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Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja

72 éve cukorbetegen

A jóisten a tenyerén
hordoz engem!

www.diabetes20.hu
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Kifogásod lehet sok, életed csak egy van.
A mozgásszegény életmód az elhízás, a szív- és
érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség fő okozója.
A lakosság 40%-a túlsúlyos, 20%-a pedig kifejezetten kövér.
A rendszeres mozgás csökkenti a koleszterin- és
vércukorszintet, a vérnyomást, a nikotinigényt
és oldja a stresszt.
Elég a kifogásokból!
Rajtad is múlik az egészséged.
www.nincsde.hu
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Következő számunk június végén jelenik meg.

Lapunk megrendelhető
A Diabetes négy, a Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer három alkalommal jelenik még meg 2009-ben. Személyes átvételkor ingyenes, postai megrendeléskor az
alábbi postázási költséget kérjük befizetni:
Példány- Diabetes Hypertonia Diabetes +
szám
Hypertonia
1 (egyéni)    840 Ft    630 Ft
1 290 Ft
10–50
6 600 Ft
4 950 Ft 10 800 Ft
51–100
9 600 Ft
7 200 Ft 15 600 Ft
101–150 12 200 Ft
9 150 Ft 19 800 Ft
A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együttrendelés azonos időbeli postázást jelent. Fenti ár az egyéni megrendelőkre és a cukorbetegek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. Minden
egyéb esetben az előfizetésről bővebb információ a kiadóban. A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga csekken vagy átutalással a 1040216621634572 (K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

A kiadó címe: Tudomány Kiadó,
1146 Budapest, Hermina út 57–59.

Salus aegroti suprema lex esto
– A beteg üdve a legfőbb törvény!
A mai gazdaságossági és reformszólamok
zűrzavarában milyen messziről hangzik
ez a latin mondás... Időben kicsit közelebbről halljuk az elhíresült német mondatot: „Diabetes ist eine bedingte Gesundheit”: A cukorbetegség feltételektől
függő egészség.
Távolról szóló bölcsességek, távoli emlékek, mint amikor 1969-1970-ben néhány (kb. 35–40) lelkes orvos összegyűlt
az I. Belklinika tantermében, hogy ennek
a két közmondásnak hazánkban is érvényt szerezzen. Ezért
alakítottuk meg Magyar Imre professzor vezetésével a Magyar
Diabetes Társaságot.
Külön krónikát érdemelne, hogy ez az elszánt csapat, amelyben nyolc évig „primus inter pares” – első az egyenlők között
– lehettem, hogyan vette be az eleinte közömbös, majd takarékoskodó minisztérium várát. Hogyan bizonyította be, hogy
a diabetológia több, mint a belgyógyászat egy kis fejezete, hogyan bizonyította be, hogy a cukorbetegek kezelése nem családorvosi feladat, hanem képzett specialisták kezébe való szakellátás. Hogyan emeltük európai szintre a gyógyszeres kezelés
és ellenőrzés rendszerét, az inzulinok minőségét, hogyan fogalmaztuk meg a „Nemzeti Diabetes Programot”. S hogyan tartják önfeláldozó kollégáink ennek sokszorosan átfogalmazott,
hivatalból csonkított utódját még ma is életben, hogy hogyan
képeztük (zük) magunkat, vezettük betegeinket, hogy hogyan
foglaltuk el lépésről lépésre a helyünket az európai tudományos élet élvonalában, és végül a lényeg, hogyan ismertük fel
már a kezdet kezdetén, hogy az eredmények záloga az orvos
felkészültségén túl a tájékozott, a kórfolyamatot ismerő beteg
együttműködése, együtt gondolkodása.
Igen, ez a gyógyítás végső kulcsa! Minden szakmai feladatot
megelőz, nélküle nincs normál életminőség, az egészségesekével megegyező élettartam. Nos, ezt Önök már jobban tudják,
mint én, hisz erről szól az ünnepi megemlékezés is.
A diabetológia frontján ma sincs kevesebb gond vagy feladat, mint régen, s az önsegélyezés legalapvetőbb példája lehet
az, amit a cukorbetegek szervezetei szakismerettel, barátsággal,
mélyen érzett empátiával végeznek.
Szívből kívánom, hogy munkájuk legyőzze a mai idők nehézségeit is, és további tartós eredményeket hozzon!
Prof. Dr. Brooser Gábor
az MDT örökös tiszteletbeli elnöke
A címlapon dr. Szabadi Endréné látható, aki 75 évesen 72 éve diabéteszes, róla a 10. oldalon olvashatnak.

Kérjük, ebben az évben is támogassák személyi jövedelemadójuk
1 százalékával alapítványunkat, s ezzel újságunkat!
Alapítvány a Cukorbetegekért – Veszprém – Adószám: 19260192-2-19

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális cukoranyagcsere eléréséhez a lapunkban hirdetett termékek alkalmazása
esetén is feltétlenül szükséges a beállított diéta, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
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Az év témája: a 20 év

Egyedül nem megy
Az előző lapszámban olvashatták a főszerkesztő asszony személyes hangvételű gondolatait, amelyeket
a Diabetes 20 éves születésnapja ihletett. Arra kért, hogy én is írjak ebből az alkalomból. Régebben kezdem, hiszen a lap 20 éves történelme már az ő cikkében részletesen megíródott, és az újság rendszeresen megjelenő számai is – maga a történelem.

M

inden 1978-ban kezdődött. Házasság, még
abban az évben egy csodálatos (máig az) kislány
születése és a diabetológiával való elkötelezettségem története. Hat éve voltam orvos, nemrég
szakvizsgáztam, kerestem a helyem. Frusztrált,
hogy az akkor is szép számmal jelentkező cukorbetegségről keveset tudok, tanácstalan vagyok, ha
pácienseim a diétáról, a helyes életvezetésről kérdeznek.

Ismerkedés a
diabetológiával
A cukorbetegséggel senki sem foglalkozott specialistaként a kórházban, akitől kérdezni tudtam
volna. Akkor neveztek ki főorvosnak a városi belgyógyászati szakrendelésre. Önállóságot kaptam,
olvastam, továbbképzésekre jártam. Megismerkedtem az akkor alakuló magyar diabetológia
nagyjaival, Magyar Imre professzor úrral, Tamás
Gyula, Fövényi József tanár urakkal és még sok
más elhivatott orvossal. Rájöttem, ők is keresik az
utat. A sok úttörő kezdeményezést jól fogta egybe a Magyar Diabetes Társaság, az akkori 200 fős
tagságával.

Burgenlandi vendégekkel a Balaton-felvidéken
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Arra is hamar rá kellett döbbenem saját gyakorlatomból és az akkori nagyok munkásságából,
hogy a páciensek aktív közreműködése nélkül
nem megy. Ezért egy év múlva már dietetikai tanácsadást alapítottunk Nagy Margit dietetikussal,
aki azóta is velünk dolgozik, szerkeszti a Diabetes újságban a Konyhasarok rovatot. 1979-ben
megalakult a veszprémi Diabétesz Klub. Havonta
több százan jöttünk össze, ezeken a foglalkozásokon tanultam meg előadni. Lelkes segítőim voltak a páciensek köréből, akik közül sokan már
nincsenek velünk. A helyi művelődési ház helyet
és népművelőt biztosított.

Világjáró cukrosok
Nőtt az igény arra, hogy ne csak szorosan a betegséggel foglalkozzunk. Akkoriban egy inzulinnal kezelt cukorbeteg hosszabb utazásra nem is
gondolhatott, vércukor-önellenőrzés nem is létezett. Megpróbáltunk kirándulásokat szervezni,
először csak néhány egynaposat, majd 1981-ben
már elmentünk az NDK-ba, ahol kimagasló színvonalú cukorbeteggondozás működött akkor.
Előre leleveleztük, ki hány gramm szénhidráttartalmú ételt kér a különböző főétkezésekre. Teljesítették, ott ekkor már volt ennek kultúrája. Jártunk diétás élelmiszereket
árusító boltban, no meg Drezdában és
környékén.
Aztán merészebbek lettünk, következett Szocsi repülővel, majd többször
Velence, Szlovákia, Románia, Bécs,
Mariazell busszal több napra. Nekem is óriási élményt jelentett, többször csatlakozott hozzánk feleségem és
kislányom is. Közben sorra alakultak
példánk hatására is, no meg sok lelkes orvos és páciens közreműködésével, a megye városaiban (Pápa, Zirc,
Ajka, Várpalota, Balatonalmádi…) a
klubok.

Gyűltek a tapasztalatok, és nőtt
munkatársaim létszáma is. Először egy
szakdolgozó, majd kettő, 1989-ben
már orvos munkatárs, később több is.
Jelenleg négy orvos, öt szakdolgozó,
gyógytornász, dietetikus, életmód-tanácsadó alkotja a csapatot.

Egyesület,
tanfolyamok
1989-ben megalakult a Veszprém Megyei Diabétesz Egyesület, amely már öt
klubot működtetett, majd rá egy évre
Az első tanfolyam Balatonalmádiban
létrehoztuk az alapítványt. Elkezdtük
kezeléséről szerzett ismereteim fele pácienseimtől
Fövényi főorvos példája nyomán a bentlakásos
és a Diabetes újság kitűnő, diabétesszel élő szer(kórházon kívüli) tanfolyamainkat inzulinnal kezőitől (a teljesség igénye nélkül két név: Módos
zelt cukorbetegnek.
Anikó, József Attila) származnak. Köszönet nekik!
A sok tapasztalat szinte adta magát, hogy adjuk
Úgy érzem, nemcsak én alakíthattam életüket,
közre. Így jött létre a Diabetes újság, amelynek
hanem ők is az enyémet! A cukorbetegség éleelső számait magam gépeltem és stencillel sokszotem részévé vált, még akkor is, ha magam nem
rosítottuk, a továbbiakat Herth Viktória főszervagyok diabéteszes.
kesztő asszony írásából már tudják.
Bízom abban, hogy e sorok olvasóit minél naEzúton is szeretnék köszönetet mondani a sigyobb számban személyesen is láthatom június
keres együttműködésért a 20 éves születésnapon
6-án szülővárosomban, Veszprémben, a születésa szerkesztőbizottság tagjainak, a főszerkesztő as�napi bulin! Viszontlátásra!
szonynak, a Tudomány Kiadónak, a sok szerzőDr. Vándorfi Győző
nek, támogatóinknak.
a szerkesztőbizottság elnöke,
Sokat tanultam én is pályafutásom alatt. Ela Diabetes alapítója
mondhatom, hogy a cukorbetegségről és annak

Az Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriuma díjat alapított. Az alapító a díjat évente két Magyarországon
élő és tevékenykedő magánszemélynek és/vagy civil szervezetnek kívánja adományozni, akik a cukorbetegek valamely közösségének megteremtésében, annak működtetésében, a diabétesszel élők oktatásában,
életminőségének javításában kiemelkedő eredményt értek el.
A díj egy, a herendi Porcelán Manufaktúrában készült emlékplakettet és 100 000 Ft-ot tartalmaz.
Az alapító a díjjal a 2008-ban elhunyt Lang Gusztávnak kíván emléket állítani, aki a veszprémi és az országos cukorbeteg-mozgalom kiemelkedő személyisége volt. Neve a MACOSZ előző elnökeként és az Alapítvány kuratóriumának elnökeként vált országosan ismertté. Három évtizedes munkássága, segítőkészsége
példaértékű a jelen és a későbbi diabétesszel élő nemzedékek számára.
Javaslatot tehetnek magánszemélyek, cukorbeteg-közösségek, egészségügyi intézmények, önkormányzatok.
A javaslat maximum egy gépelt oldal terjedelmű indoklást tartalmazzon! A javaslatban szerepeljen a díjra
javasolt személy, illetve szervezet és a javaslattevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe!
A javaslatot Reichardt Béláné kuratóriumi elnöknek címezve, az Alapítvány a Cukorbetegekért, 8200
Veszprém, Templom u. 9. címre kérjük elküldeni! Beadási határidő: 2009. május 1.
A díj átadására első alkalommal a Diabetes újság 20. születésnapján, 2009. június 6-án Veszprémben kerül
sor.
Reichardt Béláné
Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriumának elnöke
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A veszprémi klub története
Az újság a jelen műfaja. A máról szól, a mának. Csak ha eltelik tíz, húsz év, akkor derül ki, hogy a mindenkori jelenben a történelmet írjuk.
E filozofikus gondolat akkor jutott eszembe, amikor veszprémiként megpróbáltam kibogozni a veszprémi cukorbetegek klubjának történetét. Nem egyszerű feladat, amire vállalkoztam.

Valamikor megalakult
A közelmúltban sokat vacilláltunk, mikor is alakult a veszprémi cukorbetegek klubja? Többen
úgy emlékeznek, köztük Farkas Ignácné Eta is, aki
e pillanatban a klub vezetője, hogy már 1978-ban.
De sokan úgy emlékeznek, hogy „csak” 1979-ben
alakult. Ez utóbbi adatot támasztja alá a Diabetes, amely 1991-ben arról számolt be, hogy „az
1979-ben alakult klub egyik alapítója, Horváth
Jenő a világnapi ünnepélyes közgyűlésen vehette
át a megyei vezetőktől a Cukorbetegekért emlékérmet”. Vándorfi Győző, a klub „ötletgazdája” is
1979 mellett érvelt. Valójában mindegy is, hogy
30, vagy 31 éve történt – gondoltam, de a megyei
könyvtár archívumából egy kedves barátnőm előkereste a megyei napilap régi számait, s előkerült
a bizonyíték: 1979. december 3-án tartotta első
foglalkozását a klub. Az országban akkor még
nemigen voltak cukorbeteg közösségek. Nálunk
is furcsán nézték, gyanús volt kissé, legalábbis
eleinte. Nem volt szokás akkoriban a civil önszerveződés, ez pedig civil is volt, önszerveződő is, a
javából.
A kezdetekről a főorvos úr számol be, a sok
utazásról, a jobbnál jobb orvosi előadásokról –
Egyedül nem megy című cikkében. Nekem akkor
még sejtelmem sem volt a klubról, a cukorbetegségről, akkortájt kezdtem egyetemi tanulmányaimat Budapesten.

Egy katartikus
klubfoglalkozás
1988-ban jártam először a klubban, édesanyámat
kísértem el, erre pontosan emlékszem. Vándorfi
doktor hívta őt. Nem mehetek – válaszolta édesanyám –, épp akkor kell beadnom az inzulint.
Párhetes diabéteszesként úgy képzelte, szobafogságra ítéltetett, legalábbis az étkezések, inzulinozások idejére. Nagy nehezen és sok unszolásra
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végre rászánta magát a kimozdulásra. Hallgattuk
a doktor úr előadását. Közelgett az inzulin ideje. Hajni, Bosits Istvánné szakasszisztens diszkréten
odahajolt anyukámhoz: Margit néni, jöjjön, megmutatom, hol lehet beadni az inzulint. Kimentek
a teremből, egy kis irodába vezette Hajni anyukámat, s egy fiatal lányt.
Nos, ez volt az áttörés édesanyám diabéteszhez
való viszonyában. Sokáig vissza sem jöttek, beszélgettek ők ketten: a tapasztalt tizenéves diabéteszes és a frissen cukorbeteggé vált idős hölgy.
Attól a délutántól anya nem tekintette tragédiának a diabéteszt, elfogadta, hogy állapot, amel�lyel együtt lehet élni. Ha egy 16 éves lány képes
elfogadni, miért ne lenne képes ő, a csaknem 60
éves. Számomra azóta is ez a történet szimbolizálja a cukorbetegek klubjainak értelmét.

Forró világnap
Amikor már lehetett, amikor már nem képzelték,
hogy a cukorbetegek egyesülete a rendszer megdöntését tűzi ki célul, megalakult a Veszprém Megyei Cukorbeteg Egyesület: 1988. október 20-án,
340 taggal. Ezt a dátumot már pontosan tudom,
mert megírta az újság, igaz, csak ’89-ben, amikor
először megjelent.
Innentől már könnyebb rekonstruálni a történteket. Az első tanfolyam 1990 januárjában volt
Balatonalmádiban. Ez év szeptemberében már
Veszprémben, a Jutas szállóban tartották a szakrendelés dolgozói a tanfolyamot. Szintén szeptemberben önálló irodája lett az egyesületnek,
ahol Csillag Péter várta a cukorbetegeket vérnyomás- és vércukormérésre hetente két délutánon.
Létrejött az alapítványunk, az egyesület mellett
a Bakony Művek és a Pannonker Vállalat voltak
az alapítók. Ma már csak az egyesület létezik közülük.
Az első világnap még júniusban volt – emlékeznek? Június 27-én, 1991-ben. Iszonyú meleg
volt aznap. Tudom, mert ott aszalódtunk a sátor-

ban Veszprém főterén. Reggel
8 órára terveztük a nyitást, hét
után kezdtünk cihelődni. Fél
8-kor már hosszú sor kígyózott
a sátor előtt. Az én feladatom
az volt, hogy minél hamarabb,
minél több vércukormérőt
hajtsak fel, akárhonnan. 800
mérést végeztünk és 1800 tanácsot adtunk legalább. Tanulságos az összegzés is: mintegy 80 mérés eredménye 7–9
mmol/l között volt, és szintén
mintegy 80 esetben 20 közeli
cukrot mértünk. Első kézből
megtapasztaltuk, milyen fontos
Az első világnap, 1991.
a szűrés, a figyelemfelkeltés.
A St. Vincent-i nyilatkozat megfogalmazta: a
diabetes mellitus valamennyi korosztály, valamennyi ország problémája Európában. Ezen elv
alapján többször jártunk a környező országokÍrtam már, fogom is még: nagyon sajnálom, hogy
ban, a legemlékezetesebb talán a burgenlandi kiLang Guszti nincs köztünk. Sajnos az adminisztrándulás volt, amikor 1991 októberében Schlairáció, a történések dokumentálása nem tartozott
ningben a nemzetközi cukorbeteg-találkozón 40
erősségei közé. Ősszel, amikor a lap jubileumát
Veszprém megyei diabéteszes is részt vett. Utakezdtük előkészíteni, úgy terveztem, majd ha
zásszervezőnk, idegenvezetőnk minden kirándukijön a kórházból, leülünk, és előkotorjuk emláson a féktelen humorú, több nyelven beszélő
lékeinkből mindazt, ami fontos volt a lap és az
Dóczy Ádám volt.
egyesület elmúlt 20 évében, a klub 30 évében. De
már nem tud segíteni.
A megyei klubtalálkozóra én is emlékszem,
csaknem hatvanan voltunk együtt, nagyon jókat
vitatkoztunk. És sokat nevettünk. Mert ez szintén
jellemzője volt a Veszprém Megyei Cukorbeteg
A veszprémi egyesület életét jelentősen befolyáEgyesületnek. Senki nem panaszkodott a diabésolta a MACOSZ létrejötte. 1991-ben történt ez
tesz miatt, inkább viccelődött rajta.
is, ekkor jegyezték be a szövetséget. Ősszel Lang
Az egyesület ma is él. A klub is működik. VezeGusztáv, a megyei egyesület elnöke lett az orszátőváltás előtt áll, szakmailag Rakk Erika doktornő
gos szövetség ideiglenes vezetője. Ettől kezdve a
irányítja. A foglalkozásokat a megyei kórházban
megyei és az országos rendezvények, akciók ös�tartják, havonta. Nagy Margit minden alkalommal
szekeverednek az emlékeimben ugyanúgy, mint a
valami finomsággal várja a tagokat. Mikor legDiabetes lapban. Gusztit rendszeresen többen is
utóbb ott jártam, lencsesalátával kínált bennünelkísértük az országos programokra.
ket. Az előadó akkor Székely Csilla doktornő volt.
Ebből az időszakból idéznék egy gondolatot,
Nem betegségről beszélt, hanem egészségről. Az
amelyet célként, eszmeként a veszprémi egyesü„egész”-ségről, mint egységről; a betegség pedig
let vezetői is elfogadtak. Vörös Sarolta, a MACOSZ
a megtestesült kétség – mondta. A betegség tüelső elnöknője, a makói cukorbetegek vezetője
kör, amelyben megpillantjuk saját lelkünket.
fogalmazott így: „Politikamentes szervezet a MACOSZ? Amennyiben az egészség társadalmi, poNem lehetne okosabb és méltóbb záró mondalitikai érték, akkor a legaktívabb politizálást mi
tot találni e 30 évre emlékező cikk végére, mint a
folytatjuk!”
doktornő előadásának egy kulcsmondatát, külöArra is jól emlékszem, hányszor adtunk tanánösen, ha hozzátesszük, a Veszprém megyei cucsot frissen alakuló kluboknak, egyesületeknek.
korbeteg-közösségek ugyanazzal a gonddal küzdeA veszprémi cukorbeteg-közösség a kilencvenes
nek, mint minden más diabéteszes közösség szerte
évek elején országosan ható példa volt. Nem
az országban: a fiatalok nem szívesen csatlakozhasznált neki. Annyi sokat utaztunk, annyit senak. Álljon itt tehát a tanulságos gondolat: amit
gítettünk másutt az országban, hogy egyre kevema gondolunk az életünkről – az a holnapunk.
sebb időnk jutott a helyi munkára.
Herth Viktória

Sokat nevettünk
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Országos fellendülés
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Negyven éve diabéteszesek találkozója Győrben

A csoda óráiról

Minden ember életében vannak katartikus pillanatok. Nem feltétlenül az ünnepi
eseményekre gondolok, az esküvőkre, temetésekre. Egy reggelre, amikor hirtelen
felismerés villan belénk… egy találkozásra, amely megváltoztatja az életünket… egy
helyzetre, amelyre rég vártunk, amelytől mindig féltünk, s végre bekövetkezett…
Ezek a valódi ünnepek, a lélek mérföldkövei. Ezekről nehéz másnak mesélni. Nincs
mit mondani, érezni kell.

I

lyen katartikus élményben volt részem március 20-án és 21-én Győrben,
a Famulus Hotelben. Megpróbálom
elmesélni, pedig tudom, aki olvassa a
beszámolómat, épp csak sejteni fogja a
hangulatot, az érzést, mert nem látta a
tekinteteket, nem hallotta a megcsukló
hangokat. Kezdhetném az elején, de a
közepébe vágok.

Élni jó…
Szemben ült velem Edit, a 75 éves
hölgy, akinek kedves arca a címlapot
Az első sorban ültek azok, akik legalább 50 éve cukorbetegek.
díszíti, s arról mesélt, hogyan telt az
Hátrább a „fiatalok”. A szervezők között voltak olyan „tinédzserek” is,
a 72 év, amelyet cukorbetegen élt át.
akik a 27 évnyi diabétesszel kezdőnek számítottak.
Igen, 75 éves és 72 éve diabéteszes. A
rég abba kellett hagynia, gyermeke sem lehetett,
MACOSZ első elnöknője, Saci 65 éve cukorbeteg.
mégis… élni jó. A másik Marika szintén nem lát,
Mindketten „aranyos” gyerekek voltak – a család
ma 24 éves fia akkor volt kicsi, amikor elvesztette
minden értéktárgya, arany ékszere ráment, hogy
látását. Nem ért rá ezzel foglalkozni, a háztartás,
a háború alatt inzulinhoz juthassanak. Piroska
a gyerek minden idejét, erejét lekötötte. Ma is
„csak” 52 éve cukorbeteg. És nincs szövődméő vezeti a háztartást, megbeszéltük, vannak régi
nye! Egy sem! Erzsébet 1953-ban, háromévesen
ízek, amelyeket ma már nem tudunk előcsalogatagyhártyagyulladást kapott. A kórházi zárójelenni, ilyen például édesanyja sóskájának íze. Szatésben szerepel, hogy jelentős mennyiségű cukor
badidejében hangoskönyveket szokott hallgatni,
van a vizeletében. Gyenge volt, alig állt a lábán,
rádiót és tévét. Örül, hogy eljött Győrbe, eddig
de csak tíz év múlva, 1963-ban állapította meg a
sosem járt diabéteszes találkozókra. Itt viszont
sportorvos, hogy diabéteszes. Tíz évig élt (?) keolyan régesrégi betegtársakkal találkozott, akikzeletlen cukorbetegként.
kel gyerekkorában valamelyik kórházban ismerNe gondolják, hogy keserű arcokkal, szomokedett meg.
rú szemekkel mesélték ezeket. Csillogó tekinteA résztvevők jelentős részével hosszan elbeszéltű, bölcs, végtelen nyugalom uralta arccal néztek
gethettem. Vállalták nemcsak sorsukat, nevüket,
rám valamennyien. Nem csak ők, mindenki, aki
arcukat is. A Diabetesben szép sorjában be is mue találkozón részt vett. Ennyi életigenléssel, optitatom majd őket. Csak most hirtelen, egyszerre,
mizmussal mostanában sehol másutt nem lehet
mindenről be szeretnék számolni.
találkozni. Ma mindenki aggódik a válság miatt,
Ugorjunk vissza az elejére. Ez már a harmadik
egyre többen keserűek, kétségbeesettek. De a vak
próbálkozás volt, hogy az „öreg” cukorbetegeket
Marika, aki ott ült az előcsarnokban Tamás, a férösszehívják. Az első kettő kudarcba fulladt. Tavaly
je mellett, s aki arra kért, ne írjak, ne készítsünk
egy zalaegerszegi sorstársunknak, a 45 éve diafényképet róla, hosszan mesélte, mennyi öröbéteszes Jakabfy Sándornénak jutott eszébe, hogy
me van még mindig az életben. Pedig hivatását
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kellene egy ilyen találkozó. Mégsem ő, hanem
két hitben, erőben gazdag győri hölgy, Juranovics Józsefné Jutka és Szilágyi Ákosné Ági vállalta fel
a szervezést, rendezést, lebonyolítást… mindazt
a rengeteg munkát, ami az elmúlt évben e hétvége előkészítésével járt. Gratulálunk nekik! És
köszönjük! (El ne felejtsem, a lebonyolításban a
Győr-Moson-Sopron Megyei Diabétesz Egyesület
tagjai, valamint a szervezők családtagjai is segítettek.)

Mindennapok hősei

Fövényi professzor és egyik páciense, Vörös Sarolta,
a MACOSZ első elnöke, aki 65 éve cukorbeteg, rég
találkoztak. Úgy hatvan évvel ezelőtt kezelte Saroltát a
professzor úr, még kezdő orvosként.
vetel kezdeti, „plenáris” része zajlott, ott ültek ők
tízen az első sorban. A találkozó főszponzorának,
a Novo Nordisknak a képviselője, Várnai Péter
csaknem elsírta magát. Csak nézett, nézett, mosolygott, elhomályosuló szemekkel. Mintha csodát
látna. Azt is látott.
Fövényi József doktor urat sem kerülte el a meghatottság. Ő, aki betegek tízezreit, orvosok ezreit
tanította a diabéteszre (dr. Hidvégi Tibor fogalmazott így bevezetőjében) 40 éve dolgozik diabetológusként. Az a pillanat, amikor ott állt a több
évtizedes cukorbetegekkel szemben, igazolás lett
számára: érdemes volt! Élhető életminőség: en�nyi év után! – fogalmazta meg orvosok és betegek közös küzdelmének eredményét. A szöveti
glukózmonitorozásról tartott előadást, tanulságos
esetekkel példálózva közben.

Juranovits Józsefné Jutka a rendezvény fő szervezője,
rendezője, lelke. Fantasztikus munkát végzett az elmúlt
egy évben, miközben ő maga is 56 éve diabéteszes.
Jelen volt Kara Ákos, a megyei közgyűlés alelnöke is a rendezvényen. Politikusoktól szokatlanul hosszú ideig maradt, figyelt, s nem győzött
csodálkozni: a professzor előadását szakértőként
követték a cukorbetegek. Ez egy ilyen világ – válaszolta csodálkozására Hidvégi doktor, a győri
cukorbetegek kedvence, látszólag kicsit fellengzősen, valójában büszkén arra, hogy Magyarországon ilyen fantasztikusan jól képzett cukorbetegek
élnek. Hidvégi doktort nem véletlenül szeretik
betegei: kedves, közvetlen és őszinte. Egy dán
diabéteszcentrumban, ahol tanulmányútja során
járt, három napig cukorbetegként kellett élnie,
hogy közben megfigyelhesse, hogyan végzik dolgukat ottani kollégái. Három nap után nagyon
untam – vallotta be. Nem véletlen hát, hogy úgy
fogalmazott: csupa hős ül itt. A mindennapok hősei.

Szilágyi Ákosné Ági e fantasztikus találkozó másik
szervezője. Ő „csak” 50 éve cukorbeteg.
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56 olyan cukorbeteg jelentkezett, aki több mint
40 éve diabéteszes. Végül 47-en jöttek el. Közülük 10-en több mint 50 éve diabéteszesek. A kulturált, szép hotel dísztermében, ahol az összejö-
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Editke, dr. Szabadi Endréné Kecskeméten él, egyedül. Férje már meghalt, lánya Németországban
lakik a férjével és Editke két imádnivaló unokájával. Editke maga is első látásra szeretnivaló. Olyan
kedves, olyan természetes, és szerény. Hosszan
győzködtem, mire beleegyezett, hogy fényképe a
címlapra kerüljön. Szerinte az ő arca elijeszti az olvasókat, szerintem viszont gyönyörűséggel tölti el
mindazokat, akik látják. Ő az, aki 75 éves létére 72
éve cukorbeteg. S azt hiszik, tele van panasszal? A
jóisten a tenyerén hordoz engem! Annyi jó történt
velem! – mondta el nekem többször is.
Az 1940 előtti időszakra borzadva emlékezik,
annyit éhezett akkoriban. A negyvenes években
szerencsére változtak a diéta előírásai, végre ehetett eleget. Mégis nevetve tett szemrehányást édesanyjának: engem a szomszédok tartottak életben!
Át-átszökött hozzájuk, hogy ennivalót kérjen, mert
édesanyja soha többet nem adott neki a megengedettnél. Viszont mindent odaadott, hogy inzulint
szerezzen a lányának. Hol többet, hol kevesebbet,
de mindig sikerült szerezni, még a háború alatt is.
Utána dolgozni kellett, hogy az inzulint ingyen kaphassa, Editke elment hát kocsikísérőnek. Mikor on-

Az öreg cukorbetegek nem
öregek
A mindennapok hősei között férfiak és nők egyaránt voltak. Talán többen voltak a hölgyek, de
ránézésre nehéz volt megállapítani, hiszen sokan
házastársukkal, gyermekükkel jöttek. Gyermekek! Nagy örömmel hallottam a beszélgetések során, hogy talán ha három olyan asszony volt köztük, akinek nem született gyermeke. A többiek
vállalták és „győztek”. Mindegyikük egy vagy két
egészséges (!) gyermeket szült. Persze, rút emlékeik is vannak. Egyikőjük mesélte, akit a kilenc
hónap során a fővárosban kezeltek; lakóhelyén,
az utcán találkozott kezelőorvosával, aki döbbenten meredt kerekedő pocakjára: – Meg van maga
őrülve? Egy cukorbetegnek nem lehet gyereke! –
Mégis itt vagyok – mosolygott az asszony mellett
állva szép és kedves, ma már huszonéves lánya. A
jelen lévő férfiak nem ennyire szerencsések. Egyiküknek a fia, másikuknak öt gyermekéből két lánya diabéteszes.
Az első órákban kicsit meglepődtem, mert eléggé oktalanul úgy készültem, csupa idős emberrel
fogok találkozni. Ehhez képest a jelen lévők fele
velem egykorú volt. Ők azok, akik 2-3, esetleg
8-9 évesen lettek cukorbetegek. Most negyvenva-
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nan elkerült, rohadt gyümölcsöket válogatott. Volt
munkám, kaptam inzulint, még fizetni sem kellett
érte – meséli. Igaz, naponta 10 kilométert kellett
gyalogolnia a vasútállomáshoz, majd onnan haza,
talán épp e rendszeres testmozgás óvta meg ennyi
sok évtizedig.
1961-ben ismerkedett meg férjével, a jogászbálon. Nem mertem bevallani neki egyből, hogy
cukorbeteg vagyok, mástól hallotta meg. Izgultam,
hogy most mi lesz. Azt mondta: ha hajlandó vagyok feleségül menni hozzá, boldoggá teszem őt.
Csodálatos ember volt. Annyira szeretett, annyit
segített.
A mozgás később is része volt Editke életének,
rendszeresen kirándultak, utaztak. Sokat köszönhet
még kezelőorvosainak – külön felhívott telefonon,
ezt ki ne hagyjam a cikkből. Hajdani munkatársaira
is jó szívvel emlékezik: a zöldségkutatónál dolgozott
évtizedekig, már nem a rohadt példányokat válogatta, pénzügyi végzettséget szerzett.
Egyik szeme megbetegedett, már nem lát vele.
Csak arra kéri a jóistent, a szeme világát teljesen el
ne veszítse. Hogy fejti meg akkor a rejtvényeket?
Hogy fog olvasni? Élni?

lahány évesek, fiatalosak, energikusak, és legalább
annyira szépek, mint egészséges társaik. A szépségről jut eszembe: akár hiszik, akár nem, alig
láttam ráncos arcot. Ez másoknak is feltűnt, jó
női szokás szerint ki is tárgyaltuk a második napon. Egy hölgynek szövődményként jelentkezett,
hogy az arcbőre mélyen barázdált, de a többiek
– a hatvan-egynéhány éveseket is beleértve – sokkal simább bőrűek, mint az átlagos, „egészséges”
nők. A másik jellegzetességet egy úr fogalmazta
meg: én ezzel a kis pocakkal mindenütt másutt
vékonynak számítok, itt feltűnően túlsúlyosnak
látszom. Bizony a többség – különösen a hölgyek
– jó alakú, sokan kifejezetten karcsúak.

Megpróbáltatások
De ne fessek túl rózsaszín képet! A szövődmények
– Piroskát kivéve – mindenkinél jelentkeztek már.
Sokan érszűkületről számoltak be, többeket egyszer, vagy akár kétszer, háromszor műtötték is.
Egy úrnak az egyik lábát térd alatt le kellett vágni. Ostoba voltam, túl sokáig dohányoztam – tette
hozzá. A szemeken látszott sokaknál a diabétesz.
Már írtam, hogy vak társaink is voltak, többen
szemüveggel, jelentős látásromlással élnek. Vese-rendellenességről senki sem számolt be a jelenlévők közül. A neuropátiát viszont csaknem

mindegyikőjük ismeri. Nem is csoda – volt az
egyöntetű vélemény –, hiszen akik évtizedek óta
cukorbetegek, sok félrekezelésen, rossz kezelésen
estek át. A mai fiataloknak jobbak lesznek az esélyeik. Még ennél is jobbak – teszem hozzá én.
A fizikai teherről nem sokat meséltek, annál
többet a lelki megpróbáltatásokról. Nem árulom
el, kinek a szívét nyomja még ma – negyven év
után – is a következő történet. Tizenhat évesen
szerelmes lett a kórházban a csinos rezidens orvosba. Együtt is jártak, majd két évig. A fiatal orvos két év után így szakított vele: négy gyereket
akarok, te erre alkalmatlan vagy, különben is, jó,
ha még tíz évet élsz. A hölgy, aki azóta párjára talált, diabéteszének negyvenedik évfordulóját azzal „ünnepelte”, hogy képeslapot küldött ennek
az orvosnak. De a lelke még ekkor sem nyugodott meg.

Mindenki mindenkivel
Szombat délben, mikor az ebédnél ültünk, mondtam ki a véleményemet: nagyon rossz a szervezés!
Döbbenten meredtek rám, míg nem folytattam:
túl rövid, legalább egy hétig kellene tartania. Jót
nevettek a jelenlévők és bólogattak sokan. Min-

denkivel beszélgetni szerettem volna, de nem sikerült. Az az egy vigasztal, hogy néhányan megígérték, leírják saját maguk életük történetét s
elküldik nekem. Egyébként e két napon végig
zsongott, zsibongott a hotel. Mindenki mindenkivel, mindenről beszélgetett. Egy negyven éve
diabéteszes asszony vacsorakor – nagyon finom
volt, dugig laktunk a szénhidrátban szegény, pazar ételekből – kifejezetten a „nagy öregek” társaságát kereste. Úgy érezte, erőt ad számára a
további évtizedekhez, ha velük beszélgethet. Aztán elmesélte nekem, hogy eleinte elutasítást kapott, kérdéseire választ viszont nem, mondván
mi közöd ahhoz, milyen inzulint használok… de
negyedóra múlva az idősebb asszony elkezdett
mesélni. Még a legzárkózottabb résztvevők is feloldódtak előbb-utóbb, a legszigorúbb arcokon is
megjelent a mosoly.
Valami bölcs, nagy tanulsággal illene befejezni
a beszámolót, de mivel? Írhatnám, amit egyikőjük mondott: nehéz életem volt, de ha ez jutott,
hát ezt kell élnem. Vagy idézhetném a másikat:
mindenkinek van keresztje, az enyém a diabétesz,
nem mindig volt nehéz. A harmadik is ide illik:
ha ötven évet már lehúztam, a másik ötven kön�nyen megy. Maradjunk ennyiben.
Herth Viktória
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rendelhetõk utánvéttel
a www.diabettrade.hu honlapról,
vagy telefonon: (30) 9-951-984, faxon: (62) 439-035,
levélben: Diabettrade Kft.
6726 Szeged, Tambura u. 5.
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Króm, cink, mangán és niacin tartalmú, gyógyhatású
készítmény, mely a vércukoranyagcsere szabályozásában, egyensúlyi állapotának fenntartásában
vesz részt. A vércukoranyagcsere zavara esetén egyes szövõdmények megelõzésében, súlyosságának csökkentésében játszik
fontos szerepet.
A DIETET-IN tabletta szedésével a fogyókúrázók és a diétázók
életminõsége javítható, elõsegíthetõ a fogyás és a test zsír-izom
arányának optimalizálása.
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A diabéteszről másképpen
Szubjektív beszámoló az MDT Szakdolgozói Szekciójának
VII. kongresszusáról (2009. március 27–29., Eger)

E

gy veterán kongresszuslátogatónak (ez lennék én) általában különösebb meglepetések nélküli rutinfeladat egy diabéteszkongresszus. És
bár kivételek mindig vannak (pl. a diabetológia
szakma „Cannes-i fesztiválja” Tihanyban, a mindig megújuló és különleges miliőt árasztó Dunántúli Diabetes Hétvége és MDT Kongresszus),
általában a menetrend mindig ugyanaz. Standlátogatás, rekordmennyiségű újság, szóróanyag,
na meg az elmaradhatatlan „repitollak” és jegyzettömbök felhalmozása (nem tehetek róla, rám
tukmálják), a bőség zavara jobbnál jobb előadásokból, délutáni városnézés sajgó lúdtalppal, udvarias „küzdelem” az esti svédasztalnál kígyózó
sorban, folyamatos hadakozás és ellenkezés az
ínycsiklandó, rámenős vörös borocskákkal, amelyek mindent elkövetnek, hogy a másnap reggeli
első előadásokról lemaradjon az ember.
Azonban a március 27-i hétvégén valami egészen egyedi, rendhagyó eseménnyel találkoztam.
Először a bizalmas, családias légkör fogott meg
Egerben a Magyar Diabetes Társaság Szakdolgozói Szekciójának VII. kongresszusán, a Hotel
Flórában. Majd jött a finom, selymes felismerés:
e meghitt hangulat okozói bájos családanyák,
és ifjú, hajadon kolleginák, azaz a kongresszus
résztvevőinek 95 százaléka NŐ. Naná, hogy maradtam, és mindent tudni akartam e különleges
rendezvényről.
A standokat körbejárva nyomát sem találtam
a szokásos rohanásnak, nyüzsgésnek, tolakodásnak, ehelyett orvosok, ápolónők, dietetikusok,
egyesületvezetők beszélgettek derűsen, kedé-
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lyesen egymással, illetve a cégek képviselőivel.
Természetesen voltak komoly szakmai előadások, megbeszélések is, de a szervezőbizottságnak
köszönhetően (élükön az elnökkel, dr. Halmos
Tamásnéval) korántsem volt olyan zsúfolt és feszített a program, mint más kongresszusokon. Bőven jutott tehát idő a szakmai és baráti beszélgetésekre is. És épp ez az, ami nagyon megfogott:
a résztvevők (bár bőven száz feletti a létszám)
félszavakból is megértették egymást, alaposan ismerték egymás szakmai és privát múltját, gondját, problémáját. Az előadások alatt zsúfolásig
megtelt a terem, és a hátsó sorból alkalmam volt
megfigyelni az arcokat, itt nyoma sem volt lankadó figyelemnek, fáradtságnak, szakmai féltékenységnek, csak őszinte, szűnni nem akaró érdeklődés volt jelen a másik munkája, tapasztalata,
problémája iránt.
Sajnos nem volt alkalmam minden előadást
meghallgatni, de volt szerencsém „elcsípni”
prof. dr. Halmos Tamás nyitóelőadását, amelyet
a metabolikus (X) szindrómáról tartott Diabéteszről kicsit másképpen címmel. Fokozottan
felhívta a figyelmünket arra, hogy sokkal komolyabban kell foglalkozni e tünetegyüttessel,
a megelőzésre helyezve a hangsúlyt. A soron
következő előadásokban szó volt a fizikai aktivitás, a diabétesz és az elhízás kapcsolatáról,
majd főszerepet kapott az inzulinpumpával
való kezelés, valamint az ehhez kapcsolódó
dietetikai kérdések, tapasztalatok (dr. Gaál
Zsolt, Kicsák Mariann, Gordos Lívia). Terhesség
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és diabétesz témakörben számolt be szívderítő sikerekről, eredményekről Taba Istvánné, majd két
nagyon tanulságos előadás következett: Juhászné Tuiffel Andrea ismertette velünk a feketelistán
lévő inzulinpumpásaikkal kapcsolatos komor felméréseiket, és Kónya Szilárdné Hogy legyen végre
egy igazán jó nyarad címmel mesélt hitvallásáról, a nyári táborok iránti elkötelezettségéről és
azok fontosságáról, mindezt megható zenei és
képi aláfestéssel. A nap tudományos programját
Gyurcsáné Kondrát Ilona zárta előadásával, amelyben megosztotta velünk tapasztalatait az emelkedett koleszterinszintű betegek étrendi szokásaival
kapcsolatban.

A péntek este meghívott zenekar (Old Sámson) élő koncertje kitűnő hangulatot biztosított, nem beszélve a táncnál az egy férfira eső
hölgyek arányáról, amely számomra mesébe
illő volt. Ezen a fantasztikus arányon ugyan
jelentősen rontott a szombat este, amely egy
fergeteges retro party keretén belül táncos fiúkat „szabadított” a meghatódott hölgy szakdolgozókra. Az este hatalmas bulizásba, táncolásba „fulladt”, a hölgyek ajándékba kapott
retro kendőkkel ropták a táncot, a férfiak
meg rikító, „gigolós” nyakkendőkben követték őket. Másnap mégis mindenki megjelent
az előadásokon.
Dr. Halmos Tamásné záróbeszédében elmondta, nagyon örül, hogy ismét ilyen szép számban
részt vettek a szakdolgozók a kongresszuson. Kiemelte, hogy nagy eredmény, és mindannyian
büszkék arra, hogy 14 éve folyamatos a diabetológiai szakápolóképzés, a végzett szakemberek
egyre több egészségügyi területen vannak jelen,
és fontos, segítő feladatokat látnak el.
Számomra különleges élmény volt ez a kongresszus, rengeteg fontos információval, és e rendezvény mottójával összhangban merőben más,
merőben új szemlélettel gazdagodtam.
Keller Richard
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Kiemelkedő teljesítményre is képesek vagyunk

Beszélgetés Ferjancsik Domonkossal
A Győrben megrendezett gyermek diabétesz nap díszvendége volt Ferjancsik Domonkos világ- és
Európa-bajnok kardvívó. A rendkívül szimpatikus fiatalember 1996 óta cukorbeteg. A Mosolyország
Alapítvány nagyköveteként is azt vallja: cukorbetegsége sohasem gátolta abban, hogy kiemelkedő
sporteseményeken vegyen részt. A sportoló a rendezvény egyik szünetében készségesen válaszolt a
Diabetes újságírójának kérdéseire.

– Hogyan emlékszik vissza, mit érzett, amikor kiderült, hogy diabéteszes?
– 1996. március kilencedike volt. Előtte néhány hónappal találkoztam egy cukorbeteg vívótársammal, aki pennel adta magának az inzulint.
Akkor azt gondoltam: én ezt biztosan nem tudnám csinálni... Hipochonder vagyok, s korábban
több sportorvosi vizsgálatról is ki kellett vezetni,
mert rosszul lettem. Aztán így alakult, s az ember sok mindenhez hozzá tud
szokni, ha szükséges. A penről
egy idő után átálltam az inzulinpumpára, s azóta kiegyensúlyozottabbá vált a cukrom. A pumpa legnagyobb értéke számomra,
hogy rendkívül rugalmas életvitelt tesz lehetővé. Könnyebb lett
tőle az életem.
– Mit gondol az elmúlt tizenkét
év tapasztalata alapján: vannak előnyei is a diabétesznek?
– Konkrét előnyökről nem tudok beszámolni. Hacsak az nem,
hogy – miután kiderült, hogy
cukorbeteg vagyok – be akartam
bizonyítani, élsportolóként változatlanul jó vagyok. Megkétszereztem az akaraterőmet.
– Hogyan viszonyultak a cukorbetegségéhez az ismerősei és a sporttársai? Érte-e bármilyen negatív megkülönböztetés emiatt?
– Magánemberként egyszer kaptam egy primitív megjegyzést amiatt, hogy diabéteszes vagyok,
de ezt a helyén tudtam kezelni. A legtöbben elfogadták a betegségemet, nem ért emiatt negatív
megkülönböztetés. Az élsportban úgy tekintették,
hogy hosszú távon nem tudok benne lenni a válogatott csapatban annak ellenére, hogy én voltam
annak meghatározó tagja. Nem mertek számolni
velem, s ez egy kicsit rosszulesett, holott tisztában
vagyok azzal, hogy ez az ő oldalukról teljesen racionális döntés volt.
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– Hogyan egyeztethető össze az Ön életében a cukorbetegség és az élsport?
– Miután kiderült, hogy diabéteszes vagyok,
az orvosok elutasították, hogy folytassam az aktív
sportpályafutást. A kezelőorvosok többsége nem
tudott mit kezdeni az életformámmal, de végül
találkoztam dr. Tamás Gyula professzorral, és ő
segített. Nagyon nehéz volt összeegyeztetni a cukorbetegséget és a vívást, nagy odafigyelés kellett

ahhoz, hogy mégis mindkettőben helytálljak. Engem igazolt, hogy 1996 után lettem világbajnok,
kétszer szerepeltem olimpián, s nem teljesítettem
rosszabbul amiatt, hogy diabéteszesként indultam
el a versenyeken. Szerintem az a legfontosabb,
hogy nem szabad magunkat betegnek titulálni,
hiszen – kis odafigyeléssel és lemondással – mindenben ugyanúgy tudunk részt venni, mint bárki
más.
– Az elmúlt évek sportsikerei bebizonyították, hogy a
diabétesz nem gátolja a kiemelkedő sportteljesítmények
elérésében. Mi az, amire mégis oda kellett figyelni az
edzéseken, illetve a versenyeken?

Steril
orvosi

új

manukamézes
sebkezelés
Alkalmas diabéteszes
lábszárfekélyek kezelésére
Activon tubus

Activon sebkötés

Actilite sebkötés Algivon alginate sebkötés

• Antibakteriális
• Segíti a nedvedző, fertőzött sebek
tisztulását, gyógyulását
• Kellemetlen szagok mérséklése,
megszüntetése
• Biztosítja a sebgyógyuláshoz szükséges
nedves közeget
• Könnyű alkalmazhatóság
• Propoliszmentes
• Ajánljuk házipatikába
• CE 0086 Orvostechnikai eszköz
(gyógyászati segédeszköz)

Keresse a gyógyszertárakban!
További információk: umk@t-online.hu • www.umk.hu
Ultra Marketing Kft. 1145 Bp., Mexikói út 33. • Tel.: 221 9591

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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– Ilyenkor az idegrendszer is másként működik. Az élsportnál, felfokozott állapotban sok apró
nüánsz dönti el, hogy a sportoló egy mérkőzésen
veszíteni fog-e vagy nyerni. Kezelőorvosommal,
dr. Tamás Gyula professzorral arra törekedtünk,
hogy a versenyek közben is a körülményekhez
képest a lehető legalacsonyabb vércukorszintet
tudjuk elérni. Ez 8 és 10 közötti értéket jelentett.
Korábban ennél magasabbak voltak a cukraim. A
professzor úr javaslata volt az is, hogy nyolc év
aktív élsport után hagyjam abban, mert ha ezt az
életvitelt folytatom, egy idő után sajnos számolni
kell a szövődményekkel.
– A hazai és nemzetközi megmérettetések előtti stressz
tehát Önnél magasabb vércukorértékeket produkált?
– Így van. Annak ellenére, hogy azt gondolhatnánk, intenzív testmozgás hatására inkább lefelé „megy” a vércukorszint. Nálam ez nem így
volt. Úgy tűnt, a pszichés terhelés felülírta a testmozgást, s az adrenalin képes volt úgy felnyomni
az értékeket, hogy küzdeni kellett ellene.
– Beszéljünk egy kicsit a diétáról. Mennyire figyel
erre, és van-e kedvenc étele?
– Mindent eszem, különös étkezési szokásaim
nincsenek. Elsősorban a húsmentes ételeket szeretem. Tésztás vagyok, mindent, ami ezzel kapcsolatos, szeretek. Az elmúlt években megtanultam
„ránézésre” megállapítani a szénhidrátértékeket.
Ennek ellenére, ha ismeretlen ételt eszem, például valami különleges szószt kóstolok meg a kínaiban, utána egy-másfél órával mindig ellenőrzöm
a vércukromat.
– Két gyermeke van. Ők is ugyanazt eszik otthon,
mint Ön?
– Nem teljesen. Kristóf négyéves múlt, Sebestyén márciusban lesz kettő. Előfordul, hogy olyan
ételt kapnak, amit én nem ennék meg. De alapvetően nem főz kétfélét a feleségem.
– Erős Antóniával együtt, aki szintén cukorbeteg,
Ön is a Mosolyország Alapítvány nagykövete. Mit jelent pontosan ez a tevékenység?
– Az alapítvány célja a segítséggel élők társadalmi integrációjának elősegítése, illetve a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek
csökkentése. Szeretnénk megmutatni, hogy ezek
az emberek – így a cukorbetegek is – hasznos
tagjai a társadalomnak. Az ismert személyiségek
pedig, akik között diabéteszesek is vannak, az
élet különböző területein komoly sikereket értek el. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
vegyük észre a segítséggel élőket is, ugyanakkor
kezeljük őket normális emberként, mert ugyanolyan normálisak vagyunk, mint bárki más, sőt
bizonyos területen még kiemelkedő teljesítményre is képesek vagyunk.
Módos Anikó
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Mindent ös�szekészítettél
az útra?
2

Minden
rendben!
3

Ferike kilencévesen lett cukorbeteg, épp mint annakidején kezelőorvosa, Peti doktor bácsi. Nagyon
jó barátok, mindent megbeszélnek egymással, ami
a diabétesszel kapcsolatos, sőt, másról is szívesen
beszélgetnek… ha hagyja őket a nagyszájú Fecsi.
Most éppen Veszprémbe készülnek, a Diabetes születésnapjára. Mindenkit értesítettek a nagy eseményről, szóltak rokonaiknak, ismerőseiknek, barátaiknak…
1
Hát ez fantasztikus! Nem is tudtam, hogy az
újságoknak is van születésnapjuk!
4

Miért ne lenne? Egy újság akkor „születik”, amikor az első száma megjelenik.
5

És ez már 20 éve történt. Mi
akkor még nem szerepeltünk
benne.

Vár ránk a
Veszprém
Aréna!
6

Képzelheted, milyen unalmas volt
nélkülünk!

7

Ne mondj ilyet! Igaz, másképp nézett ki, mint most: nem volt színes, fényképek is ritkán
jelentek meg benne, és vékonyabb is volt. De ez volt az első újság, ami cukorbetegeknek
szólt. A képregény első folytatása 1992-ben jelent meg, szövegét Herth Viktória írta, a
rajzokat Horváth Mária készítette. Azóta sokat változott a lap, még csinosabb, szebb lett.
8

16

Diabetes • 2009/2

Valamit azért mégsem értek. Kicsit butuska
vagyok, ezért légy szíves, súgd meg nekem,
miért is kell újság a cukorbetegeknek?

9

Ez az újság számunkra olyan, mint egy idegen városban a térkép. Eligazít, és ennek segítségével találjuk
meg a helyes utat.

11

És miért kell születésnapi ünnepséget rendezni egy újságnak? Ez
nekem olyan fura, olyan
viccesen hangzik.
12

Azért, hogy tanuljanak belőle. A cukorbetegek
orvosi segítséggel valójában önmagukat kezelik. Ezt pedig csak akkor képesek jól megtenni, ha sokat tudnak a diabéteszről. Bizonyára
te is tapasztalod, hogy a Diabetes újság rengeteg hasznos információt tartalmaz a cukorbetegek számára.
10
Mindig csak a tanulás!!!

A születésnap az születésnap, tökéletesen mindegy, hogy éppen gyerekekről, felnőttekről vagy egy újságról van
szó. Ami igazán lényeges, hogy torta
feltétlenül legyen!

13

20
gyertyával!
14

16

?

Ismered a mondást: Más kárán tanul az okos!
A nénik, bácsik – de a cukorbeteg gyerekek is
– elmondják egymásnak tapasztalataikat, elmesélik például, mit találtak ki, hogy elkerüljék a hipózást. Lehet, hogy még három-négy
vagy harminc-negyven cukorbetegnek beválik
ugyanaz a módszer. Ez nagyon praktikus, ezen
a módon a legegyszerűbb a tanulás.

A cukorbetegek, mivel közös a sorsuk, gondjuk, amúgy
is nagyon szeretnek találkozni egymással, és kölcsönösen hasznos, ha találkoznak. Megismerik egymást,
barátságok szövődnek, és rengeteget tanulnak egymástól.
15
21

Gyertek
ti is!

Mit gondolsz, doktor bácsi, sokan leszünk a
18
Diabetes születésnapján?

Bízom
benne!
19

Mi mindnyájan ott leszünk, de mindenkit értesítettünk, hívjuk, várjuk a vendégeket!
20
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17

Kedves képregényolvasó gyerekek és
felnőttek! Nagy szeretettel várunk
Benneteket június 6-án Veszprémben!
Gyertek el, hogy találkozhassunk egymással!
22
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Edukátorok a cukorbetegekért

E

dukátorképző tanfolyamot szervezett 2009.
március 19. és 21. között a Juvenilis-Diab-Help
Alapítvány, élén Keglevich Pál szervezővel. Amikor
először találkoztam a cukorbetegséggel, nagyon
kiismerhetetlennek, nehezen kezelhetőnek tűnt,
nem is tudtam, hogyan fogok ezzel a betegséggel
együtt élni. Óriási szükség lett volna olyan segítő
emberre, aki tájékozott ezen a területen, megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkezik. Ilyen
segítő szakemberek az edukátorok. Összekötő szerepet töltenek be kezelőorvos, és cukorbeteg között. Ez a kapcsolat már akkor kezdetét veheti,
amikor a diagnózis elhangzik. A páciens minden
kérdésére, felmerülő félelmeire, folyamatos ismeretátadásra a szakorvosnak a legnagyobb jóindulata ellenére sincs ideje és lehetősége. Az edukátor
tagja a cukorbeteget kezelő teamnek, amely arra
törekszik, hogy a páciens minél hatékonyabban
tudja önmagát kezelni, minél több ismeretre te-

Ajánljuk hagyományos
diabetikus, valamint
új Diabette Wellness
termékeinket

új ízeK

Karamell-Snack Kft.
6300, Kalocsa Ciglidi út 2/a Tel.: 06-78/462-643
karamellkereskedelem@karamellkft.hu • www.karamellsnack.hu
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gyen szert a betegségéről, megváltozott élethelyzete elfogadhatóbbá váljon. Nagyon jó érzés volt
a tanfolyam sikeres elvégzése után belépni az edukátorok sorába. Számos szakember segített minket ezen az úton: Keglevich Pál, Gyurcsáné Kondrát Ilona, dr. Békefi Dezső, dr. Blatniczky László,
Orosz Judit, dr. Halmos Tamás és felesége.
A segítő szakemberek és a betegek célja közös:
a kezeléssel kapcsolatos ismeretek átadása, elmélyítése a terápia eredményességének érdekében,
ami segít a későbbi szövődmények kialakulásának
megelőzésében, illetve késleltetésében.
Napjainkban egyre elterjedtebb ez a betegség,
találkozunk vele egészen kicsi gyermekeknél és
idős embereknél egyaránt. Fontos tudni, hogy a
cukorbetegségnek melyik típusával állunk szemben, milyen kezelést kíván, milyen az adott korcsoportban az életkori sajátosság, és mindezt hogyan tudjuk összeegyeztetni a kialakult állapottal.
Másképp kell a betegség tényét elfogadtatni
szülőkkel, akik szembesülnek azzal, hogy egyetlen pici gyöngyszemük, bizony, a mai ismeretek
szerint még gyógyíthatatlan betegséggel küzd, és
másképp kell beszélni erről egy idősebb emberrel,
aki a cukorbetegség más típusában szenved. Első
lépés az alapok elsajátítása. Motiválni kell a beteget arra, hogy minél többet meg akarjon tudni
betegségéről, a szervezetében lezajló folyamatokról. Ez az állapot jól beilleszthető a mindennapokba, teljes értékű életet lehet élni vele, de ez
az élet szabályokkal tarkított, kötöttebb élet annak
érdekében, hogy a diabéteszes is elérje mindazt,
amit szeretett volna, és ehhez ne kelljen folyamatosan egyéb más egészségügyi problémákkal is
szembenéznie. A kezelés során, végig egy cél lebeg a szemünk előtt, a szövődmények lehetőség
szerinti elkerülése. Ebben játszik nagy szerepet a
cukorbetegek oktatása és a segítő szakemberek elhivatottsága.
Jó volt látni a tanfolyamon azokat a cukorbeteg
fiatalokat, akik gyerekkoruk óta élnek ezzel a betegséggel, és sikeres, boldog emberek, megtanultak együtt élni állapotukkal, mindent megtettek
és megtesznek folyamatosan azért, hogy életüket
ők irányítsák és ne a betegségük.
Minden edukátor és cukorbeteg nevében köszönet a tanfolyam szervezőinek és segítőinek.
Gazdagné Acsay Zsuzsanna
edukátor

A SpringMed Diabetológia sorozatának legújabb kötetei
Dr. Fövényi József – Dr. Soltész Gyula: Inzulinnal kezeltek kézikönyve
(A5, 344 oldal, 3200 Ft)
Magyarországon
több mint 600 000
embert érint a cukorbetegség,
ebből valamivel több,
mint háromezer a
14 éven aluli gyermek. A cukorbetegek egy része csak
inzulinkezeléssel
tartható egyensúlyban. A könyv szerzői évtizedek óta
foglalkoznak
felnőtt- és gyermekkori diabéteszesekkel, és nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a betegoktatással
megkönnyítsék a betegek életét.
A könyvek kaphatók a nagyobb könyvesboltokban, egyes patikákban, valamint megrendelhetők a
www.springmed.hu honlapon.

Felhívás
A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége és Zalaegerszegi Diabetes Egyesület
tisztelettel meghívja önt és kedves családját, minden sorstársat 2009. május 23-án,
szombaton a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházba

Dr. Baranyi Éva – Dr. Winkler Gábor: A nő és a
cukorbetegség
(A5, 192 oldal, 2800 Ft)
A cukorbeteg nők
terhessége mind az
anya, mind születendő gyermeke szempontjából
erősen
fokozott
veszélyeztetettséget jelent. A
több évtizedes gyakorlattal rendelkező
belgyógyász–diabetológus szerzőpáros
arra törekedett, hogy
a női nem élettani
sajátosságainak ös�szefoglalása mellett, életszakaszonként tekintse át
a cukorbetegség „gyengébb nemet” érintő vonásait. E könyv a nők cukorbetegségéről szóló első,
áttekintő jellegű, magyar nyelvű összeállítás.

Édesítőszereink cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak,
diétázóknak és általános fogyasztásra is ajánlott.
Alkalmasak bármilyen étel, ital, sütemény édesítésére
és befőttek, dzsemek készítéséhez is.
Kiváló receptgyűjteményt ajánlunk:
Máger József: ÉDES ÉLET cukorbetegeknek
című– már két kötetből álló – kiadványát, amelyben termékeinkkel
elkészített sütemény, befőtt, lekvár és savanyúság receptek találhatók.

Egész nap különféle szűrések, mérések, orvosi vizsgálatok, termékbemutatók, tanácsadások teszik izgalmassá a résztvevők életminőségét javító programot.
A rendezvény házigazdája: Szalai Gáborné,
a MACOSZ elnökhelyettese, a Zalaegerszegi
Diabetes Egyesület elnöke.
8900 Zalaegerszeg, Király u. 14.
Tel: (70) 947-2269, fax: (92) 347-088
E-mail: diabzsu@gmail.com

Politur Szövetkezet

1035 Budapest, Palóc u. 14.
Tel.: +36 1 474-60-60, fax: +36 1 474-6046
E-mail: info@politur.hu • www.politur.hu
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A 2-es típusú cukorbetegség kezelése
Azt mindenki tudja, hogy cukorbetegségben magas a vércukorszint. Ahhoz, hogy megértsük a kezelés alapjait, nézzük meg, mi a szerepe a (szőlő)cukornak szervezetünkben, hogy kerül a vérbe, és
miért is emelkedik meg egyes emberek vérének cukorszintje.

A

A 2-es cukorbetegség antidiabetikumokkal való
szőlőcukor (glukóz) a szervezet sejtjeinek
(antidabetikum = cukorbetegség-ellenes szer) kelegfőbb energiaforrása, a szénhidráttartalmú tápzelése során a fent leírt folyamat egyes lépéseit
lálékok emésztése során keletkezik a bélben, majd
befolyásoljuk – erősítjük vagy gyengítjük – mega vérbe szívódik fel. Egy része a véráram segítséfelelő készítményekkel.
gével a sejtekhez jut, más részét a máj tárolja gliAz orvos a kezelés megválasztásakor több
kogén formájában. Ha a táplálékkal nem jutunk
szempontot vesz figyelembe (például a vércuelég szőlőcukorhoz, vagy étkezések közt, a kemékorszint-emelkedés típusa – étkezés utáni, illetve
nyítőszerű glikogénből a cukrot a máj felszabadítéhomi –, tápláltsági állapot, életkor, társbetegséja, s az a vérbe kerül. (Szükség esetén a máj más
gek…), hogy megtalálja a leghatékonyabb gyógyanyagokból, például más cukrokból, aminosavakszert vagy gyógyszer-kombinációt.
ból is képes cukrot előállítani.) A vérből a cukrot
A 2-es típusú cukorbetegség kezelésre használt
a sejtek a hasnyálmirigyben termelődő inzulin seszerek tabletták, az exanatid (lásd alább) kivételégítségével veszik fel.
vel, amelyet injekció formájában alkalmaznak.
Bonyolult szabályozó mechanizmus érzékeli a
vér cukor- és inzulinszintjét: ha nő a vércukorszint (például evés után), nő az inzulintermelés is,
és a cukor a vérből a sejtekbe kerül; ahogy csökken a cukor szintje, csökken az inzulintermelés is,
a folyamat eredményeként állandó vérünkben a
Az inzulintermelést nem befolyásolják, más úton
cukorszint. Étkezési szünetekben a közel állandó
fejtik ki vércukorcsökkentő hatásukat.
értékét a máj glukózkibocsátásának szabályozásán
A szénhidrátok felszívódásának csökkentése útján hakeresztül az úgynevezett bazális inzulinelválasztás
tók (akarbóz): a vékonybél bolyhaiban lévő cukorbiztosítja.
és keményítőbontó enzimet, az alfa-glukozidázt
Cukorbetegség kialakulásához vezet, ha elgátolja, így azok nem tudnak azonnal felszívódni,
pusztulnak a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei
és továbbhaladnak a bélcsatornában. Ennek kö(1-es típusú betegség), vagy ha van inzulintermevetkeztében elsősorban az étkezések utáni vérculés, de a sejtek „érzéketlenné” válnak, rezisztenkor-emelkedés mérséklődik.
sek lesznek az inzulin hatásával szemben, illetve
Metformin: növeli az inzulin
a hosszú ideig fokozott inzulintermelés miatt a
hatását, fokozza az inzuhasnyálmirigy „kimerül”, vagyis az inzulintermelő-képesség csökken, és a szükségesnél kevesebb
inzulin termelődik (2-es típusú betegség). Kezelés
nélkül mindkét folyamat következménye tartósan
magas vércukorszint lesz.
A túlsúlyos, elhízott 2-es típusú cukorbetegekre döntően az inzulinrezisztencia a jellemző, míg
normális testsúlyú vagy sovány társaikra inkább a
csökkent inzulintermelés, de gyakran mindkettő
együttes fennállása okozza a magas a vércukorszintet. A inzulinrezisztencia miatt
fokozott működésre „kényszerített”
1(diaminometilidén)hasnyálmirigy inzulintermelése fo3,3-dimetil-guanidin,
lyamatosan csökken, egy idő után kiazaz a metformin. A fekete gömbök
egészítésként, vagy önállóan folytaa szén-, a kék a nitrogén-, a fehér a
tott inzulinkezelés válik szükségessé.
hidrogénatomokat jelölik

Inzulinhatást javító szerek
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Az inzulinelválasztást
serkentő szerek
Az inzulinelválasztást serkentő szerek az étkezés utáni, vagy a bazális inzulinelválasztást, vagy
mindkettőt fokozzák más-más mechanizmussal.
Hatásukból eredően a vércukorszint normális érték alá csökkenésével, hipoglikémia kialakulásával
számolni lehet, gondos adagolással ennek kockázata azonban minimálisra csökkenthető.
Étkezési vércukor-szabályozók (nateglinid, repaglinid): az étkezésre bekövetkező inzulinelválasztást
serkentik, így hatékonyan csökkentik az étkezés
után megemelkedő vércukorszintet. Mivel a hatásuk gyorsan kialakul és rövid időtartamú, a hipoglikémia kockázata kicsi.
Szulfanilureák (gliclazid, glimepirid, gliquidon,
glipizid, glibenclamid): fő hatásukként fokozzák a
hasnyálmirigy inzulintermelését (mind az étkezés utáni, mind a bázisinzulin mennyiségét növelik, ez utóbbi miatt mellékhatásként számolni
lehet hipoglikémia kialakulásával), továbbá gátolják a máj fokozott glukózleadását, csökkentik az
inzulinrezisztenciát úgy, hogy segítik az izom- és
zsírsejtek glukózfelvételét az inzulinhatás fokozásával. A cukorbetegek egy részénél a szulfanilurea-készítmények hatástalanok: 10–15 százalékuk, főként 40 éves kor alatt, kezdettől fogva
nem reagál e készítményekre, és a kezdetben
reagálók egy részénél a terápia folyamán válnak
hatástalanná.
Inkretinhatás-fokozók (dipeptidilpeptidáz [DPP]-4
gátlók) (sitagliptin, vildagliptin): a bélben termelődő inkretin hormonok fokozzák az inzulin felszabadulását, és meghosszabbítják annak hatástartamát. Az inkretin hormonok lebontásában a
dipeptidilpeptidáz (DPP)-4 enzim játszik szerepet. A DD4-gátlók ezt az enzimet gátolják, így az
inkretin hormonok szintjét növelik. Használatuk
esetén alacsony a hipoglikémia előfordulása.

A 2-es típusú diabétesz
kezelésének lépései
1. Életmódváltás (diéta, mozgás, testsúlycsökkentés)
2. Gyógyszeres kezelés bevezetése
    a. metformin, illetve metformintartalmú készítmények
    b. kombinált kezelés
      – antidabetikum-kombináció
      – antidiabetikum + inzulin kombinációja
(a kezeléshez adott inzulin a kimerülő
hasnyálmirigy átmeneti „tehermentesítésére” szolgál)
3. Inzulinkezelés (általában a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek nagyfokú pusztulása
esetén)

Inkretinmimetikumok: az inkretin hormonok hatását
utánzó szerek (a már törzskönyvezett, de hazai forgalomba még nem került, injekció formájában alkalmazandó exanatid): az exanatid fokozza a cukorfüggő
inzulinelválasztást, a vércukorszint csökkenésével
együtt azonban az inzulinszekréció is csökken,
ezért alkalmazása során a hipoglikémia kockázata
kicsi. Csökkenti a hasnyálmirigy egy másik hormonja, a glukagon kiválasztódását is (a glukagon
fokozza a máj glukózleadását és ezáltal megemeli
a vércukorszintet), lassítja a gyomor ürülését és
mérsékelt testsúlycsökkentő hatása is van.

Kombinált kezelés
A 2-es típusú diabéteszben szenvedők 80 százaléka elhízott, emiatt inzulinrezisztenciával küzdenek, de sokszor, főleg előrehaladott betegségben
az inzulintermelés is károsodott.
A kezelés első lépése mindig az életmódváltás:
megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék fogyasztása, mozgás, testsúlycsökkentés, ami az inzulinrezisztencia csökkentése miatt sok betegnél
önmagában is megfelelő vércukorszintet biztosít.
Ha ez nem elegendő, és gyógyszeres kezelésre
van szükség, az elsőként választandó szer a metformin.
Sok embernél azonban ez sem elég, ilyenkor a kezelőorvos kombinált terápiát állít össze
a felsorolt készítményekből, ügyelve arra, hogy
mindegyik szer más támadásponton csökkentse a
vércukorszintet. A leginkább ajánlott kombinációkból előrekevert gyári kiszerelésű készítmények
is rendelkezésre állnak.
Szabó Zsuzsa
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linra érzékeny szövetekben a glukóz felhasználását, tehát csökkenti az inzulinrezisztenciát, csökkenti a máj glukózkibocsátását, valamint a bélből
történő cukorfelszívódást. Étvágycsökkentő hatása miatt a túlsúlyos cukorbetegek fogyását is elősegítheti. 2-es típusú cukorbetegek kezelésében a
metformin az első választandó készítmény.
Tiazolidindionok (rosiglitazon, pioglitazon): növelik
a célszervek inzulin iránti érzékenységét (csökkentik az inzulinrezisztenciát), csökkentik a hasnyálmirigy inzulintermelését, javítják ezek állapotát,
meghosszabbítva élettartamukat, és akár évekkel
kitolhatják az inzulin bevezetésének időpontját.
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Az alvás csodája
Aludni csodás: kipihenjük magunkat, erőt gyűjtünk, és álmodunk – feltéve, hogy jól,
pihentetően tudunk aludni. Emberek milliói azonban képtelenek a nagyon vágyott
éjszakai nyugalomra. Nem tudnak elaludni, vagy állandóan felébrednek éjszaka, és
nem tudnak visszaaludni.

A

cukorbetegeknél is ugyanúgy van ez, mint
másoknál. Viszont a diabéteszeseknél egyéb okai
is lehetnek az alvászavarnak. Például ha leesik
éjszaka a vércukorszintünk, felébredünk, nem
túlzás azt mondani, szerencsére. Ha az érték 2,8
mmol/l alá csúszik, testünk a stressz jeleivel reagál: nyugtalanság, szaporább szívverés, hirtelen
izzadás következik be, néha ilyen tüneteket már
előjelzésként is észlelhetünk. A vércukormélypont
veszélye nő, ha a szokottnál kevesebbet eszünk,
napközben nagyon aktívan dolgoztunk-mozogtunk, vagy este alkoholt fogyasztunk. Ezért mindig legyen kéznél éjszaka is szőlőcukor, hogy
gyorsan bekapjuk, ha leesett a vércukorszint.
Persze, ha valaki ilyen vércukoresés miatt felébred, másnap nyilván aggodalommal néz az éjszaAz alvás-labor egy legmodernebb vizsgálati eszközökkel felszerelt hálószoba, teljesen normális,
kényelmes ággyal, ahol a páciens 2-3 éjszakát
tölt el. Hogy lehet-e ott egyáltalán aludni? Igen,
mert a szobát elsötétítik, a műszerek pedig a
mellette levő szobában vannak. Az első nap okoz
némi izgatottságot, de másnap már úgy alszunk,
mint otthon – és éppen ezt kell kiértékelni.
Éjszakára több fémérzékelőt helyeznek a fejünkre, arcunkra és testünkre, amelyek kábelekkel össze vannak kötve a műszerekkel, hasonlóan
a szívműködésünket mérő elektrokardiográfhoz. Ezek mérik éjszaka az alvás mélységét, az
agyáramokat, az izomtónust (például a nyak és
az áll izmait is), a szem- és lábmozgásokat, az
alváspozíciókat, a légzést, a szívverést (EKG) és a
vérünk oxigénszintjét is (ez utóbbit az ujjunkra
erősített infravörös érzékelővel). Megállapítják
mindezek alapján, hogy meddig tart és milyen
mély az alvásunk egy-egy szakasza. Megismerik ezáltal az elalvás és a tartós alvás zavarait, a
horkolás miatti légzéskimaradást (apnoe), vagy
a lábmozgásból megismerhető az úgynevezett
nyugtalan láb (restless legs) szindróma (tünetegyüttes).
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kai elalvás elé, gondolván, hogy ez megismétlődhet. Na, ettől aztán oda az éjszakai nyugodalom.
Ha a vércukorszintesés több éjszaka is előfordul,
akkor beszélni kell a kezelőorvossal.
De nemcsak az alacsony, hanem a túl magas
vércukorérték is befolyásolja éjszakai nyugodt
alvásunkat. Egyrészt kellemetlen belső feszültséget okoz, másrészt gyakori vizelési inger zavarja
meg az alvást. A legjobb ellenszer: a jól beállított vércukorszint. Ezenkívül megéri, ha lefekvés
előtt néhány órával már csak kevés folyadékot
fogyasztunk, és semmi olyat, ami a vizeletkiválasztást serkenti (kávé, fekete tea, és legfőképpen
a kóla.) Amúgy pedig tanácsos toalettre menni,
mielőtt ágyba bújunk. Tegyük hozzá, hogy sok
idős ember egyéb okok miatt is kénytelen éjszaka toalettre menni, nőknél gyakran okozza ezt a
hólyag gyengesége, férfiaknál a prosztata megnagyobbodása.
Annyi biztos, nem szabad beletörődni, ha hos�szabb ideje nem tudunk nyugodtan aludni, forduljunk orvoshoz. Ha legalább négy héten keresztül az alvást minden éjjel valami megzavarja,
és nappal fáradtabbak vagyunk, ideje a kivizsgálásnak, akár az alvás-laborban is.
Sokan nem tudjuk meghatározni az időt, men�nyit aludtunk, gyakran véljük kevesebbnek, mint
amennyi valójában. Néha úgy érezzük, hogy órákig ébren vagyunk, közben pedig valójában alszunk. Az, hogy éjszaka gyakran felébredünk, ne
idegesítsen bennünket, neves alváskutatók szerint
az is normális, ha egy éjszaka akár 28-szor felébredünk, és visszaalszunk.
A „nyolc óra pihenés” jelszava valójában nem
jelenti, hogy ennyi az alvásigényünk. A legtöbb
szakember szerint 7 óránál többre nem igazán
van szükségünk, de 6 óránál kevesebb semmiképp ne legyen az alvás.
A szakemberek alvásvizsgálatkor 88-féle alvászavart kutatnak. Mi ehelyütt természetesen a
könnyű, átmeneti alvászavarokról írunk, a súlyosabb esetek kivizsgálást igényelnek. Kétféle alvásgondról beszélünk: az elalvás zavaráról és az éjszakai felébredésről.

• Vacsora után, az esetleg szükséges könnyű
pótvacsora előtt sétáljunk 20–30 percet télen
is, nyáron is. Ez szinte elfújja belőlünk a napi
gondokat, mert a mozgás az endorfint, a boldogsághormont növeli szervezetünkben. Az
esti séta nem helyettesíti, hanem kiegészíti a
napi aktív mozgást.
• Tartsuk melegen lábunkat (meleg lábfürdő,
melegvizes palack, zokni).
• A napi diétánkba illő, de könnyű vacsoránk legyen, sose legyen zsírban gazdag, a különben
ajánlott nyers zöldség, a savanyú káposzta és a
csonthéjas gyümölcsök sem valók estére, a főtt
tojás is megterheli gyomrunkat. Még a nem
cukorbetegek se egyenek este teljes kiőrlésű
lisztből készült ételeket, és tilos este a szénsavas ital. A könnyű ételek közül a tejtermékek
a legjobbak, diétánkba gondosan beszámolt
szénhidrátértékekkel. Jót tesz este egy pohárka langyos tej, mert az alvást segítő szerotonin
termelődéséhez elengedhetetlen tritofán aminosavat tartalmazza.
• Alaposan szellőztessük ki a hálóhelyiséget, és
ne legyen túl meleg éjszakára.
• Nyugodtabban elalszunk, ha sötét a szobánk.
• Napközben, ha pihenni akarunk, sose feküdjünk a hálóágyunkra. Az csak az éjszakai alvásra való, sőt a lefekvéshez is kapcsoljunk néhány
állandó szokást, rituálét: gondosan vessük meg
az ágyunkat, helyezzünk az ágy mellé levendulát, zuhanyozzunk langyos vízzel, és lefekvés
után, amint elálmosodunk, oltsuk el a lámpát.
• A kellemes, nyugtató zene (az úgynevezett szalonzene vagy például a gregoriánok) hallgatása
közben könnyebben elalszunk.
• Tartsunk ritmust: rendszeresen ugyanabban
az időpontban menjünk aludni és ugyanabban

Diabetikus kekszek

Gullon
diabetikus
kekszek a boltokban.
Keresse további
diabetikus
termékeinket

www.asix-kft.hu
ASIX Distribution Kft.: Budapest, Soroksári út 160., Tel.: 280 1430
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Mi kell a jó elalváshoz?

az időben akarjunk felébredni. A rendszerességhez az alvásban is hozzászokik szervezetünk
csak úgy, mint az étkezésben. Már az is, hogy
vasárnap később kelünk – és ki nem szereti ezt?
– megzavarja a biológiai óránkat és számolnunk
kell azzal, hogy hétfőre virradóra rosszabbul
alszunk. Hányan mondjuk, hogy a hét luxusa,
ha szombat és vasárnap délután alszunk egy jó
nagyot? Igen ám, csakhogy valójában nem lehet egy alvással „pótolni” az elmaradtakat. Ez
is, de a napi rövid szundikálás vagy esténként
a tévé előtti bóbiskálás is okozhatja, hogy aztán
éjszaka nem alszunk jól.
• Elalvás előtt tudatosan csak a szépre gondoljunk, ne olvassunk felzaklató krimiket, erős
gondolkodásra késztető írásokat, cikkeket, csakis pihentetőket, megnyugtatókat.
• Jogosan vádolhatók a nehéz elalvásért, de a váratlan felébredésért is a hangulatfokozó, élénkítő szerek, mint a cigaretta, a kávé, a szintén
koffein hatású cola, a fekete tea, na és az alkohol. Ne igyunk délután kávét, de még véletlenül se 16 óra után. A dohányzás ugyanígy
ébren tart, mert agyunknak erre a központjára hat. Az alkoholról azt tartják, hogy segít
elaludni, mert ellazít. De ez csak egy pohár
sör vagy egy pohár vörös bor esetén igaz. En-
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Aki rosszul alszik, annak nyugtalanul telnek a
napjai, figyelme nem összpontosítható, esetleg
a munkájában sem pontos és gondos. A közlekedésben a kialvatlanság ugyanolyan veszélyes
tényezőnek számít, mint az ittasság. Aki álmos,
hajlamos arra, hogy rendszertelenül és a kelleténél többet egyen és ezáltal elhízzon.

nél több alkohol megrövidíti az alvásszakaszt,
mindenekelőtt az éjszaka második felében ébredünk fel tőle gyakrabban, és nem tudunk
frissen felkelni az ágyból, amikor csörög a vekker.

Az átaludt éjszakáért
• Ha felébredtünk, ne erőlködjünk görcsösen
azért, hogy újra elaludjunk. Ha folyton az órára nézünk, számolgatjuk, mennyi idő van reggelig, biztosan nem tudunk megnyugodni.
• Jobb, ha felkelünk és valamivel elfárasztjuk és
megnyugtatjuk magunkat: pakolásszunk a szobában, vagy olvassunk, ha van szobakerékpárunk, tekerjünk rajta vagy tíz percet, úgy, hogy
ne zavarjuk a család többi tagját.
• Ha számolni kezdjük a „bárányokat”, attól
nem álmosodunk el gyorsan, viszont ha a teljes sötétben egy távoli pontot akarunk látni, és

erőltetjük, hogy szemünket nyitva tartsuk, pár
perc után szinte biztosan lecsukódik.
• Ha gondunk, problémánk van, vagy valamiben hibáztunk, arról bizony ilyenkor szoktunk
tépelődni. Hogyan űzzük el? Gondoljunk valami szépre, képzeljük magunkat valami csodás
helyre, de akár valami várható kellemes esemény is megnyugtathat minket. Van, aki mindig ugyanannak a könyvnek ugyanazt a szép
fejezetét olvassa ilyenkor.
• Semmiképpen ne nézzünk éjszakai felébredéskor a tévében krimit, de azt még a lefekvés
előtt órákban sem volna szabad: túlságosan
sok stressz-hormon termelődik szervezetünkben, ha izgulunk rajta. A túl késői tévézés a
gyors képváltások miatt (mindegy, hogy játékfilm, dokumentumfilm vagy hírek) aktivizálja
agyunkat, éberek maradunk, vagy felébredünk
miatta.
• Mondják azt is, hogy ne feküdjünk le korán, ha
az éjszaka második felében felébredünk. Lehet,
hogy ez is megoldás, de az biztos: az éjszaka
második felében már ne próbáljunk altatószert
bevenni, azt, ha lehet, máskor is helyettesítsük
gyógyteával. Jót tesz a gyógynövényboltokban
kapható macskagyökérből, vagy a macskagyökér, komló, citromfű, levendula keverékből készülő tea. Gyógyszert csak orvosi tanács után
vegyünk be, ne fogadjunk el altatót a szomszédasszonytól.
Szőke Mária

Születésnap – 2009. június 6.
személy részére, szállással,
„Képzett beteg” program – fődíj: egy hétvége 2
!
reggelivel a sárvári Hotel Arborétumban
sségek a rendezvénnyel
Folyamatosan bővülő információk, hírek és érdeke
zzon fel a hírlevélre,
kapcsolatban a www.diabetes20.hu honlapon. Iratko
ől!
értesüljön elsőként az esemény híreir

Ingyenes jegy igénylése:
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1146 Budapest, Hermina út 57–59.
Tel.: (1) 273-2840
diabetes20@tudomany-kiado.hu
www.diabetes20.hu

Vércukormonitorok ajándékba
Több száz cukorbeteg életére vigyáz mostantól a BASF és a Medtronic a legújabb vércukormonitorok adományozásával. A készülék segítségével elkerülhetők a vércukorszint ingadozásából
eredő „vészhelyzetek”.

mmár másodszor adományozott 7 millió forint
„A vércukormérő rendszer segítségével minden
összértékben orvosi eszközöket a BASF Hungária
kezelt gyermek tisztán láthatja, hogy az étrend,
Kft. Idén a cukorbetegek életminőségét segíti a
a testmozgás, valamint az életmód bármely más
ma elérhető legfejlettebb technológiájú vércukoreleme milyen hatást gyakorol vércukorszintje
mérő rendszerrel, összesen 15 darab Guardian
alakulására, ezáltal nagyobb betekintést nyer
Real Time CGM készülékkel és a hozzájuk tarsaját szervezete működésébe, sokkal tájékozottozó 350 db szenzorral. Az adomány segítségével
tabban és magabiztosabban hoz döntéseket életakár több száz cukorbeteg ellátását, nyugalmát és
módjával és kezelésével kapcsolatban. Ezért is
egészségesebb életét biztosíthatja a vegyipari válörültünk nagyon a felajánlásnak, hiszen ezek a
lalat. A készülék több százszor annyi információt
modern készülékek segítenek a cukorbetegek
ad a vércukorszintről, mint a hagyományos, napi
számára nélkülözhetetlen, egész életre szóló tutöbbszöri ujjbegyszúrással végzett ellenőrzés, így
datos életmód elsajátításában, ezáltal a késői szösegítségével a vészhelyzetek elkerülhetők, hiszen
vődmények megelőzésében. Mivel a szenzoros
amint rendellenesen magas vagy alacsony értéket
vércukormérő rendszereket az Országos Egészmér, azonnal éles hangjelzéssel figyelmeztet.
ségbiztosítási Pénztár jelenleg nem támogatja,
A folyamatos vércukormonitor rendszer egy érígy az új technológia előnyeit Magyarországon
zékelőeszközből, egy rádióadóból és egy kis mérenagyon kevesen élvezhették mostanáig, ezért a
tű vevőkészülékből áll, amely ötpercenként méri
felajánlott 15 készülék rendkívül sokat jelent haa páciens cukorszintjét. A rendszer az adatokat az
zánkban.”
otthoni vagy az orvosi rendelő internetes kapcsoA készülékek centrumokba juttatását, az eszkölatán keresztül egy központi kiszolgálóra juttatja,
zök használatának teljes körű oktatását, az üzeahol egy speciális program grafikusan ábrázolja
meltetéshez szükséges hátteret a Medtronic bizaz eredményeket, vagyis a vércukorszint változátosítja.
sainak irányát és mértékét.
Továbbá a készülék hangjelzést ad, ha a vércukorszint
Elindult a Medtronic Diabétesz csapatának honlapja:
a rendellenesen magas vagy
www.medtronic-diabetes.hu
alacsony tartományba kerül,
így a vészhelyzetek sokkal
könnyebben megelőzhetők.
Mindez rendkívül pozitív
hatással van a cukorbeteg
gyermekek és családjaik életminőségére, hiszen szúrás
nélkül is biztosak lehetnek
abban, hogy a készülék folyamatosan „vigyáz rájuk”,
hogy ők idejük nagy részében teljes életet élhessenek,
akárcsak egészséges társaik.
Kincses János, a Magyar
Cukorbetegek Országos Szövetségének elnöke február
13-án, ünnepélyes keretek
között vette át a vércukormérő rendszereket, s elmondta:
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Inzulinpumpával a minőségi életért

N

apjainkban 30-35 ezerre becsülik hazánkban az 1-es típusú diabétesszel élő azon betegek
számát, akiknél – a kezelőorvossal való nagyon
szoros együttműködés ellenére – nehezen állítható be a vércukorszint, akik olykor „hipóznak”,
akiknél mutatkozik az úgynevezett hajnali jelenség, mivel éjszakai inzulinszükségletüket nem fedezi az este beadott mennyiség. E csoport tagjainál válik igazán előnyössé az inzulinpumpa
alkalmazása, hiszen ennek segítségével – folyamatos mennyiségkalkulálás után – az aktuális állapotnak megfelelő inzulinmennyiséget tudják a
szervezetbe juttatni.

Hiánypótló oktatás
diabetológiai ellátók
számára (Subito-program)
Akinél a labilis anyagcsere miatt szélsőségesek a
vércukorértékek, gyakoriak a hipoglikémiás „történések”, esetleg már megjelentek a diabéteszes
szövődmények, megérett arra, hogy társadalombiztosítási támogatást igényeljen a pumpahasználathoz. Evvel a korszerű terápiával ugyanis csökkenthető a rohamok száma, normalizálódnak a
laboreredmények, csökken a szövődmények rizikója. Emellett pumpával jóval szabadabban, kötetlenebbül élhet a beteg. Szakemberek úgy fogalmaznak, a jelentősen hatékonyabb kezelés mellett
javul a beteg életminősége.
Mégsem lesz azonban minden érintett pumpahasználó. Ennek az is oka lehet, hogy a csoport
tagjainak mintegy tizede engedheti meg magának
– a betegre is jelentős terhet rakó – önrész megfizetését. Jelenleg 1600 pumpahasználót (közöttük
mintegy 700 gyereket) tartanak számon az ország
területét csaknem lefedő 21 pumpacentrumban.
A hazánkban mintegy 8 éve bevezetett és azóta terjedő korszerű eszköz, ez a két chipből álló
precíz elektronikus készülék (mely naponta 9
milliószor ellenőrzi önmagát, hogy tökéletesen
működik-e) folyamatosan – egész pontosan hárompercenként – juttatja a beteg bőre alá a gyors
vagy extragyors hatású inzulint. Ennek révén biztosítja az egyedi, akár óráról órára változó igényeknek megfelelő inzulinmennyiséget – mind
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az étkezési szünetekben, mind az étkezések alkalmával. Kisgyerekeknél, csecsemőknél különösen
nagy szolgálatot tesz a pumpa, hiszen egészen
pici inzulinadagokat képes a bőr alá juttatni. A
szülők aktiválhatják a „gyerekzárat”, így megakadályozható, hogy a kisgyerek véletlenül inzulint
adjon be magának.
A finom kanült (ami teflonból is készülhet a
fémallergiások számára) a bőr alatti zsírszövetbe
kell szúrni. Az infúziós szerelék 2-3 naponta cserélendő, mert különben fertőzés alakulhat ki. Dr.
Barkai László, a Magyar Diabetes Társaság (MDT)
főtitkára arra is felhívja a figyelmet, hogy a kanül
illesztési helyét célszerű jobb és bal oldalon váltogatni, ne fordulhasson elő, hogy a zsírsejtek – az
inzulin hatására – növekedni kezdjenek a beszúrás helyén.
Fontos, hogy a beteg rendszeresen mérje a vércukorszintjét (napi 5–7 alkalommal). Ez segíti őt a
minőségi élethez, ugyanakkor ez rak rá hatalmas
felelősséget. Azt, hogy egészségtudatosan készüljön föl egy-egy étkezésre, vagy alkalmazkodjon
a várható testmozgásra, amikor – a betegek által
tudottan – alacsonyabb az inzulinszükséglet. A lényeg, hogy ne kövesse a fejleményeket, hanem
elébük menjen. Ne utólag reagáljon a kialakult
vércukorszintre, hanem előzetesen készítse fel
szervezetét a várható inzulinszükségletre.
Az inzulinpumpa-kezelés lehetővé teszi, hogy a
nap folyamán különböző (akár 5) bázisprogramot
működtessen a beteg a vércukorértékek normalizálására. A kora reggeli órákban, amikor az 1-es
típusú cukorbetegek közel 90 százaléka jelentős
vércukor-emelkedést tapasztal, beállítható az inzulinadag emelése. A pumpahasználónak igazodnia kell az étkezések gyakoriságához, az átlagostól
eltérő étrendhez, a testmozgás mértékéhez, a kalkulálható állapotokhoz (pl. menstruációs ciklus),
illetve a nem várt helyzetekhez, állapotokhoz (pl.
lázas megbetegedés). Idézzük fel itt is, hogy az injekcióban, naponta többször beadott inzulin ezzel
szemben nem igazítható, mivel egyszerre oszlik
el.
Az elmondottak fényében talán jobban érthető,
miért nehéz, pontosabban lehetetlen olyan szuper-okos eszközt (vércukorszintmérő eszközzel,
transzmitterrel rendelkező mini számítógépet)
gyártani, amely előre, illetve a beteg helyett is tud
gondolkodni. Azonban ilyen eszköz hiányában

sincs a beteg soha magára hagyva. A bázismen�nyiséget kezelőorvosa beállítja, ezen ő tudatosan
változtathat – a várt vagy váratlan helyzetekhez
alkalmazkodva. A fentieket azért is idéztük most
fel, hogy az érintettekkel és érdeklődőkkel érzékeltessük, milyen ismeretanyagot, tudatosságot,
figyelmet, fegyelmet igényel az inzulinpumpa
használata az egyén részéről. Mint szakemberek a
Diabetes újságnak elmondták, a válogatási szempontokban a betegek alkalmazkodási képessége
és akarata (compliance) szintén fontos szempont
lehet. Természetesen elsősorban azok az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedők kaphatnak
pumpát, akiknek igen nehezen beállítható a vércukorszintje, de fontos szempont, hogy a pumpára szoruló egyén képes-e elsajátítani az eszköz
kezeléséhez szükséges (létfontosságú) tudást, továbbá ki tudja-e gazdálkodni a költségeket.
Az inzulinpumpa alkalmazásának módját, fogásait, a mindennapi teendőket nem egyedül kell
megtanulniuk az érintetteknek. Minden diabéteszcentrumban vannak szakápolók, akiket fel-

készítettek arra, hogy megtanítsák a betegeket a
pumpa használatára.
További újdonság, hogy április elején Subito
elnevezéssel hiánypótló edukációs programot indított a Roche cég a diabétesz-teamek számára. A
továbbképzésen mintegy százan – 38 orvos mellett
szakdolgozók, dietetikusok – vettek részt. Mint
Endrényi Tamástól, a diabétesz üzletág marketing
vezetőjétől megtudtuk, másfél év előkészítő munka után sikerült adaptálni a németországi mintát. Az első kétnapos rendezvény után a képzés
folytatódik, a 21 hazai pumpacentrumban a hazai
diabetológia vezető szakemberei segítségével magas szinten kívánják felkészíteni az inzulinpumpa
használóit, hogy éljenek (sőt helyesen éljenek) a
pumpa nyújtotta esélyekkel, minőségi életet biztosítva maguknak, betegen is. A XVI. Dunántúli
Diabetes Hétvége alatt megalakul az MDT Inzulinpumpa Munkacsoport, mely egyik feladatának
a páciensedukáció minőségi fejlesztését tekinti.
Fazekas Erzsébet

16 tonna az egészségért

A

cukorbetegek számának növekedése globálisan és hazánkban is elszomorító tendenciát
mutat. Magyarországon az elmúlt húsz évben a
diagnosztizált cukorbetegek száma közel megduplázódott, és az előrejelzések szerint 2025-re
minden tizedik embert érinteni fog a betegség. A
diabétesz egyik legsúlyosabb kockázati tényezője
a tájékozatlanság, ezért a megfelelő információszolgáltatás mind az érintett betegek, mind a lakosság számára alapvető fontosságú.
Ezt felismerve az ENSZ kezdeményezését támogatva, a cukorbetegség elleni küzdelem elkötelezettjeként 2006-ban a dán Novo Nordisk
támogatásával útnak indították a Changing
Diabetes Bus elnevezésű szűrőprogram-sorozatot.
A hatalmas
méretű, 16
tonnás szű-

rőállomás fontos szerepet játszik a cukorbetegség
megváltoztatására irányuló világszintű kezdeményezésben: a hozzá kapcsolódó programok látogatói egészségügyi szakemberek által végzett
vércukorszint, vérnyomás- és koleszterinszint
mérésen, valamint személyes orvosi konzultáción
vehetnek részt.
A szűrőkamion a Budapesti Fogarasi úti Tesco áruház parkolójában 2009. április 18-án 10.00
órakor kezdi meg magyarországi munkáját, majd
április 19–20-án a debreceni Tesco parkolójában,
21-én pedig Miskolcon, az Avas Tesco területén
10.00–18.00 óra között fogadja a látogatókat.
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Öt kontinens és több mint 165 000 látogató után Magyarországra érkezik a Changing
Diabetes program szűrőkamionja
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A tavalyi év rejtvényeinek megfejtései

Miért nehéz cukorbetegnek lenni?

A

zoknak, akik részt vettek tavalyi játékunkban, minden alkalommal két feladatot kellett megoldaniuk. A keresztrejtvény helyes megfejtése után
egy kérdésre bukkantak, erre a kérdésre kellett
megadni a helyes választ. Az év folyamán – a helyes megfejtők között – kisorsoltuk a nyerteseket,
de nem értékeltük a beérkezett válaszokat, s eddig
nem adtuk meg a helyes megfejtéseket sem.
Az első szám rejtvényében szereplő kérdés: mit
jelent a testtömegindex?
A testtömegindex – angolul Body Mass Index,
azaz BMI − a leginkább alkalmazott nemzetközi arányszám a fizikai kondíció mérésére. Kiszámításának képlete: BMI = testsúly (kg) osztva a
magasság négyzetével (m2). Az életkor előrehaladtával némiképp módosul a kapott BMI-érték
értelmezése, az egyre magasabb érték is normálisnak tekinthető, egy bizonyos határig. 18,5
BMI-érték alatt sovány, 25 BMI-érték fölött túlsúlyos egyénről beszélünk. 30 BMI-érték fölött
erősen, vagy kórosan túlsúlyos az illető.
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Második kérdésünk: mennyi az alma szénhidráttartalma? Erre könnyű megadni a választ – 7
gramm.
A harmadik számban feltett kérdésre – Milyen
testmozgás javasolt? – többféle választ kaptunk, s
valamennyi jónak minősíthető. A könnyű torna, a
rendszeres napi torna mellett többen javasolták a
kocogást, futást, kerékpározást, úszást. Valószínűleg a fiatalabbak tartották helyes testmozgásnak a
kosárlabdát, röplabdát, a focit. Az idősebbeknek
inkább a napi fél óra séta, a kirándulás ajánlott.
Viszont nem köthető életkorhoz az a testmozgás,
amely nekem leginkább tetszett a beérkezett válaszok közül: a tánc!
Negyedik kérdésünkre – Miről olvasna szívesen lapunkban? – is sokféle válasz érkezett. Ezeket nem értékeljük, hanem igyekszünk megfogadni. Valójában négy nagy csoportra oszthatók
olvasóink javaslatai.
A diétáról, ezen belül a fogyókúrás étrendről,
heti mintaétrendről olvasnának szívesen a lapban.
A cukorbetegség megelőzéséről írjunk cikkeket,
javasolták sokan. A természet gyógyító hatásaira,
természetgyógyászati lehetőségekre is kíváncsiak
a Diabetes olvasói. A negyedik csoportba a diabétesz szövődményeit sorolhatjuk, illetve minden
olyan egyéb betegséget, mely nem feltétlenül köthető a cukorbetegséghez. Befejezésül egy kedves
javaslat, amely valójában mindent magában foglal: minden olyan dologról szívesen olvasnék a
lapban, amely megkönnyíti az életünket.
Ötödik kérdésünk: mit jelent a hemoglobin A1c?
Az elmúlt három hónap vércukorszintjének tükre. Egészséges embernél 6 százalék alatt van, a
diabéteszeseknek arra kell törekedniük, hogy 7
százalék alatt legyen ez az érték.
Utolsó kérdésünk: miért nehéz cukorbetegnek
lenni? Idéznék néhány választ, s döntsék el Önök,
kinek van leginkább igaza a válaszolók közül.
Alattomos betegség; diétázni kell, az pedig nagyon nehéz; az a sok-sok szúrás; rettegni kell a
szövődményektől; számolni kell a szénhidrátot;
nem ehetek akkor, amikor éhes vagyok; nagyon
drágák a diétás termékek, szinte megfizethetetlenek. S végezetül egy más hangulatú válasz: nem
nehéz diabéteszesnek lenni, mert nem betegség,
hanem állapot. Feltételhez kötött egészség. A feltételek pedig: odafigyelés étkezésre, diétára, mozgásra, vércukorszintre.

Az inzulin felfedezésének korában és az előtt

Cukorbetegek diétás kezelése – II.

Különleges, kíváncsisággal fűszerezett öröm közel 100 évvel ezelőtt kiadott orvosi
szakkönyvekben olvasni arról, hogyan is kezelték a cukorbetegeket az 1900-as
évek első harmadában. Az orvosi leírások nyelvezete és írásmódja kissé eltér a
mai korban elfogadottétól, ezért kérem, ennek figyelembevételével olvassák az
írást. Igyekeztem az akkori szakkifejezésekből is átemelni szavakat, vagy akár
egész mondatokat. Pl. a kilokalória (kcal) helyett a kalória kifejezést használták, a
keményítőtartalmú szénhidrátforrásokat összefoglalóan amiláceának nevezték.

Optimális az a diéta, amelyet esetenként állapítanak meg a beteg szénhidrát- és fehérjetoleranciájának figyelembevételével. Helyesen beállított
diétánál nemcsak hogy cukor nem jelenik meg a
vizeletben, hanem a beteg anyagcseréjének kímélése révén toleranciajavulás állhat be.
Optimális diétakezelésnek azt nevezeték, amikor a tolerált szénhidrátmennyiség kétharmadát
adták annyi állati fehérje mellett, hogy a beteg
a vizelettel ne ürítsen cukrot. Fontos szempontnak tartották az energiabevitelt, s úgy látták célszerűnek, ha a kalóriabevitelt kicsit alacsonyabbra
szabják, de mindenkor figyelembe veszik a beteg
életmódját és tápláltsági állapotát. Jól táplált felnőtt betegnél, aki testi munkát nem végez, kevesebb energiabevitelt javasoltak, mint egy sovány,
testi munkát végző egyénnél.
Példa a diétás javaslatra: A beteg toleranciája 60
szénhidrát, 40 fehérje. Leromlott állapotban van. B
beteg toleranciája 150 szénhidrát, 80 fehérje. A beteg jól táplált. A diéta 40 fehérjét, 60 szénhidrátot
tartalmaz, kalóriaértéke 2350. Testsúly-kg-onként
33 kalóriát nyújtunk, tekintettel a beteg leromlott
állapotára. A főzelékek szénhidráttartalmát nem
számítjuk éppúgy, mint a főzeléknapokon; B diétában 68 gr. fehérjét, 153 gr. szénhidrátot nyújtunk kalóriaértéke 1820. A szénhidrátmennyiséget
a toleranciának megfelelően szabjuk meg; a fehérjemennyiséget a toleranciánál valamivel alacsonyabbra vettük, még így is közel 1 grammnyi
fehérje jut testsúly-kg-ra. Étrendünk kalóriaértéke
testsúly-kilogrammonként 25.
Rövid kommentár: az első betegnél az energiaszükségletet napi 2350 kcal-ban állapították
meg. Amennyiben naponta 60 g szénhidrátot és
40 g fehérjét fogyaszthat el a beteg, a fennmara-

dó energiát zsírból kell biztosítani. Ez napi 208
g zsírbevitelt jelent. Ez az összenergia-bevitel 82
százaléka.
A beteg leromlott állapotban van a példa szerint. Csupán napi 40 g fehérje fogyasztásával a
tápláltsága alig javulhat, hiszen a testépítéséhez
szükséges fehérjemennyiség nem biztosított.
A második betegnél 1820 kcal/nap energiabevitelhez napi 153 g szénhidrát és 68 g fehérjebevitel tartozik, ami azt jelenti, hogy a napi javasolt
zsírbevitelnek 98 g-nak kell lennie. A diabetikusok étrendjét változatosabbá tehetjük, továbbá a
magas zsírtartalmú ételek elfogyasztását megkön�nyíthetjük, ha alkoholtartalmú italokat rendelünk.
Természetesen csak azok közül választhatunk, amelyek cukrot nem, vagy csak igen kis mértékben tartalmaznak. Az alkohol elégésekor grammonként 9
kalória hő fejlődik, amit a szervezet energiaszükségletének fedezésére használ fel és ezáltal más tápanyagot megtakarít. Amennyiben ezt figyelembe
vesszük, akkor a napi zsírbevitel 5–10 grammal
csökkenthető, de még így is igen magas beviteli
javaslatot jelent.

A különféle étrendek
Szénhidrátmentes nap
Elve: bő állati fehérje- és zsíradagolás mellett szigorúan szénhidrátmentes táplálás.
Az 1920-as évek végére a szénhidrátmentes diéta sokat veszített jelentőségéből, népszerűségéből,
míg korábban gyakran alkalmazták azt. Azonban
nem teljesen tűnt el a diétás eszköztárból. Mellőzését azzal indokolták, hogy a fehérje, különösen
az állati fehérje a cukorbetegre nem indifferens
és a toleranciajavítás érdekében a fehérjemegszorítás is fontos. Már úgynevezett középsúlyos
esetekben is inkább főzeléknapokkal igyekeztek
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Optimális diéta – amit az
1920-as években gondoltak
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cukormentessé tenni a beteget. Úgy vélték, leghelyesebb, ha a fehérjebevitel nem haladja meg a
1,5 g-ot testsúly-kilogrammonként. A hús mellett
a tojás és a zsíros sajtok voltak kedveltek ebben a
diétaösszeállításban.
A szénhidrátmentes napokon igen alacsony
szénhidráttartalmú zöldségféléket engedélyeztek,
de maximum 60–80 dkg-ot naponta. A szükséges energiabevitel érdekében szalonnát, töpörtyűt, sonkazsírt, vajat adtak. Ezen zsiradékok elfogyasztásának megkönnyítésére naponta 3 db
aerótablettát (olyasmi, mint a korpovit keksz),
vagy 10–20 grammnyi levegőkenyeret adtak.
Szénhidrátmentes édességekkel egészült ki a diéta, melyek különféle zselék, vagy dióból, mandulából készült „sütemények” voltak. Nemcsak üres
húslevest, vagy napi 1 feketekávét, de 2 dl asztali
bort és 3 cl konyakot is engedélyeztek naponta.

Főzeléknap
Egyes klinikákon a főzeléknapokon az állati eredetű fehérjét tartalmazó ételeket sem fogyaszthatták a betegek, máshol több-kevesebb fehérjét
engedélyeztek, főként tojás formájában. Noorden
doktor a főzeléknapokon 4 tojást és 6 tojássárgáját engedélyezett, a szigorított főzeléknapokon 14

Túlsúlyos
cukorbetegeknek
különösen ajánlott
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Használata megakadályozza az étkezések során
elfogyasztott zsírok-olajok nagy részének felszívódását.
Jelentôs súlycsökkenést eredményezhet. Hatóanyaga
speciális szabadalmaztatott eljárással készült
természetes kaktuszrost.
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db tojássárgáját. A szigorúan összeállított főzeléknapon az étrend 28–30 g fehérjét tartalmazott
összesen. Nem használtak ételkészítéshez például
tejfölt, mert fehérjét is tartalmaz, és csak az igen
alacsony szénhidráttartalmú zöldségfélékkel kalkuláltak.

Koplalónap
A beteg semmiféle szilárd táplálékot nem fogyaszthat, csak italokat. Kávét, teát, húsleves levét, limonádét és a fűtőértékű tápszerek közül a szeszes
italokat (bort és konyakot). A koplalónapot 1–3
napig alkalmazták, és csak azon okból, ha a beteget gyorsan akarták cukormentesíteni. Azonban,
a rossz anyagcsere-állapotban lévő cukorbetegnél
az acidózist ez a diéta még tovább rontotta. Ilyen
esetekben dr. Joslin a koplalást bizonyos előkészítéssel vezeti be. Első nap a beteg étrendjéből csak
a zsírt vonja el, második nap az elvonható fehérjét, harmadik nap az azelőtt adott szénhidrátok
felét és csak negyedik nap tér át koplalásra.

Petrén-diéta
Tartós, zsíros főzeléknapok. Jellemzője a napi
akár több mint 1 kg zöldség zsírosabban elkészítve. Főzelékek közül engedélyezi a káposztaféléket, parajt, karfiolt, zöldbabot, spárgát, uborkát,
fejessalátát, olivabogyót, hónaposretket, rebarbarát, paradicsomot, ritkán, kis mennyiségben a
csicsókát. Gyümölcsök közül az éretlen egrest, citromot, grépfrútot, szedret, áfonyát, néhány dekányi mennyiségben. Zsírból, vajból, húsnélküli
szalonnából összesen napi 20–25 dkg-ot, zsírdús
tejszínből 150 ml-t. Ezenkívül húslevest, teát, feketekávét, vörösbort javasoltak a diétában. Ezt az
étrendet a betegek hetekig, esetleg hónapokon át
tartották. Néha napi 2-3 dkg kenyérrel és 1 db
tojással egészítették ki.

Amilácea-napok
Az amilácea-kúra megalapozása Noorden nevéhez fűződik. A véletlen vezette Noordent annak
felismeréséhez, hogy a szénhidrát nagyobb men�nyisége bizonyos formában (zabliszt) kedvező hatású is lehet.
A zabnap alkalmazásánál egész napra 250
gramm zablisztet használhattak fel a betegek. A
diétánál használhattak zsírt, vajat, tejfölt és savanyúságot (pl. fejes saláta). Készíthettek tejfölös,
paradicsom‑, vagy pecsenyemártást. Ízesítésre
sót, citromot, ecetet és szacharint alkalmaztak.
• Reggeli: tea szacharinnal és citrommal, vaj
• Tízórai: zabpüré 1 tükörtojással

• Ebéd:
– erőleves (300 g karalábé, 20 g zsír, 10 g
liszt)
– diós metélt (30 g lisztből készíve)
• „Ozsonna”: tea szacharinnal, 25 g kenyér, 10
g vaj
• Vacsora:
– rántott leves (20 g zsír, 10 g liszt)
– párolt káposzta (300 g kelkáposzta, 20 g
zsír 10 g szalonna)
– 100 g zsírban sült burgonya
A diétánál kísérjük figyelemmel az orvos által kívánt szénhidrátmennyiséget.
A beteg egész napra 6 db aero kekszet kap, és
az ezen felül megengedett levegőkenyér-mennyiséget.

A diétás kezelés kivitele

Hogyan használták fel a gyakorlatban az eddig
leírt diétás eljárásokat? Mindenekelőtt meghatározták a beteg toleranciáját, amit már oly sokszor említettem, azután figyelembe vették a beteg
anyagi helyzetét, munkaképességét.
Falta-féle diéta
A diétás kezelés célját az alábbiakban határozták meg: 1. a beteg vizelete cukormentessé válik,
Faltát diétaelőírásában az a meggondolás vezetilletve a vércukor normális értékre szálljon anélkül,
te, hogy felesleges egyféle szénhidrátból álló előhogy acidozis lépne fel; 2. a beteg erőbeli állapota
írást egész napra kötelezővé tenni, s arra gondolt,
kielégítő legyen; 3. a beteg toleranciája lehetőleg
hogy különféle szénhidráttartalmú élelmiszerekjavuljon.
ből állítja össze az étrendet, s az ugyanolyan jó
Könnyű esetekben az alapdiétát írták elő, fihatású lesz. Egyik formája a leves-étrend volt,
gyelve arra, hogy a napi feamikor is különféle levesehérje- és szénhidrátmennyiket ehettek a betegek, ameség kissé a tolerancia határa
lyeknek a szénhidráttartalma
alatt maradjon. De ezt ajánlot25–30 g volt adagonként. Naták egy-egy szigorúbb nappal
ponta akár 7 különféle levest
megszakítani. Dr. Noorden
is megengedett fogyasztani. A
szerint ez az anyagcsere vasármásik variáció az volt, hogy a
napja. Középsúlyos esetben
napi szénhidrátmennyiséget
gyakrabban és hosszabb ideig
szintén hét adagra osztotta el:
alkalmazták a szigorú napo3 adag levest és 4 püré- vagy
kat. 10 napra szóló előírás a
kis mennyiségű tésztaadagot
következő: 6 nap alapdiéta, 1
ajánlott meg a pácienseknek.
főzeléknap, 1 koplalónap, 1
Falta-féle vegyes lisztnap:
amilácea-nap, 1 főzeléknap,
A diétánál adhatjuk az ös�és kezdődik elölről.
szes főzeléket, tetszés szerint
Súlyos esetekben a betegefűszerezéssel. Szárazfőzeléket
ket nem kezelték egymagában
(szárazhüvelyest) csak leves
csak diétával, inzulinkezelést
formájában adhatunk, főzealkalmaztak. Ezen betegek
léknek nem.
diétás kezeléséről a követke• Reggeli: tea szacharinnal,
ző számban olvashatnak.
25 g kenyér, 10 g vaj
A cikk megírásához a forrás: Dr. Bálint
• Tízórai: Szárazfőzelék-leRezső, Dr. Ernst Zoltán, ifj. Dr. Purjesz
Kicsák Marian
ves (30 g lencse, 20 g zsír,
Béla, Dr. Baló József: A cukorbetegség és
dietetikus
10 g liszt)
az inzulin, Budapest, Dick Manó, 1927.

Diabetes • 2009/2

• Ebéd:
– zabnyákleves
– zabszelet pecsenyemártással
– 100 g fejes saláta
– zabpuding citrom chaudeuval
• „Ozsonna”: tea szacharinnal és citrommal,
vaj
• Vacsora:
– zabgöngyölék tejfölmártással
– zabpogácsa
Az amilácea-diétánál később már nem ragaszkodtak kizárólag a zabhoz, hanem más amiláceákkal pótolták azt, rizzsel, burgonyával, kukoricával
vagy zabdarával, zabpehellyel. A napi össz-szénhidráttartalma 150 g, melyet 5–7 étkezésre osztottak
el. Az étrend zsiradékot is tartalmazott. Arra törekedtek, hogy az ételekhez napi 10 dkg vajat, vagy
zsírt használjanak fel. A viszonylag magas szénhidráttartalmú diéta előnyeként azt említik, hogy elmúlik az acidózis és javul a beteg szénhidráttoleranciája. A jótékony hatást a fehérjeszegénységnek
is tulajdonították. Hátránya, hogy a betegek nem
szívesen fogyasztották egyhangúsága miatt.

31

Konyhasarok
Az elkészítés módjánál megadott mennyiségek 4
személy adagjára vonatkoznak. Az energiaérték (E.)
és a szénhidrátérték (Sz.) egy személy adagjára vonatkozik. Az ettől eltérő mennyiségeket külön jelöljük. A receptek kiötlője – ellenkező jelölés hiányában – Nagy Margit dietetikus. Fotó: Oszkó Zsuzsa.

Fokhagymás máj
• 60 dkg sertésmáj
• 10 gerezd fokhagyma

• 2 dl tej
• 5 ek. olaj

A májat 1-2 órára tejbe áztatjuk, majd kivesszük,
szárazra töröljük és négy vastagabb szeletet vágunk. A májszeletek közepébe zsebet vágunk és
beletöltjük az összezúzott fokhagymát. Forró olajban a májszeletek mindkét oldalát hirtelen átsütjük.
E.: 310 kcal Sz.: 6 g

Almás-tormás csirkemell
•
•
•
•
•

50 dkg csirkemellfilé
15 dkg alma
2 dl joghurt
5 ek. citromlé
1 cs. kapor

•
•
•
•
•

2 ek. torma (üveges)
4 dkg zsemlemorzsa
1 db tojás
2 ek. étolaj
só, bors

A joghurtot 3 evőkanál citromlével elkeverjük,
sóval, borssal, kevés édesítőszerrel ízesítjük. A hámozatlan almát lereszeljük, összedolgozzuk a tormával, zsemlemorzsával, tojással, az apróra vágott
kaporral, sóval, borssal, a megmaradt citromlével
ízesítjük. A csirkemellet négy szeletbe vágjuk, kicsit kiverjük, sózzuk, és felhevített olajban mindkét oldalát elősütjük. Tepsibe áttesszük, elosztjuk
rajtuk az almás-tormás masszát, körülbelül 1,25
dl kockából főzött zöldséglevessel meglocsoljuk,
és előmelegített sütőben 200 fokon körülbelül 10
percig sütjük. Rizzsel, friss salátával tálaljuk.
E.: 294 kcal Sz.: 16 g

Töltött cukkini
• 80 dkg cukkini
• 15 dkg paradicsom
• 8 dkg sovány sajt

• 4 dkg light margarin
• só, bors, petrezselyem

A cukkiniket hosszában kettévágjuk, a belsejét
kikaparjuk és apróra vágjuk. Margarinon megpároljuk, sóval, borssal, finomra szelt petrezselyemmel ízesítjük. Amikor elkészült lehűtjük, és
4 dkg reszelt sajttal összekeverjük. A tölteléket a
cukkinibe rakjuk, a tetejét paradicsomszeletekkel
befedjük, a maradék reszelt sajttal meghintjük és
sütőben megsütjük.
E.: 131 kcal Sz.: 12 g
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Sonkás spagetti
•
•
•
•

25 dkg spagetti
20 dkg pulykasonka
6 dkg light margarin
3 db tojás

• 6 dkg zsírszegény
sajt
• só

Az apróra tördelt spagettit sós vízben kifőzzük. A
habosra kikevert margarinhoz hozzáadjuk a tojás
sárgáját, a darált sonkát és a reszelt sajtot. Összekeverjük a spagettivel, végül a tojások kemény
habját is hozzáadjuk. Margarinnal kikent tűzálló
tálba tesszük és sütőben 15-20 percig sütjük.
E.: 425 kcal Sz.: 46 g

Gyógyital
• 40 dkg sárgarépa
• 20 dkg zeller
• 40 dkg cékla

• 40 dkg vörös káposzta
• 2 fej saláta

A zöldségeket feldaraboljuk és gyümölcscentrifugában összezúzzuk. A zöldséglevet lehetőleg étkezés előtt fogyasszuk.
E.: 120 kcal Sz.: 23 g

Nagy Margit rovata

Töltött padlizsán
80 dkg padlizsán
20 dkg paradicsom
10 dkg vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma

• 3 ek. étolaj
• 4 dkg reszelt sajt
(Tolnai sovány sajt)
• só, bors

A padlizsánt kettévágjuk, belsejét bevagdossuk
és besózzuk. Egy óráig állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk a levét, és sütőben félig megsütjük.
Ha kihűlt, a belsejét kikaparjuk, felkockázzuk.
Közben a felszeletelt hagymát olajon megpároljuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a kockára
vágott paradicsomot, megsózzuk, megborsozzuk,
kicsit hűlni hagyjuk. Miután kihűlt, hozzákeverjük a padlizsánkockákat és ezzel a masszával töltjük meg a padlizsánokat. Tűzálló tálba tesszük,
meghintjük reszelt sajttal és sütőben addig sütjük, míg a sajt elolvad.
E.: 151 kcal Sz.: 14 g

Majoránnás csirkemell
• 50 dkg csirkemell
• 6 dkg vöröshagyma
• 3 dkg margarin

• 1 dkg liszt
• 1 dl 12 %-os tejföl
• só, bors, majoránna

A csirkemellet csíkokra vágjuk. A lereszelt vöröshagymát a margarinban megfonnyasztjuk. Beletesszük a húst, sóval, borssal és majoránnával fűszerezzük. Puhára sütjük. Tálalás előtt a liszttel
elkevert tejföllel átforraljuk. Köretnek makarónit
javasolok.
E.: 214 kcal Sz.: 5 g

Gombás tengeri hal
•
•
•
•

40 dkg tonhal
12 dkg gomba
5 dkg light margarin
2 dkg liszt

• 1 dl tejszín
• 6 dkg reszelt sajt
• só, fehér bors, petrezselyem

A halat, a gombát nagyobb kockákra vágjuk. Felhevített margarinban előbb a gombát, majd a
halat megpirítjuk, borssal, sóval ízesítjük. Megszórjuk liszttel, kis ideig tovább pirítjuk, majd
hozzáöntjük a tejszínt, megszórjuk vágott petrezselyemmel és jól felforraljuk. Az elkészült ragut
kimargarinozott tűzálló tálba öntjük, megszórjuk
reszelt sajttal, és sütőben megsütjük.
E.: 229 kcal Sz.: 6 g

Töltött burgonya
•
•
•
•

80 dkg burgonya
1 ek. tejföl
2 ek. tejszín
5 dkg reszelt kemény sajt

• 1 db tojás sárgája
• 3 dkg margarin
• só, bors, csipet pirospaprika, bazsalikom, víz

A burgonyát hámozva egy edénybe tesszük, és
annyi sós vizet öntünk rá, hogy ellepje. Lefedve 12 percig a legnagyobb fokozaton főzzük. Ha
kész, a burgonya belsejét kivájjuk egy éles szélű
kanállal. Amit kivájtunk, összetörtjük, majd jól
összekeverjük a tejszínnel, tejföllel, tojássárgájával, sajttal, pirospaprikával, margarinnal. Belekeverjük a bazsalikomot, sóval, borssal fűszerezzük,
és a masszát beletöltjük a burgonyákba,.majd tányérra helyezve 2 percig maximális teljesítmén�nyel megmelegítjük.
E.: 279 kcal Sz.: 42 g
Faar Ida receptje

Spenótos tofuleves
• 20 dkg tofu
• 1,5 liter erőleves
kockából
• 10 dkg spenót
• 1 evőkanál olívaolaj

• 2 evőkanál étkezési
keményítő
• őrölt feketebors, só,
pici édesítőszer

A tofut vékony csíkokra vágjuk. A spenót szárát
letépjük, a leveleket felcsíkozzuk, és sózás után az
olajon körülbelül 2 percig pároljuk. A keményítőt
felöntjük, és csomómentesre keverjük egy deci
erőlevessel, édesítjük. A többi erőlevest felforraljuk, borsozzuk, hozzáadjuk az előbb elkevert
keményítőt. Besűrítjük, hozzáadjuk a spenótot, a
tofut és jól összeforraljuk. Melegen tálaljuk.
E.: 120 kcal Sz.: 14 g
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❀ 1

Ebben az évben egy ételreceptet
rejtettünk el a keresztrejtvényben.
Ennek mondatait kérjük beküldeni
szerkesztőségünkbe.
Javasoljuk, hogy az év végén
készítsék el magát az ételt.

❀

A Move
utódzenekara

Világos
lószín

Motormárka

Női sportág:
művészi
torna

A földszint
fölötti
Gyors,
csattanós
válasz

Beküldési határidő:
2009. július 15.

Az első
Itáliai költő, Sivatagi magyar
női
főműve a pihenőhely miniszterDaloskönyv
elnök

Konyhai
sütőedény

Autóablakot
kinyit

Címünk:
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.

A helyes megfejtést beküldők
között a Medical Group Kft.
ajándékát,
5 db Medel Silver lázmérőt
sorsolunk ki.

Értékpapír,
papírpénz
kibocsátása

Az európai
távközlési
szabvány
rövidítése

Medel Silver ezüstérzékelős lázmérő – a pontos
és megbízható értékek meghatározásához.
A Medel termékeket keresse a gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszköz boltokban vagy
érdeklődjön kezelőorvosánál.

Gárda, röv. Amper, röv.

… et
Seregrész, labora!
(a
tagjai a Bencés rend
huszárok jelmondata)

Magunk

Előtt, röv.

Mega-, röv.

Állítás
tartalmazza!

Kefével súrol
(tájszó)
Szilícium

Francia író
(André)

Krémszerű
anyag
A ponty
tavasszal
teszi
Az illetőt

Kozárd
közepén
található!

Duplán:
Heyerdahl
kötete
Ab …; eleve

Rejtekből
step;
Arató-cséplő …
tánc, a
gép
foxtrott őse Rádiusz, röv.

Részleges
közlekedési
tilalom
Szélein
jeges!

TV-márka

Kabátot
felsegít

Török birkózó
(Celal)
… Gardner;
amerikai
sznésznő
IIIII!

Nem is ezt!

Ételsor

Párt!

Kutya

Ügyirat

Néhai színész
(Béla)

Nugátszelet!

Sportiskolánk

Anno, röv.
A szeder
kúszó szára

Jogos
örökség

A gauss jele

Dudva

Henri
Verneuil
filmje, Alain
Delonnal
és Jean
Gabinnal

Tágas
helyiség
Becézett
Orbán

Sovány ló

Holmit a
földre pakol

A közepébe

Relatív, röv.

Mali
fővárosa

Egyharmad!

Radon

Kripton

Tellúr

Tökfedő

Néma Edit!

Rámáz
Elemi
részecske

Nyers,
goromba

Vetíthető
állókép

Talál

Azonban

Sógorházasság
Üzemi
étkezde

Szibériai tó

Kamionfelirat

Fortély

Irodai kapocs

Rend, röv.

Alsó, röv.
Álmos
fejedelem
anyja
Iszkol

Vagy úgy!
Csónakot
hajt
Amely
személy
… Baba,
mesehős

Párizsi
szamár!

Cégforma,
röv.
Működik
az óra

Ökonómiai

Másnak
átnyújt

Román
gépkocsik
jelzése

Felszentel

Zajong,
lármázik

Felénk lohol

Pontarány,
röv

Sorvég!
Itáliai főpap,
történetíró

Korra utaló
rövidítés

Estefele!

Járomba
fogott
Kolumbiai
légicég

USA-beli
hírtévé

Sonkaszelet!

Aktínium

Imát záró szó

Egykori
hosszmérték
(0,622 m)

Ajánlott
betű!

ENSZszervezet
Ír drámaíró
(Sean)
Húsz
negyede
Fizikai
jelenség

A Züzüképek festője

Az
alaphangsor
3. hangja

Cickafark!
Felső, filkó,
népiesen

Elektronvolt,
röv.

Luc Besson
filmje

Spanyol
gépkocsik
jelzése

Költemény

Nátrium

Kémény
nincs
nélküle!
Trícium
Dobálni
kezd!
Kórházi
osztály

Félrehall
Becézett Ond

Kapható a
boltban
Kettős!

… plus ultra

Páratlan sejt!

Nem is kinti!

Fél líra!

Indiai
légicég

Dán autók
jelzése

Olasz
operaénekes
(Mario)
Római 100

Félkész!
A bibliai júda
egyik fia
Tábla, röv.
Fehér ital

Friss, hamvas

Athéni
sportklub

Acre, röv.

Dehogy!

Rejtvénynyertesek: Miért nehéz cukorbetegnek lenni? – tettük fel a kérdést múlt évi utolsó számunkban megjelent keresztrejtvényben. A helyes választ sokan megadták, közülük a szerencsések: Povenszki Ilona, Királyhalma (Vajdaság); László Zita, Jászberény; Seres Mihályné, Békéscsaba; Somos László, Szombathely; Lendvai András, Balatonalmádi. Ők Máger József és Gézsiné Márta: Édes élet
cukorbetegeknek c. süteményeskönyvét nyerték.
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SPECIÁLIS KÉSZÍTMÉNY

Diabétesz vitamin

Vitamin- és nyomelemkomplex a szénhidrát-anyagcsere védelmében

Kifejezetten
cukorbetegek
számára összeállított
vitamin- és
nyomelemkombináció
a Wörwag Pharmától

MINDEN CUKORBETEGNEK AJÁNLHATÓ!

1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 54.
Telefon: (1) 345-7350, Fax: (1) 345-7353

E-mail: worwag@worwag.hu
http://www.worwagpharma.hu

Ön is a sokmillió diabéteszes
beteg egyike és mégis különbözik
mindenkitől?

Minden diabéteszes beteg egyéni kihívásokkal
szembesül betegsége során, ezért annak sikeres
kézbentartása folyamatos erőfeszítéseket kíván.

HUM 09-02-23

Küldetésünk, hogy ebben hatékonyan támogassuk Önt.
Innovatív gyógyszer- és inzulinválasztékot, pontos és
egyszerűen kezelhető inzulinadagoló eszközöket,
betegoktató programokat és széleskörű szolgáltatásokat
biztosítsunk, hogy Ön teljes és szövődménymentes
életet élhessen.
További információ: Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách I. u. 13-14.
Tel: (1) 328 5100 • www.lilly.hu

