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Можност за еднаш дневно дозирање
Потекло од рекомбинантна ДНК

Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ
ул. Никола Кљусев бр. 11, Скопје, Р. С. Македонија
тел: +389 2 2400 202; www.novonordisk.com
D-24/01-10/2020
Овој материјал е наменет само за здравствени работници.

ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС

ЕДНО пенкало за 
секој ПАЦИЕНТ за 
ПОЧЕТОК и за
ИНТЕНЗИВИРАЊЕ1,2

Insulin Degludec/Insulin Aspart (Ryzodeg®) 
Прва КОМБИНАЦИЈА на ултра-долгодејствувачки базален 
инсулин и прандијален инсулин во едно пенкало3,4

Супериорен почеток со еднаш 
дневно дозирање*1

Успешна гликемиска контрола како 
базал-болус со помалку инјекции2

Практичност на употреба на едно 
пенкало со предностите кои ги има 
FlexTouch®5

*Статистички значајно намалување на HbA1c наспроти Insulin Glargine 100 U

C: 1 ml раствор содржи 100 единици insulin degludec/insulin aspart во однос 70/30 
(еквивалентно на 2,56 mg insulin degludec и 1,05 mg insulin aspart).
И: Третман на дијабетес мелитус кај возрасни, адолесценти и деца на возраст од 2 години 
и постари.
НР: Хипогликемија; реакции на местото на инјектирање; периферен едем; 
хиперсензитивност, уртикарија.
Ф/Ф: Раствор за инјектирање (FlexTouch®, претходно наполнето пенкало) 100 U/ml x 3 ml x 5 
пенкала.

За повеќе информации за производот, ве молиме прочитајте го Збирниот извештај со 
особините на лекот, кој може да го најдете на: 
https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/883059939
C=Состав; И=Индикации; НР=Несакани реакции; Ф/Ф=Фармацевтска форма.

Референци:
1. Onishi Y, Ono Y, Rabol R, Endahl L, Nakamura S. Superior glycaemic control with once-daily insulin degludec/insulin aspart 

versus insulin glargine in Japanese adults with type 2 diabetes inadequately controlled with oral drugs: a randomized, 
controlled phase 3 trial. Diabetes Obes Metab. 2013;15(9):826-832.

2. Philis-Tsimikas A, Astamirova K, Gupta Y, Haggag A, Roula D, Bak BA, Fita EG, Nielsen AM, Demir T. Similar glycaemic control with 
less nocturnal hypoglycaemia in a 38-week trial comparing the IDegAsp co-formulation with insulin glargine U100 and insulin 
aspart in basal insulin-treated subjects with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Research and Clinical Practice. 2018 Nov 16.

3. Ryzodeg® Збирен извештај со особините на лекот; Број и датум на решението за ставање 
на лекот  во промет: 11-95/1 од 08.01.2020; https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/883059939.

4. De Rycke A, Mathieu C. Degludec – first of a new generation of insulins. European Endocrinology. 2019 Jan; 147:157-165.
5. Wielandt JO, Niemeyer M, Hansen MR, et al. FlexTouch®: a prefilled insulin pen with a novel injection mechanism with consistent 

high accuracy at low- (1 U), medium- (40 U), and high- (80 U) dose settings. J Diabetes Sci Technol. 2011;5(5):1195-1199.
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Почитувани колеги,

Во име на Научното здружение на ендокри-
нолози и дијабетолози на Македонија ми 
претставува особена чест и задоволство да 
Ве поканам на 5-тите Дијабетолошки денови во 
Македонија со меѓународно учество, во пе-
риодот 13-14.11.2020 година. Поради состојбата 
со светската пандемија и новиот начин со кој 
светот е приморан да функционира, а воедно 
почитувајќи ги максимално препораките на 
Комисијата за заразни болести, овие Дијабето-
лошки денови ќе се реализираат ONLINE,сле-
дејќи ги новитетите на модерната технологија.

Како и секогаш, овие денови ќе бидат во 
целост посветени на дијабетесот и се разбира 
исполнети со богата едукативна програма - 
презентирана од интернационално реномира-
ни предавачи.

Наша цел е да се збогатите со нови знаења и 
практични совети, кои ќе можете лесно да ги 
примените во Вашата секојдневна пракса. 

Научната програма ќе вклучува пленарни 
предавања и сателитски симпозиуми во кои 
учество ќе можат да земат сите заинтереси-
рани, односно и покрај тоа што нема физички 
да присуствувате ќе ви бидат достапни опции 
за директна ONLINE комуникација со предава-
чите.

Со задоволство го очекуваме Вашето виртуел-
но присуство,

Со почит,
Проф. д-р Татјана Миленковиќ,
Претседател на Научно здружение на 
ендокринолози и дијабетолози на 
Македонија

Dear colleagues, 

On behalf of the Macedonian Association for 
Endocrinologists and Diabetologists, let me 
officially welcome you to the 5th Diabetes Days in 
Macedonia (with international participation). We 
are all aware of the current world that we live in, 
and that the COVID-19 pandemic has forced us to 
change our lives in so many ways. Respecting the 
new rules that we have to play by, as well as the 
recommendation given by the Health diseases 
committee in our country, the 5th diabetes days in 
Macedonia will be held ONLINE .

As always, we will try to fulfill the schedule with 
a rich and educational program, and offer you 
multiple quality lectures given by internationally 
renowned experts.

It is our goal to complement your current knowl-
edge and entertain you with new practical advice 
that will improve the quality of your medical 
practice. 

The scientific program will include plenary ses-
sions and satellite symposiums in which you will 
be able to contribute directly via online connec-
tion.

We are thrilled and impatient to be your online 
hosts.

With best regards,
Professor Tatjana Milenkovic
President of the
Macedonian Scientific association of endocrinolo-
gists and diabetologists
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ИНФОРМАЦИИ ЗА СИМПОЗИУМОТ

Претседател на симпозиумот 
Проф. Татјана Миленковиќ  

Потпретседатели на симпозиумот
Доц. Саша Јовановска Мишевска
Насл. Доц. Ирфан Ахмети

Генерален секретар на симпозиумот 
Науч. сораб. Искра Битоска 

Претседател на Научен комитет 
Доц. Ивица Смоковски  

Помлад секретар на симпозиумот 
Д-р Надица Божиновска

Комитети 
Членови на Научен комитет
Проф. Татјана Миленковиќ
Доц. Саша Јовановска Мишевска
Науч. сораб. Искра Битоска
Насл. Доц. Ирфан Ахмети
Проф. Славица Шубеска Стратрова
Проф. Снежана Марковиќ Темелкова
Науч. сораб. Тошо Плашески
Проф. Невена Лабан Гучева 

Членови на Организационен комитет 
Асс. Билјана Тодоровска 
Асс.  Александра Стевчевска  
Д-р Катерина Адамова 
Д-р Татјана Бајрактарова Прошева 
Асс. Арѓент Муча 
Д-р Ивана Младеновска  
Д-р Марија Живковиќ 
Асс. Цветанка Волкановска Илијевска

GENEREAL INFORMATION

President of the Symposium 
Prof. Dr. Tatjana Milenkovik

Vice presidents of the Symposium
Ass. Dr. Sasha Jovanovska Mishevska 
Ass. Dr. Irfan Ahmeti

Secretary General of the Symposium 
Ass. Dr. Iskra Bitoska

President of the Scientific Committee 
Ass. Prof.  Dr. Ivica Smokovski

Junior Secretary of the Symposium 
Dr. Nadica Bozhinovska

Committees
Members of the Scientific Committee 
Prof. Dr. Tatjana Milenkovik
Ass. Dr. Sasha Jovanovska Mishevska
Ass. Dr. Iskra Bitoska
Ass. Dr. Irfan Ahmeti
Prof. Dr. Slavica Shubeska Stratrova
Prof. Dr. Snezana Markovik Temelkova
Assis Prof. Dr. Tosho Plasheski
Prof. Dr. Nevena Laban Gucheva

Members of the Organizational Committee
Ass. Dr. Biljana Todorovska
Ass. Dr. Aleksandra Stevcevska
Dr. Katerina Adamova
Dr. Tatjana Bajraktarova Proseva
Ass. Dr. Argjent Mucha
Dr. Ivana Mladenovska
Dr. Marija Zivkovic
Ass. Cvetanka Volkanovska Ilijevska
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www.pliva.com

ПЛИВА ДООЕЛ Скопје, ул. Никола Парапунов бб, Скопје.  Збирни извештаи за особините на лековите се достапни 
на барање и на веб стр.: www.malmed.gov.mk   САМО ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ                 MK/DBPL/20/0002

www.plivamed.net
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ПРОГРАМА / PROGRAMME

Петок, 13ти ноември / Friday, November 13th

14:00 - 14:15   Воведно обраќање

14:15 - 16:10  Сесија 1 / Session 1
	 	 	 Претседателство	/	Chairs:	Гордана	Пемовска,	Ирфан		 	
	 	 	 Ахмети	

14:15	-	14:35	 	 Дали	деменцијата	е	доцна	компликација	на	дијабетесот?
	 	 	 Is	dementia	a	late	complication	of	diabetes	
	 	 	 Azra	Burekovic	(BiH)

14:35	-	14:50	 	 Хипогликемијата	запоставена	компликација
	 	 	 Hypoglycaemia	the	neglected	complication	
	 	 	 Zelija	Velija	Ashimi	(BiH)	

14:50	-	15:10	 	 Превенција	на	хипогликемијата	кај	пациенти	со		 	
	 	 	 дијабетес?
	 	 	 Preventing	hypoglycemia	in	patients	with	diabetes?
	 	 	 Dario	Rahelic	(Croatia)

15:10	-	15:30	 	 Паметни	инсулински	системи	за	регулација	на	глукоза
	 	 	 Glucose	responsive	Smart	Insulin	Systems
	 	 	 Miro	Bakula	(Croatia)

15:30	-	15:45	 	 Дискусија	
	 	 	 Discussion	

15:45 - 16:45  Сателитски симпозиум Санофи
   Satellite symposium Sanofi
	 	 	 Помогнете	им	на	вашите	пациенти	со	ДМ	Тип	1	да	ја			
	 	 	 пронајдат	вистинската	рамнотежа
	 	 	 Help	your	T1DM	patients	to	find	the	right	balance
	 	 	 Модератор:	Татјана	Миленковиќ
	 	 	 Предавачи:	Азра	Бурековиќ	(БиХ),	Мирјана	Кочова
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16:50 - 17:50   Сателитски симпозиум Плива
   Satellite symposium Pliva 
	 	 	 Инсулински	сензитајзери	–	потенцијални		 	 	
	 	 	 кардиоваскуларно	протективни	лекови	кај	тип	2		 	
	 	 	 дијабетес
	 	 	 Insulin	sensitizers	–	potentially	cardiovascular	protective		
	 	 	 drugs	in	type	2	diabetes	
	 	 	 Предавачи:	Татјана	Миленковиќ,	Маријан	Бошевски

18:00 - 18:45   Сателитски симпозиум Берингер
   Satellite symposium Boehringer
	 	 	 SGLT-2	инхибитори	-	стари	предизвици	и	нови	можности
	 	 	 SGLT-inhibitors	–	old	challenges	and	new	possibilities	
	 	 	 Предавачи:	Татјана	Миленковиќ,	Саша	Јовановска		 	
	 	 	 Мишевска

18:50 - 19:35   Сателитски симпозиум Белупо
   Satellite symposium Belupo
	 	 	 Вилдаглиптин	и	Гликлазид	-	придобивки	од	зголемениот	
	 	 	 избор	на	орални	антидијабетици	во	Македонија		
	 	 	 Vildagliptin	and	Gliklazid	-	the	gains	from	the	enlarged	choice		
	 	 	 of	oral	antidiabetics	in	Macedonia
	 	 	 Предавачи:	Саша	Јовановска	Мишевска,	
	 	 	 Младен	Крниќ	–Хрватска	

08:30 - 09:45  Сесија 2 / Session 2
   Претседателство/ Chairs: Татјана Миленковиќ, 
   Искра Битовска

08:30	-	09:00	 	 Зошто	и	кога	да	се	лекува	бенигнен	дијабетес
	 	 	 Why	and	how	to	manage	benign	diabetes
	 	 	 Nam	H.	Cho	(South	Korea)

09:-00	-	09:30	 	 Патување	низ	историјата	за	дијабетесот	пред	прославата		
	 	 	 на	стогодишнината	од	откривањето	на	инсулинот
	 	 	 A	journey	through	diabetes	history	in	the	centenary	com	
	 	 	 memoration	of	the	discovery	of	insulin	
	 	 	 Luiz	M.	R.	Gardete	Correia	(Portugal)

Сабота, 14ти ноември / Saturday, November 14th
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09:30	-	09:45	 	 Дискусија
	 	 	 Discussion	

09:45 - 11:00  Сесија 3 Дијабетес и КОВИД 19 / 
   Session 3 Diabetes and COVID 19
   Претседателство/ Chairs: Ивица Смоковски, 
   Бранка Крстевска

09:45	-	10:15	 	 Дијабетес	и	КОВИД	19	-	што	знаеме	до	сега
	 	 	 Diabetes	and	COVID	19	-	what	do	we	now	so	far
	 	 	 João	Filipe	Cancela	Santos	Raposo	(Portugal)

10:15	-	10:45	 	 Тип	1	дијабетес	мелитус	и	КОВИД	19
	 	 	 Type	1	diabetes	and	COVID	19
	 	 	 Banshi	Saboo	(India)

10:45	-	11:00	 	 Дискусија
	 	 	 Discussion

11:00	-	12:00		 	 Сателитски симпозиум Ново Нордиск Фарма
   Satellite symposium Novo Nordisk Farma
	 	 	 Поместување	на	границите	за		подобрување	на	грижата		
	 	 	 за	дијабетесот	со	нови	терапевтски	опции
	 	 	 Moving	borders	with	novel		treatments	to	leverage	diabetes		
	 	 	 care
	 	 	 Модератор:	Татјана	Миленковиќ
	 	 	 Предавачи:	Саша	Јовановска	Мишевска,	Искра	Битоска,	
	 	 	 Ирфан	Ахмети

12:05	-	13:05	 	 Сателитски симпозиум Крка
   Satellite symposium Krka
	 	 	 Моќта	на	синергијата
	 	 	 The	power	of	synergy
	 	 	 Предавачи:	Искра	Битоска,	Ирена	Митевска	

13:10 - 13:40  Сателитски симпозиум Санофи 2
   Satellite symposium Sanofi 2
	 	 	 Безбедно	до	целта
	 	 	 Safely	to	the	goal
	 	 	 Предавач:	Ивица	Смоковски
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13:50 - 14:50      Сателитски симпозиум Алкалоид
   Satellite symposium Alkaloid
	 	 	 Како	до	целни	вредности?
	 	 	 How	to	target	values?
	 	 	 Предавачи:	Татјана	Миленковиќ,	
	 	 	 Саша	Јовановска	Мишевска	

15:00 - 16:40  Сесија 4 / Session 4
   Претседателство/ Chairs: Саша Јовановска Мишевска, 
   Zelija Velija Ashimi (BiH)

15:00	-	15:20	 	 Полицистичен	оваријален	синдром	и	НАФЛД
	 	 	 Polycystic	ovarian	syndrome	and	NAFLD
	 	 	 Djuro	Macut	(Serbia)

15:20	-	15:40	 	 Дијабетес	и	неалкохолна	стеатоза	на	хепарот
	 	 	 Diabetes	and	NASH
	 	 	 Nebojs	M.	Lalic	(Serbia)

15:40	-	16:00	 	 Употребата	на	Ц-пептид	во	клиничката	пракса
	 	 	 The	use	of	C-peptide	in	the	clinical	practice
	 	 	 Andrew	Behnke	(USA)

16:00	-	16:20	 	 Колку	медицинските	студенти	и	лекарите	во	примарната		
	 	 	 здравствена	заштита	се	запознаени	со	превенција	од		
	 	 	 дијабетес
	 	 	 Primary	care	and	medical	student	knowledge	of	diabetes	
	 	 	 prevention
	 	 	 Nanete	Steinle	(USA)

16:20	-	16:40	 	 Дискусија	/	DIscussion

16:40	-	17:40				 	 Тркалезна	маса	/	Round	table
	 	 	 Состојбата	со	дијабетесот	во	Македонија	–	како	понатаму?
	 	 	 Situation	with	diabetes	in	Macedonia	–	how	to	move	forward?

17:40-18:00  Завршно обраќање
   Closing of the Symposium
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Пред да го пропишете лекот, ве молиме прочитајте го Збирниот извештај со особините на лекот.
Фармацевтска форма: Ozempic® 0,25 mg и Ozempic® 0,5 mg раствор за инјектирање - едно претходно наполнето пенкало за еднократна употреба содржи 2 mg semaglutide во 
1,5 ml раствор и Ozempic® 1 mg раствор за инјектирање – едно претходно наполнето пенкало содржи 4 mg semaglutide  во 3 ml раствор. Индикации: Ozempic® е индициран за 
третман на возрасни со недоволно контролиран дијабетес мелитус тип 2 како надополнување на исхраната и вежбањето како монотерапија кога метформинот се смета за 
несоодветен поради интолеранција или контраиндикации или како надополнување на други медицински производи за третман на дијабетес. Дозирање и начин на употреба: 
Почетната доза е 0,25 mg  semaglutide еднаш неделно. По 4 недели дозата треба да се зголеми на 0,5 mg еднаш неделно. По најмалку 4 недели со доза од 0,5 mg еднаш 
неделно, дозата може да се зголеми до 1 mg еднаш неделно за понатамошно подобрување на гликемиската контрола. 0,25 mg semaglutide не е доза за одржување. Не се 
препорачуваат неделни дози поголеми од 1 mg. Ozempic® се употребува еднаш неделно, независно од oброк, се аплицира супкутано и не смее да се дава интравенски или 
интрамускулно. Кога Ozempic® се додава на веќе постоечка терапија со метформин и/или тиазолидиндион, тековната доза на метформинот и/или тиазолидиндионот може да 
остане  непроменета. Кога Ozempic® се додава на веќе постоечка терапија со сулфонилуреа или инсулин, треба да се земе предвид намалувањето на дозата на сулфонилуреа 
или инсулинот со цел да се намали ризикот од појава на хипогликемија.  Посебна група на пациенти: Не е потребно прилагодување на дозата согласно годините. 
Терапевтското искуство кај пациенти кои имаат ≥75 години е ограничено. Не е потребно прилагодување на дозата кај пациенти со лесно, умерено или тешко ренално 
нарушување. Искуството од употребата на semaglutide кај пациенти со тешко ренално нарушување е ограничено. Semaglutide не се препорачува да се употребува кај пациенти 
со ренални заболувања во краен стадиум. Не е потребно прилагодување на дозата кај пациенти со хепатално нарушување. Искуството од употребата на semaglutide кај 
пациенти со тешко хепатално нарушување е ограничено. Треба да се внимава кога овие пациенти се третираат со semaglutide. Безбедноста и ефикасноста на semaglutide кај 
деца и адолесценти под 18 годишна возраст сé уште не e  утврдена. Не се достапни податоци. Контраиндикации: Хиперсензитивност на активната супстанција или на која било 
состојка. Предупредувања и претпазливост при употреба: Semaglutide не треба да се употребува кај пациенти со дијабетес мелитус тип 1 или за третман на кетоацидоза. 
Semaglutide не е замена за инсулин. Не постои искуство кај пациенти со конгестивнa срцева слабост класа IV според Њујоршкото здружение за срце - New York Heart Association 
(NYHA) и од таа причина semaglutide не се препорачува да се употребува кај овие пациенти. Употребата на GLP-1 рецептор агонисти може да биде поврзана со 
гастроинтестинални несакани реакции. Ова треба да се земе предвид при третирање на пациенти со нарушена бубрежна функција, бидејќи гадењето, повраќањето и 
дијарејата може да доведат до дехидратација што може да предизвика влошување на бубрежната функција. Акутен панкреатитис е забележан при употреба на GLP-1 
рецептор агонисти. Пациентите треба да бидат информирани за карактеристичните симптоми на акутен панкреатитис. Доколку постои сомневање за панкреатитис, треба да 
се прекине земањето semaglutide; доколку се потврди акутен панкреатитис, не треба да се почнува повторно со semaglutide. Треба да се внимава кај пациенти со историја на 
панкреатитис. Пациентите кои земаат semaglutide во комбинација со сулфонилуреа или инсулин може да имаат зголемен ризик од хипогликемија. Ризикот од хипогликемија 
може да се намали со намалување на дозата на сулфонилуреа или инсулинот кога се почнува со третман со semaglutide. Кај пациенти со дијабетична ретинопатија кои земале 
инсулин и semaglutide, бил забележан зголемен ризик од развој на компликација - дијабетична ретинопатија. Треба да се внимава кога се употребува semaglutide кај пациенти 
со дијабетична ретинопатија кои земаат инсулин. Овие пациенти треба внимателно да се следат и да се третираат според клиничките упатства. Брзо подобрување на 
гликемиската контрола било поврзано со привремено влошување на дијабетичната ретинопатија, но други механизми не може да бидат исклучени. Интеракции: Semaglutide 
го одложува желудочното празнење и има потенцијал да влијае врз aпсорпцијата на оралните медицински производи кои истовремено се администрираат. Semaglutide треба 
да се употребува внимателно кај пациенти кои земаат орални медицински производи за кои е потребна брза гастроинтестинална апсорпција. Не е потребно прилагодување 
на дозата на парацетамол, орални контрацептиви (етинилестрадиол и левоноргестрел), аторвастатин, варфарин, дигоксин или метформин кога се администрира со 
semaglutide. Меѓутоа, при започнување на третман со semaglutide кај пациенти кои земаат варфарин или други кумарински деривати, се препорачува често следење на INR. 
Бременост и лактација: Ozempic® не треба да се употребува за време на бременост, кај пациентки кои планираат да забременат или кои дојат. Земањето на semaglutide треба 
да се прекине најмалку 2 месеци пред планирана бременост поради долгиот полуживот. Влијание врз способноста за возење и употреба на машини: Semaglutide не влијае 
или незначително влијае врз способноста за возење и употребата на машини. Кога се користи во комбинација со сулфонилуреа или инсулин, треба да се советуваат 
пациентите да преземат мерки за да избегнат појава на хипогликемија додека возат или употребуваат машини. Несакани дејства: Најчесто пријавувани несакани реакции за 
време на клиничките испитувања биле гастроинтестинални нарушувања, вклучително гадење (многу честа), дијареа (многу честа) и повраќање (честа). Генерално, овие 
реакции биле лесни или умерени по сериозност и со кратко траење. Несаканите ефекти најчесто биле пријавувани за време на првите месеци од третманот. Не биле 
забележани епизоди на тешка хипогликемија кога semaglutide бил употребуван како монотерапија. Тешка хипогликемија првенствено е забележана кога semaglutide бил 
употребуван со сулфонилуреа или инсулин. Лекот може да се издава само со лекарски рецепт. Број и датум на решението за ставање на лекот во промет: 11-8011/2; 11-8012/2; 
11-8013/2 од 21.11.2019. Ozempic® е трговска марка во сопственост на Ново Нордиск А/С, Данска. Последната одобрена верзија на Збирниот извештај за особините за лекот е 
достапна на линкот: https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/overview
Производител: Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark. Носител на одобрение: Ново Нордиск Фарма дооел, ул.Никола Кљусев 11, Скопје.

Ако приметите било какви несакани дејства, ве молиме да го информирате вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра. Со пријавување на несаканите дејства се 
обезбедува континуирано следење на односот корист/ризик и се обезбедуваат информации за безбедноста не лекот.

Пациенти со дијабетес тип 2 треба да очекуваат 
повеќе по терапијата со метформин

Единствената терапија за еднаш неделно дозирање која 
вклучува и супериорна ефикасност и КВ придобивки1-5

За возрасни со дијабетес тип 2 и утврдена КВБ
Извештајот од консензусот на ADA/EASD од 2018 препорачува терапија со GLP-1 
рецептор агонист со докажани КВ придобивки6

СУПЕРИОРНА 
ГЛИКЕМИСКА 
КОНТРОЛА1,2*

 ДОКАЖАНИ 
КВ 

ПРИДОБИВКИ1,3†

СУПЕРИОРНО И 
ОДРЖЛИВО 

НАМАЛУВАЊЕ НА 
ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА1-3*

Повеќе од двојно намалување на 
телесната тежина наспроти Trulicity®2

(-6,5 kg со Ozempic® 1 mg наспроти 
-3,0 kg со Trulicity® 1,5 mg) 

26% намалување на КВ ризик1,3‡

(Примарен композитен исход од 
КВ смрт, нефатален МИ или 
нефатален мозочен удар)

КВ=кардиоваскуларен/на/но; МИ=миокарден инфаркт; КВБ=кардиоваскуларна болест; 
ADA=Американска Асоцијација за Дијабетес; EASD=Европска асоцијација за проучување на дијабетесот; GLP-1 рецептор агонист=глукагон сличен пептид-1 рецептор агонист.
*Резултатите се однесуваат на Ozempic® во текот на SUSTAIN клиничките студии, кои вклучуваат плацебо, Јanuvia®, Trulicity®, Bydureon® и Lantus®.1,2

†Во SUSTAIN 6, Ozempic® го намалил КВ ризик (КВ смрт, нефатален МИ или нефатален мозочен удар) наспроти плацебо кај пациенти со дијабетес тип 2 со висок КВ ризик 
третирани со стандардна заштита. 1
‡Кога се додава на стандардна заштита, која вклучува орална антидијабетична терапија, инсулин, антихипертензиви, диуретици и антихиперлипемична терапија.7

References: 1. Ozempic® [Збирен извештај со особините на лекот]. Број и датум на решението за ставање на лекот во промет: 11-8011/2, 11-8012/2 и 11-8013/2 од 21.11.2019. 2. Pratley RE, Aroda VR, 

Lingvay I, et al. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(4):275-286. 3. Marso SP, 

Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844. 4. Bydureon® [summary of product characteristics]. Södertälje Sweden: 

AstraZeneca AB. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_ Information/human/002020/WC500108241.pdf. Accessed October 10, 2017. 5. Trulicity® [summary of product 

characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002825/WC500179470.pdf. Accessed October 10, 

2017. 6. Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the 

Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018. doi:10.2337/dci18-0033. 7. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 

2016;375(suppl 1):S1-S108.

Ozempic® е трговска марка во сопственост на Ново Нордиск А/С, Данска.
Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ
ул. Никола Кљусев бр. 11, Скопје, Р. С. Македонија
тел: +389 2 2400 202; www.novonordisk.com
D-14/01-02/2020; Датум на одобрување: Февруари 2020
Овој материјал е наменет само за здравствени работници.

Намалување на HbA1c од 
-1,8% со Ozempic® 1 mg 

наспроти 
-1,4 со Trulicity® 1,5 mg 
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Д-р Andrew Behnke, 
Претседател на центарот за ендокринологија во 
Cumberland Valley, LLC

Д-р Behnke	дипломирал	на	Државниот	универзитет	
на	Пенсилванија	на	Колеџот	 за	медицина	во	1987	
година.	 Сега	 работи	 во	 Карлајл,	 Пенсилванија	 и	
е	 специјализист	 по	 ендокринологија,	 дијабетес	 и	
метаболизам.	Д-р	Behnke	е	член	на	повеќе	комисии,	
тој	 учествувал	во	повеќе	од	40	клинички	 студии	и	
има	 објавено	 голем	 број	 на	 оригинални	 статии	 и	

рецензии.	Неговата	богата	работна	историја	вклучува	и	функции	како	-	Ассистент	
професор	по	медицина	(USUHS)	во	Вашингтон;	Интернист	во	MGMC	Медицинскиот	
центар,	USAF;	Медицински	директор	на	Дијабетес	и	ендокринологија	центарот	
во	 Шарон.	 Д-р	 Behnke	 е	 и	 Фулбрајтов	 визитинг	 професор	 по	 медицина	 на	
Државниот	универзитет	за	медицина	во	Кишињев,	Молдавија.	Од	2002	година	
тој	 е	 и	 претседател	 на	Центарот	 за	 ендокринологија	 CUMBERLAND	VALLEY,	 LLC	
(Carlisle,	PA).

 Andrew Behnke, President, Cumberland Valley Endocrinology Center, LLC     

 Dr. Behnke	graduated	from	the	Pennsylvania	State	University	College	of	Med-
icine	 in	1987.	He	works	 in	Carlisle,	PA	and	 specializes	 in	Endocrinology,	Diabetes	&	
Metabolism.	Dr.	Behnke	 is	a	member	of	several	committees,	has	been	 integral	part	
of	more	than	40	Clinical	studies	and	has	published	a	number	of	original	articles	and	
reviews.	His	vast	work	history	includes	-	Assistant	Professor	of	Medicine	(USUHS)	in	
Washington,	DC;	Staff	Internist	at	MGMC	Medical	Centar,	USAF;	Medical	Director	of	
the	Diabetes	and	Endocrinology	Center	in	Sharon,	Pa;	Fulbright	Scholar	Visiting	Profes-
sor	of	Medicine	at	the	State	University	of	Medicine	in	Chisinau,	Moldova.	Since	2002	
he	is	a	President	of	the	Cumberland	Valley	Endocrinology	Center,	LLC	(Carlisle,	PA).

 Употребата на Ц-пептид во клиничката пракса

	 Неколку	 години	 по	 откривањето	 на	 инсулинската	 молекула,	 изолиран	
и	 дешифриран	 беше	 протеинот	 кој	 стои	 помеѓу	 двете	 суб-единици.	 Денес	
претставува	класична	алатка	за	евалуација	на	инсулинската	акција.	Ц-пептидот	
претставува	синџир	од	31	амино	киселина	и	се	секретира	заедно	со	инсулинот,	
што	го	промовираше	како	исклучително	значајна	мерка	за	дијагноза	и	третман	на	
дијабетесот.	Во	ова	предавање	ќе	се	евалуираат	доказите	за	тоа	колку	Ц-пептидот	
е	всушност	корисен.	Посебни	полиња	на	интерес	се	секако	проценката	на	тип	1	
и	тип	2	дијабетес	мелитус,	дијагноза	на	LADA	и	MODY	форми	на	дијабетес,	како	и	
предикција	на	клиничкиот	исход	кај	пациентите	со	дијабетес.
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	 Откако	ќе	ја	разгледаме	историјата	на	Ц-пептидот,	со	ова	предавање	ќе	
се	обидеме	да	ја	прикажеме	најоптималната	употреба	и	можните	бенефити	од	
мерењето	 на	 Ц-пептид,	 како	 во	 истражувачки	 цели	 -	 така	 и	 во	 секојдневната	
пракса.	 Употребата	 на	 Ц-пептид	 како	 терапевтска	 интервенција	 повторно	
разгорува	интересни	дискусии	и	е	предизвик	во	многу	нови	истражувачки	студии.	

 The use of C-peptide in the clinical practie

	 Several	years	after	the	discovery	of	the	insulin	molecule,	the	protein	between	
the	two	subunits	was	isolated	and	delineated.		It	is	a	classic	tool	of	measurement	and	
reported	as	a	surrogate	of	insulin	action.	This	C-peptide	is	a	31	amino	acid	chain	that	
is	co-secreted	with	Insulin	and	has	been	promoted	to	be	an	important	measurement	
in	the	diagnosis	and	treatment	of	diabetes.		This	lecture	will	evaluate	the	evidence	of	
its	usefulness.	Specific	areas	of	interest	include	assessing	Type	1	vs	Type	2	diabetes,	
diagnosis	of	LADA	and	MODY	forms	of	diabetes,	and	prediction	of	clinical	outcome	in	
patients	with	diabetes.

					After	reviewing	the	history	of	C-peptide,	we	will	demonstrate	the	appropriate	use	
and	possible	benefit	of	measuring	C-peptide	levels	in	clinical	practice	and	in	research	
settings.	The	use	of	C-peptide	as	a	therapeutic	intervention	has	experienced	revived	
interest	and	these	new	studies	will	also	be	discussed.
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Професор д-р Azra Bureković, MD, PhD

Професор д-р Azra Bureković, работи	на	одделот	
за	нуклеарна	медицина	и	ендокринологија,	при	
универзитетскиот	 клинички	 центар	 во	 Сарае-
во	 (Босна	и	 Херцеговина).	 Таа	 е	 специјалист	 по	
итна	медицина,	 како	 и	 специјалист	 по	 интерна	
медицина	 -	 со	 супспецијализација	 по	 ендокри-
нологијата	и	дијабетологијата.	Во	2006-та	година	
станала	доктор	на	науки,	а	докторатот	бил	од	об-
ласта	 на	 дијабетологијата.	 Проф.	 Azra	 Bureković	

во	моментот	е	шеф	на	одделот	за	интензивна	и	пост-интензивна	нега.	Таа	е	и	
професор	по	интерна	медицина	на	Универзитетот	во	Сараево.	Активен	член	
е	на	неколку	домашни	и	меѓународни	организации	и	има	објавено	 голем	
број	на	оригинални	статии.	Во	минатото,	како	и	сега	редовно	учествува	во	
клинички	студии,	а	често	е	и	поканет	предавач	на	повеќе	настани	од	областа	
на	дијабетологијата.

 Professor Azra Bureković 

 Prof. dr. Azra Bureković, works	at	the	Department	of	Nuclear	Medicine	
and	Endocrinology,	UKCS	Sarajevo	(Bosnia	and	Herzegovina).	She	is	specialist	of	
Emergency	medicine,	as	well	as	specialist	of	internal	medicine,	with	a	subspecialty	
in	endocrinology	and	diabetes.	She	has	a	PhD	since	2006	in	the	area	of	diabetology.	
Prof.	 Bureković	 is	 currently	 the	 Head	 of	 Intensive	 and	 Post-intensive	 Care.	 In	
addition	to	this	she	is	a	Professor	of	Medicine	at	the	University	in	Sarajevo.	Prof.	
Bureković	is	a	member	of	several	national	and	international	organizations	and	has	
published	a	number	of	original	articles.	She	has	been	part	of	clinical	studies	and	
accepted	many	invited	lectures	in	the	area	of	diabetology.

 Дали деменцијата е доцна компликација од дијабетесот?

	 Тип	2	дијабетес	постојано	е	поврзуван	со	зголемен	ризик	за	когнитив-
но	опаѓање,	благо	когнитивно	оштетување	и	деменција,	како	и	со	васкулар-
на	деменција	и	Алцхајмер-ова	болест.	Ваквите	резултати	се	специфични	за	
луѓе	кои	се	во	средна	возраст	или	постари.	Дури	и	фазите	на	предијабетес,	
пред	се	инсулинската	резистенција,	покажале	поврзаност	со	зголемен	ризик	
за	когнитивно	опаѓање	и	зголемена	стапка	на	атрофија	на	големиот	мозок,	
односно	дури	и	предијабетесот	е	асоциран	со	состојба	на	деменција	која	е	
неизбежна	во	двете	претходно	наведени	состојби.	Значењето	на	поврзанос-
та	на	тип	2	дијабетесот	со	Алцхајмер-овата	болест	е	можеби	најдобро	прика-
жана	преку	терминот	„дијабетес	тип	3“,	кој	што	е	искован	со	цел	да	се	опише	
одредена	група	на	пациенти	кој	развиваат	Алцхајмер-ова	деменција	како	ре-
зултат	на	претходно	постоечки	дијабетес	и	состојби	поврзани	со	дијабетес	и	
дегенерација.	Голем	број	на	добиени	податоци	од	мета-анализа	покажуваат	
на	дури	56%	зголемен	ризик	за	Алцхајмер-ова		деменција	кај		индивидуи	со	 
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тип	2	дијабетес.	Помеѓу	студиите	кои	биле	вклучени	во	оваа	мета	анализа	е	
и	проспективната	Ротердамска	студија	-	која	покажала	дека	тип	2	дијабетес	
значително	 го	зголемува	ризикот	за	појава	на	Алцхајмер-ова	деменција,	а	
ризикот	бил	значително	поголем	кај	тие	што	биле	третирани	со	инсулин	од	
самиот	почеток	(притоа	тука	е	важно	да	се	напомене	дека	овие	индивидуи	
биле	во	поодмината	фаза	на	дијабетес	при	започнувањето	на	 терапијата).	
Утврдена	дијагноза	за	тип	2	дијабетес	значително	го	зголемува	ризикот	за	
развој	на	Алцхајмер-ова	демеција,	независно	(иако	многу	веројатно	со	ади-
тивен	ефект)	од	васкуларната	или	други	деменции.	Помеѓу	пациентите	кои	
веќе	 биле	 дијагностицирани	 со	 Алцхајмер-ова	 демеција	 била	 забележана	
зголемена	преваленца	за	тип	2	дијабетес	(35%	наспроти	18%	кај	контролните	
субјекти)	 и	 нарушена	 глукозна	 толеранција	 (46%	наспроти	 24%).	Дополни-
телно,	не	смее	да	се	заборави	и	поврзаноста	на	третманот	на	дијабетесот	со	
деменцијата,	односно	хипогликемијата	како	резултат	на	антидијабетичната	
терапија.	Индивидуите	со	дијабетес,	особено	оние	кои	се	третирани	со	ме-
дикаментозна	терапија,	имаат	поголем	ризик	за	хипогликемични	епизоди.	
Тешки	хипогликемични	епизоди,	кај	некои	лица	кои	претходно	не	покажува-
ле	знаци	на	демеција,	се	поврзани	со	зо	зголемен	ризик	за	деменција.	Са-
мо-контролата	на	дијабетесот	е	комплицирана	и	бара	одредени	комплексни	
когнитивни	способности.	Поради	тоа	не	е	лесно	да	се	одреди	дали	тешката	
хипогликемија	предизвикува	трајно	оштетување	на	мозокот	или	(како	што	е	
прикажано	во	некои	случаи)	пак	деменцијата	сама	по	себе	е	ризик	фактор	
за	хипогликемични	епизоди.	Постојат	повеќе	можни	објаснувања	за	дискре-
панцијата	 помеѓу	 разлицни	 студии,	 особено	 поради	 различните	 стратегии	
кои	биле	користени	за	утврдување	на	хипогликемичните	епизоди.	Дополни-
телен	проблем	во	истражувањето	за	поврзаноста	помеѓу	хипогликемијата	и	
когнитивините	способности	е	тоа	што	повеќето	хипогликемични	епизоди	не	
се	тешки	и	е	тешко	да	се	регистрираат,	па	можноста	да	се	разбере	како	тие	
влијаат	на	когницијата	е	прилично	ограничена.	Прашањето	во	однос	на	хи-
погликемијата	е	од	особена	важност	кај	повозрасните	пациенти	со	дијабетес.	
Ризикот	за	тешка	или	фатална	хипогликемија	поврзана	со	орални	антидија-
бетици	 или	 инсулин	 ,	 прогресивно	 се	 зголемува	 со	 возраста.	 Зголемената	
фреквенција	на	хипогликемии	е	поврзана	со	намалената	свесност	за	хипог-
ликемиските	предупредувачки	симптоми,	намалена	секреција	на	глукагон	и	
успорениот	психомоторен	одговор	кога	крвниот	шеќер	е	низок,	што	пак	го	
спречува	пациентот	да	ги	направи	соодветните	чекори	за	да	ја	намали	штета-
та.	Па	така,	постарите	пациенти	се	склони	кон	хипогликемии	и	последовател-
но	на	сите	несакани	ефекти	кои	се	јавуваат	како	резултат	на	нискиот	крвен	
шеќер.	Познато	е	дека	хипогликемијата	моментално	влијае	на	когнитивната	
способност,	сепак	ефектите	на	тешката	хипогликемија	врз	долгорчните	ког-
нитивни	функции	не	се	познати.	Кај	помладите	пациенти	со	тип	1	дијабетес	
не	постои	поврзаност	помеѓу	хипогликемија	и	когнитивна	дисфункција.	Како	
и	да	е,	со	оглед	на	тоа	што	пациентите	со	тип	2	дијабетес	се	повозрасни	и	
имаат	помала	еластичнст	на	механизмите	за	справување,	хипогликемијата	
може	да	има	сосема	различно	влијание	на	оваа	популација.
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 Is dementia a late complication of diabetes?

	 2	diabetes	has	consistently	been	shown	to	be	associated	with	increased	
risk	for	cognitive	decline,	mild	cognitive	impairment	and	dementia,	both	vascular	
dementia	 and	 Alzheimer’s	 disease.	 Such	 results	 have	 been	 demonstrated	 for	
diabetes	both	in	midlife	and	in	old	age.	Even	prediabetes	stages,	namely,	insulin	
resistance,	have	been	shown	to	be	associated	with	 increased	 risk	 for	cognitive	
decline	and	with	increased	rates	of	brain	atrophy,	both	of	which	are	associated	
with	dementia.	The	importance	of	the	connection	between	type	2	diabetes	and	
Alzheimer’s	 disease	 dementia	 is	 perhaps	 best	 captured	 by	 the	 term	 “type	 3	
diabetes,”	coined	to	describe	a	portion	of	patients	who	develop	Alzheimer’s	disease	
dementia	 presumably	 as	 a	 result	 of	 diabetes-related	 injury	 and	 degeneration.	
Meta-analytic	 data	 demonstrate	 a	 56%	 increased	 risk	 for	 Alzheimer’s	 disease	
dementia	among	individuals	with	type	2	diabetes.	Among	the	studies	included	in	
the	meta-analysis	was	the	prospective,	community-based	Rotterdam	study,	which	
found	that	type	2	diabetes	significantly	increased	the	risk	of	Alzheimer’s	disease	
dementia,	with	 greater	 risk	 apparent	 in	 people	who	were	 treated	with	 insulin	
(and	therefore	likely	to	be	in	the	more	severe	stages	of	the	disease)	at	baseline.	
A	 type	 2	 diabetes	 diagnosis	 appears	 to	 raise	 the	 risk	 for	 Alzheimer’s	 disease	
dementia	independently	(although	likely	with	additive	effects)	from	vascular	or	
other	dementias	or	from	APOE	E4	gene	status.	Among	patients	already	diagnosed	
with	Alzheimer’s	disease	dementia,	an	increased	prevalence	of	type	2	diabetes	
(35	vs.	18%	in	nondemented	control	subjects)	and	impaired	glucose	tolerance	(46	
vs.	24%)	was	reported.	An	additional	consideration	in	the	association	of	diabetes	
and	 antidiabetic	 treatment	 with	 dementia	 is	 hypoglycemia.	 Diabetic	 subjects,	
especially	those	treated	with	medications,	are	at	increased	risk	for	hypoglycemic	
episodes.	Severe	hypoglycemic	episodes	in	subjects	who	were	not	demented	at	
baseline	were	demonstrated	by	some,	but	not	all	to	be	associated	with	increased	
risk	for	dementia.	Self-management	of	diabetes	is	complicated,	probably	requiring	
complex	cognitive	abilities.	Therefore,	it	is	not	easy	to	distinguish	whether	severe	
hypoglycemia	 induces	permanent	brain	damage,	or,	as	demonstrated	by	some,	
dementia	 is	a	 risk	 factor	 for	hypoglycemic	episodes.	There	are	several	possible	
explanations	 for	 the	 discrepancies	 between	 different	 studies,	 particularly	 the	
different	 strategies	 used	 to	 ascertain	 hypoglycemic	 episodes.	 An	 additional	
complexity	in	research	on	the	association	between	hypoglycemia	and	cognition	is	
that	the	majority	of	hypoglycemic	episodes	are	not	considered	to	be	severe	and	are	
difficult	to	record,	so	understanding	of	their	role	in	cognition	is	limited.	The	issue	
of	hypoglycemia	is	particularly	relevant	to	older	patients	with	diabetes.	The	risk	
for	severe	or	fatal	hypoglycemia	associated	with	oral	agents	or	insulin	increases	
with	age.	This	higher	frequency	of	hypoglycemia	is	caused	by	reduced	awareness	
of	 hypoglycemic	warning	 symptoms,	 reduced	 secretion	 of	 glucagon	 (the	most	
important	counter	regulatory	hormone),	and	altered	psychomotor	performance	
when	the	blood	sugar	level	is	low,	which	prevents	the	patient	from	taking	steps	
to	correct	it.	Thus,	elderly	patients	are	more	susceptible	to	hypoglycemia	and,	by	
extension,	any	adverse	consequences	of	low	blood	sugar	levels.	It	is	well	known	that	
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hypoglycemia	affects	cognition	acutely.	However,	the	impacts	of	severe	hypogly-
cemia	on	long-term	cognitive	function	are	uncertain.	In	younger	patient	popula-
tions	with	type	1	diabetes,	there	is	no	association	between	severe	hypoglycemia	
and	cognitive	dysfunction	during	long-term	follow	up.	However,	given	that	patients	
with	type	2	diabetes	are	older	and	may	have	less	resilience,	hypoglycemia	may	
have	different	impacts	in	this	population.	
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Професор доктор Banshi Saboo MD, FIACM, FICN, 
FACE, MNAMS

Сместен во Ахмедабад, д-р Banshi Saboo е искусен 
лекар специјализиран за дијабетес. Тој ја започнал 
неговата приватна пракса во Ахмедабад во 1998 го-
дина на „Дија нега - Клиника за грижа на дијабетес 
и хормонски нарушувања“, која со текот на годините 
се прошири во напреден центар за грижа за дија-
бетес, како и центар со истражувачки капацитети. 

Д-р Banshi Saboo е исто така соработува со многу мултиспецијални болници во 
Ахмедабад како консултант-дијабетолог. Истовремено, тој работи  и на неговата 
докторска дисератија на тема „Фенотипизираењ и генотипизирање на млади дија-
бетичари во индиската популација“.
 Д-р Banshi Saboo е член на голем број медицински здруженија и е активно 
вклучен во неколку од нив како член на комисијата и / или во извршна или владеачка 
улога. Тој е во организацискиот одбор на многу конференции во Ахмедабад и преос-
танатиот дел од државата Гуџарат. Тој исто така има презентирано огромен број на 
трудови на конференции во Индија и во странство.„Dia Care“ е добро опремена за 
спроведување на истражувања и собирање на податоци за клинички испитувања, 
а д-р Banshi Saboo самиот спровел разни клинички испитувања како главен или 
ко-истражувач. Центарот е исто така признаен и сертифициран од страна на RSSDI за 
спроведување на сертифициран курс за дијабетес дијабетес и д-р Saboo активно се 
вклучува во наставата со додипломски и постдипломски студенти по медицина.
 Д-р Banshi Saboo останува активен на социјалниот фронт. Тој е претседател 
на фоднто на Dia Care; Директор на Лајонс клуб од Карнавати; Управува со довери-
тели на фондацијата за малолетнички дијабетес на Гуџарат; и е потпретседател на 
Кучаман Викас Самити, од филијала Гуџарат.

 Banshi Saboo, MD, FIACM, FICN, FACE, MNAMS
 Ahmedabad-based Dr. Banshi Saboo is an experienced Physician specializing in Diabetes. 
He began private practice at Ahmedabad in 1998 at „Dia Care - Diabetes Care & Hormone Clinic“, 
which has over the years expanded into an advanced Diabetes care centre, with research facilities 
as well. Dr. Saboo is also attached to many multispecialty hospitals in Ahmedabad as a Consultant 
Diabetologist. Simultaneously, he is doing a PhD at Gujarat University on „Phenotyping and 
Genotyping of Young Diabetics in the Indian Population“. Dr. Banshi Saboo is a member of a large 
number of medical associations, and is actively involved in several of them as a committee member 
and/or in an executive or governing role. He has been on the organizing committee of many 
conferences in Ahmedabad and the rest of Gujarat state. He has also presented innumerable papers 
at conferences in India and abroad. Dia Care is well equipped to conduct research studies and collect 
data for clinical trials, and Dr. Saboo himself has conducted various clinical trials as a capacity of 
Principal Investigator or Co-Investigator. The centre is also recognized by RSSDI for conducting a 
Certificate Course in Diabetes and Dr. Saboo actively involves himself in teaching undergraduate and 
postgraduate medical students.Dr. Banshi Saboo remains active on the social front. He is President
of Dia Care Trust; Director of Lions Club, Karnavati; Managing Trustee of Juvenile Diabetes Foundati-
on, Gujarat; and, Vice President of Kuchaman Vikas Samiti, Gujarat Branch.      
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Доцент Dario Rahelič 

Dario Rahelič	е	доцент	и	раководител	на	Одделот	
за	 ендокринологија,	дијабетес	и	метаболни	на-
рушувања	 во	 Универзитетската	 болница	Дубра-
ва,	Загреб,	Хрватска,	и	е	актуелен	претседател	на	
Хрватското	здружение	за	дијабетес	и	метаболни	
нарушувања	 на	 Хрватското	 лекарско	 здруже-
ние.	Тој	исто	така	е	член	на	Извршниот	комитет	
на	 Студиската	 група	 за	 дијабетес	 и	 исхрана	 на	
ЕАСД,	 Хрватското	 здружение	 за	 ендокриноло-

гија,	Хрватското	здружение	за	дебелина	и	Хрватското	друштво	за	ендокрина	
онкологија.	Д-р	Dario	Rahelič	има	објавено	неколку	поглавја	во	национални	
и	меѓународни	книги,	статии	во	научни	списанија,	а	бил	и	поканет	педавач	
на	многу	национални	и	меѓународни	конференции.	Неговите	наставни	ан-
гажмани	 се	на	Медицинскиот	факултет,	Факултетот	 за	 прехранбена	 техно-
логија	и	биотехнологија	и	Фармацевтскиот	и	биохемискиот	факултет.	Бил	на	
усовршувања	во	болницата	Свети	Михаил	во	 Торонто	 (Канада),	 Клиниката	
Мајо	 во	 Рочестер	 (САД)	 и	 Клиниката	Мотол,	 Прага	 (Чешка).	 Д-р	 Рахелич	 е	
член	на	Американскиот	колеџ	за	ендокринологија	и	на	Кралскиот	колеџ	за	
лекари	во	Единбург.	Добитник	е	на	награди	од	Студиската	група	за	дијабетес	
и	исхрана	на	ЕАСД,	од	хрватското	друштво	за	ендокрини	болести	и	награ-
дата	Etzwiller	Rising	Star.	Активностите	на	д-р	Dario	Rahelič	се	концентрираат	
на	подобрениот	пристап	до	модерен	третман	на	дијабетес,	подобрување	на	
едукацијата	на	пациентот,	вклучување	во	парламентарни	и	други	дискусии	
за	донесување	одлуки,	но	главно	за	подобрување	на	квалитетот	на	животот	
на	луѓето	со	дијабетес.	Тој	верува	дека	мотивирањето	на	луѓето	со	дијабетес	
да	управуваат	со	нивната	состојба	е	поефикасно	отколку	само	да	се	зборува	
за	можни	компликации.

 Assistant Professor Dario Rahelič

 Dario Rahelič	 is	 an	 assistant	 professor	 and	 Head	 of	 Department	 of	
Endocrinology,	Diabetes	and	Metabolic	Disorders	at	Dubrava	University	Hospital,	
Zagreb,	Croatia,	and	is	the	current	President	of	the	Croatian	Society	for	Diabetes	
and	 Metabolic	 Disorders	 of	 the	 Croatian	 Medical	 Association.	 He	 also	 serves	
as	 Executive	 Committee	 member	 of	 the	 Diabetes	 and	 Nutrition	 Study	 Group	
of	 EASD,	 the	 Croatian	 Endocrine	 Society,	 the	 Croatian	 Society	 for	Obesity	 and	
the	Croatian	 Society	 for	 Endocrine	Oncology.	Dr.	 Rahelič	 has	published	 several	
chapters	 in	 national	 and	 international	 books,	 articles	 in	 scientifc	 journals,	 and	
was	invited	speaker	at	many	national	and	international	conferences.	His	teaching	
engagements	are	at	the	Faculty	of	Medicine,	the	Faculty	of	Food	Technology	and	
Biotechnology	and	the	Faculty	of	Pharmacy	and	Biochemistry.	He	was	 	 	visiting	
scientist	at	St.	Michael‘s	Hospital	 in	Toronto	(Canada),	Mayo	Clinic	in	Rochester	
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(USA)	 and	Motol	 Clinic,	 Prague	 (Czech	Republic).	Dr.	 Rahelič	 is	 a	 Fellow	of	 the	
American	 College	 of	 Endocrinology	 and	 of	 the	 Royal	 College	 of	 Physicians	 of	
Edinburg.	He	received	awards	 from	the	Diabetes	and	Nutrition	Study	Group	of	
EASD,	from	the	Croatian	Endocrine	Society,	and	the	Etzwiller	Rising	Star	Award.	Dr	
Rahelič	activities	concentrate	on	improved	access	to	modern	diabetes	treatment,	
improvement	 in	 patient	 education,	 involvement	 in	 parliamentary	 and	 other	
decision-making	discussions,	but	mostly	on	improving	the	quality	of	life	for	people	
with	diabetes.	He	believes	that	motivating	people	with	diabetes	to	manage	their	
condition	is	more	effective	than	only	talking	about	possible	complications.

Превенција на хипогликемија кај пациенти со дијабетес

 Автори: Asst.prof. Dario Rahelic, Asst.prof. Miro Bakula

	 Хипогликемијата	е	една	од	најголемите	бариери	при	обидите	за	вос-
поставување	на	добра	гликемиска	контрола,	а	воедно	е	и	една	од	најчестите	
акутни	компликации	кај	дијабетесот.	Постојат	 три	 главни	видови	на	хипог-
ликемија:	асимптоматска,	симптоматска	и	тешка	хипогликемија.	Ризик	фак-
тори	 за	 хипогликемија	 се:	 терапија	 со	 сулфунилуреа,	 терапија	 со	 инсулин,	
зголемена	физичка	активност,	доцнење	со	оброк	или	употреба	на	алкохол.	
Претходно	 постоечка	 епизода	 на	 хипогликемија	 е	 ризик	 за	 повторувачки	
епизоди.	Пациентите	со	долгогодишен	тип	1	и	тип	2	дијабетес	мелитус	има-
ат	 зголемен	 ризик	 за	 хипогликемични	 епизоди.	 Тешката	 хипогликемија	 го	
зголемува	ризикот	за	кардиоваскуларни	болести	и	моралитетот,	како	и	ри-
зикот	 за	 когнитивна	 дисфункција.	 Постарите	 пациенти	 со	 дијабетес	 имаат	
зголемен	ризик	за	хипогликемија,	а	тоа	само	по	себе	носи	згилеме	ризик	за	
падови,	фрактури	и	кардиоваскуларни	настани.	Овој	вид	на	ризик	може	да	
се	минимизира	со	модификација	на	целната	гликемиска	вредност	и	избор	
на	соодветен	вид	на	антигликемиски	лекови.	Новите	орални	и	инјектабилни	
лекови	имаат	понизок	ризик	за	хипогликемија	и	треба	да	бидат	префериран	
третман	кај	пациенти	со	зголемен	ризик	за	хипогликемија.	Сепак,	едукација-
та	на	пациентите	со	дијабетес	останува	како	главна	алатка	во	превенцијата	
на	хипогликемија	кај	пациентите	со	дијабетес.

 Preventing hypoglycemia in patients with diabetes

 Authors: Asst.prof. Dario Rahelic, Asst.prof. Miro Bakula

Hypoglycemia	is	one	of	the	most	important	barrier	in	achievement	of	good	glycemic	
control.	Furthermore,	hypoglycemia	is	the	most	common	acute	complication	of	
diabetes.	There	are	three	main	types	of	hypoglycemia:	asymptomatic	hypoglycemia,
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symptomatic	hypoglycemia	and	severe	hypoglycemia.	Risk	factors	for	hypoglycemia	
are	sulfonylurea	therapy,	insulin	therapy,	increased	or	unusual	physical	exercise,	
delaying	 or	 missing	 a	 meal	 and	 alcohol	 consumption.	 Previously	 experienced	
hypoglycemic	episode	 is	a	 risk	 factor	 for	 repeated	episodes.	Patients	with	 long	
duration	of	type	1	or	type	2	diabetes,	especially	those	without	warning	symptoms	
have	 increased	 risk	 of	 severe	 hypoglycemic	 episodes.	 Severe	 hypoglycemia	
increases	 the	risk	of	cardiovascular	diseases	and	mortality.	On	the	other	hand,	
repeated	episodes	of	severe	hypoglycemia	increase	risk	of	cognitive	dysfunction.	
Older	patients	with	diabetes,	due	to	higher	risk	of	hypoglycemia,	have	increased	
risk	 for	 falls,	 fall-related	 fractures	 and	 cardiovascular	 events.	 This	 risk	 could	
be	 minimalized	 by	 modifying	 glycemic	 goals	 and	 choosing	 appropriate	 anti-
hyperglycemic	 therapy.	 Novel	 oral	 and	 injectable	 anti-hyperglycemic	 therapies	
have	lower	risk	of	hypoglycemia	and	should	be	preferred	in	treatment	of	patients	
with	high	risk	of	hypoglycemia.	However,	education	of	the	patients	with	diabetes	
is	the	most	important	in	prevention	of	hypoglycemia	in	patients	with	diabetes.
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Вонреден професор Đuro Macut

Đuro Macut	е	вонреден	професор	по	интерна	меди-
цина	и	ендокринологија	на	Медицинскиот	факултет	
при	 Универзитетот	 во	 Белград,	 Србија.	 Дипломи-
рал,	завршил	клиничка	специјализација	по	интерна	
медицина	 и	 ендокринологија	 и	 добил	 докторски	
студии	во	истата	институција.	Бил	дел	од	клинички-
те	 програми	 за	 усовршување	 во	 универзитетските	
болници	во	Болоња,	Упсала	и	Оксфорд	и	ја	завршил	
програмата	 за	 постдипломски	 студии	 по	 репроду-

ктивна	медицина	на	Универзитетот	во	Женева	и	Светската	здравствена	органи-
зација.	Д-р	Đuro	Macut	во	моментов	е	заменик-директор	на	Клиниката	за	ендо-
кринологија,	дијабетес	и	метаболни	заболувања,	Клинички	центар	на	Србија	и	
претседател	на	Организацискиот	одбор	за	граници	и	иновации	во	медицината,	
Годишен	симпозиум	на	Медицинскиот	факултет	при	Универзитетот	во	Белград

 Associate Proffesor Đuro Macut

 Đuro Macut is	Associate	Professor	of	Internal	Medicine	and	Endocrinology	at	
the	Faculty	of	Medicine,	University	of	Belgrade,	Serbia.	He	graduated,	completed	clinical	
specialization	in	internal	medicine	and	endocrinology,	and	obtained	PhD	degree	at	the	
same	institution.	He	was	on	clinical	attachment	programs	at	the	University	Hospitals	in	
Bologna,	Uppsala	and	Oxford,	and	completed	postgraduate	program	in	Reproductive	
Medicine	 from	 the	University	 of	Geneva	 and	World	Health	Organization.	Dr	Macut	
is	 currently	Deputy	Director	of	 the	Clinic	of	 Endocrinology,	Diabetes	 and	Metabolic	
Diseases,	 Clinical	 Center	 of	 Serbia,	 and	 President	 of	 the	 Organizing	 Committee	 of	
Frontiers	and	Innovations	in	Medicine,	Annual	Symposium	of	the	Faculty	of	Medicine,	
University	of	Belgrade.
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Професор João Filipe Cancela Santos Raposo

João Filipe Cancela Santos Raposo	дипломирaл	меди-
цина	во	1988ма		година	на	Факултетот	за	медицина	на	
Универзитетот	во	Лисабон.	Неговата	специјализација	
по	ендокринологија	ја	поминал	на	Португалскиот	ин-
ститут	за	рак	од	1991ва	до	1997ма		година.	Докторската	
дисертација	од	областа	на	ендокринологијата	ја	одб-
ранил	во	2004та	година	и	се	здобил	со	титулата	доктор	
на	медицински	науки	од	страна	на	Медицинскиот	фа-
култет	на	Новиот	универзитет	во	Лисабон.	Тој	е	консул-

тант	за	ендокринологија	на	одделот	за	ендокринологија	во	Португалскиот	институт	
за	рак	во	Лисабон	и	консултант	за	ендокринологија	во	АПДП	-	Дијабетес	Португалија,	
од	2006та	година.	Во	моментов	е	доцент	по	јавно	здравство	на	Медицинскиот	факул-
тет	на	Нов	универзитет	во	Лисабон,	како	и	клинички	директор	на	АПДП	-	Дијабетес	
Португалија,	поизиција	која	ја	држи	уште	од	2008ма	година.	Неговите	главни	области	
на	интерес	се	основни	истражувања	во	соработка	со	медицинските	училишта	и	еду-
кација	за	третмана	на	дијабетес.

	 За	време	на	својата	богата	кариера	имал	повеќе	од	150	комуникации	на	пор-
тугалски	и	меѓународни	состаноци,	голем	број	статии	во	меѓународни	и	португалски	
научни	списанија,	како	и	28	поглавја	во	меѓународни	и	португалски	научни	книги

 Professor João Filipe Cancela Santos Raposo

 João Filipe Cancela Santos Raposo,	graduated	in	Medicine	in	1988	by	the	Medicine	
Faculty	of	University	of	Lisbon	and	got	his	PhD	in	Medicine	–	Endocrinology	in	2004	by	
the	Medical	 Faculty	 of	 New	 University	 of	 Lisbon.	 He	 had	 his	 Endocrinology	 residency	
in	 the	 Portuguese	 Cancer	 Institute	 from	 1991	 to	 1997.	 He	 has	 been	 a	 consultant	 of	
Endocrinology	for	the	endocrinology	department	of	Portuguese	cancer	institute	in	Lisbon	
and	endocrinology	consultant	at	APDP	–	Diabetes	Portugal,	both	since	2006.	Currently	he	
is	an	Assistant	Professor	of	Public	Health	in	the	Medical	Faculty	of	New	University	of	Lisbon	
and	Clinical	Director	of	APDP	–	Diabetes	Portugal,	sicnce	2008.	His	main	interest	areas	are	
basic	research	in	cooperation	with	medical	schools	and	diabetes	therapeutic	education.

	 During	his	rich	career	he’s	had	more	than	150	communications	in	Portuguese	and	
international	meetings,	a	vast	number	of	articles	in	international	and	Portuguese	scientific	
journals,	as	well	as	28	chapters	in	international	and	Portuguese	scientific	books.
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Д-р Luiz Manuel Ramos Gardete Correiа

Д-р Luiz Manuel Ramos Gardete Correia	е	консултант	за	
ендокринологија	на	Португалскиот	автономен	регион	
Мадеира.	Покрај	тоа,	тој	исто	така	ја	координира	по-
стдипломската	обука	на	здравствените	работници	во	
регионот.	Тој	бил	координатор	на	неколку	пред	и	по-
стдипломски	курсеви	за	обука.	Д-р	Luiz	Manuel	Ramos	
Gardete	Correia	е	автор	и	ко-автор	на	безброј	публика-
ции	во	областа	на	ендокринологијата	и	дијабетеот,	тој	
исто	така	има	објавено	и	неколку	книги.	Имал	повеќе	

од	300	предавање/презентации,	бил	учесник	и	координатор	на	повеќе	од	30	клинич-
ки	истражувачки	протоколи.	Д-р	Luiz	Manuel	Ramos	Gardete	Correia	има	многу	богато	
професионално	искуство,	односно	има	исполнувано	бројни	значајни	функции	како	
што	се:		потпретседател	на	Меѓународната	федерација	за	дијабетес	(IDF)	во	периодот	
2005-2017	година,	како	и	претседател	на	португалското	здружение	за	дијабетес,	пот-
претседател	на	Ернесто	Рома	фондација	и	директор	на	Националната	опсерваторија	
за	дијабетес	во	периодот	2008-2017	година.	Во	2008та	година	бил	координатор	на	
студијата	за	преваленција	на	дијабетес	во	Португалија	(PREVADIAB).	Од	2017	година	
е	претседател	на	фондацијата	Ернесто	Ромаи.	Неговото	постојано	и	неуморно	зало-
жување	во	борбата	против	дијабетесот	вклучува	функции	како:	Претседател	на	Ло-
калниот	организациски	комитет	на	годишниот	состанок	на	EASD	во	Лисабон	(2017),	
член	на	Европската	студија	за	дијабетес	(EASD)	-	Панел	за	надгледување	на	упатства	
и	изјави	(2014-2016),	претседател	на	Локален	организациски	комитет	на	годишниот	
состанок	на	EASD	во	Лисабон	(2011),	Локален	организациски	комитет	член	на	соста-
нок	на	EASD	во	Лисабон	(1989).

 Luiz Manuel Ramos Gardete Correia

 Dr. Luiz Manuel Ramos Gardete Correia	 is	 and	 endocrinology	 consultant	 of	 the	
Portuguese	 Autonomous	 Region	 of	Madeira.	 In	 addition	 to	 this,	 he	 is	 also	 coordinating	 the	
healthcare	professionals’	Post-graduation	training	in	the	region.	He	has	been	a	coordinator	of	
several	pre	and	postgraduate	training	courses,	as	well.	Dr.	Luiz	is	author	and	co-author	of	countless	
publications	 in	the	endocrinology	and	diabetes	area,	he	has	also	published	several	books.	He	
has	lectured	more	than	300	oral	communications,	participated	and	coordinated	more	than	30	
clinical	research	protocol.	Dr.	Luiz	Manuel	Ramos	Gardete	Correia	has	a	very	rich	professional	
experience,	more	precisely	he	was	vice	president	of	the	International	diabetes	federation	(IDF)	
in	the	time	period	2005-2017,	as	well	as	president	of	the	Portuguese	diabetes	association,	vice	
president	of	Ernesto	Roma	Foundation	and	director	of	the	National	diabetes	observatory	in	the	
period	of	2008-2017.	In	2008	he	was	the	coordinator	of	the	1st	diabetes	prevalence	study	in	
Portugal	(PREVADIAB).	Since	2017	he	is	the	President	of	Ernesto	Roma	Foundation.	His	persistent	
diabetes	advocacy	includes	functions	like:	Chairman	of	the	Local	Organizing	Committee	of	EASD	
Annual	Meeting	in	Lisbon	(2017),	Member	of	the	European	Association	Study	of	Diabetes	(EASD)	
-	Panel	for	Overseeing	Guidelines	and	Statements	(2014-2016),	Chairman	of	the	Local	Organizing	
Committee	of	EASD	Annual	Meeting	in	Lisbon	(2011),	Local	Organizing	Committee	Member	of	
the	EASD	Meeting	in	Lisbon	(1989).
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 Патување низ историјата за дијабетесот пред одбележувањето на  
  стогодишнината од откривањето на инсулинот

 Откривањето	на	инсулинот	е	едно	од	најважните	достигнувања	во	исто-
ријата	на	медицината	и	дијабетесот.	Неговото	откритие	целосно	го	промени	жи-
вотниот	век	на	луѓето	со	дијабетес.	Со	ова	предавање	авторот	ќе	направи	кратко	
резиме	на	стекнатото	знаење	низ	вековите,	пред	се	задржувајки	се	на	периодот	
пред	откривањето	на	инсулинот.	Посебно	внимание	ќе	биде	посветено	на	дека-
дата	пред	откривањето	на	инсулинот	и	неговото	проширување,	пред	се	опишу-
вајки	ја	исклучително	значајната	работа	на	Paul	Langerhaus,	Claude	Bernard,	Oscar	
Minkowsky	и	Von	Mering.	Фокусот	ќе	биде	на	некои	од	најзначајните	личности	кои	
придонеле	 кон	 последното	 патешествие	 се	 до	 откривањето	 на	 инсулинот,	 како	
што	се	Eugéne	Glay	-	кој	се	смета	за	пионер	во	ендокринологијата	и	кој	25	години	
пред	Banting	демонстрирал	дека	дегенерирани	екстракти	од	панкреасот	имаат	ан-
тидијабетичен	принцип;	George	Zuelzer	-	кој	во	периодот	од	1906	до	1908	година	
лекувал	8	пациенти	со	дијабетес	со	редуцирана	гликозурија	и	кетонурија	поврза-
ни	со	несакани	колатерални	ефекти.	Авторот	ќе	ги	опише	искуствара	на	Banting	и	
Best	и	важната	улога	на	Macleod	и	Collip.	Ќе	бидат	споделени	и	некои	размислу-
вања	во	врска	со	контроверзноста	и	полемиките	околу	припишувањето	на	Нобе-
ловата	награда,	нејзината	конкуренција,	а	ќе	зборува	и	за	првото	здружение	на	
дијабетолози	кое	е	создадено	во	1926	година	во	Лисабон,	Португалија,	односно	
Асоцијацијата	за	дијабетес	на	Португалија.

 A journey through Diabetes’ History in the Centenary Commemora-
tion of the Discovery of Insulin

 The	discovery	of	insulin	is	one	of	the	most	important	achievements	in	the	history	of	
medicine	and	diabetes.	Its	discovery	completely	changed	the	life	expectancy	of	people	
with	diabetes.	The	author	makes	a	brief	passage	through	the	acquired	knowledge	over	
the	centuries,	settling	with	more	detail	in	the	period	before	its	discovery.

	 He	gives	a	special	attention	to	the	decade	prior	 to	the	 insulin	discovery	and	
dissemination	 describing	 the	 previous	 and	 fundamental	 works	 of	 Paul	 Langerhans,	
Claude	Bernard,	Oscar	Minkowsky	and	Von	Mering.	He	will	focus	on	the	most	important	
figures	of	the	final	journey	towards	its	discovery	as	Eugéne	Glay,	considered	the	pioneer	
of	 endocrinology	 and	who	 25	 years	 before	 Banting	 demonstrated	 that	 degenerated	
extracts	 of	 the	 pancreas	 contained	 an	 antidiabetic	 principle;	 George	 Zuelzer	 who	
between	1906	and	1908	treated	8	patients	with	diabetes	with	reduced	glucosuria	and	
ketonuria	associated	with	undesirable	collateral	effects.	He	describes	the	experiences	
of	Banting	and	Best	and	the	role	of	Macleod	and	Collip.	He	makes	some	considerations	
about	the	controversy	in	the	attribution	of	the	Nobel	Prize,	in	its	contestation	and	finally	
in	the	creation	in	1926	in	Lisbon,	Portugal	the	first	Diabetic	Association	in	the	world,	the	
Portuguese	Diabetes	Association.
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Професор Nam H. Cho

Професор Nam H. Cho во моментов живее во Јужна 
Кореја и е директор на Центарот за клиничка епи-
демиологија на универзитетската болница Ајоу во 
Сувон, Кореја. До 2019-та година беше и претседател
на Интернационалата Федерација за Дијабетес 
(IDF), како и претседател на Атласот за дијабетес во 
авторство на IDF.

  како и претседател на Атласот за дијабетес во авторство на IDF.  

 

     
   Заинтересираноста за дијабетесот 

како болест кај професор Cho започнала уште во да-
лечната 1984 година, од кога започнал да ја развива 

неговата академска кариера во правец на истражување на дијабетесот, со поста-
вен фокус на епидемиолошкиот аспект и области од јавното здравство. Тој има 
објавено повеќе од 80 рецензирани трудови за дијабетес. Професорот Nam H. Cho 
бил во повеќе организации за дијабетес, како на национално, така и на меѓуна-
родно ниво, притоа го има основано Регистарот за тип 1 дијабетес во Кореја, а е 
одговорен и за направената процена на преваленца на дијабетес тип 2 во Кореја. 
Во неговото богато портфолио спаѓа и членство во Комитетот за клинички упатства 
за гестациски дијабетес и извештајот на баријатрична хирургија, двете издадени 
од IDF. Од 2004 година, тој во два наврати бил избран за извршен член на советот 
на IDF-WPR и бил избран за претставник од регионот во периодот 2010-2012 годи-
на. Исто така, д-р Чо бил и шеф на катедра на Одделот за превентивна медицина 
на Ајоу Факултетот за медицина и згора на тоа е и извршен директор и сопственик 
на две компании од 2000 година.

 Professor Nam H. Cho

 Professor Nam H. Cho currently resides in South Korea and serves as a Director 
of the Centre for Clinical Epidemiology at the Ajou university school of Medicine and 
Hospital in Suwon, Korea. He  is also immediate past President-elect of the IDF, as well as
Chairman of the IDF diabetes Atlas. Professor Cho Became interested in diabetes in 1984 and

    
     

has developed an academic career in diabetes research that focuses on epidemiology 
and public health areas. He has published over 80 peer reviewed papers on diabetes. 
Professor Cho has served in national and international levels of diabetes organizations, 
making him the founder of type 1 registry in Korea, in addition to being responsible for 
estimating the prevalence of type diabetes for the Korean population. He served as a 
committee member for the IDF clinical guidelines for gestational diabetes and the IDF 
report on bariatric surgery. Since 2004, he has been elected twice as an executive council 
member of IDF-WPR and was Chair Elect of the Region in 2010-2012. Furthermore, 
professor Cho has served as a chairman of the Department of Preventive Medicine at 
Ajou University School of Medicine, and is moreover a CEO and owner of two companies 
since 2000.
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 Зошто и кога да се лекува бениген дијабетес

 Дијабетесот	претставува	сериозен	глобален	здравствен	проблем.	Во	2017-
та	година,	Интернационалната	федерација	за	дијабетес	(анг.	International	Diabetes	
Federation	-	IDF)	објави	дека	повеќе	од	425	милиони	луѓе	низ	светот	имаат	дија-
бетес,	но	со	извештајот	во	2019-та	година	таа	бројка	се	искачи	на	463	милиони.	
38	милиони	 луѓе	 биле	 ново	 дијагностицирани	 со	 дијабетес	 во	 период	 од	 само	
две	 години.	Денес	 тоа	соодветствува	на	речиси	1	нов	случај	на	10	луѓе.	 	Бројот	
на	луѓе	со	дијабетес	прогресивно	се	зголемува	насекаде	низ	светот.	Дијабетесот	
е	водечка	глобална	причини	за	кардиоваскуларни	заболувања,	водечка	причина	
за	слепило,	за	бубрежна	инсуфициенција	и	ампутација	на	долните	екстремитети.	
На	секои	20	секунди,	некаде	во	светот,	се	ампутира	дел	или	цел	долен	екстреми-
тет	како	резултат	на	компликации	од	дијабетесот.	Во	текот	на	минатата	2019-та	
година,	дијабетесот	и	неговите	комоликации,	биле	причина	за	5	милиони	смртни	
случаи.	Дополнително	на	сето	ова,	во	2017-та	година	дури	352	милиони	луѓе	биле	
дијагностицирани	со	„пре-дијабетес“	(бениген	дијабетес),	а	во	период	од	2	години	
таа	бројка	се	зголеми	на	374	милни,	сите	до	еден	изложени	на	зголемен	ризик	за	
развој	на	тип	2	дијабетес.
 
	 Дијабетесот	зема	се	поголем	замав	и	се	заканува	дека	ќе	ги	победи	здрав-
ствени	системи,	како	и	предвидените	буџети.	Околу	12%	од	глобалните	здравстве-
ни	 трошоци	 (760	милијарди	американски	долари)	 се	 трошат	на	дијабетес.	Овој	
глобален	 трошок	е	 со	 тенденција	 за	прогресивно	зголемување,	 со	оглед	на	 тоа	
дека	бројот	на	луѓе	 кои	живеат	 со	дијабетес	продолжува	да	расте.	Па	 така,	ре-
шение	е	 само	 запирањето	на	постојаното	 зголемување	на	лицата	 со	дијабетес,	
преку	стратегија	за	интервенција	кај	популациите	со	висок	ризик.	Бројни	студии	
и	докази	покажуваат	позитивни	ефекти	од	физичката	активност	и	диетата	со	цел	
спречување	на	дијабетес	кај	популациите	со	визок	ризик,	но	стапката	на	успех	е	
прилично	ниска.	Со	оглед	на	ова,	интервенција	 со	дозирани	лекови	за	намалу-
вање	на	глукозата	кај	популации	со	висок	ризик	може	да	биде	решение	со	кое	ќе	
се	намали	преваленцата	на	дијабетесот,	 компликациите	од	дијабетесот	и	 ќе	 се	
одложи	раниот	морталитет	низ	светот.

 Why and How to Manage Benign Diabetes

 Diabetes	is	a	serious	global	health	issue.		In	2017	the	IDF	reported	there	were	
more	than	425	million	people	living	with	diabetes	worldwide,	but	from	the	2019	report	
the	number	 had	 risen	 to	 463	million.	 	 Thirty-eight	million	more	people	were	newly	
diagnosed	with	 diabetes	within	 those	 2	 years.	 	 That’s	 close	 to	 one	 person	 in	 every	
ten	alive	today.	 	The	numbers	of	people	with	diabetes	are	rising	almost	everywhere.		
Diabetes	is	a	leading	global	cause	of	cardiovascular	disease,	a	leading	cause	of	blindness,	
kidney	failure,	and	lower-limb	amputation.		Every	20	seconds,	somewhere	in	the	world,	
a	lower	limb	or	part	of	a	lower	limb	is	lost	due	to	the	complications	of	diabetes.		Last	
year,	2019,	diabetes	and	its	complications	caused	five	million	deaths.		
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 In	 addition,	 352	 million	 people	 were	 diagnosed	 with	 “pre-diabetes(Benign	
Diabetes)”	in	2017,	but	within	2	years	that	number	increased	to	374	million,	all	at	high	
risk	of	developing	type	2	diabetes.	

 Diabetes	threatens	to	overwhelm	healthcare	systems	as	well	as	budgets.		An	
estimated	12%	of	global	health	expenditures	(760	billion	US	Dollars)	are	now	spent	on	
diabetes.		This	global	cost	will	only	increase	as	long	as	the	number	of	people	living	with	
diabetes	continue	to	rise.		Thus,	the	solutions	are	to	stop	the	ever-increasing	diabetes	
increments	through	intervention	strategy	in	high	risk	populations.		Numerous	studies	
and	 evidence	 show	 positive	 effects	 of	 physical	 activity	 and	 diet	 for	 the	 prevention	
of	 diabetes	 in	 high	 risk	 populations,	 but	 the	 success	 rate	 is	 poor.	 	 Thus,	 diabetes	
intervention,	via	low	dose	glucose	lowering	drugs,	to	high	risk	populations	may	be	the	
solution	 to	 reduce	 the	 prevalence	 of	 diabetes,	 diabetes	 related	 complications,	 and	
delay	early	mortality	worldwide.	
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Nanette Steinle, Вонреден професор, Регистриран 
нутриционист 

Д-р Steinle	 е	 вонреден	 професор	 по	медицина	 на	
Медицинскиот	факултет	при	Универзитетот	во	Ме-
риленд,	како	и	Шеф	на	одделот	за	Ендокринологија	
и	 дијабетес	 во	Мериленд.	 Главните	 истражувачки	
интереси	на	д-р	Steinle	се	насочени	кон	разбирање	
на	молекуларните	и	 генетските	аспекти	на	регула-
цијата	на	крвниот	притисок,	обезноста,	метаболни-
от	синдром	и	нарушувањата	во	исхраната,	поради	

што	таа	го	има	објавено	првиот	genome-wide	скен	за	навиките	во	исхраната.	Во	
моментов,	д-р	Steinle	проучува	гени	кои	би	можеле	да	учествуваат	во	регулација	
на	навиките	за	исхрана	и	соработува	со	истражувачи	од	Институтот	за	геномски	
науки	во	Мериленд.	Таа	е	исто	така	е	одговорна	за	Програмот	за	превенција	на	
дијабетес	во	Медициснкиот	центар	за	ветерани	во	Балтимор.	Клиничкиот	аспект	
од	нејзината	кариера	ја	опфаќа	соработката	со	пациенти	во	Ендокринолошката	
служба	и	Центарот	за	Дијабетес	и	ендокринологија	при	Универзитетот	во	Мери-
ленд.	Д-р	Steinle	е	член	на	повеќе	натионални	и	интернационални	комитети	и	
здруженија	и	има	објавено	голем	број	на	оригинални	трудови,	поглавја	од	книги	
и	е	наградувана	на	повеќе	научни	панели.	Како	вонреден	професор	таа	има	улога	
и	во	пренесеување	на	знаењето,	била	Ментор	на	многу	перспективни	студенти	
и	е	дел	од	процедурите	за	доделување	на	Грантови	од	2004-та	година.	Се	јавува	
како	поканет	предавач	на	многу	интернационални	настани.

 Nanette Steinle, MD, RDN 

 Dr. Steinle	 is	Associate	Professor	of	Medicine	at	the	University	Of	Maryland	
School	Of	Medicine,	as	well	as	Chief	of	the	Endocrinology	and	Diabetes	department	
at	VA	Maryland	Health	Care	System.	Dr.	Steinle’s	major	research	interests	are	directed	
at	 understanding	 the	 molecular	 and	 genetic	 aspects	 of	 blood-pressure	 regulation,	
obesity,	metabolic	syndrome	and	eating	behavior	and	published	the	first	genome-wide	
scan	of	eating	behavioral	 traits.	She	 is	currently	studying	candidate	genes	 that	may	
regulate	eating	behavior	and	is	collaborating	with	investigators	in	UMB’s	Institute	for	
Genome	Sciences.	Additionally,	Dr.	Steinle	is	involved	in	diabetes	prevention	research	
and	leads	a	diabetes	prevention	program	at	the	Baltimore	Veterans	Administrations	
Medical	Center.	Her	Clinical	venue,	also	includes	the	In-patient	Endocrine	Service	and	
the	 University	 of	Maryland	 Center	 for	 Diabetes	 and	 Endocrinology.	 Dr.	 Steinle	 is	 a	
member	of	several	national	and	international	committees	and	Associations.	She	has	
published	a	number	of	original	articles,	book	chapters	and	has	been	part	of	numerous	
Scientific	Review	Panels.	She	has	been	involved	in	the	Teaching	Service	and	has	been	a	
Mentor	of	many	perspective	students.	Dr.	Steinle	has	also	been	part	of	Grant	support	
since	2004	and	accepted	Invited	lectures	on	many	occasions	across	the	world.
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Превенција на дијабетес, научени лекции и нови можности

	 Тип	2	дијабетес	е	 глобален	здравствен	проблем.	Иако	е	превентабилна	
состојба,	преваленцата	постојано	расте.	Превенцијата	на	дијабетес	е	стратегија	
која	треба	да	се	започне	со	цел	да	се	намали	морбидитетот	и	морталитетот	на	мо-
менталната	КОВИД-10	пандемија,	имајки	ги	во	предвид	податоците	дека	луѓето	
со	дијабетес	и	обезност	имаат	поголема	стапка	на	тешка	болест	и	морталитет	при	
инфекција	со	вирусот	SARS	Co	V2.	Во	текот	на	ова	предавање	ќе	бидат	презенти-
рани	податоци	во	контекст	на	пропуштените	шанси	за	детекција	на	предијабетес	
и	несоодветната	информираност	помеѓу	здравствените	работници,	како	и	потен-
цијални	можности	за	кршење	на	бариерите	со	цел	подобри	резултати	од	превен-
цијата	на	тип	2	дијабетес	мелитус.

 Diabetes Prevention, Lessons Learned and Opportunities

	 Type	 2	 Diabetes	 is	 a	 global	 health	 epidemic.	 	 Although	 a	 preventable	
condition,	 the	 prevalence	 continues	 to	 rise.	 	 Preventing	 diabetes	 is	 a	 strategy	 that	
should	 be	 employed	 to	mitigate	 the	morbidity	 and	mortality	 of	 the	 current	 COVID	
19	pandemic,	given	the	evidence	that	persons	with	obesity	and	diabetes	have	higher	
morbidity	 and	mortality	 when	 infected	 with	 SARS	 Co	 V2.	 During	 this	 presentation	
data	will	be	presented	regarding	the	missed	opportunities	of	identifying	prediabetes	
and	 knowledge	 gaps	 among	 health	 care	 professionals,	 as	well	 as	 opportunities	 for	
addressing	barriers	toward	improved	global	type	2	diabetes	prevention	outcomes.
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Професор Nebojša M. Lalič
Nebojša Lalič	 е	 лекар,	 интернист	 и	 ендокрино-
лог-дијабетолог,	 кои	 своите	 активности	пред	 се	 ги	
фокусира	на	 клиничката	нега,	истражување	и	еду-
кација	во	областа	на	дијабетесот.	Д-р	Лалиќ	работи	
како	дијабетолог	веќе	30	 години.	Тој	бил	визитинг	
доктор	во	Joslin	Дијабетес	центарот	во	Бостон,	САД,	
а	во	моментов	е	директор	и	шеф	на	Одделот	за	дија-
бетес	 при	 Универзитетската	 болница	 во	 Белград,	
која	пак	е	референтен	центар	за	дијабетес	во	Србија.	
Професор	Lalič	е	професор	по	интерна	медицина	и	

ендокринологија,	како	и	Декан	на	Факултетот	за	медицина	на	Универзитетот	во	
Белград.	Тој	е	претседател	на	Националната	експертска	комисија	за	дијабетес	и	
уредник	на	националните	насоки	за	дијабетес.	Тој	има	над	700	истражувачки	пуб-
ликации	од	областа	на	дијабетесот,	од	кои	80	се	во	списанија	во	peer-преглед.	Тој	
е	полноправен	член	на	Српската	академија	на	науките	и	уметностите.
	 На	меѓународно	ниво,	тој	служел	како	член	на	едукативниот	одбор	на	Ин-
тернационалната	Федерација	за	Дијабетес	(IDF),	бил	дел	од	едукативни	курсеви	
и	работилници	во	Европа,	Азија	и	Африка,	а	учествувал	и	како	член	на	групата	
на	IDF	која	пишувала	насоки	за	постпрандијална	гликоза	во	2011-та	година.	Бил	
дел	од	проекти	поддржани	од	IDF	проектите	-	DE	-PLAN,	IMAGE	(тип	2	дијабетес	
превенција)	и	MANAGE	CARE	(хроничен	третман	на	дијабетес).	Професор	Лалиќ	
во	моментов	е	член	на	одборот	на	IDF	Европа	од	Србија.

 Professor Nebojša M. Lalič
 Nebojša Lalič is	 a	 physician,	 internist	 and	 endocrinologist-diabetologist	 by	
training	who	focused	his	activities	on	clinical	care,	research	and	education	in	diabetes.	
Dr.	Lalič	has	been	engaged	in	daily	clinical	practice	as	a	diabetologist	for	30	years.	He	
was	visiting	scientist	at	Joslin	Diabetes	Center,	Boston,	USA,	and	at	present	is	Director	
and	Head	of	the	Diabetes	department	at	the	University	Hospital	in	Belgrade,	which	is	
the	reference	center	for	diabetes	in	Serbia,	as	well	as	Professor	of	Internal	medicine	
and	Endocrinology	and	Dean	of	 the	Faculty	of	Medicine,	University	of	Belgrade.	Dr.	
Lalič	is	chairman	of	the	National	Expert	Committee	for	Diabetes	and	editor	of	national	
guidelines	in	diabetes.	He	has	over	700	diabetes	research	publications,	80	of	them	in	
peer-review	journals.	He	is	a	full	member	of	the	Serbian	Academy	of	Sciences	and	Arts.
	 At	 the	 international	 level,	 he	 served	 as	 faculty	 member	 at	 IDF-supported	
educational	courses	and	workshops	in	Europe,	Asia	and	Africa,	and	as	member	of	the	
Writing	Group	for	the	IDF	Guidelines	for	Postmeal	Glucose	in	2011.	He	participated	in	
IDF-supported	projects	DE-PLAN,	 IMAGE	(type	2	diabetes	prevention)	and	MANAGE	
CARE	 (chronic	diabetes	 care).	He	 currently	 serves	 as	 an	 IDF	Europe	board	member	
from	Serbia.
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Професор Zelija Velija Asimi
Д-р Zelija Velija Asimi	е	специјалист	по	интерна	ме-
дицина	 и	 супспецијалист	 по	 ендокринологија	 и	
дијабетологија.	 Таа	 е	претседател	на	 Здружението	
за	 ендокринологија	 и	 дијабетологија	 на	 Босна	 и	
Херцеговина	од	2017-та	година.	Д-р	Zelija	Velija	Asimi	
во	периодот	2013	-	2019-та	година	беше	вонреден	
професор	по	интерна	медицина	-	предмет	Ендокри-
нологија	и	дијабетологија	на	Медицинскиот	факул-
тет	Универзитет	Сараево.	Сега	е	редовен	професор	
по	интерна	медицина	на	Медицинскиот	факултет	во	

Сараево,	при	Универзитетор	„SSST“.	Таа	долги	години	работи	во	Универзитетскиот	
клинички	центар	во	Сараево	како	шеф	на	одделот	за	дијагностички	и	амбулант-
ски	услуги.	Сега	работи	во	перспектива	приватна	амбулантска	клиника	со	дневна	
болница	„Д-р	Ал-Тавил“	како	консултант	за	ендокринологија	и	дијабетес.	Таа	е	
автор	или	коавтор	на	многу	рецензирани	книги,	универзитетски	учебници,	раз-
гледани	водичи	и	многу	научни	и	стручни	трудови.	Д-р	Zelija	Velija	Asimi	била	по-
канет	говорник	на	многу	национални	и	меѓународни	конференции	и	учествувала	
во	многу	научни	проекти.	За	време	на	својата	29-годишна	клиничка	работа,	таа	се	
здобила	со	големо	искуство	во	работењето	со	пациентите	и	трпеливо	решавање	
на	нивните	ендокрини	проблеми.	Нејзините	интереси	за	истражување	се	тироид-
на	жлезда,	невро-ендокринологија,	репродуктивна	ендокринологија,	дијабетес	
и	дебелина.
	 Д-р	Zelija	Velija	Asimi	е	член	на	многу	професионални	и	научни	здруже-
нија:	Американска	асоцијација	за	клиничка	ендокринологија	од	2004-та	година,	
Европска	асоцијација	за	проучување	на	дијабетес,	Здружение	за	ендокриноло-
гија	и	дијабетологија	на	Босна	и	Херцеговина,	Европско	здружение	за	ендокри-
нологија	од	2006-та	година	и	Друштво	за	ендокринологија	од	2001-ва	година.
	 Таа	е	добитник	на	Златната	повелба	од	Меѓународната	лига	на	хуманис-
тички	„Хуманист	на	годината“		во	2013-та	година;	Награда	на	хрватското	друштво	
за	 дијабетес	 и	метаболички	 нарушувања	 за	 регионална	 соработка,	 Награда	 за	
меѓународна	колаборација	на	Научно	здружение	на	ендокринолози	и	дијабето-
лози	на	Република	Македонија,	Награда	за	зајакнување	и	поддршка	на	Здруже-
нието	за	ендокринологија	и	дијабетологија	на	Босна	и	Херцеговина.
	 Како	претседател	на	Здружението	на	ендокринолози	и	дијабетолози	во	
Босна	и	Херцеговина,	таа	има	дадено	значаен	придонес	во	унапредувањето	на	
работата	на	ова	професионално	здружение	и	помогнала	да	се	здобие	со	членство	
во	Европското	здружение	за	ендокринологија	и	членство	во	Интернационалната	
федерација	за	дијабетес.	Со	поддршка	на	Европската	асоцијација	за	проучување	
на	дијабетесот,	таа	го	реализираше	едукативниот	проект	и	одржувањето	на	„Пр-
виот	постдипломски	курс	на	ЕАСД	по	клинички	дијабетес	и	неговите	комплика-
ции“	во	Босна	и	Херцеговина	во	2018-та	година.
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 Professor Zelija Velija Asimi

 Zelija Velija Asimi, MD, PhD	is	a	specialist	of	Internal	medicine	and	subspecialist	
of	Endocrinology	and	Diabetology.	She	si	President	of	Bosnia	and	Herzegovina	Society	
of	 Endocrinology	 and	 Diabetology	 since	 2017.	 Dr	 Zelija	 Velija	 Asimi	 was	 Associate	
Professor	of	Internal	Medicine	–	subject	Endocrinology	and	Diabetology	at	Faculty	of	
Medicine	Sarajevo	University	from	2013	to	2019.	Now	she	is	Full	Professor	of	Internal	
Medicine	 at	 Sarajevo	 Medical	 School,	 SSST	 University.	 She	 has	 been	 working	 at	
University	Clinical	Center	Sarajevo	as	chief	of	Diagnostic	and	Outpatient	Department	
for	many	years.	Now	she	works	at	very	perspective	private	Outpatient	Clinic	with	a	
Daily	hospital	„Dr.	Al-Tawil“	as	consultant	in	endocrinology	and	diabetes.	She	is	author	
or	 coauthor	 of	many	 peer-reviewed	books,	 university	 textbooks,	 reviewed	 	 guides,	
and	many	scientific	and	professional	papers.	Dr.	Velija	Asimi	was	 invited	speaker	at	
many	national	and	international	conferences.	She	has	participated	in	many	scientific	
projects.	During	her	29	 years	of	 clinical	work,	 she	has	 gained	extensive	experience	
working	with	patients	and	patiently	resolving	their	endocrine	problems.	Her	research	
interests	are	thyroid,	neuroendocrinology,	reproductive	endocrinology,	diabetes	and	
obesity.

	 She	 is	 a	 member	 of	 many	 professional	 and	 scientific	 societies:	 American	
Association	 of	 Clinical	 Endocrinology	 (AACE)	 since	 2004,	 European	 Association	 for	
the	 Study	 of	 Diabetes	 (EASD),	 Bosnia	 and	 Herzegovina	 Society	 of	 Endocrinology	
and	 Diabetology,	 European	 Society	 of	 Endocrinology	 (ESE)	 since	 2006,	 Society	 for	
Endocrinology	(SFE)	since	2001.	She	received	Golden	charter	by	International	League	of	
humanist		„Humanist	of	the	year“	(2013);	Croatian	Society	for	Diabetes	and	Metabolic	
Disorders	 Award	 for	 regional	 collaboration,	 Award	 for	 International	 collaboration	
by	 Scientific	 Association	 of	 Endocrinologists	 and	 Diabetologists	 of	 Republic	 of	
Macedonia,	Award	for	improvement	and	support	of	Bosnia	and	Herzegovina	Society	
of	Endocrinology	and	Diabetology.	As	President	of	the	Society	of	Endocrinologists	and	
Diabetologists	in	Bosnia	and	Herzegovina,	she	has	made	a	significant	contribution	to	
the	advancement	of	the	work	of	this	professional	society.	She	helped	the	society	gain	
membership	of	the	European	Society	of	Endocrinology	(ESE)	and	membership	of	the	
International	Diabetes	Federation	(IDF).		With	the	support	of	the	European	Association	
for	the	Study	of	Diabetes	(EASD),	she	realized	the	educational	project	and	maintenance	
of	the	„First	EASD	Postgraduate	Course	in	Clinical	Diabetes	and	its	Complications“	in	
Bosnia	and	Herzegovina	(2-4	November	2018.	in	Sarajevo). 
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  Хипогликемија - запоставена компликација

 Интензивната	гликемиска	контрола	е	поврзана	со	зголемен	ризик	за	хипогли-
кемија.	Хипогликемијата	претставува	важна	компликација	во	терапијата	за	намалу-
вање	на	крвниот	шеќер	кај	пациентите	со	дијабетес.	Морталитетот	е	6	пати	повисок	
кај	пациенти	со	тешка	хипогликемија,	споредбено	со	индивидуи	кои	немаат	тешки	
хипогликемии.	Повторувачки	епизоди	на	хипогликемија	може	да	доведат	до	нару-
шување	на	контра-регулаторниот	систем	и	потенцијално	до	развивање	на	органска	
несвесност	за	хипогликемија.	Кратко	и	долгорочните	компликации	од	дијабетичните	
хипогликемии	вклучуваат	акутна	цереброваскуларна	болест,	миокарден	инфаркт,	не-
урокогнитивна	дисфункција,	губиток	на	видот	и	оштетување	на	ретиналните	клетки,	
како	и	нарушен	квалитет	на	живот	прикажан	преку	нарушено	спиење,	возење,	ра-
ботоспособност,	рекреациони	активности	и	патување.	Неопходно	е	да	се	прегледа	
целиот	клинички	спектар,	како	и	товар,	од	хипогликемиите	со	цел	да	се	имплемен-
траат	соодветни	мерки	против	оваа	често	запоставена	компликација.	Раната	иденти-
фикација	на	постоеките	ризик	фактори	за	хипогликемија,	само-контрола	на	крвниот	
шеќер,	одбирање	на	сооветниот	третман	со	или	минимален	ризик	за	хипогликемија	
и	соодветни	едукативни	програми	за	здравствените	работници	и	пациентите	со	дија-
бетес,	се	главните	начини	преку	кои	може	да	се	одржи	добра	гликемиски	контрола	и	
да	се	намали	ризикот	за	хипогликемија	и	притоа	да	се	спречат	долгорочните	комоли-
кации.	

  Hypoglycemia - the neglected complication

 Intensive	glycemic	control	 is	associated	with	an	increased	risk	of	hypoglycemia.	
Hypoglycemia	is	an	important	complication	of	glucose	lowering	therapy	in	patients	with	
diabetes.	Mortality	 is	 six	 times	 higher	 in	 patients	with	 severe	 hypoglycemia	 compared	
with	subjects	who	do	not	have	severe	hypoglycemia.	Repeated	episodes	of	hypoglycemia	
can	 lead	 to	 damage	 to	 the	 counter-regulatory	 system	 with	 the	 potential	 to	 develop	
hypoglycemic	 awareness.	 The	 short-	 and	 long-term	 complications	 of	 diabetes-related	
hypoglycemia	include	acute	cerebrovascular	disease,	myocardial	infarction,	neurocognitive	
dysfunction,	retinal	cell	death	and	vision	 loss,	as	well	as	 impaired	quality	of	 life	related	
to	sleep,	driving,	employment,	recreational	activities	that	include	exercise	and	travel.	It	is	
necessary	to	examine	the	clinical	spectrum	and	burden	of	hypoglycemia	in	order	to	be	able	
to	implement	appropriate	control	measures	against	this	neglected	life	complication.	Early	
identification	 of	 risk	 factors	 for	 hypoglycemia,	 blood	 glucose	 self-monitoring,	 selection	
of	 appropriate	 treatment	 regimens	 with	 or	 without	 minimal	 hypoglycemia	 risk,	 and	
appropriate	educational	programs	for	healthcare	professionals	and	patients	with	diabetes	
are	the	main	ways	to	maintain	good	glycemic	control	and	reduce	the	risk	of	hypoglycemia	
and	thus	preventing	long-term	complications.
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Dr. Miro Bakula
Dr. Miro Bakula	 е	 супспецијалист	по	ендокриноло-
гија	и	дијабетологија	и	работи	како	раководител	на	
Одделот	 за	 ендокринологија,	 дијабетес	 и	 метабо-
лички	болести	на	Клиниката	за	интерна	медицина	
при	универзитетската	болница	Свети	Дух.	Тој	е	до-
цент	 на	 Универзитетот	 во	 Загреб	 на	 Катедрата	 за	
интерна	медицина,	 каде	што	 ги	 завршил	неговите	
магистерски	и	докторски	 студии.	 Тој	 постојано	по-
минува	низ	научно,	 стручно	и	практично	усовршу-
вање	 со	 учество	 на	 домашни	 и	меѓународно	 при-

знати	научни	состаноци,	конференции	и	симпозиуми.	Објавил	научни	и	стручни	
трудови	во	домашни	и	странски	списанија.	Тој	активно	учествува	како	главен	го-
ворник	на	меѓународно	признати	конференции.
	 Учествуваше	во	развојот	на	„Хрватските	упатства	за	фармакотерапија	на	
дијабетес	тип	2“	на	Хрватското	здружение	за	дијабетес	и	метаболички	нарушу-
вања	на	Хрватското	лекарско	здружение	во	2016	година
	 Во	последните	години,	неговиот	професионален	фокус	е	насочен	кон	кар-
диоваскуларните	ефекти	на	GLP-1	рецепторните	аналози.
 
 Miro Bakula, MD 
 Miro Bakula, MD is	subspecialist	in	endocrinology	and	diabetology	working	as	
a	Head	of	the	Department	of	Endocrinology,	Diabetes	and	Metabolic	Diseases	at	the	
Clinic	for	Internal	Medicine	at	Sveti	Duh	University	Hospital.	He	is	Assistant	Professor	
at	the	University	of	Zagreb	at	the	Department	of	Internal	Medicine,	where	he	received	
his	MD	and	PhD.	He	is	continuously	undergoing	scientific,	professional	and	practical	
improvement	 by	 participating	 in	 domestic	 and	 internationally	 recognized	 scientific	
meetings,	 conferences	 and	 symposia.	 He	 published	 scientific	 and	 expert	 papers	
in	 domestic	 and	 foreign	 journals.	 He	 actively	 participated	 as	 a	 keynote	 speaker	 at	
internationally	recognized	conferences.
	 He	 participated	 in	 the	 development	 of	 the	 “Croatian	 Guidelines	 for	 the	
Pharmacotherapy	of	Type	2	Diabetes”	of	 the	Croatian	Association	 for	Diabetes	and	
Metabolic	Disorders	of	the	Croatian	Medical	Association	in	2016
	 The	area	of	his	recent	focus	includes	cardiovascular		effects	od	GLP-1	receptor	
analogues.
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A G N I S
vildagliptin  60 tab 50mg

GLIKA
60 mg таблети со 
продолжено ослободување

gliclazide

МЕНАЏИРАЊЕ НА НИВОТО 
НА ШЕЌЕР ВО КРВТА

Моќна гликемиска ефикасност на долг рок.¹

Уникатна превенција на краен стадиум на 
бубрежна болест.¹

Кардиоваскуларна безбедност.¹

Оптимален безбедносен профил (хипогликемија 
и зголемување на телесна тежина).¹

1. M. Ruiz, France. Diamicron (gliclazide) MR: the secretagogue with clinical benefits beyond insulin secretion. MEDICOGRAPHIA, Vol 35, No.1, 2013.



БЛАГОДАРНОСТ ДО:

OUR SINCERE GRATITUDE TO THE SPONSORS:



КРКА - ФАРМА ДООЕЛ Скопје, Христо Татарчев-1, бр 101, 1000 Скопје, Телефон (02) 2720310, Факс (02) 2700325, Е-маил: info.mk@krka.biz, www.krka.mk

ОслОбОдување на телОтО, МОќ на уМОт.

Лек со висок
европски квалитет. (2)

Дулоксетин на КРКА.

(1)

Лекување на големо 
депресивно растројство.

Лекување на дијабетична
периферна невропатска
болка.

Лекување на генерализирано
анксиозно растројство.

гастрорезистентни капсули duloxetine
од 30 mg и 60 mg

Ја отстранува болката 
во еден потег.

КЛИНИЧКИ 
ДОКАЖАН

НАПОМЕНА: Збирниот извештај за особините на лекот, како и дополнителните информации во врска со употреба на лекот, се достапни на ваше барање. Дулсевиа: 30 mg – 11-
874/4 и 60 mg – 11-874/5 и двете со важност од 01.07.2016.

Референци:
1. Radovanovič M, Pišljar M, Barbič-Žagar B et al. Efficacy and Safety of Duloxetine in the Treatment of Depression, Generalized Anxiety Disorder and Diabetic Peripheral Neuropathic Pain. 
Viceversa 2017; 63: 60–72. 2. Company presentation, Krka. [internet] [cited April 2018]. Available at: http://www.krka.si/en.



 

• 1,8% наспроти 1,1% намалување на HbA1c
1,2

•  намалување на телесната тежина со Xultophy® 

и 3,2 kg разлика1,2

• 57% пониска стапка на хипогликемија1,2 

   кај неконтролирани пациенти со 
дијабетес тип 2 на терапија со           
insulin glargine 100 U1,2

Xultophy® за еднаш дневно дозирање

Постигнете напредок,
  еден чекор понатаму

РЕФЕРЕНЦИ:
1. Xultophy® Збирен извештај со особините на лекот. Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ, Скопје, Р. С. Македонија. Број и датум на решението за ставање на лекот во промет: 11-3330/8 од 15.02.2017. 2. Lingvay I, Manghi F, Garcia-Hernindez P, et al. 
Effect of insulin glargine up-titration vs insulin degludec/liraglutide on glycated hemoglobin levels in patients with uncontrolled type 2 diabetes: the DUAL V randomized clinical trial. JAMA. 2016; 315(9):898-907. doi: 10.1001/jama.2016.1252. 

Xultophy® скратено упатство за 
пропишување

Пред да го пропишете лекот, ве молиме прочитајте го 
Збирниот извештај со особините на лекот.

Фармацевтска форма: Xultophy® 100 единици/mL + 3,6 mg/
mL раствор за инјектирање. Еден mL од растворот содржи 
100 единици insulin degludec* и 3,6 mg liraglutide. Едно 
претходно наполнето пенкало содржи 3 mL, што е 
еквивалентно на 300 единици инсулин деглудек и 10,8 mg 
лираглутид. Еден дозен чекор содржи 1 единица инсулин 
деглудек и 0,036 mg лираглутид. Индикации: Xultophy® е 
индициран за третман на возрасни со недоволно 
контролиран дијабетес мелитус тип 2 за подобрување на 
гликемиската контрола во комбинација со други орални 
медицински производи за третман на дијабетес. Дозирање 
и начин на употреба: Xultophy® се администрира еднаш 
дневно, супкутано. Xultophy® може да се примени во кое 
било време од денот, по можност во исто време. Се 
препорачува гликемиската контрола да се оптимизира 
преку прилагодување на дозата врз база на гликемијата на 
гладно. Xultophy® се администрира во дозни чекори. Еден 
дозен чекор содржи 1 единица инсулин деглудек и 0,036 mg 
лираглутид. Претходно наполнетото пенкало може да 
испорача до 50 дозни чекори во една инјекција со 
зголемувања од еден дозен чекор. Максималната дневна 
доза на Xultophy® е 50 дозни чекори (50 единици инсулин 
деглудек и 1,8 mg лираглутид). Koга Xultophy® се додава на 
орални лекови за намалување на гликемијата, 
препорачаната почетна доза е 10 дозни чекори. Кога 
Xultophy® се додава на терапија со сулфонилуреа, треба да се 
земе предвид намалување на дозата на сулфонилуреа. 
Терапијата со GLP-1 рецептор агонисти треба да се прекине 
пред да се започне со Xultophy®. При префрлување од GLP-1 
рецептор агонисти, препорачана почетна доза на Xultophy® е 
16 дозни чекори. Ако префрлувањето се врши од GLP-1 
рецептор агонисти со долго дејство (пр. дозирање еднаш 
неделно), пролонгираното дејство треба да се земе предвид. 
Третманот со Xultophy® треба да започне во моментот кога 
би требало да се земе следната доза на GLP-1 рецептор 
агонисти со долго дејство. Пред да се започне со Xultophy® 
треба да се прекине терапијата со базален инсулин. При 

префрлување од терапија со базален инсулин, препорачана 
почетна доза на Xultophy® е 16 дозни чекори. Препорачаната 
почетна доза не треба да се надмине. Посебна група на 
пациенти: Xultophy® може да се користи кај возрасните луѓе 
(≥ 65 години). Следењето на гликемијата треба да се 
интензивира и дозата да се прилагоди на индивидуална 
основа. Кога Xultophy® се користи кај пациенти со лесно, 
умерено или тешко ренално оштетување, следењето на 
гликемијата треба да се интензивира и дозата да се 
прилагоди на индивидуална основа. Xultophy® не се 
препорачува кај пациенти со тешко ренално оштетување 
вклучително и кај пациенти во краен стадиум на болеста. 
Xultophy® може да се употребува кај пациенти со лесно до 
умерено хепатално нарушување. Следењето на гликемијата 
треба да се интензивира и дозата да се прилагоди на 
индивидуална основа. Поради тоа што Xultophy® содржи 
лираглутид, не се препорачува за пациенти кои имаат тешка 
форма на хепатално нарушување. Не постои релевантна 
употреба на Xultophy® кај деца и адолесценти. 
Контраиндикации: Пречувствителност на едната или на 
двете активни супстанци или на некоја од помошните 
супстанци. Посебни предупредувања и мерки на 
претпазливост при употреба: Xultophy® не треба да се 
употребува кај пациенти со дијабетес мелитус тип 1 или за 
третман на дијабетична кетоацидоза. Хипогликемија може 
да се јави ако дозата на Xultophy® е повисока од потребната. 
Во комбинација со сулфонилуреа, ризикот од хипогликемија 
може да се намали со намалување на дозата на 
сулфонилуреа. Несоодветно дозирање и/или прекин на 
антидијабетичниот третман може да доведе до 
хипергликемија и потенцијално до хиперосмоларна кома. 
Случаи на срцева слабост биле пријавени кога пиоглитазон 
бил користен во комбинација со инсулин, особено кај 
пациенти со ризик фактори за развој на срцева слабост. Ова 
треба да се има на ум ако се предвидува терапија со 
комбинација од пиоглитазон и Xultophy®. Пиоглитазон треба 
да се прекине доколку се појават какви било влошувања на 
срцевите симптоми. Интензивирање на терапијата со 
инсулин, компонента на Xultophy®, со нагло подобрување на 
гликемиската контрола може да биде поврзано со 
привремено влошување на дијабетичната ретинопатија, 
додека долгорочните подобрувања на гликемиската 
контрола го намалуваат ризикот од прогресија на 

дијабетичната ретинопатија. Акутен панкреатитис бил 
забележан при употреба на GLP-1 рецептор агонисти 
вклучително лираглутид. Пријавени се неколку случаи на 
акутен панкреатитис. Пациентите треба да бидат 
информирани за карактеристичните симптоми на акутен 
панкреатитис. Доколку постои сомневање за панкреатитис, 
Xultophy® треба да се прекине; доколку се потврди акутен 
панкреатитис, Xultophy® не треба повторно да се 
администрира. Несакани дејства врз тироидеата, како што е 
гушавост беа пријавени во клиничките испитувања со GLP-1 
рецептор агонисти вклучително лираглутид, и особено кај 
пациенти кај кои претходно постоело заболување на 
тироидната жлезда, така што кај нив Xultophy® треба да се 
користи со претпазливост. Не постојат сознанија за Xultophy® 
кај пациенти со воспалително заболување на цревата и 
дијабетична гастропареза. Од тие причини, Xultophy® не се 
препорачува кај овие пациенти. Знаци и симптоми на 
дехидратација, вклучително и нарушена ренална функција и 
акутна ренална инсуфициенција биле пријавени во 
клиничките испитувања со GLP-1 рецептор агонисти 
вклучително лираглутид, компонента на Xultophy®. 
Пациентите третирани со Xultophy® треба да се предупредат 
дека постои потенцијален ризик од дехидратација поврзана 
со гастроинтестинални несакани ефекти и да преземат 
мерки на претпазливост за да спречат губење на течности. 
Префрлување на Xultophy® од дози на базален инсулин <20 
и  >50 единици не е испитано. Не постојат терапевтски 
искуства за пациенти со конгестивно срцево заболување 
класа IV според Њујоршкото здружение за срце (NYHA) и од 
таа причина Xultophy® не се препорачува за употреба кај 
овие пациенти. Интеракции: Не се правени истражувања за 
интеракции со Xultophy®. Голем број супстанци влијаат врз 
метаболизмот на гликозата поради што може да се појави 
потреба од прилагодување на дозата на Xultophy®. Малото 
одложување на желудочното празнење со лираглутид може 
да влијае врз апсорпцијата на оралните лекови. Студиите за 
интеракции не покажале клинички релевантно одложување 
на апсорпцијата. По започнување на третманот со Xultophy® 
кај пациенти кои примаат варфарин или други кумарински 
деривати се препорачува почесто следење на 
Меѓународниот нормализиран сооднос (International 
Normalised Ratio). Бременост и лактација: Не постојат 
клинички сознанија за употребата на Xultophy®, инсулин 

деглудек или лираглутид кај бремени жени. Ако пациентката 
сака да забремени, или се случи бременост, третманот со 
Xultophy® треба да се прекине. Не постојат клинички 
сознанија за употреба на Xultophy® за време на доење. Не е 
познато дали инсулин деглудек или лираглутид се 
излачуваат во мајчиното млеко. Поради недостиг на 
искуство, Xultophy® не треба да се користи за време на 
доење. Влијание врз способноста за возење и употреба 
на машини: Способноста на пациентот да се концентрира и 
реагира може да биде нарушена како резултат на 
хипогликемија. Ова може да претставува ризик во ситуации 
каде овие способности се од особено значење (на пример, 
возење на автомобил или ракување со машини). Несакани 
реакции: Најчесто пријавувани несакани реакции за време 
на терапијата со Xultophy® беа хипогликемијата и 
гастроинтестиналните несакани реакции. Хипогликемија 
може да се појави ако дозата на Xultophy® е повисока од 
потребната. Гастроинтестинални несакани реакции можат 
да се случат почесто во почетокот на терапијата со Xultophy®  
и обично се намалуваат за неколку дена или недели со 
континуиран третман. Зачестено гадење и дијареа беа 
„вообичаени“ кај Xultophy® и „многу вообичаени“ кај 
лираглутид. Покрај тоа, пријавени беа констипација, 
диспепсија, гастритис, болки во стомакот, 
гастроезофагеален рефлукс, абдоминална дистензија, 
подригнување, надуеност и намален апетит.

Лекот може да се издава само со лекарски рецепт. Број и 
датум на решението за ставање на лекот во промет: 11-
3330/8 од 15.02.2017. Xultophy® е трговска марка во 
сопственост на Ново Нордиск А/С, Данска. Последната 
одобрена верзија на Збирниот извештај со особините на 
лекот е достапна на линкот: https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/
drugsregister/detailview/1350173373; Производител: Novo 
Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark; Носител на 
одобрение: Ново Нордиск Фарма дооел, ул.Никола Кљусев 
бр. 11, Скопје.

Ако приметите било какви несакани реакции, ве 
молиме да го информирате вашиот лекар, фармацевт 
или медицинска сестра. Со пријавување на несаканите 
реакции се обезбедува континуирано следење на 
односот корист/ризик и се обезбедуваат информации 
за безбедноста не лекот. 

Xultophy® е трговска марка во сопственост на Ново Нордиск А/С, Данска.
Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ
ул. Никола Кљусев бр. 11, Скопје, Р. С. Македонија
тел: +389 2 2400 202; www.novonordisk.com
D-19/01-03/2020
Овој материјал е наменет само за здравствени работници.

                                              со докажана супериорност наспроти 
                                              insulin glargine 100 U:

За првпат во едно пенкало базален инсулин и GLP-1 аналог




