Община Велико Търново съвместно с Българска Асоциация Диабет отбелязва
14 ноември – Световен ден за борба с диабета
Във връзка с отбелязване на 14 ноември – Световен ден за борба с диабета Община
Велико Търново и Българска Асоциация Диабет, в дните 13 и 14 ноември 2015 г. ще проведат
кампания за превенция на диабета под мото „НОЕМВРИ – МЕСЕЦ НА ДИАБЕТА“ .
14 ноември е обявен за Световен ден на диабета, който се чества от 1991 година под
егидата на Световна Здравна Организация. Изборът на дата е свързан с рожденият ден на
Фредерик Бантинг, който заедно с Чарлз Бест прави епохалното откритие за ролята на
инсулина при лечението на захарния диабет.
Българска Асоциация Диабет е организатор на инициативата за честване месеца за
борба с диабета вече пет години, като през месец ноември в различни градове на страната се
провеждат лекции, спортни събития, радио и телевизионни предавания, безплатен скрининг за
диабет, осветяване на значими сгради и монументи, организира се „Син кръг на надежда“ и др.
Синият цвят и кръгът са приети за лого на Световния ден за борба с диабета, като символ на
живота здравето и синьото небе, което обединява всички народи.
ЗАЩО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО? Тази година гр. Велико Търново е избран за начало на
кампанията „НОЕМВРИ – МЕСЕЦ НА ДИАБЕТА“, тъй като в лицето на младо момиче от гр.
Велико Търново, на което от ранна възраст е открит диабет Българска Асоциация Диабет
открива обещаващ млад лидер и доброволец. През 2015 година с подкрепата на Българска
Асоциация Диабет момичето участва успешно в младежки лагер в Холандия, организиран от
Европейската диабетна федерация.
По повод отбелязване на 14 ноември – Световен ден за борба с диабета Българска
Асоциация Диабет съвместно с Община Велико Търново организира в гр. Велико Търново
следните мероприятия:
13 ноември 2015 г. (петък)
Скрининг за откриване на повишена кръвна захар и риск от диабет – екип от медицински
специалисти ще извърши безплатно измерване на кръвната захар на желаещи, съвместно с
фирма „РСР“ ЕООД.
Място на провеждане: Пред сградата на Община Велико Търново
Време на провеждане: от 12:00 до 17:30 часа
14 ноември 2015 г. (събота)
Флашмоп – с цел повишаване на информираността на обществото по отношение заболяването
Диабет ще бъде оформен скрининг кръг от 20 души – членове на Асоциацията и приятели,
облечени в сини тениски с надпис „Живей активно с диабет“ и лого на Българска Асоциация
Диабет и на Световната Диабетна Федерация (IDF), които ще оформят син кръг, хванати за
ръце. Ще бъдат раздадени флаери с информация за Световния ден за борба с диабета.
Място на провеждане: Стълбището пред МДТ„Константин Кисимов“, гр. Велико Търново
Време на провеждане: от 12:30 до 13:30 часа

Осветяване в синя светлина на Национална забележителност – синият цвят и кръгът са
приети за лого на Световния диабетен ден, като символи на живота, здравето и синьото
небе, което обединява всички народи.
Място на провеждане: Хълм „Царевец“
Време на провеждане: от 19:00 до 19:30 часа

