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Ние сме неправителствена организация, която вече 17 години 
защитава правата и интересите на младите хора с диабет в 
България.
Търсим добрите решения за справяне с този бич на нашия век. 

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет



Акцент в 
дейността на 
Асоциацията

ОБУЧИТЕЛНИ ЛЕТНИ ЛАГЕРИ ЗА ПАЦИЕНТИ
• Организират се всяка година;

• На тези лагери се провежда профилактика и 
реобучение на присъстващите деца, млади хора и 
техните родители; 

• Обучаващият екип винаги се състои от един лекар 
ендокринолог, медицински сестри, диетолог и фитнес 
инструктор. 



Защо са важни тези лагери

• Много важен ефект от профилактиката има психологичната подкрепа на 
всяко дете, младеж с диабет и родител, особено ако те са съвсем в 
началото на своето заболяване.

• Психологическа подкрепа от хора със същия проблем - пациентите не са 
сами, има и други като тях. Заедно могат да се справят с проблема – ако се 
спазват всички правила за правилно лечение.

• Акцентиране върху уникалността и способността на децата – провежда се 
вечер на талантите, за да се изтъкнат необикновените черти на всяко дете, 
което въпреки диабета е способно да покаже всеки свой талант. 



Провеждат се в групи от по 40 човека 
и продължават в рамките на една 
седмица, в продължение на един-два 
месеца. 

Изготвя се специална програма, която 
е съобразена с възрастта, режима и 
нуждите от реобучение на 
присъстващата група.

ПАРАМЕТРИ НА ЛАГЕРИТЕ



Активности

Всеки ден започва със сутрешна среща, в която 
всяко едно дете/младеж си измерва кръвната захар
и се коментира от присъстващия лекар 
ендокринолог дали е необходима корекция на 
дозата инсулин.

Съобразява се на какво натоварване ще бъде 
подложено детето, в зависимост от планираните 
активности (планина – преходи, море – плуване).



Активности

В следобедните часове 
от деня се провежда 
групова среща за 
реобучение на 
присъстващите деца и 
техни родители. 

В зависимост от групата 
се преценява дали 
срещата да бъде обща 
или разделена в групи 
(групи деца и групи
родители).



В последните две години даваме възможност на 
деца да обучават деца и това се оказа, че се 
отразява доста добре както на обучаващите, така и 
на обучените деца. По този начин децата показват 
какво са научили и как се справят със състоянието 
си, а на всички останали, че и те ще могат да се 
справят. 

Иновативни решения



Предизвикателства пред работата ни

Тези инициативи се осъществяват само с дарения от 
партньори. За съжаление, изключително трудно е да бъдат 
използвани средствата от МТСП за рехабилитация и 
балнеолечение, тъй като изискването е да се провежда в 
специализирани здравни заведения.

Няколко години успяхме да убедим МТСП в правотата си и средствата, 
предвидени за всеки един малък пациент и негов придружител се 
осребряваше след представяне на разходо-оправдателен документ. През 
последните 4 години тази практика прекъсна, но силно се надяваме това 
да се възобнови и отново да имаме възможност да използваме тези 
средства. 



Благодаря за вниманието!


