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Keresse fel a Tudomány Kiadó standját!

A Diabetes már elektronikus
formában is elérhető PC-n,
tableten, mobilon.

www.diabetes.hu
fb.com/diabetes.hu

http://diabetes.hu/dimag

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Minden látogató köteles betartani az intézmény házirendjét. A rendezvényről kép- és hangfelvétel készül, amelyen mint látogató ön is feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve jogos felhasználóival szemben.
A rendezvény ideje alatt térítéses étterem és büfé üzemel, melyet mindenki igénybe vehet.
A kiállító cégek közül többen értékesítő tevékenységet is folytatnak. Érdemes termékeiket a helyszínen megvásárolni, hiszen sokan a kereskedelmi
árnál olcsóbban (termelői áron) kínálják azokat.

A rendezvény ideje alatt a Veszprémi Lions Club ingyenes szemészeti szűrést szervez a helyszínen.
A klub korszerű eszközökkel felszerelt szemszűrő buszában szemorvos és optometrista szakember végzi a vizsgálatokat. Ezekkel – a szembetegségek, látásproblémák
diagnosztizálásán túl – a magas vérnyomást és a cukorbetegséget is felismerik.

Minden kedves látogatónk számára
jó szórakozást és hasznos időtöltést kívánunk!

25 éves a Diabetes
Információk

Az esemény programja a legkörültekintőbb szervezés ellenére is változhat. Az esetleges változásokat a diabetes.hu/25ev weboldalon tesszük
közzé.
Érdemes az oldalt a rendezvény után is folyamatosan figyelemmel
kísérni, részletes beszámoló készül a születésnapról. Iratkozzon fel a
honlap hírlevelére: az újdonságokról mindenkinek értesítést küldünk.

3

25 éves a Diabetes
Információk
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Képzett beteg
A programfüzetben és a Diabetes 25 Hírmondóban is található „Képzett
beteg” kártya. A személyes adatok kitöltése után vegyen részt partnereink
szűrővizsgálatain. A kisebb termek programjain és a kiállítók standjainál
gyűjtsön össze kellő számú pecsétet. A kitöltött, lepecsételt kártyát dobja be a regisztráció területén elhelyezett gyűjtőládába. Sorsolás délután
14.50-kor a nagyszínpadon. Rengeteg nyeremény vár gazdára: vércukormérők, vásárlási utalványok, ajándékcsomagok. A nyereményeket kiállítóink bocsátották rendelkezésre, köszönjük a támogatásukat!

Képzett
beteg

Rizikószűrés (a 77 Elektronika standján)
P.H.

Egyéb vizsgálat: ..........................................................................................

Regisztrációs kártya

P.H.

A személyes adatok kitöltése után vegyen részt partnereink
szűrővizsgálatain. A kisebb termek programján és a kiállítók
standjainál gyűjtsön össze kellő számú pecsétet. A kitöltött,
lepecsételt kártyát dobja be a regisztráció területén elhelyezett gyűjtőládába. Sorsolás délután 14.50-kor a nagyszínpadon. Rengeteg nyeremény vár gazdára: vércukormérők,
vásárlási utalványok, ajándékcsomagok. A nyereményeket
kiállítóink bocsátották rendelkezésre, köszönjük a támogatásukat!

Íves terem / Moziterem: ..........................................................................

Név: ........................................................................................................................
Cím: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................
Telefonszám: .....................................................................................................

P.H.

Kiállító: .............................................................................................................
P.H.

Kiállító: .............................................................................................................
P.H.

Kiállító: .............................................................................................................
P.H.

E-mail cím .........................................................................................................
Kiállító: .............................................................................................................
A nyereményeket a rendezvény ideje alatt az arra kijelölt
helyen lehet átvenni a személyazonosság igazolása mellett.
A zárásig át nem vett nyeremények nyerteseit később értesítjük.

P.H.

LURKÓ Alapítvány
a Győri Kórház Gyermekosztályáért
Az alapítvány 2002-es megalakulása óta fő
céljának tekintjük a kórházi kezelésre szoruló gyermekek szabadidős tevékenységéhez
szükséges anyagi feltételek megteremtését,
a kórházi tartózkodás alatt a gyermekek és
szüleik megpróbáltatásainak enyhítését. Ennek érdekében három játszóházat alakítottunk ki a kórházban, a közös várakozó és étkezőhelyiséget, valamint a Gyermekosztály
fürdőszobáit felújítottuk.
Átadtuk a gyermekpszichológiai és a gyermekpulmonológiai szakrendelőt. Pályázat
útján sikerült a kórtermekbe televíziókat és
DVD-lejátszókat elhelyeznünk, valamint színes függönyökkel hangulatosabbá varázsolni a gyermekek környezetét.
Teljesítettük nagyszabású célunkat: a cisztás
ﬁbrózisban szenvedő gyógyíthatatlan beteg
kisgyermekeknek Vest™ mellényt vásároltunk, mely a mellkas ﬁzioterápiájának hatékony módszere.
LURKÓ Alapítvány • 9025 Győr, Kis u. 27.
Adószám: 18973516-1-08
Bankszámlaszám: 58600283-11108016
(DUNA Takarék Bank Zrt.)

Munkánk elismeréseként Győr város Pro
Urbe és Presztizs díjat adományozott az alapítványnak.
Az alapítvány működését és a játszóházak
kialakítását szponzoraink, pályázatok elnyerése, jótékonysági rendezvények, valamint az adó 1%-ából kapott összeg teszi lehetővé.
Ha eredményeink, eddigi munkáink valamint
következő célkitűzéseink alapján elnyertük
bizalmukat, kérjük, támogassák alapítványunkat.
Adományát hálásan köszönjük.
Zajovicsné Vizer Bernadett
a LURKÓ Alapítvány kuratóriumának elnöke

„Sok van mi csodálatos, de a GYERMEKNÉL
nincs semmi csodálatosabb”

a súlyosan száraz, berepedezett lábfej
a diabetes egyik tünete lehet és
további szövődményekhez vezethet.

a megoldás a maxiderma!

Miért a

?

Mert hatása már 3 nap után látható.
Mert klinikai kísérletek igazolják, hogy cukorbetegek
esetében jelentősen javítja
a bőr hidratáltságát.
Mert magas (25%-os) UREA tartalma növeli a bőr
vízmegkötő képességét.
Mert hipoallergén és parabén mentes.

www.csaksiman.hu
információ

Gyártó: Dermatonics Ltd., UK
Forgalmazza: CEUMED Kft. 1138 Budapest, Margitsziget
Grand H. IV/6. | Tel.: +36 1 237 0005 | Fax: +36 1 237 0006
E-mail: info@ceumed.eu | www.ceumed.eu

A NAGYSZÍNPAD
PROGRAMJA
10.00–10.25
Megnyitó
Dr. Vándorfi Győző
a Diabetes szerkesztőbizottságának elnöke
Reichardt Béláné
az Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriumának elnöke
Guti Péter
a Tudomány Kiadó ügyvezetője

Köszöntők
Dr. Hidvégi Tibor
a Magyar Diabetes Társaság főtitkára
Kincses János
a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének elnöke

10.25–10.40
A Diabetes újság 25 éve

10.40–11.40
Múlt, jelen, jövő – kerekasztal-beszélgetés az edukációról
Moderátor: Dr. Vándorfi Győző
Résztvevők:
Dr. Hidvégi Tibor osztályvezető főorvos, az MDT főtitkára, Győr
Stáhlné Tausz Katalin, diabetológiai és nefrológiai szakápoló, vezető
asszisztens, Veszprém
Cziborné Augusztin Ildikó, 1-es típusú cukorbeteg, Hárskút

25 éves a Diabetes
Nagyszínpad

Herth Viktória főszerkesztő
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11.40–12.00

25 éves a Diabetes
Nagyszínpad

Zenés díjátadás
A Joslin-okleveleket és -érmeket átadja Herth Viktória főszerkesztő és
József Attila, a lap nemzetközi képviselője.
A Lang Gusztáv-díjakat átadja Reichardt Béláné,
az Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriumának elnöke.
Közreműködnek:
az Egri Cukorbetegek Klubja Mézvirág kórusa
Veszprém Város Vegyeskarának Vokálja

12.00–12.20
Szünet
A szünet alatt dedikál:
Dr. Vándorfi Győző: Segítség! Cukorbeteg lettem c. könyvét
a SpringMed Kiadó standján,
Ambrus Flóra: Candy c. könyvét a Tudomány Kiadó standján.

12.20–12.45
Sport és cukorbetegség
Kerekasztal-beszélgetés a magyarországon rendezett DiaEuro 2014 –
cukorbetegek futsal-Európa-bajnoksága – résztvevőivel
Moderátor: Herth Viktória
Résztvevők: dr. Havasi Anett, a magyar csapat orvosa, Béki János,
a csapat menedzsere, Tövisháti Tamás (kapus), Brondics Péter,
Czernai Gábor, Földvári Dániel, Nagy Roland, Pinczés Balázs,
Purguly Edgár, dr. Rezessy Bálint, Sándor Balázs, Tordai Vince,
a magyar csapat játékosai

Videointerjú
Beszélgetés Hevesi Tamással, a DiaEuro 2014 magyar csapatának
szakmai vezetőjével

A Candy című könyv szerzője Ambrus
Flóra, egy 14 éves kárpátaljai lány, aki
cukorbetegségének történetét írta meg
attól kezdve, hogy észlelte magán a betegség első jeleit. Megható őszinteséggel,
nyíltsággal ír elsősorban magáról, az őt
körülvevő családról, barátokról. De a
legfontosabb üzenete az, ahogyan a betegségét elfogadja. Felnőtt sorstársainak
is példát mutat abból, hogyan kell ezzel
az életre szóló teherrel úgy együtt élni,
hogy az sem magának, sem környezetének ne legyen teher.
A könyvet eredetileg egy pályázatra adta
be Flóra, ahol 300 mű közül bekerült a legjobb 50 közé. A könyv megjelenését magyar orvosa, Blatniczky főorvos úr egyengette, ő írta az ajánlót is.
Elhangzik a kérdés: Kinek szól ez a
könyv? Részlet a válaszból: „Szól mindenekelőtt a sorstársaknak, kisebb gyermekek esetében a szülőknek. A szerző
élő példája annak, hová vezet a hozzáértő
szakmai képviselőkkel szembeni bizalmatlanság vagy az internet világának ellentmondásos, zömében rendkívül negatív,
tudatot deformáló hatása. Vigyázat, sorstársak! A kilátástalannak tűnő helyzetet
nem depresszióval, nem külön utak keresésével kell tovább rontani, hanem tudatossá, még tudatosabbá kell tenni ennek a speciális életvitelnek a gyakorlását. Egészen bizonyos ugyanis, hogy ilyen lelkülettel mindenki megtalálja a boldogságát. Ez ennek a könyvnek is a
végkicsengése!”
Két fontos üzenet a szerzőtől:
„…szeretném megköszönni a sorsnak, hogy ennek kell(ett) velem történnie. Nem utálom, nem vetem meg, hanem
boldog vagyok vele és megbecsülöm. Mert ez a saját utam, amit be kell járjak. Mindenkinek előkészített egy utat egy
felsőbb hatalom, nevezhetjük Istennek, természetfelettinek vagy bárminek, vallástól függetlenül. Mindenki bejárja
ezt az utat, és csak rajtunk áll, mit tudunk kihozni a kezdő- és a végpont közötti szakaszból. Mert nem az számít, hova
jutsz, hanem hogy mivé válsz az odavezető úton. Köszönöm István atyának, hogy még anno belém táplálta ezeket a
gondolatokat, sokszor kellett előszednem őket.”
„És az örökösen feltett kérdés: szeretnék-e meggyógyulni? A válaszom furcsa: egyedül nem. Csak és kizárólag akkor, ha a többiek is meggyógyulnak. A betegség az életemmé vált, általa nagyszerű embereket ismertem meg. Olyan
dolgokat és akkora erejű akaratot és szeretetet tapasztaltam, amit e nélkül a kis kellemetlenség nélkül nem tudtam
volna. Igenis lehet vele jól és átlagosan élni. … Persze, ha lesz rá lehetőségem, meg fogom próbálni a gyógyulást, és
nem adom fel, főleg a reményt. De ha nem sikerül, ugyanolyan boldog és teljes életem lesz, mint most.”

A kötet megvásárolható a Tudomány Kiadó standján,
ahol a szerző 12.00–12.20 között dedikálást tart.
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12.45–13.45

25 éves a Diabetes
Nagyszínpad

Diabéteszes családok találkozója
Moderátor: dr. Blatniczky László
Résztvevők: dr. Niederland Tamás gyermekgyógyász-diabetológus,
dr. Gerencsér Éva gyermekgyógyász-diabetológus,
Tóthné Sebestyén Tímea szakápoló,
Szabó László egészségpénztári szakértő

A Törp-program eredményei
Ambrus Flóra: Candy
A szerzővel beszélget a könyv szerkesztője, dr. Ballér Piroska

Diabétesz Junior Kupa
Beszélgetés a magyar csapat fiatal játékosaival,
Lázár Zsomborral és Nedvig Boldizsárral

13.45–14.15
Korai inzulinkezelés 2-es típusú cukorbetegségben
dr. Rakk Erika belgyógyász–diabetológus, Lukács György 2-es típusú
diabéteszes páciens
Mikor kell inzulint adni 2-es típusú cukorbetegségben?
Milyen előnyökkel és esetleges hátrányokkal jár az időben elkezdett
kezelés?
Milyen kezelésmódozatok vannak?
Miért fontos a betegoktatás?

Találkozó a főszerkesztővel
Herth Viktória 13.00–14.00 óra között a Tudomány Kiadó standján
kötetlen beszélgetésre várja az érdeklődőket.

14.15–14.50
Mit egyek, hogy jól legyek?
dr. Földesi Irén belgyógyász-diabetológus, Gézsi Andrásné dietetikus
Miért nem sikerül a cukorbeteg-diéta tartós gyakorlása?
Hogyan segíthet a dietetikus a probléma megoldásában?
Vannak-e még „tiltott gyümölcsök”?
Hova fordulhatnak segítségért az érintettek?

14.50–15.00
Képzett beteg – sorsolás

15.00–15.30
Szünet – Nyilvános hangpróba

15.30–16.30

25 éves a Diabetes
Nagyszínpad

A Benkó Dixieland Band koncertje
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MAGNÉZIUM

Diasporal
EXTRA JÓL FELSZÍVÓDÓ
a magnézium- CITRÁT
formulának köszönhetően

Extra gyümölcsös ízű
mert természetes narancskivonatot tartalmaz

Extra erős

magas dózisú,
400 mg magnéziummal

Cukorbetegek is fogyaszthatják!
Kapható a
gyógyszertárakban
és a fitotékákban!

www.diasporal.hu
Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.
1024 Budapest Retek u. 32.
Tel.: +36-1-438-0257 E-mail: drkh@drkh.hu

ÍVES TEREM
Innovatív, magyar fejlesztésű telemedicina-rendszer a
diabéteszesekért
Íves terem, 12.20–12.50
Az önellenőrzésre fordított kellő figyelem, a vércukorszint napi többszöri
ellenőrzése és lejegyzése adhat megbízható támpontot a kezelőorvosoknak a terápia kiválasztásához és beállításához. Nem szeret vércukornaplót
vezetni? Nincs ideje a mérési eredményeket minden alkalommal felírni?
Szeretné pontosabban követni gyermeke vércukorértékeit?
Interaktív előadásunkban képzeletben a veszprémi Vanderlich Egészségcentrum rendelőjébe látogatunk, ahol Vándorfi főorvos úr segítségével
bemutatjuk, hogy a hagyományos, papíralapú vércukornapló helyett vagy
mellett hogyan használhatók a telemedicina nyújtotta lehetőségek. Zsófia (23 éves, 1-es típusú cukorbeteg) és édesanyja, Ibolya, aki szintén cukorbeteg, évek óta feltöltik a Dcont® TREND vércukormérő készülékeikben
tárolt mérési eredményeiket a Dcont® eNAPLÓ-ba, ezeket fogjuk többféle
grafikon és táblázat segítségével közösen elemezni, majd természetesen
megosztják velünk személyes tapasztalataikat is.
Résztvevők: dr. Vándorfi Győző belgyógyász–diabetológus főorvos, Bálint
Zsófia 1-es típusú cukorbeteg, Bálintné Ibolya 1-es típusú cukorbeteg

Megbízható felületek az interneten – tájékozódás a világhálón

Résztvevők: dr. Földesi Irén belgyógyász-diabetológus főorvos, Kiss Katalin, a Szinapszis cégcsoport kommunikációs vezetője, Csóka Xénia 1-es típusú cukorbeteg
• Az internet szerepe a diabétesszel kapcsolatos betegtájékoztatásban
• Edukáció vagy szórakoztatás?
• A legnépszerűbb cikktémák a diabétesszel kapcsolatban
• Az orvos válaszol szolgáltatás szerepe
• Leggyakoribb látogatói kérdések a diabéteszről
• A közösségi alkalmazások szerepe

25 éves a Diabetes
Íves terem

Íves terem, 12.50–13.20
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25 éves a Diabetes
Íves terem
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Édes élet cukorbetegen is – avagy az energiamentes
édesítőszerek helye és szerepe a diabéteszes étrendjében
Íves terem, 13.20–13.50
Beszélgetőtársak: dr. Ábel Tatjána diabetológus főorvos, Antal Emese dietetikus
• Hogyan tehető finommá és változatossá a diéta?
• Milyen édesítőszerek vannak, ezek közül milyen szempontok szerint válasszunk?
• Biztonságosan használhatók-e az édesítőszerek?
• Hogyan segíthetnek az édesítőszerek a fogyásban?
• Fogyaszthatják-e az édesítőszerrel készült fogásokat a nem cukorbeteg
családtagok is?
• Bele kell-e számítani az édesítőszereket a napi megengedett szénhidrát- és kalóriamennyiségbe?
• Emelik-e a vércukorszintet az édesítőszerek?
• Hatással van-e az étvágyra az édesítőszer fogyasztása?

Inzulinpumpa-kezelés és sport – út a szövődménymentes
jövőhöz
Íves terem, 13.50–14.20
Résztvevők: dr. Soós Hajnalka gyermekgyógyász-diabetológus, Nagyné
Orbán Andrea diabetológiai szakápoló, Czernai Gábor 1-es típusú cukorbeteg, a DiaEuro 2013 cukorbeteg futsal-Európa-bajnokság legjobb játékosa
• Kinek ajánlható az inzulinpumpa-kezelés?
• Milyen feltételei vannak?
• Milyen előnyökkel jár a rendszeres sport? Hogyan segíthet ebben az inzulinpumpa?

Az eisberg saláták világa
Íves terem, 14.20–14.50
Gazsi Zoltán előadása

receptsarok
konyhasarok receptgyűjtemény-sorozat – 4.
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A diabetes kellemetlen tünetei ellen

We are there especially for you!

DiaClin Lábhab

DiaClin Tusfürdő

DiaClin Testápoló

Megakadályozza a diabéteszes
lábproblémák kialakulását

Gyengéd ápolás az érzékeny,
sérülékeny bőrnek

Csökkenti a bőrviszketést
és a bőrszárazságot

www.diaclin.hu

www.dentopharma.hu

A DiaClin termékek kaphatók a patikákban és megrendelhetők a www.diaclin.hu weboldalon található webáruházban.
Gyártja: BioClin B.V. Delftechpark 55, 2628 XJ Hollandia
Forgalmazza: DentoPharma Profession Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Sárga rózsa utca 22/a.

MOZITEREM
Gyógyteák cukorbetegségre: amit nem merünk az orvostól
megkérdezni
Moziterem, 12.20–12.50
Lopes-Szabó Zsuzsanna, dr. Szántai Gábor és egy 2-es típusú cukorbeteg előadása.

Önmenedzselés tinédzserkorban – a telemedicina lehetőségei
Moziterem, 12.50–13.20
A cukorbetegség kezelésében rendkívül fontos a beteg együttműködő
önmenedzselése. Ez embert próbáló feladat a beteg, a szülő és a kezelőorvos számára, különösen tinédzserkorú diabéteszes esetén. Valamen�nyi érintett szoros együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a lehető
legjobb terápiában részesüljön a fiatal. A MÉRY PLUSZ Bluetooth vércukorszintmérőjével és a hozzátartozó MÉRY Android alkalmazással szerzett
tapasztalatokról dr. Berey Attila, a Di-Care Zrt. képviselője beszélget kezelőorvosokkal (dr. Soós Hajnalka – Cholnoky Ferenc Kórház, Veszprém,
dr. Dósa Magdolna – Kaposi Mór Kórház, Kaposvár), egy szakdolgozóval
(Nagyné Orbán Andrea – Cholnoky Ferenc Kórház, Veszprém) és két beteggel.

Moziterem, 13.20–13.50
Résztvevők: dr. Hermányi Zsolt diabetológus, Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky
Kórház, Stáhlné Tausz Katalin diabetológiai szakápoló, Cholnoky Ferenc
Kórház, Veszprém
• Mi a neuropátia, hogyan alakul ki, mik a tünetei, mit lehet tenni ellene?
• Mire figyeljen a beteg, mikor forduljon orvoshoz?
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A diabéteszes láb ápolása
Moziterem, 13.50–14.20
Róth Éva gyógypedikűrös: A cukorbetegek lábápolásának legfontosabb
eszközei – Mikor kell szakembert keresni lábunk védelme érdekében?
Rising Károlyné alelnök: A Diabétesz-láb Szövetség feladata, felépítése,
elérhetőségei – Mit tehet a szövetség a betegekért?

Hogyan segít(het)i az MKB Egészségpénztár a
diabéteszeseket?
Moziterem, 14.20–14.50
Előadó: Szabó László egészségpénztári üzletágvezető
• Miért kedvező az egészségpénztár a betegnek?
• Javaslatok nyugdíjasoknak, aktív korúaknak, diabéteszkluboknak
• Mit ad a Pénztár a tájékoztatáshoz?

Kérdése maradt?
A workshopon nem volt elegendő idő a témára? Tegye fel kérdését
szakemberünknek. A kérdést és a választ a Diabetes magazinban
és a diabetes.hu honlapon közzéteszük, illetve e-mail cím megadása esetén elektronikus levélben is továbbítjuk Önnek. Kérdéseit leadhatja a regisztrációban, a Tudomány Kiadó standján.

Éljen az MKB Egészségpénztár segítségével!
Kerülhet kevesebbe az egészség!
Az egészségpénztár az egyetlen olyan
egészséget szolgáló megtakarítási lehetőség, amelyet az állam is támogat 20%
adókedvezménnyel. Költségoptimalizálás
szempontjából nagy segítség a lakosság
körében egyre gyakoribb 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében, az elsődleges tünetek észrevételekor, és a már kialakult diabétesz esetén. A szűrések, a
cukorszint mérésére szolgáló vércukormérők
és tartozékok, vagy az injekció beadásához
rendelkezésre álló különböző adagolótollak,
valamint a kezelést segítő gyógyszerek költsége mind fizethető egészségpénztári számláról. Az egész család egészségügyi kiadása
jelentősen (10–15%-kal) csökkenthető az
MKB egészségpénztári tagsággal.

Megfontolásra érdemes javaslatok
 Segítség az egész családnak: elszámolhatók a közeli hozzátartozók (házastárs, gyermekek, szülők, nagyszülők, élettárs, unokák stb.) egészségügyi költségei is szolgáltatásra jogosultként történő megjelöléssel.
 Béren kívüli juttatás: kérhető a munkáltatótól, illetve érdemes a cafeteriakeret terhére választani.
 Maximálisan kihasználható: ha összességében magasabb a család éves egészségügyi költsége, mint 750
ezer forint, akkor javasolt több családtagnak belépni és kihasználni a 20%-os adókedvezmény lehetőségét.
 Nem csak a maximum befizetésével lehet magasabb megtakarításokhoz jutni: a számlán lévő fel nem
használt egyenleg a hozammal is gyarapszik, továbbá a pénztári számla egy részének kétéves lekötése esetén további 10% visszaigényelhető az adóból.
 Betegség miatt kieső jövedelem pótlása is elszámolható, ideértve a gyermek betegsége miatti keresetkiesést is: munkáltatói igazolás ellenében az egészségpénztári keretéből a pénztártag pótolhatja a kieső
jövedelmét.
 Az egyéni számlának nincs lejárata az MKB Egészségpénztárban: a tagsági viszony alatt keletkezett kiadások számlái akár évek múltán is benyújthatók.
 Célszerű előre takarékoskodni a pénztárban: így a nagyobb, előre tervezett vagy akár váratlan egészségügyi költségeket nem a család napi, havi jövedelméből kell előteremteni.

Mérlegeljen és döntsön az egész családja egészsége és pénztárcája érdekében!
Az MKB Egészségpénztár – a legjobb választás az egészséghez!
A tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a részletekről az MKB Egészségpénztár elérhetőségein tájékozódhat:
Weboldal: www.mkbep.hu • E-mail: ugyfel@mkbep.hu • Telefon: 06 (1) 268-7614
Személyes ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Dévai utca 23. szám alatt és országosan az MKB Bank fiókjaiban.
Továbbá szívesen állunk rendelkezésére a helyszínen, kérdéseivel forduljon
munkatársainkhoz a kiállítói standunknál!
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TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A diabéteszesek inzulinnal történő kezelését egy látványos kortörténeti kiállítás mutatja be, amely találóan Inzulinkezelés eszközei – „Kőbaltától napjainkig” címet viseli. Az idősebb korosztálynak nosztalgia a fiataloknak történelem.
A folyosó hátsó részén képzőművészeti kiállítást tekinthetnek meg a Balatonról.

A RENDEZVÉNY
TÁMOGATÓI, KIÁLLÍTÓI
Magyarországon a vércukor-önellenőrzést elsőként a 77
Elektronika Kft. tette széleskörűen lehetővé a cukorbetegek
számára. A négyfős családi vállalkozásként alakult, ma is
100 százalékban magyar tulajdonú 77 Elektronika Kft. több
mint 25 éve fejleszt és gyárt kiváló minőségű vércukormérő rendszereket a cukorbetegek számára. A high-tech vállalat 1986-ban
dobta piacra első saját fejlesztésű Dcont® készülékét, melyet a folyamatos
innovációnak köszönhetően idén világszerte a 64. generáció követ. Az elmúlt évtizedek során a vállalat termékei egyebek mellett elnyerték a Magyar Innovációs Nagydíjat és a Magyar Termék Nagydíjat is.
A Dcont® család legújabb típusai ±10 százalékos hibahatáron belüli, klinikai laboratóriumi pontosságú vércukormérést tesznek lehetővé az otthoni önellenőrzés során. Ezzel ma a világ legpontosabb készülékei közé
tartoznak. A Dcont®-ok vércseppigénye minimális, mérési idejük csupán
néhány másodperc, és nem zavarja a meghatározást az újszülötteknél jellemző nagyon magas hematokritérték sem. A készülékek emellett lehetőséget nyújtanak arra, hogy használójuk a világhálón, a Dcont.hu oldalon
keresztül otthonról is bármikor feltölthesse vércukoradatait, kezelőorvosa
pedig a telemedicinás rendszeren keresztül letöltheti azokat. Az ingyenes
szolgáltatás használatával a beteg biztonságosabban és rendszerezettebben követheti nyomon vércukorszintjét és szénhidrát-anyagcseréjét, többé nincs szüksége kézzel írt vércukornaplóra.
A 77 Elektronika által fejlesztett vércukormérő termékcsaládot kifejezetten
a magyar igényekhez alakították: egyes típusai a világon is egyedülálló módon képesek magyar nyelven, szóban kommunikálni a betegekkel. A Dcont®
a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével
és minőségével a magyar találékonyság és innováció csúcsteljesítményének
számít, ezért a termékcsaládot a Hungarikum Bizottság nemrég beválasztotta a hungarikumok előszobájaként ismert Magyar Értéktárba.
A 77 Elektronika a profiljából adódóan részt vesz szinte minden olyan
megmozdulásban Magyarországon, amely a cukorbetegekkel vagy magával a cukorbetegséggel kapcsolatos. A kezdeményezésére idén elő-
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ször adták át a pénzjutalommal is járó Év Fiatal Diabetológusa díjat, 2014
szeptemberében pedig a Sanofi gyógyszergyárral közösen finanszírozták és rendezték meg Balatonfüreden a DiaEurót, a cukorbetegek futsal-
Európa-bajnokságát.
1116 Budapest, Fehérvári út 98.
Zöldszám: (80) 277-777
E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu
www.e77.hu • www.dcont.hu

Alapítvány a Cukorbetegekért
Az Alapítvány a Cukorbetegekért 1989-ben alakult, első
tevékenysége a Diabetes újság elindítása volt. Elsősorban a cukorbetegek oktatását, a páciensképzést támogatják, orvos- és nővérképzések szervezésében vesznek részt.
8200 Veszprém, Templom út 9.
www.diabetes.hu

CEUMED Kft.
A céget azzal a céllal alapították, hogy kimagasló minőségű egészségügyi termékekkel
könnyítsék meg ügyfeleik életét. E célhoz azonban nem elég a szaktudás
és a hatékony piaci jelenlét. Ennél sokkal több kell, érteni a valós igényeket és megérteni az egészségügyi problémákkal találkozó betegeket. Éppen ezért a folyamatos fejlesztés és innovatív megoldások keresése az,
ami megkülönbözteti másoktól.
Büszkék az eddig elért eredményeikre, nemzetközi hátterükre és arra,
hogy immáron 6 közép-európai országban is jelen vannak.
www.ceumed.eu/maxiderma

Diabess Kft.
A Diabess Kft. a tisztán gyógynövényekből készült Diabess gyógytea forgalmazója. A Diabess-Györgyteát, melynek jótékony hatása a
cukorbetegségre már hosszú ideje ismert, 1999-ben bejegyezte a Magyar
Szabadalmi Hivatal, 2006-ban pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet
is törzskönyvezte mint gyógyhatású készítményt.

A tea enyhíti, illetve megszünteti a cukorbetegség számos kellemetlen
melléktünetét és késlelteti a súlyos szövődmények, mint például a magas
vérnyomás, érelmeszesedés, veseelégtelenség vagy a keringési problémák kialakulását.
Tel.: (46) 390-278
www.diabess.hu

Diab-Pont Kft.
A Diab-Pont Kft. családi vállakozásként jött létre azzal a
céllal, hogy a cukorbetegek számára az ország bármely
pontján megbízható módon elérhetővé tegye a diabetikus
élelmiszerek egyedülállóan széles választékát, és információ-szolgáltatással, tanácsadással megkönnyítse a személyre szabott diéta
kialakítását. A kínált szolgáltatások: életmódtanácsok, receptek, szakértők,
webáruház több száz termékkel egy helyen.
www.diabpont.hu

A cukorbetegség gyakran okoz olyan tüneteket, amelyek
rontják az életminőséget. Ilyen kellemetlen tünet lehet a
bőrszárazság, a láb bőrének szárazsága vagy berepedezése, bőrkeményedés kialakulása. A diabéteszes betegeknél a megváltozott anyagcsere miatt a bőr mikroflórája is
megváltozik, ami elősegíti a fenti problémák kialakulását. A betegek 50%ánál alakul ki életük során valamilyen lábat érintő probléma, ezen esetek
15%-ából lábfekély jöhet létre, 33%-ából valamilyen bőrprobléma (bőrszárazság, viszketés, bakteriális fertőzés).
A DiaClin termékcsalád segíthet a panaszok csökkentésében és megelőzésében. A termékek fő hatóanyaga a 2QR-komplex nevű anyag. Ez a szabadalmaztatott, bioaktív anyag hatékonyan gátolja a kórokozó mikroorganizmusok bőrhöz való kötődését anélkül, hogy a normál flóra sérülne.
A DiaClin termékek használatával megelőzhető a fertőzések kialakulása,
valamint elősegíthető a természetes gyógyulási folyamat. A termékekben
található bőrlágyító és bőrvédő anyagok optimalizálják a bőr védőfunkcióját. Miden összetevő kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a
diabéteszes betegeknél fennálló kellemetlen bőrtüneteket hatékonyan, kíméletesen és biztonságosan kezelje. Minden termék allergén- és tartósítószermentes, nem tartalmaznak durva kémia anyagokat és karbamidot.
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A DiaClin Lábhab, Testápoló és Tusfürdő megvásárolható a gyógyszertárakban.
2310 Szigetszentmiklós, Sárga Rózsa u. 22.
www.diaclin.hu • www.dentopharma.hu

Di-Care Zrt.
A Di-Care Zrt. 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás,
a Futurmed egészségügyi cégcsoport tagja. A Di-Care
Zrt.-t 2009-ben a Futurmed mint szakmai-pénzügyi
befektető, továbbá a cég menedzsmentjének három tagja alapította.
Küldetésük, hogy modern, 21. századi technológiával működő önellenőrző készülékeket biztosítsanak az egyszerűbb, gyorsabb, pontosabb vércukorszintméréshez.
Céljuk, hogy innovatív termékek fejlesztésével és piaci bevezetésével
támogassák a cukorbetegeket. A MÉRY készülékek a legkorszerűbb elven
működnek, pontos és stabil mérési eredményeket adnak.
A MÉRY vércukorszintmérő család és tesztcsík négy éve van jelen Magyarországon, és a piac második számú szereplőjévé vált. Ma már minden ötödik inzulinos beteg MÉRY vércukorszintmérőt használ.
A MÉRY vércukorszintmérő készülékek legújabb generációját a MÉRY
PILLÉ-t magyar betegek igényei alapján, magyar mérnökök Magyarországon fejlesztették, és a formatervezés is hazai szakember munkája.
A MÉRY PILLE a legújabb vércukorszintmérő, mely a cukorbetegek önellenőrzését szolgálja. Négy év alatt ez a hetedik készülék, amelyet az innováció jegyében a cukorbetegeknek ajánlanak. A MÉRY PILLE egyedülálló
a vércukorszintmérők jelenlegi hazai kínálatában, mert az első és egyetlen vércukorszintmérő magyar nyelvű menürendszerrel és tölthető akkumulátorral, mérete pedig alig nagyobb, mint egy bankkártya.
1119 Budapest, Mérnök u. 12–14.
www.mery.hu

Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.
Allpresan Diabetic habkrémek – cukorbetegek
speciális lábápolására pentavitinnel, ureával, pantenollal, mikroezüsttel. Szabadalmazott hatóanyag-ös�szetételű, csökkenti a szarusodást, a nyomássérülést
és a viszketést. Gyorsan felszívódik, a textíliákat (harisnyát, zoknit stb.)
rögtön fel lehet venni. Légzésaktív, ideális a lábujjak közti területre.

Klinikailag tesztelt orvostechnikai eszköz. Festék‑, illatanyag‑, tartósítószer‑, parafin- és szilikonolajmentes! Kapható a patikákban, fitotékákban.
Magnesium Diasporal – Cukorbetegeknél a veseműködés is megváltozik, ami magnéziumveszteséget okozhat, pedig a magnézium nélkülözhetetlen
a vércukrot szabályzó inzulin hatásában. Keresse a
gyógyszertárakban, fitotékákban a legoptimálisabban hasznosuló magnézium-citrátot tartalmazó Magnesium Diasporalt, mely Magyarország legnagyobb magnéziumtartalmú étrendkiegészítője. Már napi egy adag is
fedezi a szervezet magnéziumszükségletét.
www.allpresan.hu • www.diasporal.hu

„A frissesség művészet” – vallja magáról a 22 éve hazánkban is sikerrel működő, konyhakész salátákat forgalmazó eisberg Hungary Kft. az Európa egyik vezető
vállalatának számító, 5 országban jelen levő svájci cégcsoport hazai tagja.
A gyáli üzem 3000 négyzetméteren, 150 munkatárs közreműködésével,
profi osztályozó-, mosó-, szárító- és csomagolóberendezések segítségével állítja elő friss, ropogós termékeit. Egészséges, konyhakész, extra friss
termékeket előállítani nagy kihívás és egyben nagy felelősség is, ennek
érdekében a cég folyamatosan fejleszti élelmiszer-biztonsági előírásait és
termékeit. Az eisberg a válság idején is képes a növekedésre, ami professzionális, motivált csapatának és szigorú minőségbiztosítási követelményeinek köszönhető. Hisznek abban, hogy a motiváltan végzett munka
meglátszik termékeiken, ezért olyan csapatot építenek, akik szeretik és élvezik munkájukat.
Az eisbergnél örömmel látják, hogy egyre többen ismerik fel az egészséges táplálkozás fontosságát és ismerkednek meg termékeikkel. A cég
mindent megtesz annak érdekében, hogy amikor lehetséges, hazai
nyersanyagot használjon, és professzionális minőségbiztosítási rendszereinek működtetésével teljes visszakövethetőséget garantál.
Konyhakész salátáikban azt találják, amit a természet közvetlenül nyújt.
A modern technológia és az elkötelezett odafigyelés biztosítja, hogy a természet szeszélyessége kizárólag kellemes meglepetésekkel szolgáljon a
vevőiknek.
Az eisberg 20 éves születésnapjára Superbrands díjat érdemelt ki, melyet 2013-ban és 2014 –ben ismét megkapott. Az eisberg tevékenységét
az ISO 14001 környezetvédelmi rendszernek megfelelően végzi, fenntart-
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ható fejlődésre törekszik, és társadalmi szerepvállalását számos kulturális,
sport és jótékonysági tevékenység jellemzi.
Külön örömükre szolgál, hogy tevékenységükkel nemcsak egészségesebbé, de azoknak is könnyen változatosabbá tehetjük az étkezését, akik
sok más finomságról kénytelenek lemondani. És hogy ez utóbbi állítás
mennyire igaz, arról bárki meggyőződhet a www.salatazz.hu weboldalon,
ahol nemcsak a salátákról tudhatnak meg többet, hanem receptjeink révén bárki könnyedén a saláták mesterévé válhat. Jó étvágyat!
www.eisberg.hu • www.salatazz.hu

Fanta zero
Itt a kalóriamentes Fanta zero!
Hazánkban is kapható már a Fanta zero narancs, a
Coca-Cola Vállalat egyik legrégebbi és legnépszerűbb
üdítőitalának új, kalóriamentes változata. Bizonyára sokak számára jó hír, hogy a vállalat széles termékválasztékában egyre nagyobb arányban szerepelnek csökkentett kalóriatartalmú vagy kalóriamentes termékek, hogy azok is választhassanak belőlük, akik nemcsak az
íz, hanem az összetevők alapján is átgondolják, mit fogyasztanak. Ezek az
italok, ahogy az új Fanta zero is, hozzájárulhatnak az energia-egyensúly
megtartásához és a kalóriaszegény értrendhez. A Fanta zero ősztől már
minden Fanta-árusító helyen elérhető lesz.
www.fanta.hu

I.D.C. Hungária Zrt.
Az I.D.C. Hungária Zrt. egy 100 éves tradícióval rendelkező közép-európai anyavállalat része, melynek termékei
Magyarországon a diabetikus ostyák piacán vezető szerepet töltenek be, és többször megkapták az Év Diabetikus Terméke díjat is.
A széles termékpalettán a többféle ostyák mellett megtalálhatók különféle
töltött és töltetlen kekszek is. A termékek népszerűsége egyre nagyobb, bizonyítva, a felhasznált alapanyagok valóban magas minőségét és a termékek ízletességét. Az Ela termékek nem tartalmaznak cukrot, ezért – a megfelelő határértékek betartása mellett – cukorbetegek is bátran fogyaszthatják.
Szeretettel várunk mindenkit honlapunkon, ahol bővebb információt
kaphatnak a termékekről.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.
www.idchungaria.hu • www.sedita.hu

MEDIQ Direkt Kft.
A MEDIQ Direkt Kft. egy, az egész világon működő cégcsoport, a Mediq N.V. része, a gyógyszer‑,
gyógyászatisegédeszköz-ellátás területén tevékenykedik.
Az anyavállalatot 1899-ben alapították. A holland piac legnagyobb szereplője, széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 6300
dolgozót foglalkoztat világszerte 14 országban. 2002-ben kezdte magyarországi tevékenységét, 2010-től MEDIQ Direkt Kft. néven. Rendelkezik
DIN EN ISO 9001:2008 minősítéssel.
Küldetésük: A betegek egészségének megvédése és javulásának elérése
azáltal, hogy a legjobb és leghatékonyabb ellátást biztosítják számukra.
Komoly piaci szereplők saját termékmárkákkal, kulcsfontosságú termékekkel a sebkezelésben és az inkontinenciaellátásban. A gyógyászatisegédeszköz-piacon Magyarországon a nyomási és lábszárfekélyek terápiájához szükséges termékek után a harmadik legfontosabb ellátási területük
a diabéteszes betegek sebkezelése.
Kiszolgálnak kórházakat, idősotthonokat, gyógyszertárakat, gyógyszertári nagykereskedelemi forgalmazókat, gyógyászatisegédeszköz-boltokat.
Így jutnak el termékeik az intézményekhez és közvetlenül a betegekhez.
www.mediqdirekt.hu

Több mint 25 éves kutatási tapasztalatával a Medtronic vezető a diabéteszterápia technikájában. Elkötelezett a mesterséges hasnyálmirigy – a
jövő – fejlesztésében annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb kezelést biztosítsa a diabéteszes betegek számára. A Medtronic technológiája
olyan összetett rendszert kínál, mely az egyedi igényeknek megfelelően alakítható. Mindemellett folyamatosan fejleszti képzési és háttérszolgáltatásait.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Medtronic Diabétesz Vonal: (1) 889-0688
www.medtronic-diabetes.hu

m-Gel Hungary Kft.
Dia-Wellness csökkentett szénhidráttartalmú termékek
cukorbetegeknek, diétázóknak. Termékeik között megtalálhatók lisztek, lisztkeverékek, cukorhelyettesítők, tészták,

25 éves a Diabetes
Támogatók, kiállítók

Medtronic Hungária Kft.

27

25 éves a Diabetes
Támogatók, kiállítók

28

lekvárok, különböző alapkeverékek, szörpök. További információkat weboldalukon találhatnak.
www.m-gel.com

MKB Egészségpénztár
Az MKB Egészségpénztár több mint 170 ezer fős tagságával, 10 milliárd forintos vagyonával és 13 ezer szolgáltató helyével a második legnagyobb és az egyik legjobb feltételrendszerű hazai egészségpénztár. A Pénztár háttere a
60 éves tapasztalattal rendelkező MKB Bank Zrt.
Az MKB Egészségpénztár valamennyi jogszabály által engedélyezett
szolgáltatást finanszíroz. A Pénztár alapelve, hogy minél nagyobb mozgásteret adjon tagjainak, s kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a lehető
legszélesebb körben segítse az egészség megőrzését célzó, betegségmegelőző, valamint az egyéb egészségügyi programokon való részvételüket.
Az MKB Egészségpénztár Ön és családja számára is csökkenti az egészséggel kapcsolatos költségeket. Mindemellett kedvezményes megtakarítási
forma az időskori egészségügyi kiadások csökkentésére. Az MKB Egészségpénztár az elektronikus ügyintézés bevezetésével rugalmasabb, gyorsabb,
így még magasabb színvonalú szolgáltatásaival segíti tagjait. Alacsony
költséggel biztosít lehetőséget az öngondoskodásra. Legfontosabb előnye,
hogy adókedvezménnyel (20%) támogatott és széles körben felhasználható.
Személyes ügyfélszolgálat: Budapest XIII., Dévai utca 23. szám alatt és
országosan az MKB Bank fiókjaiban.
Tel.: (1) 268-7614
E-mail: ugyfel@mkbep.hu
www.mkbep.hu

Nemzetközi Édesítőszer Szövetség (ISA)
A Nemzetközi Édesítőszer Szövetség (ISA) egy
olyan belga jog szerint nyilvántartott non-profit
szervezet, mely az alacsony energiatartalmú édesítőszerek gyártóit és felhasználóit képviseli.
Az ISA-t elismeri az Európai Bizottság, a nemzeti és nemzetközi szabályozó hatóságok, valamint az Egészségügyi Világszervezet. Az ISA
nem-kormányzati megfigyelői státusszal rendelkezik a Codex Alimentarius
Bizottságban, mely meghatározza a nemzetközi élelmiszer-szabványokat.
www.sweeteners.org

Richter Gedeon Nyrt.
A Richter Gedeon Nyrt. Magyarországi központú, innovációra épülő, specializált gyógyszercég, amelynek legfőbb célja, hogy folyamatosan korszerű készítményekkel álljon a lakosság gyógyításának
szolgálatában.
Készítményeinek fejlesztése és forgalmazása mellett kiemelten fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást is, amelyen keresztül hozzájárulhatnak az emberek egészségmegőrzéséhez és a környezet
fenntartható fejlődéséhez. Mindannyian azon dolgoznak, hogy világszínvonalú készítményekkel járuljanak hozzá az emberek életminőségének javításához.
Céljuk, hogy a Richter Gedeon Nyrt. neve a jövőben is garancia legyen
a megbízhatóságra, a minőségre és az egészségre.
www.richter.hu

A Roche, mint a világ egyik vezető gyógyszervállalata, több mint száz éve foglalkozik új, az egészséget
szolgáló készítmények és eszközök feltalálásával, kifejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával.
A cég világelső az otthoni vércukormérők piacán. Folyamatos újításokkal és szabadalmakkal gazdagítja a mindenkori világszínvonalat
képviselő termékeit, s emellett segíti a cukorbetegek komplex gondozását is.
Világszerte méltán elismerést szerzett ágazata a Roche Diabétesz Üzletág. A megbízható és pontos Accu-Chek vércukormérők, tesztcsíkok,
ujjbegyszúrók, valamint inzulinpumpák fejlesztése és gyártása mellett
fontosnak tartja, hogy hozzájáruljon a betegek javát szolgáló hasznos ismeretek széleskörű terjesztéséhez. A Roche Diabétesz ágazata kiemelt
fontosságot tulajdonít mind a betegoktatásnak, mind a megelőző szűrőprogramoknak.
Több, elsősorban cukorbetegséggel kapcsolatos oktatóprogramja van
(pl: Diabétesz Kontroll Program), ezek bővítése, továbbfejlesztése folyamatosan zajlik. Állandó résztvevője és támogatója a lakossági szűréseknek, amivel nem titkolt célja a cukorbetegség korai felismerése, a modern
terápia terjesztése a szövődmények megelőzése érdekében.
www.roche.hu • www.vercukormeres.hu
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Sanofi Magyarország
Élen a diabétesz elleni küzdelemben! A Sanofi évszázados tapasztalatára és a folyamatos innovációra támaszkodva tölt be világszerte vezető szerepet a diabétesz kezelésében. A világon az elsők között a Sanofi
jogelődje, a Chinoin kezdte meg 1928-ban a cukorbetegség kezelésére
szolgáló inzulin üzemi méretű gyártását. A Sanofi világviszonylatban is a
legkorszerűbb, az egészségi állapotot követő, személyre szabott terápiás
megoldásokkal segíti a cukorbetegeket abban, hogy ők is teljes életet élhessenek. A Sanofi a DiaEuro Nemzetközi Diabétesz Labdarúgó-bajnokság, és a cukorbetegekből álló hazai futballválogatott büszke támogatója.
www.sanofi.hu

SpringMed Kiadó
A SpringMed Kiadó több mint 10 éve folyamatosan jelentet meg betegtájékoztató és orvosi
könyveket. Célja, hogy a közérthető nyelven megfogalmazott kiadványaival a betegeknek és hozzátartozóiknak segítséget nyújtson. A cukorbetegeknek szóló könyvei közül a legnépszerűbbek: Cukorbetegek nagy diétáskönyve, Cukorbetegek kézikönyve, Inzulinnal kezeltek kézikönyve,
Hogyan fogyjunk cukorbetegen?, Gyermekkori cukorbetegség, Cukorbetegek nagy süteményeskönyve. Keresse webáruházukban – nagy kedvezményekkel!
www.springmed.hu

Sunfleur Kozmetikai Kft.
A Sunfleur Kozmetikai Kft. 1989-ben alakult kozmetikai termékeket fejlesztő és gyártó, magyar családi
vállalkozás. A több mint 20 éves gyártási és kutatási tapasztalataikat, a
népi orvoslás több évszázados hagyományait és a magyar tájak speciális
gyógynövényeit felhasználva olyan kozmetikai (SUNFLEUR márka) és
patikai (MEDIFLEUR márka) készítményeket fejlesztettek ki, melyek a
vásárlók igényeinek maximálisan megfelelnek.
A MEDIFLEUR lábkrém cukorbetegek részére 50
és 100 ml termékeik – klinikai tesztekkel bizonyítottan – hatékony segítséget nyújtanak a cukorbetegek
mindennapos lábápolásában. A gyulladást csökkentő, hámképző ható-

anyagokat tartalmazó gyógynövény-együttes, a kifejezetten sebgyógyító
hatású Medilan, az A‑, E‑, F-vitamin és a gombásodás elleni hatóanyag
elősegíti a száraz, repedezett bőr szakszerű ápolását, a kórokozók távoltartását, a gyulladás csökkentését, valamint gátolja a cukorbetegségre jellemző, úgynevezett neuropátiás tünetek kísérőjeként jelentkező talpi bőrkeményedések kialakulását.
www.medifleur.hu

Tudomány Kiadó Kft.

TUDOMÁNY

KIADÓ
A kiadó orvosszakmai kiadványai mellett tizenhatodik éve gondozza a Diabetes c. betegtájékoztató lapot, valamint 2008 óta jelenteti meg a Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer c. betegtájékoztató lapot a Magyar Hypertonia
Társaság és a Magyar Nephrológiai Társaság szakmai támogatásával. Kiállítási standjukon a páciensedukációs program technikai részleteit ismertetik, valamint kedvezményes megrendelési és akciós könyvvásárlási lehetőséggel várják az érdeklődőket.
www.tudomany-kiado.hu • www.diabetes.hu

A Twinmed Kft. által képviselt Johnson
& Johnson LifeScan üzletága 2012-ben
úgy döntött, hogy elérhetővé teszi a Magyar cukorbetegek számára a világviszonylatban piacvezető One Touch vércukormérőt. A cég számára kiemelt fontosságú a betegek és az ellátást végző szakemberek támogatása.
Edukációs programjaikkal már több ezer diabéteszes beteg mindennapjait segítettek egyszerűbbé tenni.
www.twinmed.hu

WEBBeteg.hu
Orvosoktól betegeknek hitelesen.
Magyarország egyik vezető egészségportálja, kizárólag orvosok által szerkesztett tartalommal. Az oldal valamennyi korosztály és nem számára, a speciális
célcsoportok elérésével kínál megbízható, informatív egészségügyi tartalmakat, szolgáltatásokat, alkalmazásokat. Kiemelt cél az egészségtudatos
életmód és a prevenció fontosságának hirdetése. Az orvos válaszol rova-
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ta interaktív felület a betegek számára a szakértőkkel történő kommunikációhoz.
A WEBBeteg.hu havi látogatottsága: 1,5 millió egyedi látogató, 2,9 millió látogatás.
A WEBBetegen elérhető egészségügyi tartalmak minőségét az auditált
és független méréseken, valamint elismeréseken túl a mintegy 40 szakértő orvos garantálja.
4027 Debrecen, Füredi út 18.
www.webbeteg.hu

Wörwag Pharma
„Széleskörű diagnosztikai és kezelési lehetőséggel szolgáljuk a neuropátiás cukorbetegeket.”
A Wörwag Pharma a diabétesz és a diabéteszes neuropátia ellátását vallja legfontosabb küldetésének.
A neuropátiás tünetegyüttes a cukorbetegség egyik
leggyakoribb és legveszélyesebb szövődménye, mely kezelés nélkül súlyos egészségromáshoz, sőt akár amputációhoz is vezethet. A korai diagnózis érdekében kiemelten fontos a diagnosztikai háttér fejlesztése, a
szakemberek oktatása és a neuropátia szűrésének támogatása.
A Wörwag Pharma hozzájárulásával létrejött Neuropátia Centrumokban
országszerte számtalan beteg neuropátia-szűrésére és friss esetek felfedezésére is lehetőség nyílik.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
E-mail: info@woerwagpharma.hu
www.woerwagpharma.hu • www.milgamma.hu

Gyógynövényekkel a cukorbetegekért
Magyarországon körülbelül a népesség 7%-a Évek óta több ezer ember issza a teát.
cukorbeteg. Ennél nagyobb azok aránya, akik Nagyon jók a tapasztalatok. Mérséklôdnek
a betegség küszöbén állnak, cukorértékeik vagy megszûnnek a tipikus cukorbetegpamagasabbak a normálisnál. Körülbelül másfél naszok, csökken a szomjúság- és éhségérmillió embert érint vagy fenyeget a cukorbeteg- zet, beáll a cukorszint. Sok orvos is ajánlja
ség. Óriási ez a szám.
a betegeinek, látva a jó eredményeket.
Akik hisznek a természetes gyógymódok- Dr. Takács Ágnes komáromi háziorvos
ban, keresik a komplementer megoldáso- így beszél a teáról: „Cukorbetegséget
kat. Nekik ajánljuk azt a gyógyteát, amely megelôzô állapotokban (IGT, IFG) évek óta
enyhíti a cukorbetegség tüneteit és csök- ajánlom a Diabesst, melynek összetett
kenti a szövôdmények kockázatát. A tea az hatása a speciális gyógynövénykeveréknek
ismert és elismert bükki füvesember, Gyuri köszönhetô. Gyakran látok használata sobácsi receptje.
rán testsúlycsökkenést, javuló emésztést,
A Diabess-Györgytea teakeverék kizárólag egészségtudatosabb életvitelt. Vannak begyógynövényekbôl áll, melyeket évszázadok óta tegeim, akik gyógyszeres kezelés mellett
használunk cukorbetegségre. A készítményben is isszák a teát, kitolva a gyógyszeremelés
kizárólag szárított gyógyszükségességét, illetve
növények vannak tartó- A tea lassítja a szénhidrát fel- a szövôdmények megsítószer és adalékanyag szívódását, ezáltal csökkenti jelenését.”
nélkül. Káros mellékhatá- a cukorszintet és mérsékli az Schneider
Józsefné
sai nincsenek.
ingadozásokat. Azért egyedül- Márta 5 éve issza a
Elsôsorban 2-es típusú álló a keverék, mert több ol- teát: „2008-ban derült
cukorbetegeknek ajánljuk dalról támogatja, segíti a cu- ki, hogy magasabb a
a gyógyszerek mellé is, korbeteg szervezet mûködését. cukorszintem a nortovábbá annak, akit épp
málisnál, de gyógyszert
diétára fogott az orvos, és még alig magasabb még nem kellett szednem. Ekkor rögtön
a cukorszintje a megengedettnél. A benne ta- kipróbáltam a Diabess-Györgyteát, mert
lálható gyógynövények segítik az emésztést, természetes gyógymódokat használok, ha
javítják a közérzetet, csökkentik a koleszterin- lehetséges. A tea nekem bevált. Mindenszintet és lassítják vagy megakadályozzák a nap iszom, és a vércukorszintem már öt
szövôdmények kialakulását.
éve 5,6 és 6 között van.”
A tea fogyasztása mellett természetesen a
diétát és az orvos tanácsait is be kell tartani, és sokat kell mozogni.
A tea fogyasztóinak sokéves tapasztalata azt mutatja, hogy a gyógynövények a
szervezet öngyógyító képességét aktivizálják, így segítik a betegségek leküzdését. Arra is tanítanak bennünket, hogy
rendszeres odafigyeléssel sokat tehetünk
magunkért, cukorbetegen is élhetünk aktív,
örömteli életet.

Bôvebb információ: www.diabess.hu

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét.

A
termékcsalád
a Magyar Értéktárban
nyilvántartott
nemzeti értékké vált.

ISO
Válasszon most is

Keresse a gyógyszertárakban és gyógyászati segédeszköz üzletekben,
akciós csere szettben is!
Részletes feltételek és információk a www.e77.hu honlapunkon!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

DC1408212
2014.08.21

A Dcont TREND vércukormérő gyógyászati segédeszköz.

