NAMNINSAMLING
Gör Barndiabetesfonden till förmånstagare hos Postkodlotteriet!
Lämnas till Svenska Postkodlotteriets välgörenhetsavdelning.
Hjälp till att samla in namn!
Skriv ut listan och ta med den till födelsedagskalaset, släktträffen, bröllopet, föreningsträffen, idrottsklubben,
symötet, grabbkvällen, möhippan, på semester. Valet är ditt! Insamlade namn förs över till webb-namnlistan
men papperslistan behövs som underlag.
Lista med namn skickas till:

Eller maila inscannad lista till:
andrea@curediabetes.se

Namninsamling
Andrea Reich
Bygdevägen 13
441 39 Alingsås

Varje namn är värdefullt!
Vänligen texta!
Förnamn

Efternamn

Här kan du gå in och skriva på, online:

http://namninsamling.curediabetes.se

Stad

NAMNINSAMLING
Gör Barndiabetesfonden till förmånstagare hos Postkodlotteriet!
Lämnas till Svenska Postkodlotteriets välgörenhetsavdelning
Visste Ni att…
… en fungerande bukspottkörtel producerar insulin alla timmar om dygnet för att reglera kroppens blodsocker.
Även med modern teknik, ständig egenkontroll, intensiv reglering av det egna blodsockret vilket ofta innebär
insulindosering 8-10 ggr per dygn går det inte att uppnå en frisk persons blodsockerbalans för den som har typ 1
diabetes. Ändå kan de flesta personer som är drabbade göra i stort sett allt, trots att den egna insulinproduktionen är
utslagen! Tyvärr gäller det dock inte alla och alltför många drabbas av livshotande, ibland rentav dödande komplikationer
efter år med sjukdomen! För många är även den intensiva behandlingen väldigt tung.
… en studie visar att ca 40 % av föräldrar till barn med typ 1 diabetes, framförallt mammorna, uppfyller kriterierna för
utbrändhet! Föräldrar till diabetesbarn är inte klenare än andra föräldrar men den intensiva behandlingen som barnen
behöver är påfrestande.
Evig sömnbrist på grund av otaliga vaknätter, uttröttning för ideligt planerande och beräknande av kosten, den fysiska
aktiviteten, infektioner, ja allt i livet, med ständig jour, stress och oro för sitt barn!
Lägg därtill omgivningens, samhällets och myndigheters bristande kunskap om sjukdomen. Många gånger stjälper
myndigheter istället för att hjälpa! Typ 1 diabetes hos ett barn eller en vuxen drabbar hela familjen!
… forskning visar att barn med typ 1 diabetes i genomsnitt klarar sig sämre i skolan än barn utan diabetes.
Nej, barn med typ 1 diabetes är inte mindre smarta, men en svängande blodsockerbalans medför många gånger
svårigheter att koncentrera sig på skolarbetet.
Kunskapen om sjukdomen brister även i skolan. Kommuner förstår inte behovet av resursstöd till eleverna. Alltför många
rektorer struntar i gällande riktlinjer, kanske därför att man inte förstår vad sjukdomen innebär för en elev.
Barn och ungdomar som har insjuknat behöver hjälp och stöttning i skolan. Förståelse för att behandlingen behöver
anpassas när blodsockervärdet blir för högt eller för lågt. Särskilt vikten av att snarast återfå en bra blodsockernivå så att
de kan vara fortsatt koncentrerade och fokusera på att lära. Barn med typ 1 diabetes ska naturligtvis ha samma
möjligheter i skolan som alla andra barn, och inte drabbas av omgivningens okunskap.
… denna allvarliga, livshotande sjukdom bara fortsätter att öka i Sverige och världen.
Sverige har näst efter Finland, världens högsta frekvens av barn med typ 1 diabetes och minst lika många insjuknar i
vuxen ålder. Orsaken är en gåta! Det hjälper inte att ändra kosten, det går inte att träna eller motionera bort denna
autoimmuna sjukdom. Inte en enda botas!
Ändå möter personer med typ 1 diabetes nästan dagligen råd från allmänheten hur de ska bli botade, hur och vad de ska
äta för att bli friska. Detta är både jobbigt och frustrerande. Kanske därför väldigt många av de 50 000 vuxna är tysta om
sin sjukdom, kanske därför många av de 8000 barnen vill dölja eller känner skam för att de är drabbade…
Det finns mycket bra forskning men stor brist på resurser. Bristen på pengar är enorm! Problematiken kring typ 1 diabetes
är stor på så många områden. För att förändring och förbättring ska ske på behövs väldigt stora åtgärder.
Postkodlotteriets välgörenhetsavdelning skulle kunna göra en stor, avgörande insats!
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