Диабет и
Интернет
В Интернет може да откриете постоянно
нарастващ обем информация за диабета.
Медицинските компании и организации
имат свои страници, в които отразяват информация и новини. Можете да използвате
някоя от интернет-търсачките, за да намерите необходимата ви информация.
Но особено важно е да запомните едно
нещо, когато четете информация в Интернет. Повечето от това, което намирате, не
е проверено от професионалисти и може
да бъде само мнението на човека, който го
е написал. Ако обаче критично прецените
информацията, можете да намерите много
интересни данни за диабета и можете да ги
обсъдите с вашия лекар в центъра за диабет.

В тренировъчните лагери за диабет децата се срещат с приятели, с които са „в една и съща лодка” и
разбират какво е да живеят с диабет.
Нашата цел е да се забавляваме заедно, но също така да подготвим децата за живот с диабет, да подобрим техните знания и способност за самостоятелно управление на техния диабет.

328

Някои Интернет адреси на международни организации, свързани с диабета:
Международна федерация по диабет (IDF)
Международно общество на
децата и юношите с диабет (ISPAD)
Американска Диабетна Асоциация (ADA)
Британска Диабетна Асоциация
Деца с диабет
Асоциация Лагери за Диабет

http://www.idf.org

http://www.ispad.org
http://www.diabetes.org
http://www.diabetes.org.uk
http://www.childrenwithdiabetes.com
http://www.diabetescamps.org/links.html

Някои Интернет адреси на български организации, свързани с диабета:
сме добронамерени, съветите, мненията и наблюденията, които споделяме са
базирани на личния ни опит и наблюдение при нашите деца.

Найтскаут България

https://www.facebook.com/groups/CGMBG/
описание: Тази група има за цел да
даде повече информация на хората в
България с Диабет относно различните видове CGM (Continuous Glucose
Monitoring - продължително наблюдение
на КЗ) и възможностите, които предлага
Nightscout за наблюдение на КЗ от разстояние.

Група за родители на деца с
диабет тип 1

https://www.facebook.com/
groups/674849339239433/
Групата е създадена в търсене на помощ и съмишленици в успешното съжителстване с диагнозата Диабет 1. Тук

Национално обучение по иновативно лечение на диабета

https://www.facebook.com/groups/
obuceniadiabet/
Национално обучение по иновативно
лечение на деца с диабет тип 1 и приложение на новите технологични средства
за контрол на кръвната глюкоза.

Българска Асоциация Диабет

http://www.badiabet.com/
Българска Асоциация Диабет (БАД) е
единствената национално представена
асоциация на хората с диабет в Република България. Тя се бори за подобряване на живота, лечението и профилактиката на диабетиците от цялата страна.
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