
КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В УЧИЛИЩАТА И

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
 ПО ИДЕЯ НА
• проф. д-р Мая Константинова, дм, д.н., Председател на

Българското Национално Сдружение по Детска
Ендокринология

• Росица Пандова – Председател на НС „Култура без
граници“ и майка на дете с диабет

 С ПОДКРЕПАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
– г-жа Моника Чеуз - Дирекция здравеопазване
– г-жа Мариaна Шиякова - Регионалната Колегия на

Българската асоциация на специалистите по здравни
грижи

 Г-н Георги Кадиев, Народен представител



Идеята

 За децата с диабет:

• Компетентно наблюдение и помощ при
спешни състояния, възникнали по време на
престоя им в училище

• Осигуряване на подкрепа по време на всички
извън - училищни мероприятия – лагери, 
зелени училища, спортни събития



Освен това:

• Своевременна диагноза на изоставане в
растежа

• Спиране на епидемията от затлъстяване сред
българските деца

Идеята



Нашите надежди

• Да не се налага децата да поставят инжекциите
с инсулин в тоалетните на училищата

• Родителите да работят спокойно докато децата
им са на училище или в детска градина

• Децата с диабет да бъдат включвани във всички
училищни и извън-училищни мероприятия



Благодарност към компаниите, 
осигуряващи инсулин

НовоНордиск

 Ели-Лили и

 Санофи

• Чиито представители присъстват, за да
демонстрират работата с техните продукти

• НовоНордиск осигурява и глюкаген за
лечението на тежка хипогликемия



Благодарност към компаниите, 
осигуряващи контрола на заболяването

Абот/РСР – глюкомерът изследва и кетони в
кръвта /Бета-хидрокси – бутират/

Марвена

Ливеда-Мед

Медимаг

• Чиито представители не само ще покажат, но и
ще изследват кръвна глюкоза на участниците –
преди обеда и 1 час след това



Благодарност към медицинските сестри
от клиниката по Диабет в УСБАЛДБ – София

• М.с. Ирена Борисова

• М.с. Теменужка Бабулина

• М.с. Персида Дембарова

• М.с. Екатерина Димитрова

Които ще асистират по време на
практическата част на семинара и ще
отговарят на вашите въпроси



Лекторите
 Главни асистенти в клиника по Диабет:
• Д-р Радка Савова, дм
• Д-р Маргарита Аршинкова, дм
Асистенти в клиника по Ендокринология:
• Д-р Здравка Тодорова
• Д-р Десислава Йорданова
 Специализантка по детска ревматология: 
• Д-р Катя Темелкова
 Зав. Отделение Диабет, КП, МУ-София
• проф. Мая Константинова, дм, д.н.  



Включват се и наши
вече пораснали пациенти

• В обучението в клиниката и в подобни
форуми за обучение и подкрепа на
семействата

• Сара Йончева

• студентка 1-ви курс в Националната
Художествена Академия, постъпила след
приемен изпит, оценен с пълно отличие
/на първо място!!!/



КРАЙНА ЦЕЛ

ДА ПОКАЖЕМ НА НАШИТЕ ДЕЦА, 
ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЕДНО ХУБАВО МЯСТО

И
ОБЩЕСТВОТО ГО Е ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ЕДИН

ОТ ТЯХ/НАС!


