


Посібник призначено для спеціалістів охорони здоров’я: ендокринологів, 

терапевтів і лікарів загальної практики – сімейної медицини. 

Формат видання у вигляді запитань, які найчастіше ставлять хворі на цукровий 

діабет під час прийому у лікаря, дозволить фахівцям ознайомитися з короткими, 

але вичерпними відповідями стосовно способу життя, здорового харчування, 

профілактики і лікування цукрового діабету.

Повна інформація про лікарські препарати міститься в інструкціях 

для медичного застосування. Перед застосуванням лікарських препаратів 

обов’язково ознайомтеся з повною інструкцією для їхнього застосування.

Посібник надруковано за сприяння ПАТ «Фармак».
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4 Поради щодо здорового харчування, профілактики та лікування діабету

Що таке
цукровий діабет?
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Чим небезпечний
цукровий діабет?
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Яких рекомендацій
з харчування
слід дотримуватись?
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З метою рівноцінної, а головне — нешкідливої для 

організму заміни вуглеводних продуктів, використо-

вують поняття «хлібна одиниця», або ХО. 

1 ХО відповідає 12 г вуглеводів, або 48 ккал 

(25 г житнього хліба або 20 г пшеничного хліба). 

Існують таблиці, за якими легко встановити рівноцін-

ну заміну певній кількості вуглеводів.

Пам’ятайте прості правила:

• не вживайте більше 25 ХО на добу

• не з’їдайте більше 6–7 ХО за один прийом їжі

Глікемічний індекс (ГІ) відображає ступінь підви-

щення рівня цукру у крові після прийому певного 

продукту порівняно з глюкозою. За цією ознакою всі 

вуглеводи поділяють на:

• «повільні», або корисні, з низьким ГІ (40 та нижче)

• «швидкі», або шкідливі, з високим ГІ (70 та вище) 

Що таке

хлібна

одиниця?

Що таке

глікемічний

індекс?

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТІВ ЗА ОБ’ЄМОМ, МАСОЮ, ХО, ГІ

Назва продукту Об'єм Маса, г ХО ГІ

Абрикос 3–4 шт. 120 1 75

Ананас 1 шмат. 90 1 80

Апельсин (середній) 1 шт. 90 1 70

Банан 1/2 шт. 80 1 89

Буряк (столовий, тертий) 6 ст. л. 300 1 65

Вишня 10–15 шт. 90 1 75

Вермішель (відварена) 2 ст. л. 20 1 85

Вінегрет 4 ст. л. 60 1 40

Груша 1 шт. 50 1 80

Гарбуз (жовтий) тертий 1/2 чашки 60 0 10

Горох 1 ст. л. 15–20 1 55

Горіхи:
– волоські
– арахіс, кедрові
– фісташки

4 шт.
2 ст. л.
2 ст. л.

30
20
30

0
0
0

70
70
70

Диня 1 шмат. 130 1 70

Кавун 1 шмат. 180 1 70

Крупи (відварені): 
– вівсяна, ячмінна, пшоняна
– перлова, гречана

2 ст. л.
2,5 ст. л.

30
40

1
1

45
40
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Назва продукту Об'єм Маса, г ХО ГІ

Картопля: 
– смажена
– пюре
– печена в «мундирах»

2 ст. л.
2 ст. л.
1 шт.

30
30
70

1
1
1

85
85
70

Котлета 1 шт. 70 1 40

Кабачки (тушковані) 3 шт. 400 0 40

Капуста (білокачанна) свіжа 1/2 шт. 400 0 40

Ковбаса 
– лікарська, дитяча
– копчена
– сарделька (сосиска)

1 шмат.
1 шмат.

1 шт.

50
50
50

1
1
1

60
45
60

Кетчуп 2 ст. л. 30 0,5 35

Квасоля (варена) 6 ст. л. 200 1 68

Кава (без цукру) 1 чашка 100 – 0

Кефір (кисле молоко), ряжанка 1 склянка 250 1 65

Молоко (свіже) 1 склянка 200 1 70

Малина 1/2 склянки 100 1 70

Манго 1/2 шт. 90 1 75

Мандарин 1–2 шт. 150 1 85

М'ясо:
– свинина
– телятина, курка (без шкурки)

1 шмат.
1 шмат.

100
100

0
0

65
65

Морква (терта) 1/2 чашки 180 1 65

Маслини (чорні) 5 шт. 40 0 45

Мука 1 ст. л. 15 1 80

Майонез 1 ст. л. 15 0 50

Олія (соняшникова, оливкова) 1 ч. л. 5–10 0 60

Сир із знежиреного молока 4 ст. л. 100 0 40

Персик середній 1 шт. 30 1 85

Помідор 6 шт. 600 0 40

Полуниця 1 склянка 140 1 75

Пельмені 4–5 шт. 60 1 75–80

Насіння (гарбузове, соняшникове) – 15 0 70

Огірки – 800 1 30

Риба (нежирна, відварена) 1 шмат. 100 0 45

Риба (консерви) 2 ст. л. 30 0 50

Рис 2 ст. л. 15 1 70

Сир (твердий) 1 шмат. 80 0 50

Смородина 1 склянка 200 1 75

Хліб:
– чорний
– білий

1 шмат.
1 шмат.

25
20

1
1

45
76

Чорниця 0,75 склянки 90 1 75

Цибуля 1 шт. 60 0 40

Яблуко 1 шт. 60 1 70

Яйце 1 шт. 80 0 25
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Як контролювати
глюкозу в крові?
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Що таке декомпенсація
цукрового діабету?
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29Як цукрознижуючі таблетки допоможуть контролювати діабет?

Так, епізоди гіпоглікемії можуть бути пов’язані 

з таб летками. На сьогоднішній день існує багато 

видів таблеток, які практично однаково знижу-

ють цукор (наприклад, Діаглізид® MR, Діапірид®, 

Глібофор®), але здатність викликати гіпоглікемію 

залежить, у першу чергу, від того, наскільки пра-

вильно підібране дозування, чи дотримується паці-

єнт кратності прийому препарату, чи не пропускає 

прий ом їжі, а також від рівня фізичних наванта-

жень, характеру харчування та інших факторів.
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Якщо Ваш пацієнт 
приймає Діаформін®
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Інформаційне повідомлення для спеціалістів охорони здоров’я. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування 

препарату. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування препарату.

Коротка інструкція для медичного застосування
препарату Діаформін®

Склад: 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить 500, 850 або 1000 мг метформіну гідрохлориду. Лікарська форма. Таблет-

ки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Пероральні гіпоглікемізуючі засоби. Бігуаніди. Код АТС 

А10В А02. Показання. Цукровий діабет ІІ типу (інсуліннезалежний) при неефективності дієтотерапії, особливо у хворих 

з надлишковою масою тіла: як монотерапія або комбінована терапія сумісно з іншими пероральними гіпоглікемічними 

засобами, або сумісно з інсуліном для лікування дорослих; як монотерапія або комбінована терапія з інсуліном для 

лікування дітей віком від  10 років. Зниження ускладнень діабету у дорослих пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу і 

надлишковою масою тіла, які застосовували метформін як препарат першої лінії після неефективної дієтотерапії. Спосіб 
застосування та дози. Зазвичай початкова доза становить 500 мг або 850 мг 2–3 рази на добу під час або після прийо-

му їжі. Через 10–15 днів проведеного лікування дозу необхідно відкоригувати відповідно до результатів вимірювань 

рівня глюкози в сироватці крові. Повільне збільшення дози сприяє зниженню побічних ефектів з боку травного тракту. 

Максимальна добова рекомендована доза становить 3000 мг на добу, розподілена на 3 прийоми. Категорія відпуску. 
За рецептом. Виробник. ПАТ «Фармак». Р. п. МОЗ України: №UA/11857/03/01, №UA/11857/03/02, №UA/11857/02/01.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату Діаформін® SR

Склад: 1 таблетка містить метформіну гідрохлориду 500 мг або 1000 мг. Лікарська форма. Таблетки пролонгованої дії. 

Фармакотерапевтична група. Пероральні гіпоглікемізуючі засоби. Бігуаніди. Код АТС А10В А02. Показання. Цукро-

вий діабет II типу (інсуліннезалежний) у дорослих при неефективності дієтотерапії (особливо у хворих, які страждають 

на ожиріння), як монотерапія або у комбінації з іншими пероральними протидіабетичними засобами, або в комбінації 

з інсуліном. Спосіб застосування та дози.  Таблетки слід ковтати цілими, не розжовуючи. Звичайна початкова доза 

становить 500 мг 1 раз на добу під час вечері. Через 10–15 днів дозу необхідно відкорегувати відповідно до результа-

тів вимірювань рівня глюкози в сироватці крові. Повільне підвищення дози сприяє зниженню побічних ефектів з боку 

шлунково-кишкового тракту. Максимальна рекомендована доза становить 2000 мг на добу. Категорія відпуску. За ре-

цептом. Виробник.  ПАТ «Фармак». Р. п. МОЗ України: №UA/11857/01/01, №UA/11857/01/02.
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Якщо Ваш пацієнт 
приймає Діаглізид® MR
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Коротка інструкція для медичного застосування
препарату Діаглізид® MR

Склад: 1 таблетка містить гліклазиду 30 мг або 60 мг. Лікарська форма. Таблетки з модифікованим ви-

вільненням. Фармакотерапевтична група. Протидіабетичні препарати. Гіпоглікемізуючі препарати, за 

виключенням інсулінів. Сульфонаміди, похідні сечовини. Гліклазид. Код АТС А10В В09. Показання. Цу-

кровий діабет ІІ типу: зниження та контроль глюкози в крові при неможливості нормалізувати рівень 

глюкози  тільки дієтою, фізичними вправами чи зменшенням маси тіла. Попередження ускладнень цукро-

вого діабету ІІ типу: зниження ризику  макро- та мікросудинних ускладнень, зокрема нових випадків або 

погіршення нефропатії. Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. Призначається 

тільки дорослим. Добова доза може змінюватися від 1 до 4 таблеток (від 30 до 120 мг на добу). Добову 

дозу слід приймати одноразово під час сніданку. Таблетки слід ковтати цілими (не роздавлювати та не 

жувати). Як і всі цукрознижувальні засоби, Діаглізид® MR потребує індивідуального підбору дози залежно 

від індивідуальної відповіді пацієнта на лікування (рівень глюкози в крові, глікозильований гемоглобін 

HbA1c). Максимальна рекомендована добова доза — 120 мг (4 таблетки). Категорія відпуску. За рецеп-

том. Виробник. ПАТ «Фармак». Р. п. МОЗ України: №UA/6986/01/01, №UA/6986/01/02.

Інформаційне повідомлення для спеціалістів охорони здоров’я. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування 

препарату. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування препарату.
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Якщо Ваш пацієнт 
приймає Діапірид®
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Коротка інструкція для медичного застосування
препарату Діапірид®

Склад: 1 таблетка містить глімепіриду (мікронізованого) 2 мг , 3 мг або 4 мг в перерахуванні на 100% ре-

човину. Лікарська форма. Таблетки. Фармакотерапевтична група. Антидіабетичні засоби. Пероральні 

гіпоглікемізуючі препарати, за винятком інсулінів. Сульфонаміди, похідні сечовини. Код АТС А10В В12. 

Показання. Інсулінонезалежний цукровий діабет II типу, якщо рівень цукру в крові не можна адекватно 

підтримувати лише дієтою, фізичними вправами та зниженням маси тіла. Спосіб застосування та дози. 
Дозування залежить від результатів аналізів вмісту глюкози в крові та сечі. Зазвичай Діапірид® застосову-

ють 1 раз на добу. Препарат рекомендується приймати незадовго до чи під час ситного сніданку або, якщо 

сніданку немає, незадовго перед або під час першого основного прийому їжі. Початкова доза становить 

1 мг глімепіриду на добу. Якщо така доза дає змогу адекватно контролювати рівень цукру, її  застосо-

вують як підтримуючу. Якщо глікемічний контроль не є оптимальним, дозування потрібно збільшувати 

до 2, 3 чи 4 мг глімепіриду на добу поетапно (з інтервалами в 1–2 тижні). Максимальна рекомендована 

доза — 6 мг Діапіриду® на добу. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. ВАТ «Фармак». Р. п. МОЗ 
України: №UA/4784/01/01, №UA/4784/01/02, №UA/4784/01/03.

Інформаційне повідомлення для спеціалістів охорони здоров’я. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування 

препарату. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування препарату.



36 Поради щодо здорового харчування, профілактики та лікування діабету

Якщо Ваш пацієнт 
приймає Глібофор®

За рахунок комбінованого складу одна таблетка 

Глібофору® замінює собою 2 різні цукрознижу-

вальні препарати, що забезпечує оптимальну дію і 

зручність у прийомі. Один компонент Глібофору® 

покращує чутливість клітин організму до власного 

інсуліну, зменшує засвоєння глюкози у шлунко-

во-кишковому тракті, другий — стимулює виділен-

ня інсуліну підшлунковою залозою.

Глібофор® має виражену цукрознижувальну дію і 

тому ефективний при високих рівнях цукру в крові. 

Застосування таблеток передбачає суворе дотри-

мання рекомендованих доз, відповідну частоту 

прийому, оптимальне співвідношення між фізични-

ми навантаженнями і вживанням вуглеводів. 

На фоні прийому препарату Глібофор® необхідно 

дотримуватися регулярного графіка вживання їжі 

(включаючи сніданок).

Як діє цей 

препарат?

Які особливості 

прийому 

препарату 

Глібофор®?
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Коротка інструкція для медичного застосування
препарату Глібофор®

Склад: 1 таблетка містить метформіну гідрохлориду 500 мг, глібенкламіду 5 мг. Лікарська форма. Таблет-

ки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Комбінація пероральних гіпоглікемізу-

ючих препаратів. Метформін і сульфонаміди. Код ATC A10BD02. Показання. Лікування цукрового діабету 

ІІ типу у дорослих, для заміщення попередньої терапії комбінацією метформіну з глібенкламідом у хворих 

зі стабільною і добре контрольованою глікемією. Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо 

під час прийому їжі. Дозу визначає лікар індивідуально залежно від рівня глікемії. При заміщенні комбі-

нованої терапії метформіном та глібенкламідом лікування препаратом Глібофор® розпочинають у дозах 

відповідно до попереднього дозування. Кожні 2 тижні після початку лікування дозу препарату корегують 

залежно від результатів вимірювань рівня глікемії. Максимальна рекомендована доза становить 3 таблет-

ки Глібофору® на добу. В індивідуальних випадках доза може бути підвищена до 4 таблеток на добу. 

Режим дозування залежить індивідуально від показань: 1 таблетка на добу: під час сніданку; 2 або 4 та-

блетки на добу: вранці та ввечері; 3 таблетки на добу: вранці, вдень та ввечері. Категорія відпуску. 
За рецептом. Виробник. ВАТ «Фармак». Р. п. МОЗ України: № UA/12062/01/01.

Інформаційне повідомлення для спеціалістів охорони здоров’я. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування 

препарату. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування препарату.

До розвитку гіпоглікемії можуть призвести передозуван-

ня препарату Глібофор® і наявність наступних супутніх 

факторів:

• голодування, недоїдання, пропуск прийому їжі

• одночасний прийом алкоголю

• надмірні фізичні навантаження

•  відмова або нездатність дотримуватися 

рекомендацій лікаря

• ниркова, печінкова недостатність

• ендокринні порушення

Чи може 

Глібофор® 

викликати 

гіпоглікемію?
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Враховуючи особливості перебігу цукрового діабету 2-го типу, при його легких 

і середніх формах доцільним вважають застосування препаратів на основі рос-

линних екстрактів та інших природних речовин, що нормалізують вуглеводний 

та інші види обміну, поліпшують якість життя хворих і при цьому не мають або 

надають мінімальну побічну дію.

Призначення препаратів з лікарських рослин не є альтернативою використан-

ню інсуліну і синтетичних пероральних антидіабетичних засобів. Однак фітоте-

рапія здатна надати істотну підтримку стандартному способу лікування в регу-

ляції обміну речовин, особливо на ранній стадії хвороби, доповнює терапію до 

найвищого рівня і робить перебіг діабету більш спокійним і безпечним.

Арфа Комбі є дієтичною добавкою, яка має у своєму 

складі екстракти лікарських рослин — листя чорни-
ці, стулки квасолі — та сульфокислоту таурин. 

Арфа Комбі не є лікарським засобом.

• Підвищує чутливість клітин до інсуліну

•  Пригнічує засвоєння глюкози у травному тракті

•  Сприяє нормалізації вуглеводного обміну, покращує 

показники ліпідного обміну

Якщо Ваш пацієнт 
приймає Арфа Комбі

До якої групи 

належить

Арфа Комбі?

Як діє

Арфа Комбі?

Що таке

таурин?

Таурин — сульфокислота, яка є необхідним складовим 

елементом для оптимального функціонування 

будь-якого органу. При цукровому діабеті спостері-

гається дефіцит таурину. Таурин виявляє антиокси-

дантну, мембраностабілізуючу, радіопротекторну дію, 

проявляє гепато- і кардіопротекторні, антиаритмічні, 

нормотензивні та гіпоглікемічні властивості.
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Спосіб споживання: дорослим і дітям з 12 років по 1–2 капсули 3 рази на день 

після основного прийому їжі 20–30 днів, потім через 10–15 днів рекомендо-

вано повторити вживання дієтичної добавки. Подальший термін вживання 

необхідно узгоджувати з лікарем. 

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, ди-

тячий вік до 12 років, вагітним та жінкам, які годують груддю, людям із значно 

зниженим імунітетом тільки за призначенням лікаря. Пацієнти, які страждають 

на діабет, можуть потребувати регулювання цукрознижуючих ліків для того, 

щоб уникнути гіпоглікемічних приступів.

Прийом дієтичної добавки Арфа Комбі рекомендовано 

поєднувати з дієтою, використовувати в якості моно-

терапії, а також в комбінації з цукрознижувальними 

препаратами за умови постійного лікарського контролю.

• Унікальний склад

• Зручна форма випуску — капсули

• Вивірене дозування екстрактів

Як приймати 

Арфа Комбі?

Що відрізняє Арфа Комбі

від інших рослинних

препаратів?

Витяг з додатку до висновку 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
щодо застосування дієтичної добавки Арфа Комбі

Склад: кожна капсула містить: таурин 178,0 мг, екстракт перикарпію квасолі 178 мг, екстракт листя чорни-

ці 54 мг. Рекомендації до споживання: може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах 

дієтичного харчування особам, які контролюють рівень цукру крові, як додаткове джерело біологічно ак-

тивних речовин — інгібіторів альфа-амілази та альфа-глюкозідази, фенольних кислот, таурину з метою 

підтримки нормального вуглеводного обміну. Знижує розщеплення і засвоєння вуглеводів, що потрапи-

ли з їжею. Рекомендовано застосування до раціону харчування з достатнім вмістом білків, ненасичених 

жирних кислот, клітковини. Бажано вживати переважно страви із свіжих овочів, свіжі фрукти, натуральні 

соки, кисломолочні продукти, обмежувати тваринні жири, цукор (до 30 г/добу), солодощі та алкоголь. У 

разі не дотримання рекомендацій відносно раціону харчування зазначений ефект знижений. Не є лікар-
ським засобом. Виробник. ПАТ «Фармак». №05.03.02-04/36539 від 25.04.2012.

Повна інформація міститься в додатку до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з повним текстом. Не є лікарським засобом. 
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Найбільш поширеним ускладненням цукрового діабе-

ту є діабетична полінейропатія (ДПН). ДПН розвива-

ється практично в усіх хворих на діабет в середньому 

через 5–7 років захворювання. Прояви ДПН поляга-

ють у проблемах з боку нижніх кінцівок (біль, печін-

ня, заніміння, зниження чутливості, виразки тощо), а 

також у зниженні зору (діабетична ретинопатія) та 

захворюваннях нирок (діабетична нефропатія). 

Як уникнути 

розвитку 

ускладнень 

цукрового 

діабету?

Як діють 

таблетки 

Вітаксон®?

Таблетки Вітаксон® — це високоефективне поєд-

нання нейротропних вітамінів. До складу препарату 

входить унікальний комплекс бенфотіаміну та піри-

доксину. 

Якщо Ваш пацієнт 
приймає 
таблетки Вітаксон®

Прояви ДПН суттєво знижують якість життя та є чинником 75% нетравматичних 

ампутацій нижніх кінцівок. В основі розвитку ДПН лежать складні механізми, 

головну роль з яких відіграє гіперглікемія та судинні ураження, що приводять 

до зворотніх на початку та незворотних потім змін у нервовій тканині. Тому 

профілактика та лікування ускладнень діабету є запорукою якісного життя 

пацієнта. Єдиними патогенетично (дія на механізми розвитку захворювання) 

обґрунтованими препаратами для лікування та профілактики ускладнень діабе-

ту є препарати альфа-ліпоєвої кислоти та вітамінів групи В.
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Важливою перевагою препарату Вітаксон® (таблетки) 

є доведена 100% біодоступність бенфотіаміну, тоб-

то вся прийнята кількість препарату досягне клітин, 

де відбувається його дія. Препарат є абсолютно без-

печним при довгостроковому прийомі та не викликає 

небажаних побічних реакцій.

Вітаксон®

(таблетки) — 

нове життя 

нервових 

клітин!

Коротка інструкція для медичного застосування
препарату Вітаксон®

Склад: 1 таблетка містить бенфотіаміну 100 мг, піридоксину гідрохлориду 100 мг в перерахуванні на 100% 

суху речовину. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. 
Вітамін В1 в комбінації з вітаміном В6. Код АТС А 11D В. Показання. Симптоматична терапія захворювань 

нервової системи різного походження, в тому числі полінейропатії (діабетична, алкогольна), системні 

неврологічні захворювання, зумовлені доведеним дефіцитом вітамінів В1, В6. Спосіб застосування та 
дози. Застосовують внутрішньо, запиваючи достатньою кількістю рідини. Рекомендована доза становить 

1 таблетка 3 рази на добу. В тяжких випадках і при гострому болю для швидкого підвищення рівня препа-

рату в крові застосовують лікарську форму Вітаксона® для парентерального введення. В подальшому для 

продовження лікування рекомендується приймати по 1 таблетці Вітаксона® щоденно. Тривалість курсу 

лікування — 1 місяць. Категорія відпуску. Без рецепта. Виробник. ВАТ «Фармак». Р. п. МОЗ України: 
№UA/10507/02/01.

Інформаційне повідомлення для спеціалістів охорони здоров’я. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування 

препарату. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування препарату.

Бенфотіамін — це жиророзчинна речовина, яка після всмоктування пере-

творюється на тіамін (вітамін В1), а потім на біологічно активну форму, що 

сприятливо впливає на нервові клітини. Тіамін — життєво необхідна пожив-

на речовина для нервів. Він є незамінним в обміні вуглеводів та енергозабез-

печенні нервових клітин. 

Нервові клітини отримують енергію внаслідок окислення вуглеводів, тому вони 

особливо чутливі до порушень вуглеводного обміну, який відбувається в орга-

нізмі при діабеті. Саме тому тіамін називають «вітаміном захисту нервів».

Піридоксин (В6) — дуже важливий нейротропний вітамін. Він бере участь 

у понад 100 ферментних реакціях, впливає на структуру і функції нервової 

тканини, відіграє важливу роль у регуляції енергетичних процесів та діяльності 

нервової системи, сприяє відновленню нервових клітин.
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Адреса для довідок:

ПАТ «Фармак», м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

Тел: (044) 531-96-76

www.farmak.ua


