
 

 

MACEDONIAN 

Подготовка за катастрофи и итни случаи кај лица со дијабетес 
 

Подготвеност за катастрофи кај лица со дијабетес 

Лицата со дијабетес имаат дневна рутина која 

секогаш се основа на распоред и планирање. 

Итен случај или некој вид на катастрофа може 

сериозно да влијае врз нив, односно може да го 

загрози нивното здравје - а тие да не можат да се 

справат со условите во моментот. Доколку Вие 

сте лице со дијабетес тогаш е потребно заедно со 

вашете семејство да направите претходни 

подготовки, дури и итниот случај да подразбира 

само губиток на струја на неколку часа. Првите 

72 часа после одредена катастрофа се 

најкритичните за семејствата. Овој период е 

временската рамка во која е најверојатно дека ќе 

бидете оставени сами на себе. Од најголемо 

значење е вие и вашето семејство да имате план 

во случај на катастрофа, како и одреден комплет со најосновните и најпотребните намирници и 

предмети кои би можеле да ви требаат во првите часа. 

Што да прават во тек на итни случаи лицата со дијабетес 

 Лицата со дијабетес имаат екстра предизвик при итни случаи и природни катастрофи како 

урагани, земјотреси и торнада. Доколку дојде до потреба од евакуација од домот во 

засолниште за итни случаи, ставете им до знаење на сите присутни дека имате дијабетес и 

ви е потребна одредена грижа. Доколку имате дополнителни здравствени проблеми како 

хронична бубрежна болест или срцева слабост, потрудете се да ги информирате и околу 

тие состојби. 

 Пијте доволно течности, особено вода. Чиста вода соодветна за пиење може да биде тешко 

достапна во ваков вид на итни случаи, но од витално значење е да внесувате вода, доколку 

не го правите тоа можно е да ви се јават одредени здравствени потешкотии. Топлина, 

стрес, високи вредности на шеќерот во крвта, како и некои лекови како метформинот може 

да предизвикаат дополнителна загуба на течности, што ќе ги зголеми шансите да 

дехидрирате. 

 При рака секогаш имајте нешто што содржи шеќери, во случај да ви падне шеќерот во 

крвта (хипогликемија). Може да немате можност да ги измерите вредностите на шеќерот 

во крвта, поради тоа треба да знаете да ги препрознавате симптомите на низок шеќер. 

 Посветете посебно внимание на вашите стапала. Бидете подалеку од места со 

контаминирана (загадена) вода, постојано носете обувки и внимателно прегледувајте ги 

стапалата за знак на инфекција или повреда. Доколку имате некоја повреда или инфекција 

веднаш побарајте медицински третман. 

Направете план за итен случај за вас и вашето семејство 



 

 

 Секогаш носете идентификација со која ќе потврдите дека имате дијабетес 

 Доколку сте на инсулинска терапија распрашајте го докторот во тек на вашите рутински 

прегледи што да правите во тек на итен случај доколку немате инсулин и каде би можеле 

да најдете 

 Доколку земате други лекови за дијабетес, прашајте го вашиот лекар што да правите во 

случај на катастрофа или итен случај доколку го немате вашиот лек 

 Снабдете се со храна и вода за итни случаи 

 Во вашиот комплет за итни случаи ставете и адекватна резерва од вашиот лек, доволно за 

да трае три дена (по можност и повеќе, во зависност од вашите потреби). Прашатајте го 

вашиот доктор околу снабдувањето со рецепти за срцеви болести и дијабетес, како и 

инсулин. Однапред планирајте како да се справите со одредени лекови кои бараат 

специјални услови, како на пример инсулинот кој бара скалдирање во фрижидер. 

 Погрижете се редовно да ги менувате лековите во вашиот комплет за итни случаи, со цел 

тие да останат во соодветниот рок на употреба. 

 Во вашиот комплет за итни случаи секогаш имајте рецепти и други важни информации, 

вклучувајки го телефонскиот број на вашиот давател на здравствени услуги 

 Чувајте листа на видовите и моделите на медицинските направи кои ги користите, како 

што е инсулинската пумпа, исто така во вашиот комплет за итни случаи. 

 Доколку имате дете со дијабетес кое оди во училиште или градинка, известете ги во 

училиштето/градинката за планот при итни случаи. Излезете им во пресрет и соработувајте 

со цел вашето дете да ги има потребните при итен случај. 

 Доколку ви се потребни хронични медицински третмани, како дијализа, разговарајте со 

вашиот давател на здравствени услуги во однос на итни случаи 

Листа на подготовки 

Потребно е да ја имате следнава листа на медицински резерви секогаш при рака или истите да ви 

се лесно достапни: 

 Копија од вашата медицинска листа и информации за итен случај 

 Екстра примероци од рецепти 

 Инсулин или лекови (вклучувајки ги тука лековите кои ги земате секој ден) 

 Шприцеви и игли 

 Алкохолни брисеви 

 Памук и марамчиња 

 Апаратче за мерење гликемија 

 Дневник за внес на вредностите на шеќерот во крвта 

 Резерви за инсулинска пупа (доколку користите) 

 Лентички за апаратчето за мерење гликемија 

 Лентички за кетони во урина 

 Иглички за апаратчето за гликемија 

 Брзо делувачки јаглехидрат (пример глукозни таблети, сок од портокал и слично) 

 Споро делувачки јаглехидрати (пример сирење и крекери) 

 Комплет за итен случај со глукагон (доколку сте на инсулинска терапија) 

 Празно шише од тврда пластика во кое би ги чувале искористените иглички, ленти и 

шрпицови 

 Други видови на резерви 



 

 

 Светилка со екстра батерии, свирче/произведувач на бучава, ќибрит/свеќи. Додатен 

пар на очила. Комплет за прва помош. 

 Санитарии за женска хигиена. Копија на здравственото осигурување. 

 Ракавици за физичка работа. Важни фамилијарни документи. 

 Алатки. Вода. 

 Храна, облека и постелина. 

 Радио станица со резервни батерии. Мобилен телефон. 

 Погрижиете се да имате доволно резерви кои би траеле 2 недели. Овие резерви 

треба да ги проверувате на секои три месеци и да обрнувате внимание на датите на 

траење на предметите и храната. 

Помошни совети во врска со инсулин, инсулински пенкала и шприцови 

 Инсулинот може да се чува на собна температура 28 дена. Инсулинските пенкала може да 

се чуваат на собна температура во зависност од инструкциите на производителот. 

 Инсулинот не треба да биде изложен на силна светлина, топлина или ладно. Регуларните и 

Лантус инсулините треба да бидат проѕирни. 

 Премиксните, Ленте, Ултра Ленте, 75/25,50/50 и 70/30 треба да бидат униформно 

замаглени пред употреба 

 Инсулинот кој има некакви додатни замаглувања или точки во самото шише не треба да се 

употребува 

 И покрај тоа што не се препорачува повторна употреба на истиот шприц за инсулин, во 

состојби на живот или смрт мора да го искористите. Не ги споделувајте шприцовите за 

инсулин со други луѓе. 

Работи кои треба да ги запомните 

 Стресот може да предизвика покачување на шеќерот во крвта 

 Непредвидливи термини за оброците може да предизвикаат промени на шеќерот во крвта 

 Ексцесивна работа за санирање и поправка на штетите настанати при катастрофата (без 

правење пауза за внесување на јаглехидрати, може значително да ги намали вредностите 

на шеќерот во крвта 

 Ексцесивни вежби кога вашиот крвен шеќер е над 5.5ммол/Л може да предизвика 

покачување на истиот 

 Носете заштитна облека и комотни обувки 

 Секој ден прегледувајте ги вашите стапала за знаци на иритација, инфекција, отворени 

рани или плускавци. Дебрисот (ѓубрето) кое се јавува при природни катастрофи може да го 

зголеми ризикот за повреда на стапалата. Топлина, ладно, ексцесивна влага и неможноста 

да ги смените обувките, може да доведе до инфекција, особено во случаите кога 

вредностите на шеќерот во крвта се покачени. Никаде не одете без соодветни обувки. 

Совети за топло време 

 Останете внатре во климатизирани простори. Избегнувајте да вежбате во надворешни 

услови. 

 Носете лесна облека во светли бои. 

 Избегнувајте таблети со сол, освен во случај на препорака од страна на лекар 

 Побарајте итен медицински преглед доколку ви се јави: омалаксаност, слабост, 

адбоминални грчеви, намалено мокрење, треска, ментална конфузност. 

 ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ носете идентификација дека имате дијабетес 



 

 

Храна која треба да се чува како резерва 

 1 голема кутија од неотворени крекери (солени) 

 1 голема тегла со путер од кикиритки 

 1 мала кутија со млеко во прав (се користи во тек на 6 месеци) 

 1 галон или повеќе вода на ден за едно лице во тек на една недела 

 2-6 пакувања на сирење и крекери или 1 тегла на меко сирење 

 1 пакување на суви, незасладени житарици 

 6 конзерви на обични газирани сокови 

 6 конзерви на диетални газирани сокови 

 6 пакувања на конзервиран сок од портокал или јаболко 

 6 пакувања на млеко од пармал 

 6 конзерви на компот од овошје 

 1 лажица, вилушка и нож за еден човек 

 Чаши за една употреба 

 4 пакувања на таблети со глукоза или мали бомбони за состојба на хипогликемија 

 1 конзерва туна, лосос, пилешко и апетисани на човек 

 Механички отворач за конзерва 

 Овие резерви треба да се проверуваат и зменуваат барем еднаш годишно 

Употреба на храба при катастрофи 

1. Храната и водата може да се ограничени и/или контаминирани. Не јадете храна и не пијте 

вода која е загадена. Може да биде неопходно за зовриете вода во времетраење од 10 

минути пред да ја употребите. 

2. Пијте доволно вода 

3. Колку што можете придржувајте се до вашиот план за јадење. Вашата исхрана треба да 

содржи соодветна количина на месо/месни замени (пр. путер од кикиритки, суви мешунки 

и јајца), млеко/млечни продукти, овошје, зеленчук, житарици, зрнеста храна. 

4. Ограничете ги видовите на храна богати со шеќери, како што се: 

- Желе, мармалади, меласа 

- Мед 

- Сирупи 

- Тоник 

- Замрзнати торти 

- Претходно засладени или житарки обложени со шеќер 

- Пита, тестенини, крофни 

- Чоколадо 

- Путер, пудинг, шербет, сладолед 

- Желатин 

- Газирани сокови 

- Колачи, брауни 

5. Редовно мерете го вашиот крвен шеќер и запишувајте во дневникот 

6. При читање на етикетите, ограничете ги продуктите кој ги содржат следниве шеќерни 

компоненти 

o Шеќер, Сахраоза, Меласа, Сируп од пченка, Пченкарни засладувачи, Кафеав 

шеќер, Декстроза, Мед, Овошен сируп 

7. Избегнувајте мрсна и пржена храна. 



 

 

8. Обидете се да внесувате оброци и грицки во исти периоди од денот. Избегнувајте периоди 

на гладување или прејадуавање. Квантитетот и ефикасноста на внесот на храна треба да 

остане сличен на претходниот ден, во зависност од степенот на вашата физичка активност. 

9. Зголемете го внесот на храна и вода во периоди на зголемен напор и физичка активност, 

или со јадење помеѓу оброци и пред активноста или со дополнителни оброци. 

10. Секогаш носете извор на шеќер со вас: 

o Глукозни таблети 

o 1 мала кутија од сушено грозје 

o 6-7 мали бомбони со шеќер 

Болест при катастрофи 

- Секогаш на време примајте го инсулинот или таблетите. Никогаш не прескокнувајте доза 

на инсулин, освен ако не е по препорака на лекарот. Инсулинот може да се користи и ако 

е на собна температура. Користено или некористено пенкало на инсулин може да се чува 

на собна температура (15-30Со) 28 дена. Фрлете го изнулинот кој сте го чувале на собна 

температура повеќе од 28 дена. 

- Чувајте екстра шише/пенкало од секој вид на инсулин при рака во секое време. 

- Јадете во тек на првите 15 минути по примањето на инсулин, не подоцна од половина час 

(во зависност од инсулинот или лекот за дијабетес кој го користите). Обидете се да јадете 

на време. 

- Нкогаш не прескокнувајте оброк. Доколку не можете да јадете солидна храна поради 

мачнина, повраќање и/или дијареа, тогаш пијте регуларна кока кола, јадете бомобни со 

шеќер, овошје или регуларни газирани сокови наместо вашиот вообичаен план за јадење. 

- Најважно: НЕ дозволувајте да дехидрирате. 

Пијте многу течности. Помеѓу оброците пијте диетални сокови. (Ова нема да биде замена 

за храна, но може да ви помогне да се хидрирате) 

- Одмарајте 

- Редовно проверувајте го вашиот шеќер во крвта. Известете го вашиот доктор доколку 

забележите покачени ниво на шеќерот во крвта или доколку сте болни 2 дена. 

- Тестирајте ја вашата урина за кетони кога: Вашиот шеќер е редовно покачен. Кога 

повраќате. Кога имате симптоми на хипергликемија. 

- Јавете му се на вашиот лекар доколку вашиот тест за кетони е умерен или висок и/или 

имате симптоми на хипергликемија. Може да ви треба повеќе од вообичанета доза на 

инсулин кога сте болни. Вашиот доктор може да ви помогне во овој случај. Доколку 

имате потреба од медицинска помош или немате повеќе лекови и храна и не сте во 

можност веднаш да го добиете вашиот лекар, тогаш: Одете во најблиската болница; или 

конатактирајте лице кое работи во Црвен крст; Или одете во некој ургентен центар. 



 

 

Дијаграм на проток за подготовка при катастрофи и одговор во различни временски 

рамки 

1. За пациенти со дијабетес 

     

Пред катастрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор во време на катастрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение и опоравување 

 

 

 

          

 

 

Ажурирана листа во секое време 

- Лекови и други големи здравствени 

проблеми 

- Итни резерви на храна 

- Комплет за итни  случаи 

- Лекови и други големи здравствени 

проблеми 

 

Планирање 

- Создадате личен план за евакуација 

и известување на властите 

- Научете вештини за справување со 

стрес и завршете проекти за едукација 

- Информации за итни случаи и 

контакт со лекар,  како што се 

телефонски број, е-маил адреса и име 

и презиме 

 

- Држете се до вообичаените лекови и 

перпорачаниот начин на исхрана и 

начин на живот, колку  што е можно 

повеќе 

- Редовно мерете го крвниот шеќер, 

крвниот притисок и направете други 

видови на самопрегледување - како 

што е проверка за рани 

 

- Обезбедете оброци за пациентите со 

дијабетес (оброците во скривалишта 

можа да бидат несоодветни за 

пациенти со дијабетес и нарушена 

гликозна контрола 

- Проверете дали пациентите со 

дијабетес ги спроведуваат дневните 

активности, превенирајтеврзаност за 

постела што ќе го наруши квалитетот 

на живот 

 


