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Животот со дијабетес 
претставува предизвик . 

Но, главната работа што треба 
да се запамети е дека животот со 

дијабетес не значи живот со 
ограничувања. 

Со вистинска подготовка, 
можете да направите СЕ!
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Овие информации не се дизајнирани да ги заменат 
советите на лекарите. Децата и нивните родители 
треба да разговараат за дополнителни прашања во 
врска со дијабетесот со својот лекар.

„Ставовите изразени во оваа публикација не ги 
одразуваат ставовитена Европската унија, земјите 

учеснички и Управниот орган“

Научно уредување на текст
Др. мед. Christiana Tsioli 
Педијатар - детски дијабетичар

Дизајн и концепт
planΟ2 Consulting

4та Дирекција за здравствено 
осигурување на регионот 
Македонија и Тракија во 

Република Грција   

Би сакал да зборувам за мојата болест, 
ДИЈАБЕТЕС. 

Ова значи дека моето тело не 
произведува хормон инсулин кој е 

неопходен за организмот. 

Никој не знае зошто се појавува!
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Гориво
Гликоза

Инсулин

клетки

На нашето тело му треба „гориво“ што ќе ни 
даде енергија да играме и да растеме.

 Горивото, гликозата го добиваме од храната 
што ја јадеме. 

Инсулинот е хормон кој помага во трансферот 
на гликоза што ја добиваме од храната во 

клетките за да им даде енергија.

1. Одам во тоалет често дури и навечер!

2. Постојано сум жеден и ја чувствувам 
устата сува!

3. Иако јадам многу, губам тежина.

4. Се уморувам лесно.

Симптоми на дијабетес

ZZ
Z

3 4



Инекција со инсулин

Пумпа заинсулин

Да се чувствувам добро и да бидам добар, морам да го добијам мојот еликсир! ИНСУЛИН!

Клучот за справување со дијабетесот е 

правилниот баланс помеѓу внесот на храна, 

доза на инсулин и физичка активност.

Лекот се внесува во телото со 
специјално пенкало во стомакот, 
бутовите, задникот или рацете или 
со пумпата за инсулин. 

Не боли!

Морам да го сторам ова 4-6 пати на 
ден или повеќе ако е потребно!
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Правилната доза на инсулин е многу важна
и се менува често. За да знам кога да земам
лек, треба да ја мерам мојата гликоза често
и дефинитивно:

Јас исто така ја мерам гликозата кога не се 
чувствувам добро.

кога ќе се разбудам
пред главните оброци
пред вежбање
пред спиење.

Оваа проверка се врши со боцкање на 
прстот и мерење на гликозата во капката на 

крвта со помош на мерачот на гликоза.
Исто така, постојат мали уреди за 

континуирано следење на гликозата што се 
прилагодуваат на организмот без

потреба да се стиска прстот.
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Ако мојата гликоза во крвта 
премногу падне, добивам 
ХИПОГЛИЦЕМИЈА.
Ја добивам кога:

Имам земено многу 
инсулин,

Зедов инсулин, но не јадев 
доволно или

кога сум многу активен без 
да ја прилагодувам дозата!

Може да се чувствувам гладен, да имам 
вртоглавица, трепет, да сум збунет, 

дремлив, испотен, да имам вкочанети усни, 
раздразливост или нервоза.

Потоа морам да јадам нешто со шеќер како 
сок или таблети со гликоза.

?

???

?
?

?

Z
Z

Z
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Кога гликозата во крвта е висока, добивам 
ХИПЕРГЛИЦЕМИЈА. Ја добивам кога:

Не сум земал премногу инсулин или ја 
заборавив дозата,

 јадев повеќе отколку што требаше или

кога не сум доволно активен!

Тогаш не се чувствувам добро, жеден 
сум, дишам брзо, стомакот ме боли или 

повраќам. Морам да пијам многу 
вода и да земам инсулин.
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Диета
Можам да јадам што и да јадат децата на 
моја возраст, но важно е да се јадат сите 
групи на храна. Секоја група на храна 
придонесува различно за енергијата и 
хранливите материи и состојки кои ми 
требаат. Морам да јадам три балансирани 
главни оброци и ужина помеѓу нив.

Балансираната исхрана е многу важна 
затоа што влијае на тоа колку добро се 

чувствувам и моето ниво на инсулин исто 
така. Дозата на инсулин се менува во 

зависност од внесот на јаглени хидрати.

Секогаш се потсетувам дека храната ја 
зголемува гликозата во крвта додека 

инсулинот и вежбањето ја намалуваат.
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Физичката активност го намалува 
нивото на гликоза во крвта. 

Пред да вежбам, секогаш ги мерам 
моите нивоа на гликоза или јадам 

закуска или ја намалувам дозата на 
инсулин за да избегнам хипогликемија. 

СЕКОГАШ имам некои грицки или сок 
со мене во случај да ми треба!

Вежба
Вежбањето е важно за одржување 
на добро здравје, без оглед дали 
имаме дијабетес или не.  

Дури и ако не вежбам секој ден, 
останувам активен на други
начини како:

Одење до и од училиште

Танц

Брканица

Прошетка во паркот 

Велосипед.
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Управување со дијабетес
на училиште

Совети за родители и наставници
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 Дете со дијабетес може да учествува во 
сите училишни активности и може да 
направи што и да прави дете без 
дијабетес.

Управувањето со дијабетес продолжува 
во текот на училиштето. За време на 
паузите и на секој оброк, детето треба 
да ја измери вредноста на гликозата, да 
ја администрира потребната количина 
на инсулин, а потоа да го консумира 
неговиот оброк.

Детето со дијабетес има потреба од бесплатен 
и неограничен пристап до вода и тоалет.

Дете со дијабетес можеби ќе треба да јаде 
ужина надвор од закажаниот час за оброк.
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Неопходно е да се измери гликозата 
секогаш пред вежбање за да може 
детето соодветно да управува со 
третманот.

Неопходно е училишната средина 
да ги препознае симптомите на 
хипогликемија. Во случај на тешка 
хипогликемија, на детето може да
му треба помош.

Многу е важно да се информираат
сите (студенти и наставници) за 
дијабетесот.

Дали дијабетесот е заразен?

Дијабетесот не е заразен.

 Дали дијабетесот може да се излечи?

Дијабетесот не е лек, но се лекува. 
Децата со дијабетес се здрави деца на 

кои им недостасува инсулин.

Зошто некои деца имаат дијабетес?

Никој не знае. Нема ништо што можеме 
да сториме за да спречиме дијабетес.

Чести прашања
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Што треба да јаде дете со дијабетес? 
Може ли да јаде слатки?

Децата со дијабетес можат да го јадат она 
што го јадат другите деца, дури и слатки. 
Потребна им е ограничена количина на 

инсулин за секој оброк.

Може ли дете со дијабетес да јаде во 
ресторан или да оди на патување?

Децата со дијабетес можат да бидат 
вклучени во сите активности и да 

бидат обучени да ја регулираат 
нивната гликоза.

Може ли дете со дијабетес да 
спортува?

Децата со дијабетес можат да 
учествуваат во кој било спорт што го 
сакаат. Постојат неколку шампиони 

кои имаат дијабетес.
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