лектор ще участва д-р Мария Георгиева – специалист по детска
ендокринология и болести на обмяната. Тя ще представи на участниците в семинара лекция
на тема «Грижи при деца и юноши със захарен диабет». Ще се извършат и практически
обучения на медицинските специалисти за работа с глюкомер и работа с инсулинова
писалка и глюкагон.

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/04/world-health-day2016-diabetes


v Във връзка с мотото на Световния ден на здравето 2016 г. РЗИ – Стара Загора
разпространява в учебните заведения на Старозагорска област анкета «Какво знаем за
диабета?», включваща 5 въпроса и възможност за проверка на знанията.

АНКЕТА
„Какво знаем за диабета ?”

1. Затлъстяването увеличава риска от развитие на диабет.
Вярно
Невярно

2. Рискът от диабет е по-висок, ако един от родителите страда от диабет.
Вярно
Невярно

3. Хората с диабет от първи тип могат да живеят без инсулин.
Вярно
Невярно

4. Диабетът може да доведе до бъбречна недостатъчност и слепота.
Вярно
Невярно

5. Редовната физическа активност не влияе върху превенцията на диабета и неговите
усложнения.

Вярно
Невярно

ОТГОВОРИ
1. Наднорменото тегло и затлъстяването са основните рискови фактори за развитието на някои

незаразни болести, включително диабет oт втори  тип. Наднорменото тегло увеличава вероят-
ността от развитие на диабет от втори тип.

2. Децата на хората с диабет от  първи или втори тип са изложени на повишен риск от развитие
на заболяването в сравнение с общата популация.

3. Диабетът е хронично заболяване, което се развива, когато панкреасът не произвежда
достатъчно инсулин, или когато организмът не може ефективно да го използва. Инсулинът е
хормон,  който регулира нивото на кръвната захар.  При хората с диабет от първи тип не се
произвежда достатъчно инсулин и за тях инсулиновите инжекции са жизненоважни.

4. Диабетът е една от основните причини за бъбречна недостатъчност, като в същото време
ретинопатията, която е следствие на диабета, е водеща причина за слепота. В допълнение,
диабетът е рисков фактор за инфаркт, инсулт и ампутация на долните крайници.

5. Редовната физическа активност с умерена интензивност, може да допринесе за превенцията и
лечението на диабета. Диабетът от втори  тип, представляващ  90% от случаите на заболели от
диабет, в голяма степен, се дължи на затлъстяването и липсата на физическа активност.


