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Глава 7.
Декомпенсация на диабета 
и съпътстващи заболявания

За всеки човек с диабет нивото на кръвната захар може периодич-
но да се повишава до високи цифри. Ако нивотo на КЗ е подскочило 
дори и до 18–20 ммол/л, но се чувствате нормално, не бързайте да 
поставяте допълнителна доза инсулин, особено, ако бързият, вече въ-
веден инсулин не е приключил действието си.

Пропуснете «междинната закуска» и измерете нивото на КЗ след 2 
часа. Ако е все още високо – поставете допълнителна доза инсулин. Пе-
риодично появяващите се високи показатели на КЗ (ако са своевремен-
но коригирани) не водят до голямо влошаване на контрола на диабета.

ако нивотo на кЗ е подскочило и се чувствате зле: прило-
шава ви, повръщате, боли ви корем, усещате слабост – трябва неза-
бавно да проверите кетоните в кръвта или урината. Ако има кетони, 
това е показател, че вече дълго време нивото на КЗ е повишено, има 
липса на инсулин и трябва да се предприемат бързи мерки. именно 
наличието на кетони в кръвта, а не високата кЗ ви карат да 
се чувствате зле. 

Ако редовно си слагате инсулин, кетоацидоза е слабо вероятна. Но 
нейната поява, дори при правилна инсулинотерапия, може да е свър-
зана с наличието на съпътстващи заболявания: възпаление на белите 
дробове, грип и т.н.

съществува терминът «лабилен диабет». Той се характери-
зира с чести периоди на декомпенсация и кетоацидоза. Но при вни-
мателен разговор с пациента и анализ на причините за декомпенса-
ция, често става ясно, че «неуправляем» е не диабетът, а пациентът, 
който пропуска да си инжектира инсулин.

променя ли се лечението на диабета при поява 
на съпътстващи заболявания?

Доказано е, че развитието на различни заболявания оказва влия-
ние на нуждата от инсулин при диабет.

1. Увеличават нуждата от инсулин заболявания, протичащи с висока 
температура и интоксикация (грип, тежък бронхит, пиелонефрит, въз-
паление на белите дробове).

2. Не оказват влияние на КЗ заболявания, които протичат без тем-
пература и влошаване на общото състояние (обикновена простуда).

3. Понижаващи КЗ са заболявания, съпровождани от прилошаване, 
повръщане  и диария, защото хранителните вещества не успяват да се 
усвояват в организма.

Трябва да се различават повръщането при гастоентерит и при де-
компенсация на диабета:

• При гастоентерит: Повръщане и диария, ниска КЗ. Няма глюкоза 
в урината, но има наличие на «гладни» кетони. Извод – да се намали 
дозата инсулин.

• При декомпенсация на диабета: Прилошаване, повръщане, но 
без диария. Висока КЗ, повишени кетони в кръвта. В урината -  много 
глюкоза и наличие на кетони. Извод – да се увеличи дозата инсулин. 

При всяко заболяване се старайте по-често да контролирате нивото 
на глюкоза в кръвта и кетоните.

• При добро общо самочувствие прилагайте своята обичайна доза 
инсулин и я променяйте според количеството въглехидрати в хра-
ната си.

• Ако не се чувствате добре - започнете със своята обичайна доза 
инсулин. никога не пропускайте  инсулина! Дори ако ня-
мате никакъв апетит, компенсирайте недостига на въглехидрати 
със сокове, сладки чайове, плодове (най-добре банани). пийте 
много течности. Обикновено намалените апетит и количество 
ВХ се компенсират от по-голямата нужда от инсулин по време на 
боледуването, следователно дозата инсулин може да остане не-
променена.

• При повишаване на нивото на КЗ и кетони в кръвта се старайте 
да пиете повече течности, за да не настъпи обезводнява-
не. В такива случаи се препоръчва газирана минерална вода, а от 
лекарствата– «Рехидрин»* (рехидратиращ разтвор) в количество 
1–2 литра на ден. Поставете допълнително доза «бърз» инсулин в 
количество 0,1 ЕД на килограм тегло. Ако тежите 60 кг - 6Е инсу-
лин. След 2–3 часа, ако нивото на глюкозата не е спаднало, може 
да поставите още една доза 0,1 ЕД /кг тегло.**

Може да следвате и друго правило – поставяйте бърз инсулин до-
пълнително в количество  10–20% от вашата обща доза на всеки 3–4 
часа.

* Вие можете и сами да си приготовите рехидратиращ разтвор: на 1 
л вода добавете половин чаена лъжичка сол и 2 супени лъжички бяла 
кристална захар. Пийте течности на глътки - по 3-4 глътки на всеки 3-4 
минути, за да не усилвате прилошаването.

** „Бързият“ инсулин се поставя с интервал не по-малко от 3 часа, а 
ултрабързият аналог - не по-малко от 2 часа, за да не се получи ефект 
на припокриване на дозите.

Ако кръвната захар не се намалява, продължа-
вате да се чувствате зле, особено при повръщане и 
коремни болки – спешно потърсете лекар.


