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Авторите и издателят са положили значими усилия 
информацията относно медикаменти, технически средства 
и терапевтични процедури да е в съответствие с последните 
познания към момента на подготовка на брошурата. Въпреки 
това, нито авторите, нито издателят поемат отговорност 
относно съдържанието, и препоръчват да се придържате към 
информацията,  отпечатана в листовките на медикаментите, 
и да се консултирате с лекаря си относно всяко лечение. 



Шофиране на моторно превозно средство

В наши дни шофирането на моторно превозно средство е широко 
разпространено. По-голяма част от възрастното население, ако не 
шофира редовно, шофира от време на време или поне  има шофьор-
ска книжка. Карането на кола или мотоциклет, обаче, е потенциално 
опасно, тъй като може да доведе до пътен инцидент, който да при-
чини наранявания, или дори да има фатален изход. 

При хората със захарен диабет, особено тези, които са на лечение с 
инсулин, е налице  допълнителен риск, наречен хипогликемия. Хи-
погликемията се добавя към рисковете, свързани с шофирането на 
моторно превозно средство. Тя може да има значим неблагоприятен 
ефект  върху когнитивните функции (възприемането на заобикаля-
щата среда), вземането на решения (оценяването на информацията 
за околната обстановка) и времето за реагиране (отговор на външ-
ни събития). Ако хипогликемията доведе до загуба на съзнание по 
време на шофиране, пътуването може да приключи с доста сериозни 
последици. Целта на този текст е да се привлече вниманието на шо-
фьорите, които са на лечение с инсулин, към тази опасност, и да им 
се предостави съответна информация с цел снижаване на рисковете 
до минимум.

Какво е хипогликемия?

Хипогликемия е състояние, при което концентрацията на глюкозата 
в кръвта спада под долната граница на нормалните стойности. Глю-
козата е основният източник на енергия за мозъка, и той бързо се 
засяга при спадане на нивото на глюкозата в кръвта. Ако хипоглике-
мия е налице по-продължителен период от време, или ако нивото 
на глюкозата спадне много бързо, човек може да стане объркан и 
сънлив, и дори може да загуби съзнание.

Рискове при хипогликемия

Опасностите, свързани с хипогликемия, се изразяват в нарушаване 
на нормалните функции на мозъка, което може да се прояви с  по-за-
бавено или частично възприемане на околната среда, със замъглено 
зрение, забавена, неточна или нарушена способност за вземане на 
решения, както и с прогресивна обърканост. Както беше посочено, 
в крайната фаза на хипогликемия, се нарушава и съзнанието.



Очевидно е, че прогресивна сънливост, която може да доведе до 
загуба на съзнание по време на шофиране, ще наруши бързо спо-
собността за шофиране и крие риск от възникване на пътно-транс-
портен инцидент. Трябва да се има предвид, че дори началните при-
знаци на хипогликемия, като например чувство на безпокойство и 
глад, също може да имат неблагоприятен ефект върху способността 
за реагиране, и може да засегнат и способността за шофиране.

Как да се разпознае хипогликемия

Спадането на кръвната захар под нормалните нива обичайно се 
съпровожда от редица характерни признаци, които трябва да пре-
дупредят човека за началото на хипогликемия. Симптомите могат 
да се развият в случайна последователност и с различна степен на 
интензивност. Някои симптоми може да липсват, особено при бързо 
спадане на кръвната захар.

Много типични признаци и симптоми на хипогликемия:

• Чувство на глад

• Нервност или чувство на безпокойство

• Бледа кожа

• Сърцебиене 

• Изпотяване

• Треперене, особено на ръцете

• Премрежен  поглед

• Странно поведение

• Затруднения в говора 

• Нарушена концентрация 

• Обърканост

• Сънливост



Кога може да се очаква хипогликемия?

Трябва винаги да сте бдителни, тъй като хипогликемия може да на-
стъпи неочаквано по всяко време. Това са ситуациите с по-висок 
риск от хипогликемия:

• Най-рисковият период за настъпване на хипогликемия при 
провеждане на интензифициран инсулинов режим е през 3-те 
часа след инжектирането на бързодействащ инсулин. През това 
време нивото на инсулина в кръвта все още е  относително ви-
соко, въпреки че голяма част от глюкозата от приетата храна 
вече е използвана от тялото. Поради това, за да се предотврати 
хипогликемия, може да се наложи да се приеме малка междинна 
закуска през този период.

• Ако инсулиновата доза е относително висока спрямо количе-
ството въглехидрати, приети с храната.

• Ако пациентът инжектира инсулин при относително нормални 
нива на кръвната захар и или не приема никаква храна, или от-
ложи приема на храна.  

• Ако инсулиновата доза не е била намалена или не е прието по-
голямо количество  храна при повишена физическа активност 
(спорт, физическа работа, продължително ходене, и др.) 

• Ако са консумирани повече от 1/2 литър вино или няколко пити-
ета концентрат. Алкохолът блокира освобождаването на глюкоза 
от черния дроб, което е основният механизъм на организма за 
предпазване от хипогликемия. В този случай дори инжекцията 
на глюкагон може да не е ефективна. При шофиране не трябва 
да се консумира алкохол.  

• Хипогликемия може да настъпи и при пациенти със захарен диа-
бет тип 2, ако провеждат лечение с някои перорални антидиабет-
ни средства (например сулфонилурейни препарати или глиниди). 
Дори с тези медикаменти хипогликемията може да е тежка или 
често повтаряща се. Всеки пациент със захарен диабет тип 2 тряб-
ва да се консултира с лекаря си относно потенциалния риск от 
хипогликемия, свързан с приеманите от него медикаменти.



Как да се намалят рисковете от хипогликемия

• Консултирайте се с Вашия лекар относно шофирането на мо-
торно превозно средство

• Избягвайте да шофирате, ако не сте в състояние да разпознава-
те симптомите на хипогликемия. В този случай, хипогликемията 
може да настъпи внезапно, което прави невъзможен адекват-
ният отговор на това състояние. 

• Избягвайте шофиране на превозно средство, ако наскоро сте 
имали няколко епизода на тежка хипогликемия (налагаща по-
мощ от друг човек за възстановяването) 

• Поддържайте нивото на  кръвната захар над 5.0 mmol/l докато 
шофирате

• Винаги измервайте кръвната си захар преди шофиране и но-
сете със себе си храна, която да приемете, ако кръвната захар 
е под 5.0 mmol/l 

• Измервайте кръвната си захар на всеки два часа докато шо-
фирате 

• Носете със себе си на достъпно място в превозното средство 
някаква форма на бързодействаща глюкоза,  в случай, че на-
стъпи хипогликемия

Какво да се направи, ако настъпи хипогликемия
Дори и при най-малко съмнение за хипогликемия,е важно незабав-
но да спрете да шофирате. Пациентите с по-голям опит са в състоя-
ние да разпознават хипогликемията на ранен етап. Пациентите с 
по-малък опит трябва да измерят кръвната си захар с глюкомер. При 
наличие на хипогликемия е важно незабавно да се приеме някаква 
захар - под формата на глюкозен концентрат, бучка захар, или без-
алкохолна напитка със захар (но не напитка без захар). Препоръч-
ваното количество захар варира между 10 и 40 грама в зависимост 
от тежестта на симптомите и нивото на кръвната захар (100-400 ml 
плодов сок или кока кола, захар с 1-4 бучки захар, и др.). За бързо 
ориентиране: 10 грама захар ще повишат нивото на кръвната захар 
с около 2.2 mmol/l.



При тежка хипогликемия пациентът не е в състояние да си помог-
не сам поради обърканост или нарушено съзнание. Втриването на 
някаква форма на захар вътре в устата не е особено ефективно и 
може да доведе до задавяне. Най-общо се препоръчва да се направи 
инжекция с глюкагон (Glucagen Hypokit), която всеки пациент трябва 
да носи със себе си. За всеки случай е необходимо незабавно  да се 
позвъни на спешна медицинска помощ (за линейка). 

Ако настъпи хипогликемия по време на шофиране, е необходим 
период от 45 минути, за да може мозъкът да се възстанови и мен-
талните функции да се върнат до обичайното си ниво. Поради това 
шофирането не трябва да се възобновява докато не минат 45 минути 
от възстановяването на нормалното ниво на кръвната захар.
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