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Сладката граница
Уважаеми читатели, здравейте!
Знаете ли, че държите в ръцете си една необикновена книга.
Книга, която не можете да намерите по рафтовете на
нито една книжарница или библиотека. Книга без писатели
и литературни герои. В нея разказвачите са непрофесионалисти, а героите – истински. Такива, които всеки ден
преодоляват една особена граница – тази на диабета.
За него повечето от вас сигурно са чували не малко. Той е
коварно заболяване, от което страдат близо 500 хиляди
българи, а още приблизително толкова дори не знаят, че са
засегнати в една или друга степен, или са в риск. Диабетът
идва неусетно и винаги е от неканените гости. С него
животът не свършва, но той налага съвсем нови правила в
ежедневието на всеки от изненаданите му домакини.
Диабетът е многолик, познаваме го чрез диагнозите и
терапиите, чрез сухите цифри на стряскащите статистики,
чрез плановете и стратегиите за ограничаването му. И не
само. Диабетът има още едно лице – най-важното, човешкото.
Точно него решихме да ви представим тук. Лицето на онези
герои, които всеки ден живеят с него.
Предизвикателство ли е диабетът, какви граници поставя,
какво взема и какво дава в замяна, как се живее с него. На
всички тези въпроси отговори дават 17 истории, събрани
в тази необикновена книжка. Те са написани от обикновени
герои и са съвсем истински. Като сладката граница, която
разказвачите им надмогват всеки ден. Осмелете се да я
прекрачите заедно с тях. Прочетете ги!
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Избрах да живея
Автор: Доротея Луканова

Аз съм Доротея и съм майка на дете с диабет. Началото винаги се запомня: 6
ноември 2014 г. – постъпването в диабетното отделение на СБАЛДБ „Проф.
Иван Митов” – гр. София. След проверка на кръвна глюкоза и резултат 18
на гладно, и кратък разговор с педиатъра на сина ни, набързо приготвихме
багажа и хванахме първото такси за болницата. Спомням си отчетливо
пътя дотам. Мислех си: „Дано има някаква грешка! Дано всичко е наред!”.
Пристигането и показването на резултата на приемащия пациенти лекар.
Подготовка за нови изследвания. Чакането. Нервното разхождане напредназад. Детето, което седи и чака. И...
И тогава дойде лекарката, извика ме и ми каза: „Детето ви има диабет.
Измерената кръвна глюкоза е 34 ммол/л.” В този кратък
миг физически усетих как се разпадам. Очите ми
се насълзиха (бях с гръб към съпруга ми и сина
ми. Тогава лекарката ме хвана за рамото
и каза: ”Няма да ревеш сега. Сега се
стегни. Ще имаш време и за това.“
Като с магия напиращите
сълзи изсъхнаха на секундата.
И всичко се завъртя с
неумолимата
скорост
на
действията,
на
които се подчиняваш
автоматично,
няма
мисъл има действие.
Следваш указанията
и
сякаш
гледаш
филм.
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Най-трудно беше Приемането, но
това тепърва предстоеше, защото в
първите часове след диагнозата, все
още бях на автопилот.
Съобщаването на близките – оказа се
по-трудно, отколкото очаквах.
Научаването на нещата за диабета – в
такъв момент осъзнаваш, че не знаеш
нищо. Тогава мозъкът ти прелива в един
момент заедно с усещането за безпомощност
и страхът, че няма да се справиш – всички те
обуславят първия ти плач на рамото на дежурната
медицинска сестра. А тя, не за първи път е опора, знае
как да те погледне, какво да ти каже, за да ти олекне.
Тук е мястото да благодаря на всяка една от тях, с прегръдка. Защото те са
през цялото време на тези 10 дена престой. Те са тези, които ни се усмихват
окуражително, те са тези, които през нощта скачат в помощ при спешна
нужда. Те са тези, които ти дават да поставиш първия инсулин. Те са тези,
които ти казват най-важното: „Единственият начин да продължите напред
е като приемете диабета като част от семейството. И смело напред – да
живеете както преди, даже още по-добре!” Сестра Бабурина, където и да си
сега, пак ти благодаря от цялото си сърце за тези думи! Желая ти здраве и
много щастие!
Поставянето на първата инжекция инсулин. Знаеш, че трябва да го направиш,
а това е ръката на четиригодишното ти дете. Ти си майка – можеш всичко.
За пореден път осъзнаваш този дар - да си пазителката на чудото – дете.
Наистина!
Вдъхновението идва в мига, в който трябва да избереш: ще живееш ли този
прекрасен живот или ще се предадеш. Аз избрах първото: тогава всичко се
подреди отново, още по-смислено и красиво.
До мен са всички мои близки: детето ни с диабет, баща му, бабите, дядото,
лелите и чичовците, племенниците, всички наши приятели, без изключение,
децата в квартала, техните родители, учителите на сина ми ... няма да ми
стигне мястото.
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Диабетът дойде в момент, който не съм избирала. Промяната? Тя е видима
и значителна. Осъзнах много неща, разбрах необясними до този момент
аспекти на живота. Когато една врата се затваря с трясък, моментално се
отварят поне три нови.
Това, което ми взе, сега след почти пет години съвместен живот е само едно:
страхът. Макар в началото да беше само СТРАХ, в крайна сметка диабетът
си го прибра в чекмеджето. Това е страхът пред неизвестното, страхът
от болката, страхът от собствената си безпомощност. Няма страх, има
смисъл и смелост.
Научих се да приемам всеки човек такъв, какъвто е. Диабетът ме научи на
търпение. Научи ме, че нищо не знам, но мога да променя това. Научи ме, че
съм по-силна, отколкото си мислех.
Ограниченията са само в нашите мисли. Духът е по-силен от всичко. Няма
ограничения нито за любовта, нито за подкрепата, нито за това заедно да
успеем.
Пред мен са хоризонтите на живота – тези на детето ми, вече на 9 години и
моите, на семейството ми. А те са нормалните хоризонти за всички.
На всички, които живеят с предизвикателството Диабет ще кажа: Горе
главата! Не сте сами! Животът е прекрасен!
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Доротея Луканова
На колко години сте:
45 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Писател, учител, преводач, редактор.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Бъди себе си и следвай мечтите си!
Какво ви определя най-точно като личност:
Творец
В какво вярвате:
В добротата.
За какво мечтаете:
Моето дете да е щастливо.
Коя граница не бихте прескочили:
Границите на другите.
Ограничава ли ви диабета:
Не
Какво е за вас той:
Учител
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Диабетът не ни спира
Автор: Росица Пандова

Беше зима, в очакване на най-светлия християнски празник Коледа. С
трепетни, предпразнични вълнения цялото семейство заминахме за родния
ми град Разлог. Блясъкът и обичта в очите на родителите ми, бабата и
дядото на дъщерите ми Мила и Кати, стопляше душите ни като жарава.
Голямата ми дъщеря скоро беше празнувала своята сватба и емоциите и
спомените още бяха живи. Малката – Кати, беше прелестна шаферка на
сватбата на сестра си, също като бяла пуканка. Всичко беше прекрасно и по
нищо не предвещаваше събитията, които ни предстояха.
На втория ден от престоя ни, след весела детска игра със съседското
момиченце, вечерта, Кати внезапно вдигна температура. Не се уплашихме,
защото детските зимни вируси са нещо обичайно. Взехме мерки и до сутринта
тя беше добре. На следващия ден обаче започнаха и съпътстващите
признаци на вирусна инфекция – класически, с температура,
хрема, кашлица и отпадналост. Заведохме я на
лекар и педиатърът реши да не бърза с
антибиотиците. Беше твърдо убеден, че
се касае за безобиден вирус.
Следващите дни симптомите се
задълбочаваха и се наложи да
направим рентгенова снимка.
Детето не беше добре,
ние бяхме притеснени
от
случващото
се.
Потърсихме
консултация с още един
педиатър, обадихме
се и на личния лекар в
София.
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Кати вече пиеше антибиотик. След
първия прием на лекарството тя
направи необяснима реакция с внезапно
покачване на температурата, но
отговорът на лекаря беше, че това
е начален терапевтичен ефект. А
дали беше така. Резултатът след
двуседмично лечение беше отслабнала
кашлица, що-годе подобрено общо
състояние и възвърналата се усмивка на
прекрасното й личице.
В боледуване бяха минали празниците – и
Коледа, и Новата 2012 година. Кукери бяха
обикаляли край дома ни и ние си бяхме пожелали всички
лоши сили да бъдат прогонени от посланиците на доброто
популярните разложки „чауши“.

-

Вече в София отново направихме поредната консултация с педиатър и бяхме
убедени, че детето се е излекувало, а това са остатъчни симптоми, които
водят към пълното оздравяване.
Кати започна да посещава детската градина, но и от там имахме
информация, че е вяла и несигурна. Забелязахме, че след градина е все гладна
и вечер пие повече вода. Няколко сутрини намирахме леглото мокро, което
не беше характерно за нашето слънчице. Тя стана нервна и неспокойна.
Оплакваше се, че не се чувства добре, но ние приемахме това като проява на
детски приумици.
Един ден не издържах хленча и нездравия вид на детето си. След поредната
мокра сутрин разбрах, че има нещо нередно и трябва веднага да взема мерки.
Денят беше 26 януари 2012 г. Заведох детето при личния ѝ лекар и поисках
пълни кръвни изследвания, придружени с измерване на кръвната захар.
Лекарят беше учуден от „странните ми желания“, но пусна изследването и
… кръвната захар се оказа 20 ммл.
Това беше началото на новия ни живот! Тъжно, а имахме толкова надежди и
предстоящи радости. Очаквахме първородния син на голямата ми дъщеря и
смятахме, че животът ни се е подредил съвършено и безкомпромисно добре.
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Последва болница, убождане, едно, второ, трето за деня, плач, драма,
безверие. Не беше оптимистично в отделението. Лекарите говореха за
усложнения, за болести. Ние не знаехме какво точно ни казват и дали това
наистина ни касае. Съзнанието отказваше да приеме информацията, а
сълзите постоянно изгаряха лицата ни, неконтролирани от мисълта. Така
минаха няколко безмерни дни в детското отделение по диабет.
Диабет, диабет ... само това отекваше в мозъците ни.
Не го искахме, не го приемахме, съпротивлявахме се. Усещахме гнет, отчаяние,
ненавист, омраза към „неизвестен източник“...
Та нали болестите идват за изкупуване на греховете, а ние сме добри хора обикновени, не сме трупали грехове, честни, образовани... Объркани и ужасени
вървяхме в тъмнината... Какво наказание ни праща вселената?!?
Започнахме с „писалки“, искахме инсулинова помпа, но лекарите още не бяха
приели идеята, че е добре веднага да започнем с помпичка за постоянна
инфузия на инсулин. Искахме най-доброто! Разбрахме, че не всичко е в нашите
ръце, както ни уверяваха. Съобразявахме се с всякакви условности – изискване
за човешки инсулин и строг режим, диети, писалки, липса на информация...
Диабетът ни бе взел много - спокойствието, съня, силата! Бяхме в бездна...
Инсулинови помпи имаше на нашия пазар, но те струваха скъпо и нямахме
ничия подкрепа за поставянето им. А толкова искахме Кати да е посвободна. На една среща с майка с дете с диабет с помпа, аз поръчах на Кати
вода, а другото детенце изпи своето топло мляко с какао. Майката само
пусна инсулин през помпичката без да боде детето с писалката. Тогава си
помислих, че нашият момент е дошъл! Има кой да ни помага в началото и
ще се справим! Кати грейна и каза, че иска такава машинка! Време беше да
започнем да побеждаваме диабета!
Вече имах решение - със или без подкрепата на лекарите, аз ще сложа помпа
на детето ми и то ще пие сокчета и мляко с какао, както го направи другото
детенце!
След няколко дни намерих в интернет сайт обява за продажба на инсулинова
помпа – обадих се веднага и още вечерта бяхме в дома на едно семейство на
дете с диабет. Оказа се, че са съседи, живеехме в един квартал. След седмица
вече имахме тази помпа поставихме я, четяхме денонощно, плачехме с баща
ѝ когато усетим, че тя спи.
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Така минаваха сезоните – беше студено, после цъфтеше, капеха тежки листа
по есенно време, но чакахме лятото... Онова лято, което щеше да върне смеха
на всички ни, тогава, когато зелените поля ще радват очите ни, а музиката
на морето ще се слива със смеха ни...
Рискувахме професиите и кариерите си. Аз бях автор, водещ и режисьор в
телевизия, баща ѝ беше оперен певец, който пътуваше с чужди състави по
света. Зарязахме това, което обичахме, защото знаехме, че няма нищо поважно на света от нашето Кати!
И нищо вече не беше същото! Но продължавахме да се борим заедно!
Семейството е велика сила – родителите, баба, дядо, сестра ѝ, а вече имаше
и малък племенник... Заслужаваше си всяка секунда от борбата!
В детската градина отказаха да се грижат за нея и трябваше да стоя
наблизо в уговорените два часа, в които тя можеше да е там, сред децата.
Някои от родителите, незнаейки нищо за състоянието на Кати, избягваха
контакта с нея от страх да не се заразят и техните.
Започна битка, битка за приобщаването на детето ни в социалната среда
и здравословното и отглеждане в детската градина. Включих се в една от
листите за парламентарни избори с цел да мога да помогна на всички като
мен – родител на дете с диабет, но политиците просто използваха проблема.
Аз не се предадох и продължих да търся начини – не може да няма. Баща ѝ ме
подкрепяше и в моментите, когато аз бях заета с ангажименти навън, той
беше стожерът в къщата.
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Детето постигна добър контрол. Захарите бяха овладени, приехме, че това
е състояние за цял живот и ежевечерните молитви на малкото момиченце,
отправени към звездичките за излекуване полека-лека разредиха. Имахме и
всяка вечер пет минутка за разговор за диабета. Кати пееше, ходеше на
танци, рисуваше. Семейството се поуспокои. И тук диабетът показа едно
от компромисните си положителни страни – направи ни още по-сплотени,
силни и споделени! Правехме всичко заедно, увеличихме многократно
доверието между нас и показахме, че нищо не може да ни събори!
Аз имах организация, която бях създала преди години за културен обмен.
Пререгистрирах я и започнах да работя за децата и родителите на деца с
диабет. Дори за кратко работих и като учител, за да усетя нагласите към
„хроничните деца“.
Кати расте и хубавее. Сега е порасналото ми малко момиченце, което
жъне успехи в училище съвсем безапелационно. Успехът й е пълно отличие,
мотивирана е, добра е, талантлива. Тя е моята радост и гордост! Диабетът
я направи силна и независима. Тя има максима, която гласи, че трябва да си
умен и силен, за да си успешен. Затова успехът е нейната сила и вяра.
Покрай всички тези срещи, обучения, лагери, събития, ние срещнахме много
позитивни и здравомислещи хора, които станаха наши приятели, а Кати
разбра, че не е сама. Така се сформира едно общество, което рамо до рамо
върви по трънливия и болезнен до кръв житейски път.
Открихме нови хоризонти с инсулиновата помпа, сензора и затворената
система, наречена AAPS, открихме, че светът е малък за добрите хора
и постиженията в технологиите. Разширихме приятелския си кръг и
общността извън пределите на страната ни.
Пътуваме заедно, обичаме да се забавляваме и да се срещаме с приятели,
веселим се и си създаваме поводи за празник. „Диабетът не ни спира“ –
това е нашето мото и под него свършихме много работа, полезна за много
семейства като нас. Направихме изложба в Парламента, говорихме за
нуждите ни, помагаме на който, както можем. Силни сме!
Навън не е зима и кукерите не обикалят града, навън е лято и е горещо.
Пиратстваме по гребена на вълните в поредното ни общо приключение,
навън просто грее слънце...
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Росица Пандова-Йовкова,
майка на Катерина Йовкова
На колко години сте:
На 50, Катерина е на 12 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Мениджър, Кати е ученичка.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
„Диабетът не ни спира“.
Какво ви определя най-точно като личност:
Коректност, лоялност, амбиция.
В какво вярвате:
В развитието на технологиите.
За какво мечтаете:
Намирането на истински лек.
Коя граница не бихте прескочили:
Без граници.
Ограничава ли ви диабета:
Ограниченията не са в полза
на добрата компенсация.
Какво е за вас той:
Неканен и ненужен гост.
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Урок по любов
Автор: Ивана Лазарова

Кой съм аз?
Аз съм добър и верен приятел, уважавам хората, които ценят времето,
прекарано с мен. Аз съм чувствителна натура, която обича да чете, да
пътува, да слуша хубава музика.
Кога и как започна моята история с диабета?
Баба беше забелязала симптомите, предхождащи заболяването. През
лятото бях при нея в Бургас, бях отслабнала драстично, което радваше
всички, защото бях по-пълничко дете, но навързвайки другите симптоми,
картинката беше започнала да й се изяснява.
Самото заболяване установихме на 20-ти юли, помня го ясно, защото
съвпадна с рожден ден на татко. Той беше диагностициран година по-рано и
вече имаше глюкомер, с който измерихме моята кръвна захар, на гладно тя
беше 19 mmol/l. Тогава не знаех какво означава тази стойност, това, което
си спомням е, че близките ми бяха силно разтревожени и притеснени.
Кои бяха най-трудните моменти в нея?
По-стресовите периоди бяха тези, когато сякаш въпреки всички усилия,
кръвната захар не се повлиява. Още по-стресиращо е това, че върху
спокойствието си основно аз имам контрол. Да, обаче, когато ти се завърти
центрофугата с лоши и мрачни мисли, стрес, висока захар, хич не ти е до
спокойствие или контрол върху мислите и това е много неприятно.
Като дете се чувствах повече виновна отколкото разбрана, когато не
успявах да контролирам нивата на кръвната си захар и гликиран хемоглобин.
Чувствах се много често като абсолютен провал по отношение на здравето
си. Ето това е нещо, което задължително трябва да бъде променено в
лечението на диабет тип 1 при децата - отношението на лекарите спрямо
децата.
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Кои бяха най-вдъхновяващите?
Дядо приемаше хапчета, но промени лечението си с инсулинова писалка, след
като и аз бях диагностицирана. Спомням си, че това за мен беше от голямо
значение, сякаш аз му бях помогнала да подобри своя контрол и начин на
живот. На по-късен етап срещата и личното познанство с Боян Петров
беше изключително важно за мен.
Кой беше до мен в това пътешествие?
Моето семейство и най-близки приятели.
Как ме промени диабетът?
Смятам, че диабетът ме направи стойностен, зрял и отговорен човек.
Макар понякога да съм податлива на тревогите си, винаги търся красивото
и знам, че дори в най-трудните ми моменти има нещо, за което да съм
благодарна, най- малкото това, че съм жива. Ако се чувствам зле, старая се
да не се укорявам за това. Такова е, каквото е. Колкото време е необходимо,
толкова. Знам, че ще мине.
Какво ми взе?
Това, което ми отнема понякога по много
неприятен начин е спокойствието и
доброто настроение. При висока
захар усещам, че съм много поподатлива на мрачни и страшни
мисли, има моменти, в които
единственото, което мога
да правя, е да плача.
Сякаш
високата
захар
ме държи в едно ужасно
състояние, в което ми
е черно и страшно, и
цялото ми тяло се
усеща като ранима и
с в ръ хч у в с т в и т е л н а
тъкан.

И какво ми даде, на какво ме научи?
Диабетът ми е дал много - научил ме е да бъда отговорна, да се грижа за
здравето си, да се интересувам, да чета.
Не ме спира да бъда активна, да излизам, да общувам пълноценно.
Ограничи ли ме, как?
Не, не бих казала, че ме е ограничил. Не ме е спирал да следвам мечтите си да пътувам, да работя, да танцувам, да бъда сред приятели и да правя това,
което ме прави щастлива.
Единственото ограничение идва от факта, че без инсулин и глюкомер не
мога да тръгна никъде, както и че преди тренировка трябва да планирам
колко инсулин съм сложила и какво ще ям, за да не изпадам в хипогликемия,
а впоследствие захарта да е реактивна, тъй като това винаги много ме
изтощава.
Но не гледам на тези два примера като ограничение, а по- скоро като една
допълнителна отговорност, с която така или иначе съм свикнала до такава
степен, че, ако ми бъде отнета, би ми било странно и непривично.
Кои хоризонти сега (не) са пред мен?
Не смятам, че има такива, които не са пред мен конкретно заради даибета.
Тези, които стоят пред мен, са тези, които сама си определям, но на първо
време завършване на бакалавърска степен, магистратура, пътувания,
семейство.
Знам ли, често си правим планове, а животът ни изненадва и пренарежда
приоритетите ни, но впоследствие се оказва, че всичко ни е подредил по найдобрия възможен начин.
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Какво искам да кажа на хората с диабет?
Да говорят открито за начина, по който се чувстват. При нас това да
покажем слабост е проява на истинска смелост.
Да оставят чуждите очаквания и да следват собственото си спокойствие и
удовлетвореност от живота. Всичко можем, но е хубаво и да не забравяме, че
сме човешки същества и имаме нужда от почивка.
Има моменти, в които диабетът изисква много търпение, много усилия,
много жертви и пак не е достатъчно, но нека подхождаме винаги с любов и
разбиране към себе си и да не се укоряваме, когато нещата не се получават
от първия път.

ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Ивана Лазарова
На колко години сте:
22 години
Къде живеете:
София, България
Какво учите/работите:
Уча история и философия. Това, на което искам да се посветя в
бъдеще е психология и в частност работа с децата с диабет, тъй
като са ми до болка познати всички етапи и емоции, свързани със
заболяването. В момента работя като медицински секретар в
частно болнично заведение, в работата си харесвам контакта с
хора и това, че на практика мога да помогна, а и също познанията,
които получавам всеки ден.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
„По пътя“ от Джек Керуак, „Сестри“ от Даниел Стийл, „С мисълта
за края“ от Катрин Маникс/ Streets of Philadelphia, Bob Dylan/ „В
три думи мога да обобщя всичко, което съм научил за живота:
Той продължава.“ Робърт Фрост/импро театър, дълги разходки
в парка
Какво ви определя най-точно като личност:
Усмивка, сълзи, разбиране, човечност, грижа, човек
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В какво вярвате:

ЛЕКСИКОН:

Вярвам, че да си говорим откровено за диабета и живота с диабет и
всичките
негови страни, чудатости и трудности е единственият начин
Как
се казвате:
да променим залегналите до болка схващания, че диабетът е “състояние,
Ивана Лазарова
с което се живее”, “мериш, слагаш инсулин и това е”, “нищо страшно
няма,
просто
трябва
На
колко
години
сте: самоконтрол и дисциплина”. Да, така е, живее се,
но тук въпросът не е дали, а как се справяме, когато стане непоносимо
22 години
трудно, когато въпреки всичко, което правим изрядно, стойностите на
кръвната
захар отново литват в небесата. Да говорим откровено и да
Къде
живеете:
не се страхуваме от тези моменти на слабост, защото с благопожелания
София, България
като “добър контрол” и “спокойствие, всичко ще бъде наред” не стигаме
много далеч...
Какво
учите/работите:
Регионален
застрахователен представител
За
какво мечтаете:
В личен
план мечтая
да извървя прехода Ком-Емине, както и отново
Коя
е любимата
ви книга/песен/мисъл/хоби:
да измина Камино. Мечтая да завърша психология и да се посветя на
Фантастична светлина - Тери Пратчет, Guns and roses работата с деца с диабет. Мечтая да издам стихосбирка, мечтая да
Knockin on heaven’s door
напиша книга за живота и преживяванията ми с диабет.
Какво ви определя най-точно като личност:
Коя граница не бихте прескочили:
Каквато и самооценка да дам ще е грешна
Не бих споделила това, което ми е доверено от някого (приятел, близък)
без
значение
как се развият отношенията за в бъдеще. Не бих злословила.
В
какво
вярвате:
Вселената и човешката
глупост са безкрайни, но за първото не съм сигурен
Ограничава
ли ви диабета:
Напротив!
Смятам, че съм постигнала вече и някои неща, които дори и
За
какво мечтаете:
човек без диабет би се затруднил да направи. През септември сбъднах
Среща с Майкъл Джордан или Йордан Йовчев
своята мечта - извървях пътя Камино сама, изминах 900 км. с раница на
гръб,граница
усмивка не
и диабет.
няма да забравя това преживяване и всички
Коя
бихте Никога
прескочили:
прекрасни хора, с които се запознах по пътя. Живея активно, спортувам,
Няма такава
обичам да бягам. Да, по-трудно е от гледна точка на напасване на
инсулинов прием,
натоварване, но си казвам - „Използвай това,
Ограничава
ли вихрана,
диабета:
което имаш, докато го имаш - здраве, дух и не унивай, винаги може да
Да
бъде по-зле.“
Какво е за вас той:
Какво е за вас той:
Поредното препятствие
Предизвикателство
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Не губете надежда
Автор: Мая Даневска

Кой съм аз?
Аз съм Мая, майката на осемгодишната Лора. Заедно живеем в град Троян.
Кога и как започна моята история с диабета?
Всичко започна по време на лечението на инфекция на пикочните пътища,
получена след посещение на басейн. Тогава се появи захар в урината.
Нивата на кръвната захар в този момент бяха в норма, но около месец
след това, при повторно изследване на кръвната захар, тя вече беше извън
нормата. Гликираният хемоглобин също беше висок и при постъпването
ни на 16 август 2013 г. в болницата в Плевен доц. Чайка Петрова постави
диагнозата.
Кои бяха най-трудните моменти в нея?
Ясно е, че за нас родителите и поставянето
на тази диагноза беше истински кошмар,
но се наложи бързо да преодолеем
първоначалният шок и да се
научим да се справяме, колкото
и да е трудно. Фактът, че се
случи на толкова малко дете,
само на 2 годинки, което не
можеше да разбере какво
става и защо всичко се
промени – меренето
на кръвната захар,
поставянето
на
инсулин, беше ужасен.
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Кои бяха най-вдъхновяващите?
В този момент в Троян се запознахме
със семейството на едно по-голямо
момиченце – Мила, което вече пет
години живееше с диабет и се справяха
чудесно.
Те ни дадоха кураж и надежда, че и ние
можем да се справим и всичко с детето
ни ще е наред.
Кой беше до мен в това пътешествие?
През тези почти шест години до нас бяха
лекарите.
През първите три се справяме с помощта на доц. Чайка
Петрова, а през последните - с д-р Ирина Халваджиян.
Как ме промени диабетът?
........................................................
Какво ми взе?
Лиши я от възможността да посещава детска ясла и детска градина.
И какво ми даде, на какво не научи?
Надявам се и вярвам, че я е научил да бъде по-дисциплинирана и по-отговорна.
Ограничи ли ме, как?
Не, не ме ограничи.
Кои хоризонти сега (не) са пред мен?
Обучението в училище, пеенето и танците.
Какво искам да кажа на хората с диабет?
Не губете надежда!!!
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Лора Даневска
На колко години сте:
8 години
Къде живеете:
В град Троян
Какво учите/работите:
Ще бъда ученичка във втори клас.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
„Патиланско царство”
Какво ви определя най-точно като личност:
Принцеса
В какво вярвате:
Дядо Коледа и във Феята на зъбките.
За какво мечтаете:
Да стана полицайка.
Коя граница не бихте прескочили:
............
Ограничава ли ви диабета:
Не
Какво е за вас той:
Нещо с което живее,
макар и по-сложно.
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Как станах по-специален
Автор: Йоан Христов

Кой съм аз?
Йоан Христов
Кога и как започна моята история с диабета?
На 17 април 2018 г. научих, че имам диабет тип 1 в болницата.
Кои бяха най-трудните моменти в нея?
Най-трудните моменти бяха поставянето на абоката и мисълта, че искам
да оздравея и да съм като другите.
Кои бяха най-вдъхновяващите?
Първият лагер в Чепеларе и намиране на много нови приятели.
Кой беше до мен в това пътешествие?
Мама беше до мен.
Как ме промени диабетът?
Станах по-специален и силен.
Какво ми взе?
Взе ми нещо - станах по-различен от моите приятели.
И какво ми даде, на какво ме научи?
На самостоятелност и отговорност. Имам много нови приятели с диабет.
Ограничи ли ме, как?
Не, но понякога искам да не се бода и да не си слагам инсулин.
Кои хоризонти сега (не) са пред мен?
Да бъда здрав и да нямам усложнения. Да успея в живота.
Какво искам да кажа на хората с диабет?
Че нищо не се променя и трябва човек да е силен.
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Йоан Христов
На колко години сте:
На 10 години съм.
Къде живеете:
Живея в град Димитровград.
Какво учите/работите:
Уча в ОУ „Алеко Константинов” и ще съм в 4 клас.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Да играя футбол.
Какво ви определя най-точно като личност:
Да бъда смел и добър приятел.
В какво вярвате:
Вярвам, че ще имам много нови приятели и ще се
подобри лечението на диабета за бъдеще.
За какво мечтаете:
Мечтая да ми купят куче.
Коя граница не бихте прескочили:
Не бих прескочил границата да стана
лош човек и да предам мой приятел.
Ограничава ли ви диабета:
Не мога да ям всичко, което ядят моите
приятели и трябва да си следя захарта
и да си слагам инсулин.
Какво е за вас той:
Болест
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Живот на въпреки
Автор: Гергана Богданова

Аз съм Гергана Георгиева Богданова от град Ловеч. С диабет тип 1 съм от пет
години. Неканеният гост се вмъкна в нашия дом незабелязан, но променящ
ме - бях видимо отслабнала, но с повишен апетит, жажда, често уриниране
и посещение на тоалетната нощем. Виждах замъглено, бях уморена и ми
липсваше желание за игра.
Историята започна преди пет години, когато бяхме на семейна почивка,
и се наложи да се приберем, за да ми се направят изследвания. До вечерта
бях диагностицирана с диабет тип 1 и бях приета в болница, където ми
поставиха система с инсулин. Това бяха най-трудните дни за мен и моето
семейство. Животът ни бе обърнат на 180 градуса буквално за часове.
Трябваше да приемем фактите и бързо да се научим как
да се справяме с новата ситуация.
Най-вдъхновяващите моменти през
цялото това време за мен бяха
и
остават
срещите,
които
провеждаме Асоциацията на
децата и младите хора с
диабет, чийто председател е
Ели Котова. Това са нашите
най-прекрасни дни, всички
деца сме заедно, учим се
един от друг, говорим
си за здравословното
хранене и трудностите който срещаме.
Това е вдъхновение
не само за нас, но и за
нашите родители,
които също имат
нужда да са заедно.
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Това е едно училище за родители и деца под зоркия контрол на Котова.
В това пътешествие с мен винаги е мама. Тя ме научи от две годишна как да
вървя напред и да се справям с трудностите. Научих се да познавам цифрите
на глюкомера за първи път на три години, а на четири вече поставях сама
инсулина си, за което получих награда колело и грамота от Асоциацията за
най малкия диабетик, справящ се сам с диабета в градината.
Другият човек, който беше до мен и облекчаваше мама, беше моята
медицинска сестра Петя Ангелова.
За нея мама казва, че е ангел и е единственият й заместник. Тя беше
неотлъчно до мен четири години. И раздялата ни, след като завърших, беше
доста тежка.
В това пътешествие сме много - всички деца и родители от асоциацията
сме заедно, за да се учим да живеем не заради, а въпреки диабета, както е и
мотото ни.
Диабетът не ме промени, от както се помня живея с него,
мъча се да сме близки, да се сливаме в едно, въпреки
че понякога съм бясна.
Взе ми най хубавото от детството бобените, близалките, тортите по
рождените дни и вечната дилема
кога и колко инсулин трябва да
сложа.
Но ме научи на дисциплина,
самоконтро, съпричастност,
отговорност,
режим
и
не
на
последно място - на
здравословно хранене.
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Що се отнася за ограниченията, които срещам с диабета, досега проблемите
ми бяха само при откриването му.
След като ме изписаха от болницата и трябваше да се върна на детска
градина, директорката съобщи на родителите ми, че не желае аз да съм
вече там, тъй като не била специализирана и нямало кой да се грижи за мен.
Медицинската сестра не била обучена как да се справя с деца като мен, пък и
нямало закон, който да я задължи да го прави.
Мама имаше големи проблеми с намиране на градина и борба с директори,
докато не откри пътя, по който да продължим напред. Докато не намерихме
леля Петя, която ме прие присърце, и се грижеше за мен въпреки всичко с
любов и всеотдайност, а мама вече беше спокойна, за да работи.
Сега ми предстои тръгване в първи клас и тук проблемите тепърва ще
започнат.
Това, което искам да кажа на всички хора с диабет, е да не се отказват
при всяка трудност, да я преодоляват с високо вдигната глава, а когато е
трудно, да си спомнят за нашия вдъхновител Боян Петров. Както и за нашия
девиз - че успяваме не заради, а въпреки диабета.
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Георгиева Богданов
На колко години сте:
На 7 години
Къде живеете:
В град Ловеч
Какво учите/работите:
Септември ще бъда ученичка в първи клас на ОУ Васил Левски в Ловеч.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Любимата ми книжка е Историите на Стефи, обичам игрите
на вън и срещите с приятели.
Какво ви определя най-точно като личност:
Моят характер и това, което се боря да постигна.
В какво вярвате:
Вярвам в това, че един ден ще има лечение за диабета
За какво мечтаете:
И мечтата ми да живея без диабет ще се сбъдне.
Коя граница не бихте прескочили:
Границата, която не бих прескочила, е отношението ми
между хората и любовта към семейството ми.
Ограничава ли ви диабета:
Диабетът ме ограничава само в някои случаи. Аз се боря да му
докажа, че съм по-силна от него.
Какво е за вас той:
Надявам да продължа пътя си, обградена все така от грижите на мама,
добри учители и приятели.
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Научи ме на контрол
Автор: Димитър Пръвчев

Кой съм аз? - Димитър Пръвчев
Кога и как започна моята история с диабета? - Имам диабет от 6 години.
През 2013 година ме диагностираха във Варна в болница „Св. Марина“.
Кои бяха най-трудните моменти в нея? - Може би в началото, докато свикна
с начина ми на живот.
Кои бяха най-вдъхновяващите? - Всички моменти са ми вдъхновяващи.
Кой беше до мен в това пътешествие? - Моето семейство.
Как ме промени диабетът? - Благодарение на диабета се научих да
контролирам храната, спорта, здравето и живота си. По друг начин не съм
се променил.
Какво ми взе? - Не ми взе нищо.
И какво ми даде, на какво не научи? - Това, което ми даде е отговорност и
контрол. Научи ме, че трябва да се храним, за да живеем, а не да живеем, за да
се храним. Научи ме да предпочитам здравословната храна пред вредната.
Ограничи ли ме, как? - Да, ограничи ми храната.
Кои хоризонти сега (не) са пред мен? - Всички хоризонти са пред мен. Няма
нещо, което да не мога да направя! Ако имам желание и воля да покорявам
хоризонти, диабетът не би ме спрял.
Какво искам да кажа на хората с диабет? - Това, което и на мен ми казаха,
когато получих диабета: Това не е болест, ти не си болен! В чантичката ти
няма да има цигари или наркотици, ще има писалка с инсулин! Не се отчайвай,
не си сам!
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Димитър Пръвчев
На колко години сте:
17 години
Къде живеете:
Карнобат, България
Какво учите/работите:
Уча в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Хобито ми е да играя футбол и да карам мотор.
Какво ви определя най-точно като личност:
Като личност ме определя преди всичко моят характер, моите
приятели и обичта ми към спорта.
В какво вярвате:
В доброто
За какво мечтаете:
Да се развия във футбола
Коя граница не бихте прескочили:
Да пуша цигари, да употребявам наркотици, и да извършвам престъпления.
Ограничава ли ви диабета:
Не
Какво е за вас той:
Отговорност, контрол и
начин на живот.
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Диабетът като учител
Автор: Лиа Генчева

Казвам се Лиа, скоро ще навърша 16 години и уча в София.
Ще ви разкажа как започна всичко за мен.
Беше много горещ ден и аз бях навън с приятели, когато започнах да усещам,
че нещо не е наред. Беше точно времето около Великден. Бяха почивни дни и
аз стоях при баба и дядо, а знаете, че когато сте при баба, тя прави всичко
възможно да ви даде колкото може повече храна.
Започвах да се чувствам все по-зле и губех много килограми. Върнах се в
ежедневието си, към училище, но вече не само аз забелязвах, че нещо не е
наред. Отидохме на лекар и тогава всичко стана ясно. Бях
изплашена и не знаех как да реагирам, но това беше
за кратко. Влязохме в болница и си казах, че няма
да плача, защото не помагам на никого с
нищо.
Имало е доста трудни моменти,
всъщност
всеки
ден
има
затруднения, но може би найтрудното вече е преминало
- а то е да се научиш да
живееш с това състояние,
както и семейството
ти. И да се справяте
заедно.
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Вдъхновяващи моменти определено
има. Фактът, че се учиш на такава
дисциплина, не само защото се налага,
а защото когато го осъзнаеш искаш
сам да го постигнеш.
Започваш да водиш много по-различен
начин на живот и зависи само и
единствено от теб в каква посока ще
тръгнеш. Може да имаме ограничен избор,
но все пак го имаме. Насърчаващо е, когато
виждаш, че не си единствен и има толкова
много хора като теб и са готови да ти помогнат.
Подкрепата е изключително важна в тези моменти.
От началото в болницата до днешния ден до мен винаги неотлъчно са били
моите родители и се справяме заедно. От гледна точка на един тийнейджър
понякога нямаме общ език, но накрая намираме изход от ситуацията.
Приятелите ми също са до мен, затова никога не съм се чувствала
дискриминирана, че имам някакъв проблем. Те винаги са ми помагали и са били
загрижени, когато е имало нужда.
Диабетът като много нежелан във всяко семейство променя нещата изцяло.
Не само на дадения човек, а на всички около него. Всеки се пита защо аз, но
докато си задаваме този въпрос, ако погледнем от позитивната страна,
той ни учи на добър контрол, да слушаме тялото си, да го изучаваме и да
знаем от какво се нуждае във всеки един момент.
И освен това сплотява хората, отново защото се налага, но и това също е
нещо хубаво.
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Диабетът ми е взел пълната свобода да мога да правя, каквото искам и
това понякога е много ограничаващо и нечестно, защото всеки иска това
безгрижие на останалите хора.
Но както вече казах, той ми е дал много уроци. Най-вече да слушам тялото
си, да имам здравословен начин на живот, да имам контрол и постоянно да
научавам нови неща.
Има неща, които сега не мога да правя заради състоянието ми, но пък
откакто се случи, имам огромното желание да се занимавам с медицина,
което преди дори не ми е минавало през ума.
На хората с диабет искам да кажа, че не трябва никога да се отказват от
мечтите си, като мислят, че това ги спира, защото не е така.
Ако вярваш в нещо няма какво да те спре. Това е едно изпитание, с което
е нужно да се живее, но не е фатално и вярвам, че ще се намери начин да
изчезне и да се излекува.
Всичко е възможно и най-доброто предстои.
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Лиа Генчева
На колко години сте:
15 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Национална финансово - стопанска гимназия
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Танци
Какво ви определя най-точно като личност:
Борбена и съчувстваща
В какво вярвате:
В доброто
За какво мечтаете:
Че някой ден ще има лек за диабет.
Коя граница не бихте прескочили:
............
Ограничава ли ви диабета:
Да
Какво е за вас той:
За мен диабетът е учител.
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Моят „съвместен живот“ с диабета
Автор: д-р Адриан Стоев

Казвам се д-р Адриан Стоев и вече 45 години имам диабет тип 1. В началото
на 1994 година бях на спортен лагер по ски бягане в Боровец. Там се разболях
от тежък грип с много висока температура. След месец започнах да пия
много вода, да ходя често до тоалетна и ме изследваха за диабет. На 21
март постъпих в Детската ендокринология при проф. Мария Дамянова
(тогава още доцент) с кръвна захар около 35 ммол/л. и кетоацидоза. Веднага
започнаха да ме лекуват с инсулин – бърз и бавен, обясниха ми какво е
диабетът, какво мога и какво не трябва да ям и да правя.
Няма да забравя как на втория ден в болницата стоях около 2-3 часа пред
отворена кутия с шоколадови бонбони – гледах я, умишлено си калявах волята
и не хапнах нито един! След това повече от 10 години избягвах напълно
да ям сладки и неподходящи за диабета храни освен при хипогликемия. В
болницата престоях около 3 месеца – в детското отделение дори идваха
учители при нас и така завърших 7 клас. Помня, че веднага след това леля
ми ме заведе на консултация във Виена - при най-добрия детски ендокринолог
в Европа. Платихме 70 долара, но лекарят ни заяви, че ходенето там е
било излишно, защото в България работи една от найдобрите негови ученички – проф. Мария Дамянова,
при която
аз се лекувах в началото.
Благодаря на всички лекари, които са ме
лекували през годините!
Още в началото приех диабета
като гост в живота си и
започнах да чета всичко за
него, спазвах указанията
на
диабетния
екип,
правих консултации с
различни специалисти,
спортувах
редовно.
Моите
родители
винаги са се грижили
да живея и да се
храня здравословно,
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да спортувам, да се изследвам при
различни специалисти по проблемите
на диабета и неговите усложнения.
Продължих да уча, да играя с децата,
да спортувам, да свиря на китара и да
пея, да уча немски, да чета за всички
новости в лечението на диабета.
Постепенно
станах
самостоятелен
– ходех по лагери, бригади и екскурзии
със съучениците си, което ми помогна
бързо да намирам изход от всякакви трудни
ситуации - с диета, поставяне на инсулин,
излизане от хипогликемии и др. Налагало ми се
е да се крия в тоалетните на влакове, самолети и
в строежи – за да си поставя инсулина, хората ме мислеха
за
наркоман, импровизирал съм с храненето, когато е нямало нищо подходящо.
Завърших математическа паралелка в 22 ЕСПУ „Г. С. Раковски“ в София със
сребърен медал и можех да стана един от първите програмисти в България,
но заради диабета предпочетох да се занимавам със спорт и постъпих в
Спортната академия. Там спортувахме много и често имах хипогликемии,
които гледах да овладявам навреме! В НСА наред с ученето се занимавах с
джаз-балет, бях и солист на вокално-инструменталната група.
След като завърших Академията отново с отличен успех, работих около
3 години в Комсомола, като отговарях за спортните и туристическите
мероприятия и инициативи сред младежите, учениците и студентите в
един столичен район. По това време се ожених за много добро момиче и се роди
първото ни дете. Това бяха два нови много щастливи стимула в моя живот,
които ме направиха още по-отговорен към здравето, към семейството и към
хората! В „съвместния ми живот с диабета“ винаги са ме подкрепяли моите
родители, особено съпругата ми, децата ми, приятелите ми, лекарите ми,
всички диабетни екипи, всички мои колеги в работата и в обществената ми
дейност. Благодаря на всички!
В средата на 80-те години спечелих конкурс за редовен асистент в НСА. През
1991 г. защитих и докторска дисертация, трябваше да започна работа там,
но точно тогава бе въведен мораториум за назначаване във ВУЗ и започнах
работа като учител по физическо възпитание. Тогава се роди второто ми
дете, което беше още една голяма радост и стимул за мен. Постоянните
ми контакти с децата в училище винаги ме стимулират и ме изпълват с
оптимизъм и допълнителна енергия!
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През 1990 година група от видни лекари, пациенти и симпатизанти под
ръководството на проф. Никола Колебинов създадохме „Българска асоциация
диабет“ (БАД). Ние с д-р Диляна Янкова (редактор на вестник „Диабет“)
бяхме включени в Комисията за връзки с обществеността и медиите.
След това, под ръководството на д-р Елена Върбанова (ръководител на
Диабетен център „Св. Лука“ в София) създадохме и първото софийско
диабетно сдружение „Форум – Диабет“. В тези организации се събирахме все
относително млади хора и работехме всички заедно за хората с диабет в
България, както и обменяхме ценен опит в живота си с него.
Оттогава вече 29 години работя като общественик, а няколко години бях и
председател на тези две организации. Като такъв съм внесъл стотици писма
в МЗ, МТСП, НЗОК, НС, в които настояваме за увеличаване на тест-лентите
за самоконтрол на диабета, за гарантиране на постоянно качествено
обучение на хората с диабет през целия им живот, за акцентиране на
профилактиката на диабета и неговите усложнения, за осигуряване на
всички най-съвременни инсулини, медикаменти и консумативи за лечение на
диабета и неговите усложнения, за въвеждане и ефективно използване на
данните събрани в Национален диабетен регистър и т.н. Многогодишният
ми опит в тази разностранна обществена дейност ми дава основание
да твърдя категорично, че само всички заедно с обединените усилия на
основните пациентски, лекарски, съсловни, родителски организации, както
и на международните ни партньори, медиите, фармацевтичните фирми
и симпатизантите в обществото можем да постигнем нещо по-добро
за хората с диабет в България! Всичко, което сме постигнали до сега
потвърждава тази теза! Това потвърждава напълно девиза на IDF - „Заедно
можем повече!“
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Едни от най-трудните моменти в моя живот бяха дните, когато ми
откриха диабета, а след това - диабетната полиневропатия, диабетната
ретинопатия, няколко тежки и множество средни хипогликемии и
кетоацидози и др. Особено през пубертета диабетът ми беше изключително
лабилен и трудно контролируем - макар че винаги съм се стремял да
спазвам указанията на лекарите и правилата за здравословно хранене и
начин на живот. След като се ожених, диабетът ми леко се стабилизира, но
продължава да бъде лабилен. Преди няколко години ми откриха и бронхиална
астма, която се лекува коренно различно.
Най-вдъхновяващите моменти в моя живот с диабет бяха, когато открих
лентичките за визуално измерване на глюкозата, когато спрях да изварявам
2 пъти на ден своите стъклени спринцовки, когато получих първата си
инсулинова писалка, когато получих първия си глюкомер, когато завърших с
медал гимназия, когато започнах да слагам човешки инсулини, когато проф.
Колебинов ми обеща, че аз ще съм един от първите пациенти, на които
ще се трансплантира панкреас (при първа възможност в България), когато
завърших с отличие НСА, когато се ожених щастливо, когато се родиха
двете ни прекрасни дъщери, когато бях приет за редовен аспирант, когато
защитих дисертация за доктор по педагогика, когато преминах на аналогови
инсулини, когато увеличиха тестовете за самоконтрол, когато ми сложиха,
реинбурсирана от НЗОК инсулинова помпа, когато си закупих първия сензор за
постоянно измерване на глюкозата, когато проучвах системите с отворен
код ААПС, когато си инсталирах Андроид АПС и започнах „затворения цикъл“.
И много други прекрасни моменти!
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Диабетът ме направи изключително отговорен, всеотдаен и мъдър човек,
дисциплинира ме, показа ми какво мога и какво не трябва да правя в живота –
за да живея щастливо, научи ме да работя в екип за постигане на всяка цел в
живота ми. Той ми даде много полезни знания за човешкото тяло, здравето,
здравословния начин на живот и т.н. Заболяването взе малка част от
живота ми, част от мечтите ми, част от спокойствието и безгрижието
ми преди това, но аз не му се сърдя – научих се да живеем заедно. Освен
това заради диабета си не можах да кандидатствам в школата на МВР в
Симеоново и да отида в казармата. В заключение мога да обобщя – каквото
съм си пожелавал в личен план – винаги съм го постигал! Диабетът не ми е
попречил с нищо за това, но естествено винаги съм преценявал внимателно
какво мога и какво не мога да си пожелая реално!
На хората с диабет в България искам да пожелая – никога не се отчайвайте,
бъдете отговорни към здравето си, към себе си и към своите близки, слушайте
лекарските съвети, обучавайте се постоянно, четете много за всички
теми на живота с диабет, следете и използвайте разумно всички новости
в профилактиката, лечението и живота с диабет. Провеждайте редовен
самоконтрол, редовно се занимавайте с достатъчно движения и спорт,
редовно се изследвайте за всички диабетни усложнения – за да ги откриете
навреме и да ги забавите максимално. Винаги се борете активно за своите
права и изисквайте от държавата да ви осигури най-добри възможности
за съвременно лечение, редовен самоконтрол, ефективна профилактика,
здравословен начин на живот и хранене, достатъчно движение и др. Винаги
бъдете заедно и се подкрепяйте един друг и живейте разумно!
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Д-р Адриан Стоев
(доктор по педагогика)
На колко години сте:
59 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Учител по „Физическо възпитание и спорт“ в 21 СУ „Хр. Ботев“.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
‘Тайната доктрина / Химна на България / Докато дишам – надявам се! /
риболов.
Какво ви определя най-точно като личност:
Хуманизъм, дългосрочна визия, колективни усилия,
непримиримост към неправдите.
В какво вярвате:
В доброто в човека и в обществото.
За какво мечтаете:
Да отгледаме внуци и правнуци с жена ми.
Коя граница не бихте прескочили:
Основните човешки ценности.
Ограничава ли ви диабета:
Почти не.
Какво е за вас той:
Школа за щастлив живот
в трудни условия5
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Диагноза различен
Автор: Роберт Караджов

Кой съм аз? - Toзи, дето неприкрито, но и деликатно се боцва сред хора.
Кога и как започна моята история с диабета? - Един ден баба, с една съседка
дойдоха да ме приберат насред голямото междучасие в 6-ти клас. Няма да
забравя състрадателните им физиономии.
Кои бяха най-трудните моменти в нея? - Първата инжекция. Първата
хипогликемия. Хоканиците от чистачката в педиатрията. Бях с обувки, с
които играех футбол по коридорите , а те оставяха черни гумени следи по
балатума.
Кои бяха най-вдъхновяващите? - Отвори ми се свободно време да “работя над
себе си”, както е модерно да се казва днес. Карах БМХ. Стотици радиовръзки,
научих се да запоявам, да прекарвам повече време с кучето си.
Кой беше до мен в това пътешествие? - Разбира се, семейстовото ми.
Понякога то бе и срещу мен, като 16 мегабитова телевизонна игра.
Как ме промени диабетът? - Нямам точна представа. Получих се различен.
Това ми пречи и помага до днес.
Какво ми взе? - Част от увереността. Подводните челни стойки, бънджи
скокове и други неща
И какво ми даде, на какво ме научи? - На внимание към детайлите.
Ограничи ли ме, как? - Налага се да си трая за диабета и инвалидноста,
когато се налага да свърша някоя работа.
Кои хоризонти сега (не) са пред мен? - Да (не) стана пра-дядо
Какво искам да кажа на хората с диабет? - Да се научат да живеят успешно,
как да кажа- щастливо. Тази диагноза е един по-ранен в живота знак, че
нещо, някъде се е объркало. Това в действителност е е прекрасно - дава ти
преднина да излезеш от матрицата.
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Роберт Караджов
На колко години сте:
36 години
Къде живеете:
===
Какво учите/работите:
Уча всичко, което знам, че не знам. Работя всичко, което
харесвам и почти не харесвам.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Тайна.
Какво ви определя най-точно като личност:
Значението на думата “опрeделям” все още не е въведено
според уикипедия, но все пак съм точно аз.
В какво вярвате:
В себе си и в Господ. В любовта.
За какво мечтаете:
За световен мир.
Коя граница не бихте прескочили:
Тази, която ще ми докара
инжекция против тетанус.
Ограничава ли ви диабета:
Вероятно да.
Какво е за вас той?
Бумащина, 200 грама в
раницата и предразсъдъци.
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Да пребориш демоните си
Автор: Георги Мустаков

Казвам се Георги, но името ми няма значение. Аз съм един от милионите хора
по света с диабет, който се радва на хубавите мигове от живота, поставя
си цели, мечтае, благодарен е за всичко, което има и което постига.
Няма да ви отегчавам с данни и клишета, като например - „С диабет се
живее“, ненужно приповдигнато настроение, безкраен позитивизъм и
мотивиращи думи. Щом четете тези редове, това означава, че по някакъв
начин сте се сблъскали с диабета. Ще опитам да ви разкажа част от моята
сладка история и дано вие намерите дори едно изречение или само една дума,
която да ви води по някакъв начин. Ако отскоро сте с диабет – честито!
Сега е моментът да се промените, да преборите демоните си, да оставите
всичко зад гърба си, да се активирате, да се успокоите, да се научите на
всичко, което сте отлагали, да станете отговорни към себе си, да спрете да
се обвинявате и да се заобичате.
Запознах се с диабета сравнително късно – бях на 25 години, а годината
беше 2009. Дотогава живеех активно – танцувах, пеех, спортувах, хранех се с
каквото ми е вкусно. Тогава имах само бегла представа какво са въглехидрати,
мазнини, хормони и т.н. Не отдавах голямо значение на стреса в училище,
университета, на работа. Не умеех да се справям с него, но и не знаех, че
трябва. Просто си мислех, че е нормална част от живота и че всички хора го
преживяват както мен. Една от теориите на докторите е, че след „хроничен
стрес“ и в следствие на „силна уплаха“ (дълга история) съм „отключил“
диабет. Добре – казах си аз – и сега какво?
Тук обикновено ме питат по какво съм разбрал, че нещо се случва. Симптомите
ми бяха като по учебник и вече знаех какво ми е преди дори да се излезли
резултатите от изследванията. Просто обичах да чета материали на
здравни теми и натрупаните познания бързо ме ориентираха.
Приеха ме за Гергьовден с кетоацетоза, 14 кг. по-малко и стойности на
захарта около 20 mmol/l. Сладка история... Стабилизираха ме за около
седмица, дадоха ми първи насоки и наставления, купища бумащина, първата
ми инсулинова писалка и малко инсулин. Тук започна приключението, което
не свършва и до днес.
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На следващият ден след изписването
от болницата трябваше да започна и
нова работа. Явих се в жегата с дълги
ръкави, за да прикрия набодените
и посинели вени, с дрехи, които са
ми станали големи. Изключените
климатици, „защото духат“, също
не помагаха. Носех със себе си половин
писалка с инсулин, който все още не
знаех точно как да дозирам, каша
от информация в главата си относно
диабета и други странични неща около
него. Нямах дори глюкомер. Времето за
адаптация от откриването на заболяването
до връщането към нормалния живот е
изключително кратко. Имаш седмица в болницата,
в която да се научиш, да измерваш захарта си, да се
инжектираш, храниш, следиш за симптоми и спиш по новому. Спираш да
разчиташ на медицинския персонал и цялата отговорност за здравето
ти пада върху теб. За съжаление много хора не го осъзнават или им е поудобно някой друг да носи отговорност за тях и затова разчитат само на
докторите си.
Следващата трудност беше да се преборя с тромавата здравна система,
за да започна да получавам инсулин. На помощ се притече приятел, който
по това време беше безработен и имаше достатъчно време да свърши
всичката административна дейност, докато аз се обучавам на новата си
работа.
Всички доктори ме посъветваха да не се притеснявам да информирам
работодателя, колегите си и изобщо хората около мен за състоянието си.
Други пък ме съветваха да не казвам на работа, за да не ме уволнят. В крайна
сметка се престраших и говорих с изпълнителния директор на фирмата и за
мое щастие той прояви пълно разбиране. Така работих там цели 10 години.
Бях влязъл в режим на обучение така да се каже. Обучаваха ме на работа,
обучавах се как да живея наново, обучавах се как да приема новото ми тяло
и неговите нужди. Наложих си да не падам духом, да не изпадам в отчаяние
и да не се хващам за всякакви сламки, търсейки „Лечението“. Много хора с
добри намерения ми даваха акъл или някоя рецепа за изцеление, веднага щом
разберат, че имам диабет. Тревожното в случая е, че те си нямат никакво
понятие от състоянието и дори не подозираха, че тези рецепти могат да
ме убият или са просто пълна глупост.
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Дойде време да тествам върху себе си точно колко ме ограничава този
диабет. Оказа се, че доста: отиването до магазина беше предизвикателство,
пускането на прахосмукачка и разтребването вкъщи също, разходката до
парка, отиването до работа, а спортуването, танцуването или дългото
обикаляне по магазините бяха немислими. Получавах зверски хипогликемии
на случаен и непредсказуем принцип. Инсулинът, който ползвах тогава,
беше крайно неподходящ за мен, но здравната ни система е такава, че ни
принуждава да го търпим с месеци, докато получим право да ползваме друг,
по-подходящ. Това страшно ме потисна и просто спрях с всичко. Отиването
на работа беше с молитви да не получа хипогликемия в градския транспорт,
хранех се малко, внимателно и със страх. Беше ме страх, защото с храненето
идва и новата доза инсулин, за която не бях сигурен дали е достатъчна или
пък е в повече. Буквално една единица инсулин в повече от правилната доза
ме събаряше в хипо, а една единица по-малко изстрелваше захарите в небето.
Оставих се диабетът да ме контролира, да ме кара аз да се нагаждам по
него. Седнах да чета как се справят другите хора, как живеят, какви трикове
прилагат и това ме накара да взема нещата в свои ръце.
Няма доктор или книга, които да те научат на всички детайли, нюанси и
тънкости. Започнах да прилагам някои от научените съвети и те сработиха!
Започнах всеки ден да си поставям нови цели и да изпитвам знанията и
възможносите си. Повярвах си, че вече контролирам нещата до толкова,
че се присъединих в група по хип-хоп. Почувствах се у дома си. Танцът ми
липсваше. Е, силата и издръжливостта ми бяха паднали значително и след
няколко месеца спрях, защото усещах, че бавя групата, но важното е, че
действах. Бях преминал точката на пречупване.
Реших да пробвам с нещо по-леко, но да не спирам танците. Тук ще вметна,
че съм от музикално семейство. Баща ми се пенсионира в Свервеняшкия
ансамбъл като музикант. Майка ми е хореограф и цял живот се е занимавала
с ансамбли и школи по танци. Заедно със сестра ми сме пораснали при нея в
залата и по сцените. От 11 години има клуб за народни танци, но тъй като
от 13 години живеем в различни градове, няма как да танцувам при нея. Тя
ме насочи към една школа, но с уговорката, че ще започна отначало, за да
нямам толкова голямо натоварване, докато свикна. Опитах се да се държа
като нетанцьор, но не ми се получи. Бързо ме хванаха, че не съм начинаещ
и докато се усетя, вече бях на репетиция с ансамбъла към школата. След 2
репетиции вече бях изкаран и на концерт с тях. Но имах по-добър контрол
над захарта и не се отличавах по нищо от останалите танцьори. С
годините натовареността и сложността в ансамбъла се увеличаваха все
повече, а това водеше до постоянно претоварване. То пък от своя страна ми
създаваше много главоболия като тежки хипогликемии по никое време през
нощта, мъчителни мускулни крампи, които продължаваха с часове. недоспи44

ване и т.н. Въпреки всички усилия за контрол над захарите и останалите
процеси в тялото ми, не успях да прескоча и този предел. Изморих се и започнах
да се предавам. Отново беше време да се оттегля от професионалното
натоварване и да мина към нещо по-спокойно и по-малко рисково за здравето
ми. Но какво?
Тук майка ми отново се намеси и ми предложи да открия филиал на нейния
клуб по танци и да стана негов ръководител. Първоначално бях категорично
против, но след около 6-месечна обработка, успя да ме навие. Каза ми „Ти
знаеш как се преподава и ще се справиш!“. И така в продължение на няколко
години през деня бях финансист, а вечерно време преподавах народни танци.
По това време купих от чужбина и първия си сензор. Досега не се бях радвал
толкова много на джаджа. Появата на такива сензори е съвсем логична и
естествена, имайки предвид в какво технологично време живеем. Телефоните
ни могат да изпратят човек до луната, а една захар ли да не можем да
измерим безкръвно?! Носейки сензора си мислех, че някой някъде се опитва
да направи нещо, за да облекчи живота ни. Следенето на кръвната захар
със сензор ми даде безценно спокойствие. Вече не лягах със страх дали ще се
събудя на следващия ден. Значително се подобри и контрола над захарта,
защото имах възможност да получавам данни на всеки 5 минути и да правя
необходимите корекции навреме. Започнах да си поставям за цел стойности,
които са все по-близки до нормалните граници, но все нещо куцаше.
Инсулиновите писалки не бяха достатъчни, за да ги постигна.
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Срещите с възрастни и деца от нашата диабетна общност ме запознаха и с
инсулиновите помпи. Видях техните добри резултати, свободата на живот
и си казах, че точно от това имам нужда. Лечението с инсулинова помпа не
е толкова нов метод, но незнайно защо на тях се гледа като на технология
от друга галактика. И ето ме един ден отново на обучение, но този път
заради вече монтираната инсулинова помпа. Още едно препятствие за
прескачане, още 1000 неща да запомня и приложа. Струва си! Оказа се, обаче,
че технологията на инсулиновата помпа не е претърпяла кой знае какво
развитие и това беше малко разочароващо. Но! Умни хора с диабет или умни
близки на хора с диабет са се събрали и са написали софтуер, чийто крайна
цел е да имитира човешкия панкреас. В момента към проекта работи голяма
група от програмисти от цял свят. Някой някъде мисли за нас. Надежда за
по-добър живот има.
До тук всичко вървеше добре. Свиквах с новата си придобивка, учех се да
я управлявам и живея с нея. Една вечер обаче, отивайки за репетиция, аз и
моят помощник претърпяхме автомобилна катастрофа. Контузиите ме
извадиха от строя за кратко време, но то беше достатъчно, за да обърне
нещата така, че да се наложи да закрия клуба. Приех го философски и реших
да използвам за себе си времето, което ми се освободи.
Вече имах помпа, сензор, добър контрол, свобода, но в какво да впрегна
енергията си? Исках да ходя на скално катерене, някое бойно изкуство, на
уроци по език, даже два езика, йога, фитнес, пеене... Засега съм подхванал
уроците по пеене, а за останалото предстои да разберем.
Спирам моята сладка история до тук, за да не се превърне в автобиографична
книга, от която никой няма нужда. Дано съм бил полезен, споделяйки някои от
моите преживявания. Понякога си мисля, че много от тези събития нямаше
да се случат, ако не беше диабета. Да, диабетът ми взе някои свободи, но пък
от друга страна събуди едно по-силно и осъзнато желание за живот, извади
ме от инерцията, накара ме да задавам въпроси за всичко, да се уча, да търся,
да съм проактивен и да преоткривам себе си. Срещна ме с невероятни хора,
от които постоянно научавам по нещо.
За финал искам да ви споделя някои изводи от научени житейски уроци: не
изпадайте в крайности (във всички аспекти на думата), не позволявайте
на никого да ви смачква или спира, бъдете любезни, обръщайте всички
трудности на майтап, иначе ще се побъркате. Не спирайте да се учите,
информирате и да се предизвиквате. Не завиждайте, а действайте! Не се
ядосвайте! Тези принципи работят независимо дали имате диабет или не.
Успех!
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Георги Мустаков
На колко години сте:
34 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Бизнес анализатор
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Michael Jackson - Childhood
Какво ви определя най-точно като личност:
Труден съм за определяне. Аз съм умерен циник, опитвам се да бъда реалист,
оптимист в здравословни граници. Често обръщам трудностите в майтап,
иначе ще се побъркам. Не понасям неграмотността, простотията,
самолюбието, арогантността.
В какво вярвате:
Вярвам в доброто
За какво мечтаете:
Мечтите ми всъщност са цели,
които засега постигам успешно
Коя граница не бихте прескочили:
Не бих прескочил границите на нормалните човешки взаимоотношения.
Това го прави малкия човек.
Ограничава ли ви диабета:
Да
Какво е за вас той:
Той е част от мен, която се
надявам някой ден да загубя.
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Диабет под контрол
Автор: Анита Димитрова

Кой съм аз?
Казвам се Ани. Занимавам се с различни неща – работя като асистентпреподавател, доброволец съм във Федерация „Спорт за хора със зрителни
увреждания“ и в „Диабет и предиабет“, а отскоро съм главен координатор
на Европейското първенство по шоудаун, което ще се проведе през 2020 г. в
България. Обичам да танцувам, да се занимавам с градината и да прекарвам
време с племенничката си.
Кога и как започна моята история с диабета?
Моята история с диабета започна през 2009 г. с инфекция в ухото. Мислехме,
че проблемът е там, но аз непрекъснато да се влошавах. В един момент
родителите ми започнаха да обикалят болниците с мен, защото ухото ми
беше възпалено и кървеше. По това време сестра ми вече имаше диабет.
Заведоха и мен при ендокринолог.
Кои бяха най-трудните моменти в нея?
Най-труден беше периодът в интензивното, когато се събуждах за няколко
минути от комата, а майка ми се опитваше да ме храни с банани (доста
дълго време след това не вкусвах банани и солети).
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Кои бяха най-вдъхновяващите?
Когато една година по-късно отпуснаха от НЗОК на мен и сестра ми
инсулинови помпи.
Кой беше до мен в това пътешествие?
Семейството.
Как ме промени диабетът?
Физически, психически, диабетът променя всичко, нищо, че не се вижда.
Какво ми взе?
Не ми е взел много. Малко от свободата.
И какво ми даде, на какво ме научи?
Научи ме на контрол, организираност. Даде ми приятели.
Ограничи ли ме, как?
Не бих казала, че ме е ограничил, просто трябва да се съобразявам с него.
Кои хоризонти сега (не) са пред мен?
Диабетът не ме спира и не ограничава хоризонтите.
Какво искам да кажа на хората с диабет?
Не мислете най-страшното, когато чуете „диабет“, но и не му отпускайте
края. С диабет може да се живее много лесно, но, ако не се контролира, може
да направи много бели в живота ви.
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Анита Димитрова
На колко години сте:
20 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Английска филология/Асистент-преподавател в
Британски съвет.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Тайната градина“/ Paolo Nutini - Iron Sky/Както прекарваме дните
си, така прекарваме живота си (How we spend our days is how we
spend our lives)/Български народни танци.
Какво ви определя най-точно като личност:
Скромен лидер, обичащ природата и свободата.
В какво вярвате:
Вярвам, че хората правим света такъв, какъвто е, и ако не поемем
в друга посока, сами ще го съсипем.
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За какво мечтаете:
Да виждам щастието навсякъде.
Коя граница не бихте прескочили:
Границите в отношенията между хората, които съм си поставила и
мисля за правилни.
Ограничава ли ви диабета:
Не бих казала, че ме ограничава. Само трябва да се съобразявам
с него понякога.
Какво е за вас той:
Изпитаниe
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Да продължиш напред
Автор: Десислава Филипова

Странно нещо е животът. Погълнати от ежедневието - работа, деца,
училище, срещи с приятели, планиране на почивки и още куп нормални неща,
създаваме свой свят, преследваме мечти и се чувстваме щастливи.
И така, ден след ден, времето минава, докато най-неочаквано се случва
нещо... Нещо, което те изкарва от “твоя” свят и те изстрелва в друго
измерение. Преобръща тотално живота ти, променя целите ти, фокусира
мислите ти само в една дума - диабет!
Живеем на морето в красивия град Варна. Казвам се Десислава, майка съм
на Даниел, който от 2011 г. е с диабет. По това време се грижех за нашите
двама сина, докато съпругът ми Филип работеше на кораб и се налагаше да
отсъства по няколко месеца от дома.
Предстоеше заминаване на нашия татко за
тримесечен рейс. В началото на пролетта
нашият по-малък син Дани, тогава на
девет, се разболя от ангина. Нищо
необичайно, случва се на всички
деца и възрастни. Вдигна висока
температура - четиридесет
градуса, болеше го много
гърлото
и
незабавно
посетихме
спешен
кабинет. Изписаха му
антибиотик. Започнахме лечение, но
ефект нямаше. След
два дни посетихме
нашия
педиатър
и антибиотикът
беше сменен с друг.
Подейства!
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Дани се възстанови. През това време
съпругът ми отплава. Дани се върна
към училището и уроците по гайда,
два пъти седмично по график. Всичко
беше както преди, освен изневиделица
появилата
се
жажда,
честото
пишкане, умората и зачервените бузки.
Около три седмици се манифестираха
симптомите. Не беше настинка, все
щеше да премине. Тогава реших да пусна
кръвни изследвания.
Петък сутринта. Съседката ни е лаборант,
чакаше ни рано. Дадохме изследванията и
се разбрахме да се чуем. Не мина много време.
Телефонът звънна! Неканеният гост... Не, не може да
е
истина! Отидохме веднага в детското отделение. Нови пълни изследвания.
Истина е!
Диабет тип 1.
Петък вечерта. Първата инжекция с писалка! Предстоят денонощни
убождания за измерване на кръвната глюкоза, визитации, изследвания и
отново писалка. Всичко това изглежда безкрайно...
Телефонът звъни! Притеснен, че не сме се чули през деня, съпругът ми
трябваше да узнае причината. Тежко е, в гърлото е застанала буца, не можеш
да преглътнеш, ужасно е да заковеш диагнозата, с която трябва да живее
собственото ти дете... Отново страх, рев, отрицание и болка! Семейството
е по-силно от всякога, татко, мама, батко, бабите и дядовците, леля и чичо.
Те са неотлъчно до нас, подкрепят ни и ни даряват с безкрайната си обич.
След седмица в болницата сме си отново у дома. Учим се и се борим.
Приготвяме домашна храна. Храним се по часове, броим въглехидрати, мерим
кръвната захар с глюкомер, не само през деня, но и когато легне да спи... ден
след ден, нощ след нощ!
Върнахме се постепенно в училище и на уроците по гайда. Нашето малко
момченце беше смело и оправно. Печелеше национални фолклорни конкурси,
като индивидуален изпълнител на джура гайда. Започна да тренира плуване.
Не искахме диабетът да ни спира. Търсихме промяната и технологиите.
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На третата година поставихме помпа. Обучавахме се цялото семейство.
Един за всички, всички за един! Съдбата ни срещна с една фея - Хриси от
Варна. Поръчахме сензори за измерване на кръвната глюкоза. Това беше
най-великото нещо на света! Да можеш да виждаш постояно промените
на захарта, да имаш аларма за хипо- и хипер- гликемиите и да не бодеш
постоянно детските пръстчета. Една година след това, през есента на 2016
г., стартирахме системата андроид АПС. Покрай всички нови джаджи се
запознахме с още семейства с диабет. Започнахме заедно да ходим на зимни
и летни лагери, обучавахме се, помагахме си, забавлявахме се. Създадохме
истински приятелства. Понякога се шегуваме, че сме навсякъде из България и
тръгвайки, на път все има приятели на които можеш да разчиташ.
У дома диабетът е част от ежедневието ни. С новите технологии имаме
повече свобода! Щастливи сме, смеем се, планираме ваканции. Дани расте,
превръща се в голям мъж, а АПС ни дава свобода и спокойствие. Предстоят
ни все хубави емоции, абитуриенски бал и кандидат студентски вълнения.
На добър час, мило, наше дете!
С теб сме! Заедно сме по-силни! Диабетът ни срещна с нови приятели, тук и
по света. Технологиите се развиват и променят към по-добро!
Продължаваме заедно, напред!
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Десислава Филипова,
майка на Даниел Филипов
На колко години сте:
43 години, а Даниел е на 17 години.
Къде живеете:
Варна
Какво учите/работите:
Даниел учи в ГПЧЕ ‘‘Йоан Екзарх“.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
‘‘Заедно сме по-силни“.
Какво ви определя най-точно като личност:
Всеотдайност, коректност.
В какво вярвате:
Семейството е сила.
За какво мечтаете:
Диабетът да го няма.
Коя граница не бихте прескочили:
За децата и семейството
няма граници.
Ограничава ли ви диабета:
Вече все по-рядко.
Какво е за вас той:
Неканеният гост.
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Семейството побеждава всичко
Автор: Райна Димитрова

Аз съм Райна Георгиева Димитрова. Родена съм в град Сливница на 8 септември
1953 г. Моята история с диабета започна през октомври 1998 г. Диабетът
се отключи в следствие внезапната смърт на моята майка, която почина
в ръцете ми. Преживявайки силен стрес, не обърах внимание на здравето
си. Когато започнах да усещам съхнене на устата и обливане със студена
пот, потърсих медицинска помощ. Отидох при личния лекар и си направих
изследвания. Тогава се установи, че кръвната ми захар е над нормата – 9,8.
Най-трудните моменти в моята история с диабета, свързвам с времето,
когато не знаех нищо за него, а го носех в себе си. Тогава започна и криза
в семейството ми. Загубата на родител и началото на живота ми със
състоянието „диабет“ бяха съпътствани от още две тежки събития съпругът ми си намери приятелка, а баща ми се разболя. Последва тежка
операция и грижи за него, а диабетът ми се усложни.
Започнах лечение с хапчета и диета (стриктна), но преживяванията около
грижите за баща ми и последвалата му смърт отново усложниха моето
състояние. Същевременно отношенията със съпруга ми се влошиха и през
2005 г. се разведохме.
Благодарение на двамата ми сина, на дъщеря ми, на снахите и внуците,
успях да стъпя на крака и да овладея диабетното си състояние. Децата ме
вдъхновиха да се боря и да вървя напред.
През 2010 г. реших да създам пациентска организация в Сливница. Дейността
на СНЦ „Общинско диабетно дружество - Сливница“ се изразява в приобщаване
на диабетиците от общината към идеите за борба с това състояние и
в същото време се учим как да живеем с него. Слушаме беседи и лекции на
водещи медицински специалисти у нас и чужбина, осъществяваме срещи с
други диабетни органицации от България, Сърбия и Турция. Непрекъснатите
контакти с екипа на проф. Ивона Даскалова от ВМА - София дават
възможност на диабетиците от община Сливница да прилагат ефективни
и модерни методи на лечение и облекчават състоянието на болните. Освен
това дружеството съдейства за организиране на рехабилитация и отдих на
диабетно болните, както и преференции за снабдяване със специализирани
обувки.
През изминалите тежки за мен и за семейството ми години, до мен
неотлъчно беше голямата ми снаха Ваня. Тя изключително много ми
помагаше при организирането на срещи, събрания, при обмяната на опит
с другите диабетни организации от страната и чужбина. Благодарение на
семейството си продължавам напред!
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Райна Георгиева Димитрова
На колко години сте:
66 години
Къде живеете:
Сливница
Какво учите/работите:
Пенсионерка съм
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
„Железният светилник“ от Димитър Талев
Какво ви определя най-точно като личност:
Дейна натура
В какво вярвате:
В доброто и любовта
За какво мечтаете:
За ремонт на Диабетното дружество
в гр. Сливница
Коя граница не бихте прескочили:
Няма невъзможни неща
Ограничава ли ви диабета:
Не ме ограничава
Какво е за вас той?
Работа и ангажименти
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Предай нататък
Автор: Румен Георгиев

Аз се казвам Румен и съм роден в Добрич преди 36 години. Последните 24 обаче
прекарах с диагнозата Диабет Тип 1. Първоначално идеята да си поставям
инжекции с инсулин по 4 пъти дневно ме ужасяваше, но благодарение на
родителите ми и на медицинския екип, ръководен от д-р Йотова, се справих
с този свой страх. Освен множеството игли, в живота ми навлязоха и други
неприятни за всеки млад човек неща, а именно диета, ограничена от към
захари за сметка на повечето зеленчуци, както и невъзможността да
практикувам силови спортове или да употребявам алкохол и ако искате дори
така модерните наркотични вещества.
Да, звучи прекалено тривиално, когато се каже – то всеки трябва да внимава
с диетата си, а когато стане въпрос за алкохол, цигари или други забранени
вещества, то това си е тема табу. Именно в тази тема диабетът ми
помогна изключително много. Когато ми беше предлагано от „готините“
хора около мен, да направим нещо такова, аз си бях измислил един отговор
- „Благодаря, но на мен иглите на ден ми стигат!“. След което изваждах
писалката с инсулина от чантичката си. Физиономиите на неразбиране
и страх, появяващи се на лицата на същите тези „готини“ хора, бяха
незабравими, както и това как веднага се отдръпваха назад.
Поради твърдия ми отказ да употребявам такива неща и слуховете, че аз
вече съм на инжекции, бях избутан настрани от общността на съучениците
си, което насочи вниманието ми към бързо развиващата се сфера на
информа- ционните технологии и най-новата за тогава (втората половина
на 90-те години на 20-ти век) мода - Интернет и още прохождащото
общество на отворения код (Линукс). Това бяха малки общества на хора,
които контактуваха отдалечено. При тях външният вид или заболяванията
нямаха абсолютно никакво значение, защото тогава нямаше снимки към
профилите. Това, което те определяше беше доколко можеш да пишеш
програмен код, да четеш и подобряваш направеното от другите и доколко
позитивно се държиш с останалите в обществото. В Добрич бяхме общо
10 момчета и всяко нагрубяване на друг участник или още по-лошото –
непознаване на новостите в кода можеше да доведе до отлъчването ти.
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Този период ми даде амбицията да
бъда винаги в крак с развитието на
технологиите, като нямах шанс да
се оправдавам с диабета, защото
просто никой не го интересуваше
здравословното
ми
състояние.
Това ме накара да оптимизирам
максимално грижата за здравето си
до степен, при която то е оптимално
и не създава проблеми по пътя ми към
другите цели.
Да! Звучи елементарно да не поставяш
здравето си на първо място, но да не
забравяме, че тогава бях на 14 - 15 години.
Едва след приема ми в едно легендарно за моя роден град
училище - Езикова гимназия “Гео Милев”, аз бях разпознат като инакомислещ
и това мое свойство бе насърчено от учителите ми там. В тази гимназия
напълно разбрах, че диабетът не ме е направил нежелан за обществото, а
ми е дал шанса да търся различното и да не желая да бъда ограничен от
обществените представи за болно дете. Учителите ми подкрепяха всеки
опит за избягване от стандартното и не ми позволяваха нито за миг да се
самоопределям като болен човек.
Дори в един момент, в който почти всичко се беше срутило поради моето
желание да съм повече пред компютърния екран, отколкото в училище,
госпожа Роза Василева каза на родителите ми - „Той е различен и няма да
пречупите желанието му да избяга от ограниченията.“
След тази моя „забежка“ от правия път майка ми - Милена Георгиева, предприе
друга тактика - спря да ми забранява каквото и да е, само ме напътстваше в
желанието да достигна големите цели, които имах пред себе си.
По този начин ми даде много ценния урок, че понякога само с бунт срешу
системата не можеш да постигнеш целта си. Тя не ми забраняваше яденето
на големи количества сладолед, а просто ме караше да измеря кръвната си
захар 1 час след това и когато видех цифрата 22 на глюкомера, то веднага
започнах да се замислям върху последствията.
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А когато започвах да говоря за учене на информатика в университет, тя
веднага ме питаше - „Колко трябва да изкараш на приемния изпит?“. Този
въпрос ме връщаше обратно в реалността, където чистото седене пред
монитора няма да ми изкара оценката и няма да достигна мечтата си. Затова
още в края на 10 клас аз бях взел приемните изпити с резултат, осигуряващ
ми сигурен прием в чуждестранен университет. Именно благодарение на
своята майка имам изградено правило да мисля в дългосрочен план и така
да съм готов за бъдещите неприятности. Това е и може би причината да
работя в застрахователна компания днес.
През 2012 година ми бе поставена инсулинова помпа, а през 2016 г в опит
да открия програма за контролиране на същата тази помпа, аз попаднах
на проекта AndroidAPS и се включих в него. Въпреки че не съм работил като
програмист никога, в този проект аз видях шанс да впрегна технологиите, с
които разполагам, в помощ на ежедневието ми с този нежелан гост. Когато
разработих няколко неща и видях подобрението върху самия себе си и други
хора, които го използват, то мирогледът ми се промени.
Благодарение на този софтуер с отворен код аз се включих в онлайн
движението на хората, които не чакат лечението на Диабет тип 1 да им
бъде предоставено, а сами го търсят и работят за него (#WeAreNotWaiting).
Броят на привържениците на тази теза расте с огромни темпове, защото
всеки може да осъзнае, че, ако помогне с нещо малко като споделяне на опит
за решение на даден проблем, то той предава нататък наученото и това
негово решение може да помогне на много други хора с диабет. Ами, ако тези
хора, на които сте помогнали, също споделят с други своя опит?
Ефектът „предай нататък“ е много силен и емоционално въздействащ
особено в 21 век, когато едно твое съобщение в социалните мрежи може да
бъде видяно от хиляди в рамките на минути.
Редовно се включвам и в годишните срещи и обучения на това общество,
като с радост споделям световните новости, практики и постижения в
използването на технологиите за подобряване лечението на диабета и
улесняването на хората от неговата тежест. Благодарение на тези срещи
аз намирам много нови приятели в България и по света.
“Можем да постигнем неизброимо много, ако се захванем да правим нещо,
вместо да чакаме! А въпросът ми към Вас е: Какво чакате?” - Дейна Люис.
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Румен Георгиев
На колко години сте:
36 години
Къде живеете:
Добрич, България
Какво учите/работите:
Регионален застрахователен представител.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Фантастична светлина - Тери Пратчет, Guns and roses Knockin on heaven’s door.
Какво ви определя най-точно като личност:
Каквато и самооценка да дам ще е грешна.
В какво вярвате:
Вселената и човешката глупост са безкрайни, но за първото не съм сигурен.
За какво мечтаете:
Среща с Майкъл Джордан или Йордан Йовчев.
Коя граница не бихте прескочили:
Няма такава
Ограничава ли ви диабета:
Да
Какво е за вас той:
Поредното препятствие
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Диабетът като мотиватор
Автор: Екатерина Иванова

Аз съм Екатерина Иванова, на 15 години съм и живея в град София. Освен
това съм четири пъти световна и четири пъти европейска шампионка по
кик бокс и таекуон-до. Имам диабет тип 1, откакто станах на 6 години.
Моята история с диабета започна, когато с родителите ми отидохме в
болницата. Лекарите ми взеха кръв и им казаха, че трябва да остана за
известно време там, защото имам диабет тип 1. Аз бях прекалено малка, за
да разбера какво се случва, но по реакцията на родителите ми разбрах, че е
нещо малко по-сериозно.
Първоначално всичко беше изключително стресиращо за всички ни. Като бях
по-малка, имах неописуем страх от игли и спринцовки и за мен беше голям
ужас да си бия инсулин.
Няма да забравя как първия път, когато
трябваше да ми се бие инсулин, ме
държаха сестри, мама и тате, за да
успеят да ми сложат инжекцията,
понеже ритах, бутах, мърдах и
нямаше как иначе да се получи.
Но
с
течение
на
времето видях, че няма
нищо
страшно
и
притеснително, както
и всички около мен.
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След като ми откриха диабет тип 1,
един от най-трудните моменти за мен
беше, когато ми казаха, че трябва да
спра да тренирам. Вече толкова се бях
влюбила в спорта и казах на всички,
че ще направя всичко, само да не ме
спират от тренировки. След като ми
позволиха да продължа, бих могла да
кажа, че тогава бях най-щастливото
дете и оттогава не съм и помисляла
да преставам да тренирам, а напротив искам да ставам все по-добра и да постигам
мечтите и целите си. Поради тази причина бих
могла да кажа, че едни от най-вдъхновяващите
моменти за мен са, когато се кача на стълбичката
и пуснат химна в моя чест. Тогава мога да си кажа: „Да, успях!
Направих го!“.
В това голямо пътешествие, изпълнено с много успехи и падения, до мен
неотлъчно е моето семейство. Според мен, диабетът ме направи много поотговорна, по-всеотдайна към всичко и много по-силна. Никога не бих казала,
че диабетът ми е взел нещо и надявам, се няма ида ми вземе и за в бъдеще.
Диабетът не е нещо, което взима, а точно обратното. Той ни прави все подобри и по-добри. Точно той ми даде повече увереност, сила и отговорност.
Диабетът ме научи на самостоятелност и на това, че никой не може да се
грижи по-добре за теб, отколкото самият ти. Диабетът не е нещото, което
ни ограничава. Ние сами слагаме бариерите пред себе си. Той винаги е бил
нещото, което ми е давало повече сила и смелост във всяко едно отношение.
Тази година за мен беше изпълнена с много вълнения, препятствия и успехи.
Заради това в момента ще се съсредоточа над ученето и се надявам да
започна годината с високи резултати, след което да ги задържа. А когато
дойде периодът на големите състезанията, да представя себе си и България
подобаващо.
Искам да кажа на всички хора с диабет да не се притесняват, да не се крият
и най-вече да не се срамуват от себе си и този „неканен“ приятел. Нека той
да бъде мотивацията за всяко ваше действие, а не пречка или оправдание.

63

ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Екатерина Иванова
На колко години сте:
15 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Уча икономика и мениджмънт с немски език.
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
Любимата ми книга е „Думи в тъмносиньо“, а хобито ми е да
спортувам и да слушам музика.
Какво ви определя най-точно като личност:
Това, което ме определя като личност е, че когато правя нещо,
го правя с цялото си сърце и душа и не се отказвам, докато не се
получи по начина, по който ми харесва.
В какво вярвате:
Вярвам, че всеки може да направи това, което вярва че може. Стига
да го желае много силно и да дава всичко от себе си.
За какво мечтаете:
Моята мечта от малка е да стана олимпийска шампионка.
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За какво мечтаете:

Коя граница не бихте прескочили:
Не бих казала, че има такава граница, която не бих прескочила, в името
на нещо, което желая много силно.
Ограничава ли ви диабета:
Никога не бих казала, че диабета ме ограничава. Имено той ме
мотивира.
Какво е за вас той:
За мен диабетът е нещото, което ме прави по-силна и всеотдайна.
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Една щастлива диабетичка
Автор: Красимира Иванова

Казвам се Красимира, на 31 години съм. По образование съм магистър
фармацевт, работя във фармацевтична компания. Синът ми се казва
Мартин, на 4 години е. Имам захарен диабет тип 1 от една година. Лекувам
се с базално - болусна терапия и ползвам сензор, за да следя кръвната си
захар.
Обичам да казвам, че съм “щастлива диабетичка”. Бях щастлива и преди
това със сигурност. Имах всичко, за което повечето хора само мечтаят
- дом, семейство, приятели, работа. Сега обаче много повече оценявам
всичко, което имам и което ми се случва в ежедневието. Не приемам нищо за
даденост. Малките неща ме радват, ставам с усмивка и знам, че не трябва
да се тревожа за нещата, които не зависят от мен. В същото време влагам
всичко от себе си да постигна нещата, които мога да
контролирам, както е с диабета.
Всичко е в баланса. Трябва търпение в
началото, много търпение. Ще ви
съветват, ще ви обучават, ще ви
казват защо сте се разболели. В
началото бях изплашена, после
тъжна, после ядосана, но
накрая се успокоих и го приех.
Диабетът, като неканен
гост - предпочиташ да
не беше идвал, нямаш
време за него, но
нямаш избор, трябва
да го посрещнеш,
да се погрижиш за
него. Тогава и той
е доволен, спокоен
и накрая ставате
приятели.
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Не слушайте всички, това ще ви обърка.
Слушайте само лекаря си. Опознайте
себе си във всеки смисъл и бъдете
упорити. Контролът на захарния
диабет изисква обучение, търпение,
опит и мисъл. Трябваше да се науча
да поставям себе си на първо място.
Някои го наричат да бъдеш егоист,
но всички знаем, че ако не се погрижим
сами за себе си, няма кой да го направи. Аз
съм отговорна за себе си на първо място,
после за сина си и семейството, за работата
и след това всичко по реда си. Трябва да имам
приоритети, за да оцелея, както физически, така
и психически. Аз не съм машина, не работя с алгоритми
и нищо не е просто. Аз имам знания, интуиция и хора, които
ме
подкрепят. Това ми помага да се будя с желание за хубав живот, без колебание
в смисъла да полагам усилия. Няма нищо лесно в живота и всеки успех е
резултат от много труд. Ако някой не го е разбрал, сега е моментът да го
проумее.
Диабетът ми отне илюзията, че здравето е даденост. Казват, че не
оценяваш някои неща, докато не ги загубиш. Дразня се, когато чувам, че не
е заболяване, а състояние. За човек с медицинско образование това е много
странно изказване. Не се чувствам болна, но не съм и съвсем здрава. Когато
спортувам, трябва да взимам мерки, когато нямам време да ям, трябва да
взимам мерки, когато не знам какво и колко ще ям, пак е проблем. И не е
само до храната. Когато съм щастлива, когато съм тъжна или пък ядосана,
диабетът ми напомня за себе си като ревнив приятел. Не търпи да не му
обръщаш внимание. Може да не го харесваш, но ти се налага да се съобразиш
с него. Трябва да се научиш да го контролираш, да знаеш как ще реагира във
всяка ситуация, за да си подготвен. Като се опознаете, ще се заобичате.
Чувствам се горда, когато успявам в по-екстремна ситуация да се справя с
контрола над моя “приятел”. Обичам чувството, че съм го подчинила, че аз
го управлявам и мога да предвидя как ще реагира.
Няма ден с ден еднакви. Предизвикателството е голямо. Човек трябва да
иска да се справи, да е мотивиран и отговорен за здравето си. Заради себе си,
заради семейството, приятелите и всички, които ги е грижа. Всеки трябва да
намери вътрешна мотивация за себе си. Четете, питайте, интересувайте
се от нови технологии, възможности за лечение на захарния диабет, за да
улесните контрола и да се чувствате по-свободни и мотивирани.
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ЛЕКСИКОН:
Как се казвате:
Красимира Иванова
На колко години сте:
31 години
Къде живеете:
София
Какво учите/работите:
Във фармацевтична компания
Коя е любимата ви книга/песен/мисъл/хоби:
‘Аз мога
Какво ви определя най-точно като личност:
Аз съм старателна и отговорна
В какво вярвате:
В доброто
За какво мечтаете:
Скоро да има лек за захарен диабет
Коя граница не бихте прескочили:
Никога не казвай никога
Ограничава ли ви диабета:
Не
Какво е за вас той:
Изпитание и мотивация
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