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Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja

„Együtt erősebbek vagyunk”
Oktatási program  
cukorbetegeknek

www.diabetes.hu



További információ: Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách I. u. 13-14. 
Tel: (1) 328 5100 • www.lilly.hu

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

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.

Ön is a sokmillió diabéteszes 
beteg egyike és mégis különbözik 
mindenkitől? 
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Mit, mikor, hogyan – miért?
Oly sok mindent kellett megtanulnom életem során! Viccesen 
azt szoktam mondani, ha minden bent is maradt volna a fe-
jemben, amit beletömtem, beletömtek: nem férnék be az ajtón. 
Szerencsére (?) nagy részét már elfelejtettem.

Ez például akkor volt kellemetlen, amikor fiam elkezdett ké-
miát tanulni, és hozzám fordult segítségért. Pedig ötös voltam 
kémiából, még a középiskolában is. Igaz, ez a tantárgy nagyon 
furcsán viselkedett. Minden témazáró dolgozatra megtanultam, 
ötös dolgozatot írtam, majd azon mód nyom nélkül távozott az 
agyamból szinte minden. Eltelt másfél hónap, újabb témazáró 
következett, újra megtanultam – meglepő módon könnyen és 
gyorsan –, újra ötös dolgozat, és megint csak távozott minden, 
aminek maradnia kellett volna. Azt hiszem, az volt az oka, 
hogy engem egyáltalán nem érdekelt a kémia.

Legutóbb az államigazgatási szakvizsgára készülésem során 
éreztem, hogy milyen feleslegesen terhelem az agysejtjeimet… 
mert bár hivatalban dolgoztam, de egy ügyirat sem fordult 
meg a kezemben, mivel menedzserként tevékenykedtem. De 
a vizsga kellett, a vizsgára pedig tanulni kellett! Felejteni már 
nem kellett, de ez működött a leggyorsabban.

Nagy hasznát vettem egy vastag könyvnek – 1111 hasznos 
tanács a háztartásban –, amelyet egyik családtagomtól kaptam 
kezdő háziasszony koromban. Mivel mindig akkor nyitottam 
ki, amikor valami gondom akadt – málnalekvár eltávolítása 
a szőnyegről, csempefúga fehérítése, kavicsokkal spékelt mély 
seb a gyermek térdén… –, amit olvastam, azonnal hasznosítot-
tam, s megmaradt bennem.

Hogy jutott eszembe épp a tanulásról írni a főszerkesztői 
beköszöntőben? Mert útjára indul tanuló-tanító sorozatunk. 
Valójában nem új ez a Diabetes életében, hiszen létrejöttének 
pillanatától a cukorbetegek tanítása a legfőbb célja. Most azon-
ban – divatos módon – interaktívvá tesszük, s mint egy staféta-
botot, a klubvezetők kezébe adjuk.

Ez utóbbi szintén nem elhanyagolható szándékunk! Tudjuk, 
milyen nehéz évek hosszú során át minden hónapban újabb és 
újabb témát kitalálni, a klubfoglalkozások tematikáját összeállí-
tani. A www.diabetes.hu című honlapunkkal együtt most ehhez 
kívánunk kézzelfogható segítséget nyújtani.

Mert – nem csak én – mindenki sok felesleges dolgot tanult 
meg élete során, de ha valami nem felesleges a diabéteszesek 
számára, az a betegségükkel kapcsolatos tudnivalók sokasága. 
Tudni kell: mit és mikor. Tudni kell azt is: hogyan. De az a leg-
jobb, ha egy diabéteszes azt is tudja: miért.

Elmélet és gyakorlat együttes ismerete adhat biztonságot a 
jövőt illetően a szövődményekkel folytatott kemény küzdelem 
során. És e kettős ismeret egysége nyújt olyan magabiztossá-
got, amely a mindennapok apró döntéseinek meghozatala so-
rán nélkülözhetetlen.

Herth Viktória

Lapunk megrendelhető
A Diabetes négy, a Hypertonia és a kardio-
vaszkuláris rendszer három alkalommal je-
lenik még meg 2010-ben. Személyes átvé-
telkor ingyenes, postai megrendeléskor az 
alábbi postázási költséget kérjük befizetni:

Példány-
szám

Diabetes Hypertonia Diabetes + 
Hypertonia

1 (egyéni)  1 060 Ft    795 Ft  1 400 Ft
10–50  7 270 Ft  4 475 Ft 11 800 Ft

 51–100 10 600 Ft  7 950 Ft 17 200 Ft
101–150 13 500 Ft 10 050 Ft 22 000 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll 
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együtt-
rendelés azonos időbeli postázást jelent. A fen-
ti ár az egyéni megrendelőkre és a cukorbete-
gek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. Minden 
egyéb esetben az előfizetésről bővebb informá-
ció a kiadóban. A befizetés módja: a kiadótól ka-
pott sárga csekken vagy átutalással a 10402166-
21634572 (K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

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

Következő számunk júniusban jelenik meg.

A Szerkesztőség és a Kiadó a hirdetések szakmai tartalmáért felelősséget nem vállal, az a hirdetőre hárul.
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!

E lapszámunk megjelenését 
az Egis NyRt. támogatta.

2010/2
Az Alapítvány a Cukorbetegekért 

ingyenes kiadványa, 
megjelenik évente hat alkalommal.

Főszerkesztő: Herth Viktória, 
telefon: 88/328-051 
e-mail: diabetes@tudomany-kiado.hu

A szerkesztőbizottság elnöke: 
dr. Vándorfi Győző: belgyógyász, diabetológus, 
lipidológus (telefon: 88/406-354)

A szerkesztőbizottság tagjai: 
dr. Bakó Barnabás: belgyógyász, diabetológus; 
dr. Békefi Dezső: csecsemő- és 
gyermekgyógyász, diabetológus; 
Gyurcsáné Kondrát Ilona: dietetikus; 
József Attila: diabéteszes, a lap nemzetközi 
képviselője; 
Keller Richard: diabéteszes, a Diabétesz Junior 
elnöke; 
dr. Niederland Tamás: csecsemő- és 
gyermekgyógyász, diabetológus; 
prof. dr. Pogátsa Gábor: belgyógyász, 
kardiológus, diabetológus; 
dr. Rakk Erika: belgyógyász, diabetológus, a lap 
orvos szaktanácsadója; 
Reichardt Béláné: diabéteszes, az Alapítvány a 
Cukorbetegekért kuratóriumának elnöke; 
Visontainé Balla Ágnes: diabétesz szakápoló.

A szerkesztőség címe: 
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1., 
tel.: 88/442-763, fax: 88/421-217

A szerkesztőség munkatársai: 
Szőke Mária: főmunkatárs 
Kicsák Marian: dietetikus 
Nagy Margit: Konyhasarok 
Miklosovits László: grafikus 
Flórkievicz Ede: rejtvény 
Reichardt Béláné: szerkesztőségi titkár

Kiadja a Tudomány Kiadó Kft., 
1146 Budapest, Hermina út 57–59., 
telefon: 1/273-2840, 1/273-2844

Felelős kiadó: Guti Péter ügyvezető
Marketing manager: Béki János
Nyomtatás: Veszprémi Nyomda Zrt.
Látványterv: EQ Marketing Kft.
Tipográfia: PORTMED Kft. – Engárd Viktor
Az újságban megjelent cikkek, receptek 
csak a szerkesztőség hozzájárulásával 
sokszorosíthatók. Kéziratokat, fotókat nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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Készült 30 000 példányban
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A diabetológia cukorbetegséggel foglalkozó, 
számos orvosi és egészségügyi szakmát érintő, 
összetett tudományterület. A diabétesz eredmé-
nyes kutatásához, kórismézéséhez és leginkább 
gyógykezeléséhez a különböző szakterületeken 
működő orvosok és egészségügyi dolgozók szo-
ros együttműködése szükséges. A diabéteszes 
embernek ugyanis akár az egészségesekéhez 
hasonló, akár azokétól eltérő, a cukorbetegség-
gel kapcsolatos egészségügyi problémái vannak, 
ezek ellátása során speciális szempontokat kell 
figyelembe venni. E speciális szempontok közé 
tartozik például a cukorbetegeket érintő kóros 
állapotok korszerű diagnosztikája és kezelése, 

valamint – a beteggel szoros együttműködésben 
– a közel normális anyagcsere-állapot folyama-
tos megvalósítása. Az egészségesekéhez hasonló 
anyagcserehelyzet fenntartása ugyanis – a cukor-
betegeket érintő élettani (serdülőkor, terhesség) 
vagy kóros (gyulladás, érbetegség) állapotokban 
– a megfelelő ellátás alapfeltétele. A cukorbete-
gek ellátása azonban csak akkor lehet megfelelő 
és eredményes, ha az e munkában részt vevő 
szakterületek képviselői a diabetológia elméleti 
és klinikai vonatkozásait illetően kellő szakérte-
lemmel, jártassággal rendelkeznek és munkájuk 
végzéséhez a megfelelő tárgyi feltételek is adot-
tak.

Az utóbbi évtizedekben a specializálódás erősö-
désével mind az ellátást végzők, mind a páciensek 
részéről egyre erőteljesebbé vált az igény, hogy a 
cukorbetegek ellátása egyes nehezebben megold-
ható problémák esetén (intenzív inzulinkezelés, 
előrehaladott szövődmények), vagy bizonyos ál-
lapotokban (gyermeket tervező vagy terhes nők, 
illetve cukorbeteg gyermekek gondozása) erre 
speciálisan felkészült diabetológiai szakellátóhe-
lyeken történjen. Ezt az igényt figyelembe véve 
a Magyar Diabetes Társaság a ’80-as évek máso-
dik felében kidolgozta a diabetológiai szakellátó-
helyek működésének hazai feltételrendszerét, il-
letőleg – a területi referens kollégák segítségével 

Diabetológiai szakellátóhelyek hazánkban

Hol található a lakóhelyemhez 
legközelebb Diabetológiai 

Szakellátóhely?

A szakellátóhelyek számának és személyzeté-
nek növekedése egyre nehezebbé, hovatovább 
lehetetlenné tette az adatgyűjtés és nyilvántartás 
hagyományos módszerét, ezért a Társaság 2004-
ben úgy határozott, áttér a naprakész elektro-
nikus adatszolgáltatásra, illetve nyilvántartásra. 
Jelenleg közel 200 akkreditált, illetve ideiglene-
sen akkreditált szakellátóhely szerepel a nyilván-
tartásban, több mint 1400 munkatárssal.

2010. ősztől – újabb fejlesztések eredménye-
ként – a szakma bővülő igényeinek megfelelve, 
a szakellátó helyek specializációi is akkreditáci-
óra és online nyilvántartásra kerülnek. Így az 
érdeklődők azt is megtudhatják, hogy az adott 
szakellátóhely felkészült-e például terhes nők 
vagy inzulinpumpás cukorbetegek fogadására és 
speciális ellátására. A Magyar Diabetes Társaság 
honlapján (www.diabet.hu/beteginfo) térképes 
kereső segítségével bárki könnyen megtalálhatja 
a lakóhelyéhez legközelebb eső, akkreditált dia-
betológiai szakellátóhelyet.

Kérjük, mielőtt a szakellátóhelyhez fordulna, 
feltétlenül keresse fel családorvosát, és kérje ta-
nácsát, segítségét!

Ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy a szakel-
látóhelyeken – a magánrendeléseket kivéve – el-
látást kizárólag a családorvostól kapott hivatalos 
beutalóval rendelkező betegek kaphatnak!
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– a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel ren-
delkező szakellátóhelyeket folyamatosan akkre-
ditálja, nyilvántartja és munkájukat koordinálja. 
Valamennyi hazai szakellátóhelyen diabetológiai 
munkacsoportok dolgoznak. E munkacsopor-
tok munkájában – a betegekkel és háziorvosaik-

kal szoros együttműködésben – mindenhol részt 
vesznek az „MDT Diabetológus Orvosa” minősí-
téssel rendelkező orvosok, valamint diabetológiai 
szakápolók és dietetikusok is, hogy közösen érjék 
el a kitűzött célt: a diabéteszes emberek – gyer-
mekek és felnőttek – lehető legjobb egészségi ál-
lapotának biztosítását.

Dr. Baranyi Éva

További hasznos információk a 
Magyar Diabetes Társaság honlapján

•  Átfogó tájékoztató anyag a cukorbetegségről, 
annak szövődményeiről, multimédiás elő-
adással és interaktív kockázatfelmérő teszttel, 
kalkulátorokkal.

•  Életmódi tanácsok, receptek, friss hírek és 
mozgalmakkal kapcsolatos információk.

•  Diabétesz Világnapi információk, rendezvény-
naptár és a nemzetközi kampány letölthető 
tartalmai helyi események szervezéséhez ma-
gyar nyelven.

•  Az ország számos pontján működő diabétesz 
betegszervezetek listája helyi hírekkel, ren-
dezvényinformációkkal és beszámolókkal.

 új generációs vércukorszintmérô

 csak 0,7 µl vér térfogat

 max. 7 másodperc reakcióidô

 egyszerûsített kódolás

 4 figyelmeztetô funkció

 kapiláris elvû bioelektronikus mérés

  450 memóriaegység dátummal és idôvel

 tesztcsík kiadó funkció

 1.1-33.3 mmol/l mérési határ

  7, 14, 21, 28, 60, 90 napos átlag funkció

Kisebb vérminta, kisebb fájdalom,  
gyorsabb eredmény

MÉRY TD-4252 Vércukorszintmérô készlet javasolt fogyasztói ára: 6 990 Ft

A készlet a Méry TD-4252 vércukorszintmérô készüléket, ujjszúrót, 10 db tesztcsíkot, kontroll oldatot, 
Felhasználói kézikönyvet, hordtáskát és 6 év teljes körû garanciát biztosító jótállási jegyet tartalmaz.

, pontosan méri!
Forgalmazó: Di-Care Zrt., 1119 Budapest, Petzvál József utca 44., Tel.: 06-1/786-7777  

email: info@dicare.hu   www.mery.hu

Új vércukorszintmérô
és tesztcsík MÉRY TD-4252

www.mery.hu



6 Diabetes • 2010/2

Az 1-es típusú cukorbetegeken a DCCT 
tanulmány (1993) megfigyelései bizonyították 
a normoglikémia kedvező hatását a kisér-szö-
vődmények előfordulására, súlyosságára vo-
natkozóan. Az (1998-ban ismertetett) UKPD 
tanulmány 2-es típusú cukorbetegeken ugyan-
csak alátámasztotta a normoglikémia kedvező 
hatását a mikrovaszkuláris (kisér-) szövődmé-
nyekre.

A makrovaszkuláris (nagyér-) szövődmények 
tekintetében a hatás kevésbé volt egyértelmű, 
például a stroke (agyvérzés, -embólia, -trombó-
zis) előfordulási gyakoriságát az intenzív kezelés 
egyáltalán nem befolyásolta. A szív- és érrend-
szeri szövődmények kivédésében bebizonyoso-
dott a holisztikus kezelésnek, a vérnyomáscsök-
kentő, a zsírszintet normalizáló eljárásoknak a 
kedvező szerepe.

Akut hipoglikémia
Konszenzus alapján 3,5 mmol/l alatti vércukor-
érték esetén beszélünk kémiai, laboratóriumi 
hipoglikémiáról (kórosan alacsony vércukor-
szint). Tipikus tünetek – kínzó éhségérzés, 
szapora szívdobogás, remegés, veretékezés – 
esetén klinikai hipoglikémiáról beszélünk. Az 
egyéni eltérések persze jelentősek.

Régi ismeret, hogy a szigorúan normogli-
kémiára irányuló terápia ára a hipoglikémiák 
gyakori fellépése. Az is régóta ismert, hogy az 
inzulinterápiának, de a saját inzulintermelés 
serkentésével ható tablettás kezelésnek is gya-
kori velejárója a hipoglikémia, amely nemrit-
kán eszméletlenségbe is torkollhat. Az egész-
ségügyi személyzet, de maguk a betegek is 
tudomásul vették ezt a „mellékhatást”, legtöb-
ben megtanulták elkerülni, ritkábban asszisz-
tált segítségre szorultak. A hipoglikémia elke-
rülésében, előfordulásának ritkításában nagy 
segítséget jelentett a betegek ilyen irányú ok-
tatása, a vércukorcsökkentő készítmények, in-

zulinok korszerűbbé tétele, újabb, kevesebb 
hipoglikémiás eseményt okozó gyógyszerek 
előállítása.

Szív- és érrendszeri 
szövődmények
A hipoglikémiát a szervezet minden rendelke-
zésére álló eszközzel igyekszik elhárítani. Eb-
ben a törekvésében hormonális és idegi műkö-
dések segítségét veszi igénybe.

Az elhárító mechanizmus részeként foko-
zódik a szimpatoadrenális aktivitás (életfontos 
mellékvesehormonok, mint az adrenalin, nor-
adrenalin fokozott termelése), ami azonban a 
szívet fokozottan sérülékennyé teszi. Kiderült, 
hogy a gyakori hipoglikémiák károsítják az ere-
ket, kevésbé tudnak tágulni, a tartósan beszű-
kült szív- és agyi erek pedig súlyos működési 
zavarokat okozhatnak. Emellett a véralvadásra 
is kedvezőtlenül hat a gyakori túl alacsony vér-
cukorszint, fokozódik a trombózis (vérrögösö-
dés) veszélye.

A hipoglikémiához társuló szív- és érszövőd-
ményekhez csatlakozik az akarattól független 
–„autonóm” – idegrendszer kóros elváltozása. 
Hosszabb ideje fennálló cukorbetegségben ez 
az idegrendszeri hálózat is károsodhat. Emiatt 
a szervezet védekező rendszere nem működik 
megfelelően.

Az egyik legveszélyesebb következmény, ami-
kor a beteg nem érzi a hipoglikémia jól ismert 
fenyegető tüneteit (remegés, éhségérzés, verej-
tékezés, szapora szívdobogás), vagyis nem tud 
felkészülni a hipoglikémiás állapot elhárítására, 
és hirtelen súlyos szívritmuszavar, kivételesen 
fájdalommentes, úgynevezett néma infarktus 
léphet fel. Ha a fel nem ismert hipoglikémia 
éjjel alakul ki, amikor a beteg alszik, a követ-
kezmények még fenyegetőbbek lehetnek.

A súlyos szív- és érrendszeri szövődmények 
kialakulásában tehát kiváltó szerepe lehet a kó-

A hipoglikémia akut tünetei és késői szövődményei
Szív- és érrendszeri kockázat

Az utóbbi években általánosan elfogadottá vált a cukorbetegek 
normoglikémiára (az egészséges ember vércukorértékeit 
megközelítő) irányuló kezelése, a kis- és nagyér-szövődmények 
megelőzése, illetve mérséklése céljából.
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rosan alacsony vércukorszintnek, amely huza-
mosabb fennállás után a fent leírt keringési és 
(autonóm) idegi kóros folyamatokat aktiválja, 
ami pedig a ritmuszavaroktól egészen a fájda-
lom nélküli szívinfarktushoz vezethet.

Agyi károsodások

Ritkán heveny hipoglikémia is maradandó agyi 
károsodást okozhat. Számos esettanulmány is-
meretes, ahol kiderült, hogy heveny hipogli-
kémia nagyon változatos, színes neurológiai 
képeket, bénulásokat idézett elő, amelyek int-
ravénás cukor adására gyorsan rendeződtek. 
Ismételt hipoglikémiák a kognitív (megismerő, 
felismerő) funkciók maradandó romlását idé-
zik elő. Különösen veszélyes a hipoglikémia 
idős, egyéb betegségekben is szenvedő bete-
gekre.

Nem tudatosodott („unaware”) éjszakai 
hipoglikémiák szerepe

A hosszabb ideje cukorbetegségben szenvedők-
ben gyakori, hogy a hipoglikémiák elhárítását 
célzó mechanizmusok nem működnek megfe-
lelően. Ez a szövődmény hozzájárul a mara-
dandó károsodások fellépéséhez. Az „unaware” 
hipoglikémiák elsősorban éjszaka fordulnak 
elő, ami megnehezíti az állapot felismerését és 
kezelését.

Szemészeti szövődmény

Néhány éve vált ismeretessé, hogy előzőleg 
rosszul beállított, elsősorban 1-es típusú cukor-
betegekben, ha hirtelen normoglikémiás álla-
potba hozták őket, gyakran súlyos szemfenéki, 
üvegtesti bevérzések léptek fel. Bár a pontos 
mechanizmus még ma sem ismert a maga tel-
jességében, a hipoglikémia kóroki szerepe nem 
zárható ki. Fontos előírás, hogy az ilyen betege-
ket csak fokozatosan szabad (közel)normogliké-
miás állapotba hozni!

Életminőség
Nem csak a betegek élettartamát, hanem élet-
minőségüket is jelentősen ronthatják a gyakori 
hipoglikémiák.

A fent részletezett szomatikus károsodások 
mellett nem elhanyagolhatók a pszichikus ár-
talmak sem. Gyakori a diabétesz társulása de-
presszióval, amiben szerepe lehet a hipogliké-
miától való félelemnek is.

Az időskor kiemelt szerepe
Különösen veszélyes a hipoglikémia az idős 
életkorban, itt fokozott gondossággal kell a ke-
zelés során eljárni. Ismeretes, hogy ebben a 
korcsoportban gyakori az inzulin beadásának 
elfelejtése, vagy az ismételt beadás, a dózisok 
felcserélése. Hasonló problémák adódhatnak a 
gyógyszerekkel kapcsolatban is. Tovább nehe-
zíti ennek a betegcsoportnak a helyzetét, növe-
li az említett gyógyszercserék előfordulását, ha 
egyedül élnek.

Tanulság
Betegeinket természetesen továbbra is igyek-
szünk normoglikémiás állapotban tartani. 
Figyelemmel kell azonban lenni a betegek 
életkorára, egyéb betegségeikre, például ke-
ringési állapotukra, veseműködésükre. A ke-
zelés egyénre szabott legyen, azaz individuális. 
Nyilvánvaló, hogy például 75 évesnél idősebb, 
egyéb betegségekben is szenvedő betegnél ne 
törekedjünk a nagyon szoros vércukorértékek-
re, a 6 alatti HbA1c-re, mert az ilyen beteget 
a kórosan alacsony vércukorértékek jobban fe-
nyegetik, mint a mérsékelten magas vércukor-
szint.

Preventív, terápiás teendők
A diabéteszes beteg kezelésének elve és gyakor-
lata az elmúlt évtizedekben jelentős szemléleti 
változásokon ment keresztül. A mai gondozási 
gyakorlatnak figyelemmel kell lennie mind a 
hiper-, mind a hipoglikémiák elkerülésére. A 
kezelésnek egyénre szabottan kell történnie!

Fontos a betegek ismétlődő oktatása a hipo-
glikémiák elkerülésének és korai felismerésének 
módjaira. Sokat segíthet a legújabb inzulinké-
szítmények, jelesül az elhúzódó, egyenletes in-
zulinleadást biztosító bázisinzulinok korai beve-
zetése, a később bevezetendő gyors (ultragyors) 
készítmények minél kisebb egyszeri adagja. Az 
inzulinkezelés gyakorlata tükrözze azt a jól be-
vált elvet, hogy a beteg kapja meg a számá-
ra szükséges inzulint, de a legkisebb hatékony 
adagban!

A gyógyszerek közül – az egyéni toleranciát 
figyelembe véve – a hipoglikémiát nem, vagy 
kevéssé okozó készítményeket kell előtérbe ál-
lítani.

Prof. Dr. Halmos Tamás
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A történet helyszíne egy kisvárosi középisko-
la. A végzős osztályban – osztályfőnöki órán – a 
diákok arról beszélnek, ki hogyan képzeli a jö-
vőjét, milyen foglalkozást választ majd magának. 
A beszélgetésen meghívott vendégként részt vesz 
az iskolaorvos is (nagy tapasztalattal rendelkező 
ötven év körüli nő). A hangulat bensőséges, a lá-
nyok és fiúk őszintén vallanak elképzeléseikről, 
álmaikról, vágyaikról. Egyszer csak egy hosszú 
barna hajú, magas lány kerül sorra.

– Én középiskolai tanár szeretnék lenni. Leg-
szívesebben angolt tanítanék, de érdekel a törté-
nelem is. Ezért mindkét szakot megjelölöm majd 
a felvételi lapomon.

– Te cukorbeteg vagy, ugye? – kérdezi váratla-
nul a doktornő.

– Igen – feleli meglepetten a lány, és nem érti 
a kérdést.

– Akkor nem javaslom a tanári pályát – hallat-
szik az ítélet a megsűrűsödött csöndben. – A dia-
bétesz ugyanis kizáró ok. Mi lesz, ha egy tanóra 
közben lemegy a cukrod, és rosszul leszel?

Reggel hét óra, az egyik megyei kórház va-
lamelyik szakrendelése. Sokan várakoznak türel-
mesen, köztük fürdőköpenyben, nagy pocakkal, 
egy fiatal kismama is. A szülészeten fekszik, csak 
erre a vizsgálatra küldte ide az orvosa.

Amikor az asszisztensnő kijön, a többiekkel 
együtt ő is odaadja a papírját, és udvariasan meg-
kéri a nővért, ha lehetséges, szeretne az elsők kö-
zött bekerülni, mert cukorbeteg, és legkésőbb fél 
óra múlva reggeliznie kell az osztályon. Úgy tűnik, 
a fehér köpenyes hölgy „vette az adást”. Eltelik 
néhány perc, megkezdődik a rendelés. Behívják 
az első pácienst, majd a másodikat, a harmadikat, 
a negyediket. Eltelik húsz perc, huszonöt, majd 
harminc is. Ekkor ismét megjelenik az asszisz-
tensnő az újonnan érkezett betegek papírjaiért. 
A kismama változatlan udvariassággal másodszor 
is megkéri, vegyék figyelembe, hogy ennie kell. A 
nővérke csöppet sem megértő, láthatóan kisebb 
dolga is nagyobb ennél. Sértett arccal visszavo-

nul. Ismét eltelik néhány perc (talán tanakodnak 
odabent), majd a rendelőből a nyitott ajtón át 
megvetően kiált ki egy erőteljes hang:

– Na, jöjjön be az a cukorbeteg!

A következő történet szenvedő alanya egy öt-
éves kisfiú. Középső csoportos koráig – nővérét 
követve – egy kisváros gyakorló óvodájába jár 
nagy örömmel és lelkesedéssel. Amikor szinte 
egyik napról a másikra kiderül, hogy cukorbeteg, 
és szülei magukhoz térnek a döbbenettől, édes-
anyja bemegy a vezető óvónőhöz, hogy részletesen 
elmesélje, mit is jelent a diabétesz. Felajánlja, hogy 
mindennap főz kisfiának kiszámolva a szénhidrát-, 
zsír- és fehérjeértékeket (hiszen nem kívánja, hogy 
miattuk felboruljon az étkeztetési rend), lehetőleg 
ugyanazt, amit a többi gyerek ebédel (hogy vé-
letlenül se legyen megkülönböztetett helyzetben 
diabéteszes csemetéje), s az ebédet minden reg-
gel magukkal viszik az oviba. Arról is beszél, mit 
kell tenni, ha játék közben lemegy a kisfiú cukra, 
s megmutatja a kis szekrénybe, kis nadrágba, kis 
kabátba gondosan bekészített szőlőcukrot.

A vezető óvónő reagálása úgy éri az édesanyát, 
mint derült égből a villámcsapás. A hivatását 
hosszú ideje gyakorló pedagógus(?) azt kéri: vi-
gye másik óvodába a kisfiút, mert „ők nincsenek 
felkészülve a fogyatékos gyerekek ellátására”. Az 
anyuka újra próbálkozik, döbbenten magyaráz-
kodik, hogy a cukorbetegség nem fogyatékosság, 
de minden kísérlete hiábavaló. A gyakorló óvoda 
első embere hajthatatlan: eltanácsolja az intéz-
ményből az ötesztendős kisfiút.

A történet végül happy enddel ért véget: a fel-
háborodott és kétségbeesett szülők – barátaik ré-
vén – találtak egy másik óvodát, ahol nem jelen-
tett problémát a cukorbetegség ténye. A kisfiút 
egyenrangúnak tekintették a többi gyerekkel, s 
az óvónők azt tették, ami a dolguk: maximálisan 
együttműködtek a szülőkkel a fiúcska érdekében, 
s derűs, harmonikus környezetben, szeretettel és 
gondoskodva nevelgették szépre, jóra…

Módos Anikó

Amitől felmegy a cukrom…
A fenti címet olvasva talán többekben felvetődik: bizonyára csokitortáról, krémes-hegyekről, tojáslikőrről, 
whiskyvel „megbolondított” ír kávéról és azok elfogyasztásáról írok majd. Sietve jelentem: erről szó sincs!
Olyan történeteket „gyűjtöttem”, amelyeknek középpontjában cukorbeteg sorstársaimat ért sérelmek 
állnak. A támadások meggondolatlanul és szégyenérzet nélkül irányultak diabéteszes nőkre, férfiakra, 
kamaszokra, kisgyermekekre, idősekre és fiatalokra. S időnként olyanok is elkövették ezeket, akiknek 
hivatása az empátia, a másik elfogadása, a szeretet közvetítése…
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A nem gyógyszer típusú megoldások iránt je-
lentős kereslet van a magyar lakosság körében. A 
receptre, illetve recept nélkül kapható gyógysze-
rek után legtöbben (minden 2. háztartás) gyógy-
növénykészítményekre költenek. Gyógyhatású ké-
szítményekre, étrend-kiegészítőkre a háztartások 
egyharmada fordít kisebb-nagyobb összeget (ház-
tartásonként havonta átlagosan 2–4 ezer forintot), 
és az alternatív megoldásokra költők aránya lénye-
gesen magasabb a fiatalabbak, felsőfokú végzettsé-
gűek, illetve magasabb jövedelműek körében.

A nem gyógyszer típusú termékek népszerű-
ségének vélhetően egyik fontos oka, hogy bár a 
gyógyszerek hatékonyságába vetett bizalom na-
gyon erős, a szerek mellékhatás-mentességében 
kevésbé bíznak az emberek.

Az eredmények rámutatnak: napjainkra ál-
talánosan ismert tény lett, hogy gyógyításra a 
gyógyszerek mellett más lehetőségek is léteznek! 
10 lakosból ugyanis mindössze 3 véli úgy, hogy 
gyógyításra teljes biztonsággal csak a gyógysze-
rek alkalmasak. (A krónikus betegek 40 százaléka 
igaznak, 57 pedig hamisnak tartja ezt az állítást!)

A gyógyszerek, gyógyhatású készítmények és 
gyógynövények, valamint a nem gyógyszer típu-
sú készítmények közti fogalomzavart jól mutatja, 
hogy 10 lakosból 8-9 szerint a gyógyszer legfőbb 
megkülönböztető jegye más gyógyító termékek-
hez képest „csupán annyi”, hogy alkalmazása 
orvosi felügyelet mellett történik. A lakosság 70 
százaléka abban a hitben él, hogy a gyógyhatású 
készítmények ugyanolyan szigorú ellenőrzésen 
mennek át, mint a gyógyszerek.

A receptre kapható gyógyszerekkel kapcsolatos 
egyik legfőbb vélemény, hogy ezek hosszabb ideig 
is eltarthatók (az állítás közel fele-fele arányban 
elfogadott, illetve elutasított). A lakosság 20 száza-
léka gondolja (rosszul), hogy mindegyik receptre 
kapható gyógyszer támogatott. Szintén 20 százalék 
hiszi azt, hogy a megmaradt pirulákat érdemes el-
tenni, így legközelebb nem kell orvoshoz menni.

A recept nélkül kapható gyógyszerekkel kap-
csolatban leginkább a tájékozódás tekintetében 

tapasztaltunk hiányos ismereteket. Azzal az állí-
tással, hogy a vény nélkül is elérhető pirulákról 
csak gyógyszertárban kaphatok teljes körű in-
formációt, a lakosság 54 százaléka értett egyet. 
Szintén a tájékozódással kapcsolatban gondolják 
nagyon sokan (83 százalék), hogy a betegtájékoz-
tató a biztonságos szedéshez minden informáci-
ót megad. Valóban igaz, hogy az ismertető sok 
olyan tanácsot, javallatot fogalmaz meg, amely 
az adott készítmény szempontjából fontos lehet, 
ugyanakkor a gyógyszer alkalmazásának tekinte-
tében a beteg egyéni jellemzőit (társbetegségek, 
gyógyszerallergia stb.) is figyelembe kell venni, és 
ilyen tekintetben a tájékoztató nem ad teljes körű 
felvilágosítást!

Az étrend-kiegészítőkről legkevésbé az az 
egyébként valós tény ismert, hogy ezen termé-
kek minden összetevője megtalálható a táplálé-
kokban: ezt mindössze minden második lakos 
gondolja igaznak. A legnagyobb tévhit e termék-
kör tekintetében, hogy a készítmények forgalom-
ba hozatalához engedély kell. A hamis állítással 
egyet értők aránya 91 százalék! Szintén hamis az 
az állítás, hogy ezeket a szereket nem lehet túl-
adagolni, viszont csak minden második válaszadó 
tudta helyesen, hogy még ezen termékek esetén 
is előfordulhat ilyen probléma.

Gyógyhatású készítményekről a lakosság 80 
százaléka hiszi, hogy ezen termékek gyártóit fo-
lyamatosan ellenőrzik. Azt a szintén téves állí-
tást, hogy ezek a készítmények kizárólag gyógy-
növényeket tartalmaznak, mindössze a lakosság 
fele utasította el, és ebben a tekintetben nem ta-
pasztaltunk különbséget a gyógyhatású készítmé-
nyeket rendszeres vásárlók, illetve nem vásárlók 
között sem! Azzal a hamis állítással, hogy ezek 
természetes eredetű készítmények, ezért nincse-
nek kockázatok és mellékhatások, a lakosság egy-
harmada ért egyet.

Bármelyik vizsgált csoportot is tekintjük, igaz, 
hogy a személyes tájékoztatás szerepe fontos a vá-
sárlás során, tehát a lakosság körében igény van 
a felvilágosításra!

Tudjuk-e, mit szedünk?
A Szinapszis Egészségügyi Piackutató és Tanácsadó Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttmű-
ködve piackutatást kezdeményezett, amelynek legfőbb célja annak feltárása, milyen hitek (és tévhitek) 
élnek a különböző termékkategóriákkal kapcsolatban a magyar lakosság fejében. A kutatás során 2009 
júniusában 1000 véletlenszerűen kiválasztott embert kérdeztek meg. A minta életkor, nem, régió és te-
lepüléstípus alapján reprezentálta a 18 év feletti magyar lakosságot. A mintán belül a krónikus betegek 
átlagos aránya 38 százalék, de arányuk az életkor emelkedésével jelentősen nő (55 év felett már 60 szá-
zalékos az érintettség). A kutatás eredményéről készült sajtóanyagot olvashatják.
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Bátran kérdezzenek!
Aki kérdez, az értékes információkat kap, aki 
nem, az könnyen téves következtetésre juthat, 
félreértheti az utasításokat, mellékvágányra té-
vedhet. Bátran kérdezzenek kezelőorvosuktól! 
Természetesen, amikor mindent megértenek első 
szóra, nem kell kérdezni.

Sokszor van azonban olyan helyzet, amikor 
nem egészen világos az, amit az orvos kér, bete-
gei mégsem tesznek fel kérdést neki. Vajon miért 
nem?

Több oka is lehet. Például azt gondolják, hogy 
az orvos értetlenkedésnek veszi, és ezzel őt bosz-
szantják, felidegesítik. Bár való igaz, hogy egyre 
kevesebb idő jut egy betegre, egy orvos számára 

mindenképp fontos, hogy a betege pontosan be-
tartsa utasításait.

Javaslom ilyenkor a pontosító kérdéseket, pél-
dául így: Ezek szerint a főorvosnő arra gondolt, 
hogy… Ha jól értettem, akkor… Vagyis akkor 
nekem… és így tovább. Attól függően, hogy mi-
lyen szóval kezdik a kérdő mondatot, kaphatnak 
rövid válaszként egy igen-t, vagy nem-et, illetve 
hosszabb választ. Amennyiben kérdésüket kérdő-
szóval kezdik (miért, hogyan, mikor), akkor hosz-
szabb választ kapnak. Ezért, ha szeretnének bő-
vebb információhoz jutni, érdemes kérdőszóval 
kezdeni a mondatot. Ezt hívjuk „nyitott” kérdés-
nek. Amely kérdésre pedig igennel vagy nemmel 
tud csak válaszolni az orvos, azt zárt kérdésnek 
nevezzük.

Gyakran használnak a betegek ún. „szuggesz-
tív kérdéseket”: Ugye nem lesz komoly következ-
ménye… Ugye nem probléma, ha… Ezekben a 
kérdésekben szinte benne rejlik a várt válasz is. 
Dehogy, ne aggódjon… Helyesebb, ha így kérde-
zünk: Milyen következményei lehetnek…? Mek-
kora probléma lenne, ha…?

Előfordulhat, hogy nem kapnak megfelelő vá-
laszt, ha egymás után több kérdést tesznek fel. 
Ilyenkor az orvos lehet, hogy csak az elsőnek 
vagy a legutolsónak feltett kérdésre válaszol. Kér-
dezzenek hát egyszerre csak egyet, majd a kapott 
válasz után tegyék fel a következő kérdést.

Bátran használják, az ún. „negatív rákérde-
zést” is. Ez azt jelenti, hogy kérdezzenek rá olyan 
témákra, amelyek az Önök számára kellemetlen 
választ eredményezhetnek, illetve kérdezzenek rá 
akár az Önöket ért sérelmekre is. Például: Dok-
tor Úr, miért nem engem hívott be, úgy tudom, 
én következtem volna…? Szeretném megkérdez-
ni, hogy miért nem tájékoztattak időben…? Ha 
túlzottan kellemetlen témát érint a kérdés, akkor 
vezessék be egy kis előzetes magyarázattal, vagyis 
indokolják meg, hogy miért fogják ezt vagy azt 
megkérdezni. Tudom, hogy kellemetlenkedésnek 
tűnhet – bár nem annak szánom –, de szeretném 
megkérdezni, miért nem engednek haza még 
most sem, ígéretük ellenére?

Dr. Mosonyi Tamás

Hogyan beszéljünk orvosunkkal? – II.

Kedves Betegek! A kommunikációt javító cikksorozatunk első részében azzal foglalkoztunk, hogy be-
széljenek kevesebbet, de hatékonyabban, viszont ne hallgassanak el a kezelés szempontjából fontos in-
formációkat. Ebben a cikkben a kérdezésről és a kérdések fontosságáról írok.
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Sose vágjuk ketté a fájdalomcsillapítót tar-
talmazó tapaszt, figyelmeztetnek az orvosok és 
gyógyszerészek. Először is azért, mert a ható-
anyag mennyisége így már nem állapítható meg 
pontosan, másrészt mert a folyékony vagy nedves 
gyógyszernek nem szabad közvetlenül bőrünkre 
kerülnie, mert így akár mérgezést is okozhat.

Télen is együnk friss salátát, lehetőleg olyan 
keveréket, amelyik tartalmaz jégsalátát, endíviát, 
a sötétvörös fejes salátát, amit radicciónak hívnak, 
vagy a gyermekláncfűhöz hasonló rucolát. Ezek 
mind olyan keserű anyagot tartalmaznak, amely 
a máj, az epe, a lép, a gyomor és a hasnyálmirigy 
működését segíti, valamint a hasznos bélbaktériu-
mokat védi. Szinte az összes fontos vitamint és 
nyomelemet tartalmazza az ezekből összeállított 
saláta, mindemellett közvetlen hatása van a jó 
emésztésre, valamint enyhe vízhajtó.

A fokhagyma védi ereinket, csökkenti a vér-
nyomást és a vérzsírszintet – ami a vérkeringést 
segíti –, így csökken az infarktus vagy az agyvér-
zés kockázata – ezt már évek óta tudjuk, kísér-
letek igazolták. Most ismét bizonyították a balti-
more-i (USA) Johns Hopkins Egyetem kutatói. 
Mindezt a fokhagymában található allicin nevű 
hatóanyagnak köszönhetjük. Sokan nem szeretik 
a fokhagyma illatát, de még aki elviseli, annak se 
kell kilószám fogyasztania, mert a kutatások sze-
rint gyógyító mennyiségben ezt az anyagot csak 
egy speciális kwai-fokhagyma tartalmazza, tehát 
ne a piacra, hanem a patikába, drogériába men-
jünk fokhagyma-készítményért.

Napi egy aszpirintabletta csökkentheti a ma-
gas vérnyomás kialakulásának kockázatát a prehi-
pertenzív (magas vérnyomás előtti, 140/90 Hgmm 
vérnyomásérték alatti) szakaszban, ám csak akkor, 
ha este vesszük be – állapította meg Ramon C. Her-
mida (Vigo Egyetem). A vérnyomás ilyen viszonylag 
kismértékű emelkedése is figyelmeztető jel a későb-
bi szív- és keringési betegségek, a stroke kialakulása 
előtt. Még nem ismerik a kutatók, hogy az aszpirin 
miért csak este hat kedvezően vérnyomásunkra, de 
feltételezik, hogy a gyógyszer csak pihenésünk sza-
kaszában lassítja az olyan hormonok termelődését, 
amelyek a véralvadást segítik.

Látszólag konyhai téma, de hát a jó háziasz-
szonyok tudásukkal védik az egészségünket is. A 
vágódeszkáról ejtsünk szót, amely lehet fából, de 
műanyagból is, a lényeg, hogy gyakran vegyünk 
belőle újat. A kések okozta karcolásokban ugyan-
is, különösen baromfihús aprításakor, szeletelése-
kor még fertőtlenítőszeres lemosás után is marad 
elég sok kórokozó ahhoz, hogy vidáman szapo-
rodhassanak és betegséget okozhassanak. Ne te-
gyük a vágódeszkát a mosogatógépbe se, a 60 
fokos forrázást sok-sok kórokozó túléli, viszont a 
mosogatógépünket is tenyészetté teszi.

A láb mindig kéznél van – szoktunk élcelőd-
ni –, s amikor arra biztatnak az orvosok, hogy 
mozogjunk minél többet, elsősorban a gyaloglást 
ajánlják. Mindig vannak új és újabb vizsgálati bi-
zonyítékok, hogy amíg mozogni tudunk, legalább 
hetente ötször gyalogoljunk, ütemesen sétáljunk 
egy órát. Lefogyunk, csökken az inzulinigényünk, 
javul a mozgáskoordinációnk, nő az életkedvünk. 
Dr. Roy Shephard (Torontói Egyetem, Kanada) 
vizsgálatsorozata szerint, aki 64 éves kor felett he-
tente ötször egy órát gyalogol (6 km/órás sebes-
séggel), annak a biológiai kora 12 évvel csökken.

Mindenfelé olvasgatta, és most elmesélte:
Szőke Mária

Hírek, érdekességek

1094 Budapest, 
Páva utca 26. II./ 5.
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Potencia versenytárs nélkül
készülék

CE 1011

Rendelje meg, elküldjük teljes diszkréció mellett!    
06-1-216-8428

Tekintse meg filmünket a VEP használatáról és előnyeiről! 
Honlapunk: www.vep-keszulek.hu

• Teljesen ártalmatlan az egészségre
   - Alkalmazhatják infarktuson átesett és cukorbeteg férfiak is
   - Nem befolyásolja a vérnyomást
• A versenytársakkal szemben a legmagasabb a hatékony- 
   sága: 97% - os
• A merevedés eléréséhez szükséges idő minimális, 
   kb. fél perc
• Tartós hímvessző növekedést eredményezhet
• A VEP készülék nyújtja a legbiztosabb garanciát, hogy  
   sohasem fog partnerével szemben kudarcot vallani
A VEP készülék teljesíti az European Union MDD 93/42/EEC 
Direktíva követelményeit 2

ÉVGARANCIA

MOST3
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Ugyan Fecsi! 
Nem izé, hanem 
Pumi! Ő lesz 
Ferike új barátja 
és segítője, az 
inzulinpumpa!

Szép napot!
Meglepetés!
Mit tartok a 
kezemben?

ELjöTT A 

NAgy NAP!

De aranyos!
Mutasd meg 

mindenkinek!

??????

Engedjétek 
meg, hogy be-
mutatkozzam: 
Pumi vagyok, 

a legújabb, leg-
ügyesebb, és a 

legtöbbet 
segítő 

inzulin-
adagoló.

Hűha! Ez nagyon bonyodalmas-
nak tűnik. Olyan sok minden 
van rajtad. Ez például…?

Mindjárt okosabbak leszünk, 
hallgassuk meg Pumit!

Nem túl szerény…!
Csak türelem! Végigmutogatok 
majd mindent, figyelj csak rám!

Ez lenne az az izé.?! Hogy mondhatsz ilyet, annak 
idején te sem voltál az…

Ferike kilenc évesen 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… Ám a mai napon Peti doktor bácsi titokzatos mosoly-
lyal köszöntötte Ferikét és a többieket:

1

2

4

3
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6

7

8

9

10
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12 Nem olyan bonyolult! Még 
egy apró kisgyerek is gyorsan 
elsajátítja a használatát. De 
mindenekelőtt nézzük egyen-
ként, mi micsoda! Ezekkel a 
gombokkal kell irányítanod 
engem. Ez egy rögzítő csa-
var, itt van a dugattyú, ami az 
adagoláshoz kell. Ide kell 
betenni az elemet, 
hogy a motorom és a 
kijelzőim működni 
tudjanak. Itt van az 
infúziós szerelék!
Ennyiből állok!

Hát akkor! 
Tessék figyelni!

Kérlek, Ferike ne haragudj, sajnos egyszer-egyszer azért meg 
kell, hogy szúrjalak, de csak nagyon-nagyon ritkán!

És az inzulin hova kerül?

Hoppá! Hú, de jó hogy szól-
tál! Amott a képen látható 
tartályban tárolom az inzu-
lint.

Most jut eszembe! Van egy 16 éves lány 
páciensem. Ő a farmernadrágja 

övén, kívül hordja a pumpáját.

jókat nevet, mert aki meglát-
ja, irigyli, hogy milyen szuper 
MP-akárhány lejátszója van…

Engem nem kell dug-
dosni, de arra vigyázz, 
hogy a tűt hová szúrod! 
A nadrágod övrésze alá 
semmiképpen!

Ennyi elég lesz 
mára! gyere, men-
jünk Ferikével,  és 
megmutatom, 
hová kell a tűt 
szúrni…

?
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Új klub alakult Adókedvezmény
Örömmel tudatom a Diabetes lap olvasóival, 
hogy 2010. január 7-én megalakult a Berettyóúj-
falui Diabétesz Klub − 20 fővel. Jót beszélgettünk, 
kicsit szórakoztunk, citerazenét, nótákat, verseket 
hallgattunk, egyesületünk elnöke, dr. Nagy Berta-
lan főorvos úr és Nagy Judit dietetikusunk jelen-
létében. Harmadik, márciusi összejövetelünkön – 
amelyen a Jázmin virágbolt segítségével a férfiak 
egy-egy szál virággal köszöntötték hölgytagjain-
kat –, már 34 tagot számlált klubunk.

Programjainkra minden alkalommal hívunk 
orvost, előadásaik után beszélgetünk, tesztlapokat 
töltünk ki, amelyeket dietetikusunk készít, és na-
gyon hasznosak. Legutóbbi találkozónkon egyik 
tagunk felállt és elmondta, hogy ő már 10 éve 
cukorbeteg és azt hitte mindent tud a betegsé-
géről. Most szembesült vele, hogy ez bizony nem 
így van. Köszönetünket ezúton is továbbítjuk dr. 
Pap Anikó főorvosnőnek és dr. Nagy Bertalan főor-
vos úrnak nagyon értékes, számunkra is érthető 
eladásaikért. Jönnek a visszajelzések, hogy sokat 
tanultunk. Külön megköszönjük Nagy Judit die-
tetikusunknak az igencsak minden kérdést átöle-
lő feladatlapok elkészítését.

Szívesen szervezem ezeket a napokat, ám ami 
nekem gondot jelent, hogy nagyon sok cukorbe-
teg él településünkön, ehhez képest nagyon ke-
vesen jönnek el. Ezúton is kérem berettyóújfalui 
sorstársaimat, ne maradjanak otthon, szeretettel 
és sok ismerettel várunk mindenkit. Családo-
kat is, hiszen ha egy érintett van a családban, az 
csak jó, ha a családtagok is tudják, mit kell ten-
ni egy-egy esetben. A sok értékes ismeret mellett 
szórakoztató programokat is tervezünk.

Kedves cukorbeteg sorstársaim, akik már rég-
óta klubot, egyesületet vezettek, hozzátok is szól-
nék. Hogyan csináljátok, hogy mindenki ott van?

Bíró Antalné Magdi
Tel.: (20) 221-9621

Hogyan igényeljünk vissza adónkból súlyos 
fogyatékosság esetén?

A 2009-es évről a 0953-as számú bevallásban kell 
számot adni az APEH felé az adóévben megszer-
zett jövedelmeinkről. A 0953-01-es lap 84. sorá-
ban kell a „súlyos fogyatékosság” esetén járó adó-
kedvezmények iránti igényünket jeleznünk. Az 
adókedvezmény igényléséhez szükséges egy orvo-
si igazolás a súlyos fogyatékosságról, valamint az 
adózási évben összevonás alá eső jövedelemmel 
kellett rendelkeznünk, mert a kedvezményt ki-
zárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő ma-
gánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső 
jövedelme utáni adóból.

Súlyosan fogyatékosnak az a személy tekinten-
dő az adózás szempontjából, aki a súlyos egész-
ségkárosodással összefüggő jogosultságról szóló 
jogszabályban meghatározott betegségben szen-
ved, vagy rokkantsági járadékban részesül. Az 
egészségkárosodás minősítése a 83/1987. (XII.27.) 
MT rendelet, a 15/1990. (IV.23.) SZEM rendelet, 
valamint a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendeletek 
alapján történik.

Az adót az adóév első napján érvényes havi mi-
nimálbér 5 százalékával lehet csökkenteni. 2009-
ben az év elején érvényes minimálbér 71 500 Ft 
volt, tehát havonta 3575 Ft-ot igényelhetünk visz-
sza súlyos fogyatékosság címén. Ez éves viszony-
latban 42 900 Ft-ot jelent. Az adókedvezményt 
azokra a hónapokra igénybe lehet venni, ame-
lyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig 
fennállt.

Fontos! Az orvosi igazolást nem kell a beval-
láshoz csatolni, hanem az adóbevallás saját pél-
dányával együtt meg kell őrizni, és egy esetleges 
adóellenőrzés alkalmával bemutatni az adóellen-
őrnek. A végleges fogyatékosságot csak egyszer 
kell igazolni, tehát ha erről már korábban kiadták 
az igazolást, akkor nem kell új igazolást kérni!

Az adókedvezmény érvényesítésének másik 
fontos feltétele, hogy az adólevonási joggal csak 
akkor tudunk élni, ha keletkezett adófizetési kö-
telezettségünk. Az adójóváírás mértéke függ a 
bevallott jövedelem nagyságától, épp ezért nem 
minden esetben lehet maradéktalanul érvényesí-
teni az adókedvezményt. Ennek oka abban kere-
sendő, hogy pl. a minimálbérrel bejelentett adózó 
a havi 71 500 forintos keresete után 12 870 forin-
tot adózik, azonban ebből 11 340 forint adójóvá-
írás keletkezik. Tehát mindösszesen havi 1530 fo-
rint adókedvezményre jogosult, amely kevesebb, 
mint a 3575 forintos maximum érték.

Kérjük, támogassa alapítványunkat 
személyi jövedelemadójának 1 százalékával!

Támogatásával nagymértékben hozzájárul a cu-
korbetegek oktatásának továbbfejlesztéséhez.
Az alapítvány fő tevékenységei: a Diabetes újság 
kiadása; páciensoktatási programok; orvos- és 
nővértovábbképzés; a cukorbetegség prevenci-
ója. Adószámunk: 19260192-2-19
Segítségét köszönjük!

az Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriuma
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A z Alapítvány a Cukorbetegekért újszerű ok-
tatási módszert kínál Önnek: Beszéljünk a cukorbe-
tegségről címmel. A veszprémi Diabétesz Centrum 
(vezető főorvos: dr. Vándorfi Győző) szakképzett 
munkatársai segítségével négy nap alatt, kiscso-
portos foglalkozásokon szerezhet megerőltető ta-
nulás nélkül a mindennapok során alkalmazható 
fontos és hasznos ismereteket. Közben minden 
kényelmet biztosító környezetben wellness szol-
gáltatások, mozgásprogramok biztosítják a nyu-
godt és pihentető légkört.

Helyszín: Veszprém Villa Medici Hotel****
Időtartam: négy nap (három éjszaka), vasárnaptól 
szerdáig
Időpontok:

2010. május 9.• 
2010. május 30.• 
2010. június 20.• 

Szolgáltatások:
4×2 órás kiscsoportos oktatóprogram,• 
teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora, kisétke-• 
zések),

egyénre szabott mozgásprogram,• 
ismerkedés a várossal,• 
korlátlan wellness lehetőség.• 

Ára:
2 ágyas elhelyezés esetén 67 200 Ft/fő• 
1 ágyas elhelyezés esetén 94 440 Ft/fő• 

Ebből az Alapítvány 20 százalékot átvállal, így 
a résztvevő által fizetendő:

2 ágyas elhelyezéssel 56 000 Ft/fő• 
1 ágyas elhelyezéssel 78 700 Ft/fő.• 

Az Alapítvány annak a cukorbeteg-egyesületnek, 
-klubnak vagy egyénnek, aki 10 fő 2-es típusú 
diabéteszes részvételét megszervezi, +1 fő rész-
vételi díját ajándékba adja.

Várjuk azokat a 2-es típusú cukorbetegeket és 
hozzátartozóikat, akik minőségi életet szeretné-
nek élni!

Ismerje meg a részleteket a www.diabetes.hu 
weboldalon, vagy kérjen tájékoztatatást Pintér Ber-
nadettől az alapitvanya.cukorbetegekert@upcmail.hu 
e-mail címen vagy a (70) 379-3630-as telefonszá-
mon.

Szeretné Ön irányítani 2-es típusú diabéteszét?

Kizárólagos 
magyarországi 
képviselet:  
Weltech Med Kft.

Tel/fax: 
(1) 219-5435, (1) 219-5436

E-mail: 
weltechmed@weltechmed.hu

Web: www.beurer.hu 

Válassza a 90 éves németországi gyár 
termékét, amely segít vércukorszintjét 

a legegyszerűbben, leggyorsabban, 
legkorszerűbben megmérni!

BEURER GL 40 
vércukorszintmérő
•  kicsi és könnyen használható
•  extra nagy kijelző
•  mérés a test különböző 

pontjain (AST)
•  448 adat tárolás idővel és 

dátummal
•  átlagérték számítása 7, 14, 21, 

28, 60 vagy 90 napra
•  ergonomikus szúróeszköz
•  szükséges vérmennyiség csak 

0,5 μl
•  6 másodperces mérésidő
•  kódmentes
•  hyperglycaemia és 

hypoglycaemia kijelzése
•  klinikailag tesztelt – igazolt 

tesztcsíkminőség
•  praktikus tárolódobozzal
•  otthoni használatra alkalmas

  m e d i c a l

Biciklitúra cukorbetegeknek, hozzátartozóiknak,
orvosoknak, nővéreknek és mindenkinek!

Balatonaliga – Balatonfüred – Szántód – Siófok – Balatonaliga
2010. június 11–12–13.

• Június 11-én délután érkezés a Club Aligába, vacsora és túramegbeszélés 
• Június 12-én reggeli után indulás Balatonkenese, Balatonalmádi érintésével Balatonfüredre; 
   szállás, vacsora és szabad program Balatonfüreden
• Június 13-án reggeli után indulás Tihany, Szántód, Siófok érintésével Balatonaligára

Túrával kapcsolatos bővebb információ:
Alapítvány a Cukorbetegekért

Pintér Bernadett
ügyfélkapcsolati menedzser

Tel.: 88/789-809, 70/379-3630
E-mail: alapitvanya.cukorbetegekert@upcmail.hu

M é d i a t á m o g a t ó k :  w w w . d i a b e t e s . h u ,  w w w . d i a b e t . h u
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A műsor négy fő betegségcsoporttal kapcso-
latban nyújt táplálkozási információkat:

gluténérzékeny,• 
laktózérzékeny,• 
fenilketonuriás és• 
diabéteszes• 

betegek számára ad praktikus tanácsokat és mu-
tat be hasznos, egészséges recepteket.

Megmutatjuk, hogy a speciális étrend nem fel-
tétlenül jelent rosszabb minőségű, alacsonyabb 
értékű táplálkozást. Sőt, helyes alapanyag-válasz-
tással és jól kitalált receptekkel akár magasabb 
értékű is lehet.

Epizódonként az adott diétában valamilyen 
szempontból jelentős alapanyaggal, alapanyag-

csoporttal foglalkozunk. A műsorban a TV Pap-
rika séfje, Serényi Zsolt közreműködésével két die-
tetikus szakember – Kiss Erika és Herczeg Szilvia 
– segít megismerni a különböző diéták alapel-
veit, felhívja a figyelmet az alapanyagok fontos-
ságára, ezek helyes kiválasztására. Kiderül, mire 
kell figyelni vásárláskor, hogy lehet kihagyni az 
egyébként megszokott étrendből, hagyományos 
fogásokból az allergiát vagy betegséget okozó ösz-
szetevőket.

A sorozat tematikai 
felosztása
Nyolc részben foglalkozunk a gluténmentes diéta 
kritikus pontjaival: kenyér, péksütemény, tészta-
ételek, édességek, gyorsan készíthető, praktikus 
ételek.

Érintjük az egyéb diétás szempontokat, mint 
pl. laktózérzékenység, tápanyagpótlás, roborálás.

Két részben jelenik meg a kevésbé ismert fe-
hérjeszegény diéta, ennek kapcsán beszélünk a 
fenilketonuriáról és más veleszületett anyagcse-
re-betegségekről, egyéb alacsony fehérjebevitelt 
igénylő állapotokról: máj, vesebetegség, allergia.

Az utolsó 5 részben a magyar lakosság közel 
8 százalékát érintő cukorbetegség kerül a közép-
pontba, hangsúlyt fektetve az újabb fogalmakra, 
táplálkozási alapelvekre és a betegedukáció fon-
tosságára.

A műsor sugárzását a TV Paprika televízió 2010. 
május 31-én kezdi meg, hétfőtől péntekig min-
den nap 12:45-kor, ismétlés: 20:45-kor. A műsor 
három hét elteltével egy hét szünet után ismét 
adásba kerül, ugyanabban az idősávban, de egy 
órával korábban. A műsor harmadik sugárzására 
a sorozat befejezését követően pár héttel a reg-
geli órákban kerül sor. Ekkor egy héten keresz-
tül három epizódot adnak le egymás után, azonos 
idősávbeli ismétléssel, majd ősszel még két alka-
lommal levetítik.

Diéta A-tól Z-ig
A DiétABC táplálékallergiásokat, gluténérzékenyeket, cukorbetegeket kiszolgáló szaküzlet. Működé-
sünk során gyakran találkozunk a diétával kapcsolatos praktikus, gyakorlati kérdésekkel, illetve sok 
esetben tájékozatlansággal. A TV Paprika Zrt-vel közösen egy 15 epizódból álló, epizódonként 12 perc 
hosszúságú, gasztronómiai sorozatot készítettünk Diéta A-tól Z-ig címmel. A műsor előreláthatólag 
2010. május 31-én kerül adásba először, melynek epizódjaiból epizódonként 5 perces részlet ingyene-
sen hozzáférhető, lehívható lesz a www.dietabc.hu weboldal látogatói számára 2012. december 31-ig.

www.neera.hu

Természetes 
édes í tő s ze r

100%
C u k o r  h e l y e t t

Hogy ami édes, az egészséges is legyen!

magas rosttartalmú 
kaktuszpor

Nopal

Próbálja
ki Ön is!

Kérje díjtalan xilit minta-
csomagunkat. Küldjön emailt 
a neera@madalbal.hu-ra 
“Xilit mintacsomag” jeligével.

További információ: neera@madalbal.hu, Tel: (1) 297-1626, (30) 202-4910
Keresse a bioboltokban vagy rendelje meg webáruházunkból.
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A kampány célja, hogy felhívja a diabétesz-
gondozásban részt vevő valamennyi érintett fi-
gyelmét a cukorbetegség megértésére és a kocká-
zat csökkentésének fontosságára. A cukorbetegek 
számára ez üzenet az edukáció fontosságáról, a 
kormányoknak felhívás, hogy hatékony stratégi-
ákat és irányelveket léptessenek hatályba annak 

érdekében, hogy megelőzzék és kezeljék a cukor-
betegséget, az egészségügyi szakembereket arra 
ösztönzi, hogy fejlesszék ismereteiket és alkalmaz-
zák a gyakorlatban a bizonyítékokon alapuló új 
kezelési irányelveket. A társadalom valamennyi 
tagja számára pedig lehetőség, hogy megismerjék 
a cukorbetegség súlyos következményeit, és meg-
tanulják, hogyan előzhető meg vagy késleltethető 
a cukorbetegség és annak szövődményei. A kam-
pány legfontosabb üzenetei:

Ismerje fel a cukorbetegség kockázati ténye-• 
zőit és a figyelmeztető jeleket!
Tudjon meg többet a cukorbetegségről, és • 
hogy kihez fordulhat!
Tudjon meg többet cukorbetegsége gondo-• 
zásáról, és csökkentse a kockázatot!

A program célja: Korszerű, szakmai alapokon 
nyugvó páciensoktatási lehetőség nyújtása felnőtt 
cukorbetegeknek és közösségeiknek.

A program bevezetése: Az IDF felhívása alap-
ján az „Alapítvány a cukorbetegekért” a Magyar 
Diabetes Társaság (MDT) szakmai támogatásával 
kétéves páciensoktatási lehetőséget kínál az or-
szág cukorbetegeinek és szervezeteiknek. A prog-

ramot a Magyar Diabetes Társaság XX. Jubileumi 
Kongresszusa előtti Civil Fórumon mutatták be.

Hiteles tudnivalók: A szakmai programban az 
MDT betegoktatásban jártas szakemberei tarta-
nak rövid előadásokat, amelyek rögzített változa-
ta és a hozzájuk tartozó ábrák honlapunkon fo-
lyamatosan elérhetők. Az előadások szerkesztett 
változatai a Diabetes betegtájékoztató lapban is 
megjelennek. Minden előadáshoz rövid teszt is 
tartozik, amit akár az interneten, akár a Diabe-
tes lapban lehetőség van kitölteni. A vállalkozó 
kedvűek a teszteken keresztül lemérhetik, hogy 
mennyire sikerült megérteniük, feldolgozniuk az 
adott témát.

Játékos tudás: Az oktatáshoz, illetve a tesztek-
hez kapcsolódóan játékot hirdetünk egyéni és 
csoportos (klubok, egyesületek) részvételi lehe-
tőséggel. Mindkét kategóriában az év folyamán 
a legjobb eredményt elérők értékes jutalomban 
részesülnek. A fődíj mindkét kategória számára 
egy hordozható számítógép. A tesztek értékelését 
az MDT részéről felkért szakmai bizottság végzi. 

Díjazásban csak az összes tesztet kitöltők részesül-
hetnek. Az eredményhirdetésre 2011 tavaszán, a 
Dunántúli Diabetes Hétvége keretében kerül sor.

Bővebb információk a http://www.diabetes.hu/oktatas/ weboldalon.

A Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) határozata szerint a 2009–2013-as idő-
szakban a Diabétesz Világnap témája a diabéteszoktatás és a megelőzés.

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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A megelőzés 
lehetőségei 1-es típusú 
cukorbetegségben
Az 1-es típusú cukorbetegséget régebben fiatalko-
ri diabétesznek nevezték, mivel elsősorban 35–40 
éves kor alatt jelentkezik. Ma már tudjuk, hogy 
a cukorbetegségnek ez a formája bármely élet-
korban előfordulhat, de továbbra is gyakoribb a 
fiatalkori kezdet.

A betegséget az okozza, hogy a rosszul műkö-
dő immunrendszer elpusztítja a hasnyálmirigy 
inzulintermelő szigetsejtjeit, ennek következté-
ben előbb-utóbb teljes inzulinhiány alakul ki. A 
szigetsejtek ellen termelődő „lövedékek” (ellen-
anyagok) a betegek vérében kimutathatók. A be-
tegség genetikailag fogékony egyénekben alakul 
ki provokáló környezeti tényezők hatására.

A szervezet védekező rendszerét megzavaró 
környezeti tényezők között bizonyos vírusfertő-
zések (mumpsz, a magzati életben elszenvedett 
rózsahimlő-fertőzés, Coxsackie B vírusinfekció), 
illetve a korai tehéntejes táplálás említhető. A ví-
rusok szerepét hangsúlyozza, hogy ez a betegség 
többször kezdődik az őszi-téli hónapokban, ami-
kor gyakoribbak a vírusfertőzések. A mumpsz és 
a rózsahimlő ellen védőoltást vezettek be, de az 
újonnan felfedezett 1-es típusú betegek körében 

gyakorta kimutatható Coxsackie B fertőzés meg-
előzése nem megoldott.

Számos országban összefüggést találtak a korai 
tehéntejes táplálás és a később kibontakozó 1-es tí-
pusú cukorbetegség között. Feltételezik, hogy a te-
héntej egyik fehérjéje mint idegen anyag aktiválja 
az immunrendszert, de a megjelenő ellenanyagok 
nem csak a folyamatot elindító tehéntej-fehérjé-
hez kapcsolódnak, hanem az inzulintermelő szi-
getsejtekhez is, azok károsodását okozva. A fentiek 
alapján a megelőzés eszköze egyértelmű: egyéves 
korig a tehéntejes táplálás kerülendő, anyatejes 
táplálás javasolt minél tovább.

Az inzulintermelő szigetsejtek ellen irányuló 
ellenanyagok (a szervezet védekező rendszerének 
lövedékei) segítik a betegség kora felismerését, 
de mind a mai napig nem sikerült olyan kezelést 
kidolgozni, amely az immunrendszer működésé-
ben kialakult zavart korrigálni tudná.

A 2-es típusú 
cukorbetegség 
megelőzésének lehetőségei
A 2-es típusú cukorbetegséget régebben időskori 
diabétesznek nevezték, mivel általában idősebb 
korban (40–45 év felett) diagnosztizálják. A moz-

gásszegény életmód terjedésével 
a korhatár lefelé tolódik, akár 
gyermek-, illetve serdülőkorban 
megjelenhet. A betegség családi 
halmozódása örökletes tényezők 
jelentőségére utal, a genetikai 
háttér azonban nem ad választ a 
2-es típusú cukorbetegség utób-
bi évtizedekben tapasztalt jár-
ványszerű terjedésére.

A 2-es típusú diabétesz elő-
retörése, népbetegséggé válása 
elsősorban a megváltozott élet-
módunkból fakad. Egyre keve-

A cukorbetegség megelőzése

A cukorbetegség összetett betegség, a magas vércukorértékek hátterében nagyon különböző kórfolya-
matok állhatnak. Két fő típusa mellett (1-es és a 2-es típus) külön csoportba sorolják a terhesség alatt 
felismert cukorbetegséget, illetve vannak ritkábban előforduló, speciális diabétesz-típusok. A megelő-
zés lehetőségei attól függenek, hogy a cukorbetegség melyik típusával állunk szemben.

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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sebbet mozgunk, mindenhová autóval járunk, 
az épületekben liftek, mozgólépcsők üzemelnek, 
egyre több időt töltünk a tv és a számítógép előtt, 
számos technikai berendezés teszi könnyebbé 
életünket. A gyermekek mozgása is jelentősen 
csökkent, sportolás, szabadtéri játék helyett tele-
víziózás, videózás, számítógépezés köti le érdek-
lődésüket. Nem csoda, hogy ez a betegség egyre 
fiatalabb korban jelenik meg.

Életmódunk másik kedvezőtlen megváltozása a 
táplálkozás. A munkába rohanó ember nem reg-
gelizik, az ebédet pár perc alatt letudja a legkö-
zelebbi gyorsétteremben vagy üzemi étkezdében, 
lefekvés előtt pedig teleeszi magát. Táplálkozá-
sunkban a rostszegény, kalóriadús, konyhatech-
nikailag magasan feldolgozott élelmiszerek váltak 
uralkodóvá. A chipsek, édességek, magas cukor-
tartamú üdítőitalok fogyasztása óriási kalória-
többlet bevitelével jár.

A mozgásszegény életmód és az energiadús 
táplálkozás elhízáshoz vezet. A hasüregben, a bél-
fodor környezetében felszaporodó zsírszövet az 
oka az inzulinhatás csökkenésének, a 2-es típusú 
cukorbetegség kialakulásának. A 2-es típusú dia-
bétesz az esetek zömében nem önállóan jelentke-
zik, hanem a metabolikus szindrómának nevezett 
komplex anyagcserezavar részeként. A metabo-
likus szindrómára utaló eltérések a következők: 
megnövekedett haskörfogat (férfiban 94, nőben 
80 cm felett), vérzsíreltérések (emelkedett trigli-
cerid, csökkent HDL-koleszterin), magas vérnyo-
más (130/85 hgmm felett), emelkedett éhgyomri 
vércukorszint (5,6 mmol/l feletti).

A veszélyeztetettek kiszűrése

A felsorolt eltéréseket tudatosan keresve a meta-
bolikus szindrómát még azelőtt diagnosztizálhat-
juk, mielőtt a cukorbetegség kialakul, ez lehető-
séget ad a veszélyeztetett egyének kiszűrésére. A 
cukorbetegség iránt fogékony egyének felkuta-
tása háziorvosi szinten megszervezett, kérdőíves 
módszeren alapuló szűrővizsgálatokkal történhet. 
Az alábbi kérdésekre adott válaszok alapján a ve-
szélyeztetett egyének azonosítása nem okoz ne-
hézséget:

Hasi elhízás (haskörfogatmérés)• 
Magas vérnyomás vagy szív- és érrendszeri • 
betegség a kórelőzményben
A cukorbetegség családi halmozódása• 
45 év feletti életkor• 
Mozgásszegény életmód• 
Terhességi cukorbetegség vagy 4000 gramm • 
feletti magzat szülése
Bizonyos gyógyszerek (pl. mellékvesehor-• 
mon-készítmény, szteroid) tartós szedése

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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A kérdőíves módszerrel kiszűrt, nagy kockázat-
tal rendelkező személyek esetében laboratóriumi 
vizsgálatok szükségesek; első lépésben éhgyomri 
vércukormérés, a határérték-tartományban moz-
gó (6,0–6,9 mmol/l között) vércukor esetén pedig 
terheléses vércukorvizsgálat elvégzése javallt. A 
szűrővizsgálatokkal felismerhetjük a cukorbeteg-
ség „előszobájában” lévő betegeket, de nem ritka-
ság, hogy korábban még fel nem fedezett cukor-
betegséget diagnosztizálunk. Az előbbi esetben 
a megelőzés, az utóbbiban a megfelelő kezelés 
a feladat. Sajnos a kérdőíves módszeren alapuló 
szűrés hazánkban még nem elterjedt, gyakrabban 
látjuk a bevásárlóközpontokban, gyógyszertárak-
ban megszervezett, ujjbegyes vércukormérésen 
alapuló szűrést, ami nem eléggé hatékony.

Mit tehet az érintett?

Ha megértjük, és elfogadjuk, hogy a 2-es típusú 
cukorbetegség kialakulása helytelen életmódunk-
ból fakad, akkor nyilvánvaló, hogy a megelőzés 
legfontosabb eszköze az egészséges életmód hely-
reállítása. A testsúly normalizálása alapvető fel-
adat, ennek eszköze a fizikai aktivitás fokozása, 
illetve a kalóriaszegény étrend.

A fogyás érdekében a túlsúlyos egyén heti 2-3 
alkalommal sétáljon, kocogjon, biciklizzen, úsz-
szon (ki mit szeret) 15–20 percet, ha az erőnlét 
javul, akkor a testmozgás időtartama 30–40 perc-
re kitolható. Fontos, hogy a mozgás rendszeres 
legyen, egy-két hetes felbuzdulásnak nincs ered-
ménye.

Az elhízás elleni küzdelem másik fontos eszkö-
ze a diéta, amelynek összeállításában kérjük szak-
ember segítségét. Ha az elfogyasztott napi kaló-
riamennyiség kevesebb, mint a szervezet igénye, 

akkor hosszabb távon a fogyás garantálható. Heti 
0,5–1 kg testsúlycsökkenés elegendő.

Az életmódváltás mellett több gyógyszerről be-
bizonyosodott, hogy a cukorbetegséget megelőző 
anyagcsere-állapotban képesek csökkenteni a 2-es 
típusú diabétesz kialakulásának kockázatát. Fon-
tos azonban tudnunk, hogy az életmódváltás va-
lamennyi gyógyszernél hatékonyabb. Az USA-ban 
egy nagyon tanulságos klinikai vizsgálatot (Dia-
betes Prevention Program) végeztek 3200 olyan 
egyén közreműködésével, akik még nem voltak 
cukorbetegek, de terheléses vércukorvizsgálatuk 
már kóros eredményt mutatott. A vizsgált egyé-
nek egyik csoportját intenzív életstílus-váltás-
ra bírták (diéta + személyi tréner által előírt és 
szigorúan behajtott edzésprogram), egy másik 

csoportjuk vércukorcsökkentő 
gyógyszert (metformin) kapott, 
a többiek speciális kezelésben 
nem részesültek (ez utóbbi kont-
rollcsoporthoz viszonyították a 
változásokat). Ebben a közel 3 
évig tartó tanulmányban az élet-
módváltozás 58 százalékkal csök-
kentette az újonnan megjelenő 
cukorbetegség kockázatát, ezzel 
szemben a gyógyszeres kezelés-
ben részesülők körében csak 31 
százalékos rizikócsökkenést tud-
tak elkönyvelni.

Egy finnországi vizsgálatban 
az intenzív testedzés hosszabb 
távú (6 év) hatását tanulmányoz-
ták, de nem csak a diabétesz 
„előszobájában” állókra fókuszál-
tak, hanem kiterjesztették a vizs-

gálatot 2-es típusú cukorbetegekre is. Az találták, 
hogy a terheléses vércukorvizsgálattal kiszűrt, de 
még nem diabéteszes egyének 2/3-ában a szén-
hidrát-anyagcsere normalizálódott, a cukorbete-
gek csoportjában pedig az esetek körülbelül fe-
lében a diabétesz visszafejlődését észlelték. Ez a 
tanulmány azt bizonyítja, hogy évekig tartó in-
tenzív testedzéssel, életmódváltással még a cukor-
betegségből is lehet visszaút.

Összegezve
Az 1-es típusú diabétesz megelőzésére egyelőre 
nincs hatékony eszközünk, a 2-es típusú cukorbe-
tegség viszont megelőzhető, ha szakítunk korunk 
mozgásszegény életmódjával, küzdünk a túlsúly 
ellen és egészségesen táplálkozunk.

 
Dr. Bakó Barnabás

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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Inzulinkezelés 2-es típusú cukorbetegségben
Cél a szövődmények megelőzése

A világszerte járványszerűen terjedő, részben a helytelen életmóddal, részben örökletes tényezőkkel 
magyarázható 2-es típusú cukorbetegség diétával, mozgással, testsúlycsökkentéssel és tablettákkal 
sokáig jól kezelhető; mivel itt nem inzulinhiányról, hanem főleg az inzulinhatás csökkenéséről, inzulin-
rezisztenciáról van szó. Emellett azért már a kezdeti stádiumban is megfigyelhető inzulin-elválasztási 
zavar. Mindenkinél előfordulhatnak olyan „stresszhelyzetek”, amelyek átmenti jelentős vércukor-emel-
kedéssel járhatnak és rövid időre inzulinkezelést kell alkalmazni. Az évek múlásával a betegek egy ré-
szében a tablettás kezelés már nem eléggé hatékony, a hasnyálmirigy inzulintermelése kimerül, és a 
normális vércukorszint biztosítása érdekében végleges inzulinkezelés bevezetése válik szükségessé.

Átmeneti inzulinkezelés
A 2-es típusú cukorbetegség felfedezésekor gyak-
ran előfordul az, hogy a vércukor igen magas, és 
úgy tűnik, hogy a beteg nem reagál a diétára és 
a tablettás kezelésre. Ezt nevezzük glukóztoxici-
tásnak, magyarra fordítva talán „cukormérgező-
dés” lehetne a legjobb kifejezés erre az állapotra. 
Ilyenkor a tartósan magas vércukor leblokkolja 
a hasnyálmirigyet és meggátolja a saját inzulin 
termelődését. Ha ebben az esetben, néhány na-
pig, maximum néhány hétig inzulinkezelést kap 
a beteg, normalizálódik a vércukorszintje, a has-
nyálmirigy „magához tér”, reagálni kezd a tablet-
tákra. A későbbiekben az inzulin elhagyható, és 
megfelelő életmód és tablettás kezelés mellett a 
beteg hosszú évekig egyensúlyban lehet.

Súlyosabb fertőzések, például tüdőgyulladás ki-
alakulásakor, a korábban tablettával jól beállított 
beteg vércukorszintje emelkedik. Az emelkedő 
vércukor pedig hátráltatja a fertőzés gyógyulását, 
ami további vércukor-emelkedést von 
maga után. A mielőbbi gyógyulás ér-
dekében ilyenkor is inzulinkezelést kell 
bevezetni. Ha a vércukor-emelkedést ki-
váltó betegség elmúlt, a korábbi tablettás 
kezelési módra vissza lehet térni.

Ha tablettával kezelt cukorbetegnél 
nagyobb műtétet terveznek, akkor is 
átmenetileg inzulinra állítják. A műtéti 
stressz ugyanis előre kiszámíthatóan je-
lentősen emeli a vércukorértéket. Inzu-
linkezeléssel ez jól kivédhető. A normális 
vércukor csökkenti a műtéti szövődmé-
nyeket, segíti a sebgyógyulást, tehát az 
inzulinadást minimum a teljes sebgyó-
gyulásig kell folytatni.

Van néhány olyan egyéb betegségek-
ben alkalmazott gyógyszer, például az 

igen erős gyulladáscsökkentő szintetikus mellék-
vesekéreg-hormonok (szteroidok), amelyek alkal-
mazása átmeneti inzulinkezelést igénylő jelentős 
vércukor-emelkedéssel járhat.

A terhességet tervező, korábban egyébként tab-
lettával jól egyensúlyban lévő 2-es típusú cukor-
beteg nőket mindig intenzív inzulinkezelésre kell 
állítani, és ezt a kezelési módot a terhesség után is 
folytatni kell, amíg a kismama szoptat. Egyrészt, 
mert nincs olyan tablettánk, amelyről bizonyított 
lenne, hogy terhességben biztonságosan adható, 
másrészt, mert terhesség alatt teljesen normális 
vércukorértéket kell biztosítani a magzat és az 
anya védelmében.

Végleges inzulinkezelés
Inzulinkezelést akkor vezetünk be véglegesen 
2-es típusú cukorbetegeinknél, amikor korrekt 
diéta, megfelelő életmód és többféle tabletta adá-
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sa mellett sem biztosítható a jó szénhidrát-anyag-
csere. Vagyis, ha a vércukorátlagot mutató HbA1c 
ismételten 7-7,5 százalék feletti, és a betegnek 
nincsenek már diétás vagy életmódi tartalékai. 
Hangsúlyoznám, az inzulin nem a diéta helyett 
van! Az inzulin, szemben az 1-es típussal, nem a 
beteg életben tartásához, hanem a hosszú távú 
jobb szénhidrát-anyagcsere eléréséhez, vagyis a 
szövődmények megelőzéséhez szükséges.

„Mindent megteszek! Csak inzulint ne!”– 
mondják sokszor a betegek. Ha tényleg mindent 
megtett a beteg, de még mindig magasabbak a 
vércukorértékei, a megfelelő időben elkezdett in-
zulinkezelés hosszú távon a legjobb megoldás a 
szövődmények elkerülésére.

Bevezető inzulinkezelési formák

Ha tablettás kezelés mellett rendszeresen csak a 
reggeli vércukor magasabb, akkor átmenetileg 
megkísérelhető, a korábbi tabletták megtartása 
mellett, az este, egy alkalommal adott hagyomá-
nyos közepes vagy hosszú hatású analóg (bázis) 
inzulin adása. Ez a kezelési mód blokkolja a máj 
éjszakai cukortermelését, normalizálja az éhomi 
vércukrot. A hagyományos közepes hatású inzu-
lin jelenleg térítésmentesen rendelhető, míg a 

hosszú hatású analóg inzulinokért 50 százalékos 
térítési díjat kell fizetni.

Mindkét fajta inzulin beadása nagyon egyszerű 
a hozzávaló tollak segítségével. Az esti bázisinzu-
lin önmagában általában csak rövid távon haté-
kony, tehát többnyire ideiglenes megoldást jelent. 
Előbb-utóbb szükség van valamelyik komplett ke-
zelési forma bevezetésére.

Jóval ritkább eset az, hogy tablettás kezelés 
mellett rendszeresen csak az étkezés utáni vér-
cukor a magasabb és a reggeli vércukor teljesen 
normális. Ilyenkor a főétkezés előtti gyors hatású 
inzulinadás lehet az átmeneti megoldás.

Keverék inzulinok naponta kétszer vagy 
háromszor

Akiknek fix napirendje van és fizikai aktivitá-
sa is nagyjából minden nap egyforma, azoknak 
ajánlható a naponta kétszeri hagyományos keve-
rék inzulinnal való kezelés. A hagyományos ke-
verék inzulinok 15–50 százalék gyors hatású és 
85–50 százalék közepes hatású (NPH) inzulint 
tartalmaznak. Az így kezelt betegeknek napjában 
ötször-hatszor meghatározott időpontban kell ét-
kezniük, és ilyenkor mindig egy meghatározott 
szénhidrát-mennyiséget kell elfogyasztaniuk. 
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Gyakori, hogy keverék inzulin napi kétszeri adá-
sa mellett az ebéd utáni vércukorértékek maga-
sabbak, ilyenkor jön szóba a napi háromszori, a 
főétkezések előtt adott, analóg keverék inzulin 
adása. Az analóg keverékekben ultragyors hatású 
inzulin van a közepes hatású bázis mellett, ezért 
az inzulinbeadás után azonnal lehet étkezni és ál-
talában napi háromszori étkezés elegendő.

Intenzív inzulinkezelési formák

Ha végleges inzulinkezelésben gondolkodunk, 
és arra biztosan szükség van, 2-es típusban is a 
legmegfelelőbb az úgynevezett intenzív inzulin-
kezelés. Ez naponta háromszor, a főétkezés előtti 
gyors vagy ultragyors, valamint este egyszer kö-
zepes vagy hosszú hatású inzulin adását jelenti. 
Ez a kezelési mód hasonlít legjobban a szervezet 
saját inzulinelválasztásához, csak kicsit megfordul 
a sorrend.

Az egészséges szervezet az étkezés után inzulint 
termel, a cukorbeteg pedig tudja, hogy étkezni 
fog, és gyors hatású inzulint ad főétkezés előtt 
a vércukor-emelkedés megakadályozására. A le-
fekvés előtt adott bázisinzulin a szervezet éjszakai 
folyamatos inzulinelválasztását pótolja és meggá-
tolja az éjszakai, reggeli vércukor-emelkedést. A 

négyszeri szúrás soknak tűnhet, de higgyék el, 
hogy ez a módszer az, amely a betegnek a legna-
gyobb szabadságot adja, és emellett ezzel érhető 
el a legjobb vércukorérték is tartósan.

A jól képzett cukorbeteg bizonyos határok kö-
zött változtathatja a főétkezések időpontját és 
dönthet az étkezés előtt beadott gyors hatású in-
zulin mennyiségéről az étkezés szénhidráttartal-
mának, a tervezett fizikai aktivitásának figyelem-
bevételével. Intenzív inzulinkezelés bevezetése 
után a tabletták többsége elhagyható. Azonban, 
hacsak nincs ellenjavallata, 2-es típusban az inzu-
lin mellett a metformin-tabletta szedése élethosz-
sziglan folytatandó. Miért van szükség az inzulin-
kezelés mellett még a metforminra is? Mert segíti 
a maradék saját inzulin hatását, tehát kevesebb 
inzulin adása szükséges. Emellett a metforminról 
kimutatott, hogy csökkenti a 2-es típusú diabé-
teszben gyakran előforduló szív- és érrendszeri 
betegségek gyakoriságát, és talán a daganatos 
megbetegedésre való hajlamot is. Háromszori 
vagy ötszöri étkezés? Hagyományos vagy analóg 
inzulin? Ezeket mindig egyénileg kell eldönteni, 
figyelembe véve a beteg életmódját, napirendjét, 
fizikai aktivitását és testsúlyát.

Dr. Strényer Ferenc
belgyógyász, kardiológus főorvos
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MEDIFLEUR
lábkrém
cukorbetegek részére

A  MEDIFLEUR lábkrém - klinikai tesztekkel bizonyítottan - 
hatékony segítséget nyújt a cukorbetegek mindennapos 
lábápolásában.

A gyulladást csökkentő, hámképző, sejtek megújulását elősegítő 
hatóanyagokat tartalmazó gyógynövény-együttes, a kifejezetten 
sebgyógyító hatású Medilan (lanolin), az A, E, F vitaminok, 
valamint a gombásodás elleni hatóanyag elősegítik a száraz, 
repedezett bőr szakszerű ápolását, 
a kórokozók távoltartását és a gyulladás csökkentését.

A MEDIFLEUR lábkrém használatának hatékonyságát az elégedett, 
a cukorbetegség szövődményeként esetlegesen kialakuló 
súlyosabb következményektől megmentett felhasználók több 
tízezerre rúgó népes tábora bizonyítja, csaknem 20 éve.

A diabeteses láb szakszerű ápolására 100ml

Termékeinket keresse a patikákban és gyógynövény szaküzletekben.

Amennyiben bővebb információra van szüksége, vagy termékeinket 

on-line szeretné megvásárolni, keresse fel weboldalunkat.

www.sun eur.hu
www.medi eur.hu
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A Novo Nordisk által több éve működtetett 
Changing Diabetes kampány az emberek cu-
korbetegséggel és annak kezelésével kapcsolatos 
gondolkodását igyekszik megváltoztatni. A cég 
hitvallása szerint ez a változásra és megváltozta-
tásra való törekvés viszi előre a világot. A Novo 
Nordisk bebizonyította, hogy a nyilvánosság fi-
gyelmének felhívása, az oktatás és a korszerűbb 
kezelési módszerek segítségével az emberek fel-
ruházhatók a kellő információval és bátorsággal, 
hogy változtassanak állapotukon. A cég kezdemé-
nyezése és programjai ugyancsak sok változást 
idéztek elő a diabétesz világában.

Évente több millió új diabéteszest diagnosztizál-
nak világszerte, így radikális és azonnali lépésekre 
van szükség. A dolgok történhetnek másként is, 
megfelelő tudás birtokában pedig kötelességünk 
is tenni valamit – olvasható a Changing Diabetes 
program ismertetőjében. Legyen szó kutatólabo-
rokról, orvosi rendelőkről vagy osztálytermekről, 
a cukorbetegek ellátásában világvezető cég kitart 
küldetése mellett, és küzd a diabétesz járványsze-
rű terjedése ellen.

A cég 80 éve inzulingyártással foglalkozik, így 
minden erőfeszítése arra irányul, hogy megvál-
toztassa a cukorbetegek világát és a cukorbeteg-
ség lefolyását. Az inzulingyártó szakemberei fo-
lyamatosan fejlesztik a rendelkezésre álló kezelési 
lehetőségeket, ezáltal segítenek a cukorbetegek-
nek a lehető legjobb életminőség, a minél egész-
ségesebb életmód elérésében.

A változásoknak persze elsősorban belülről kell 
jönniük. A Novo Nordisk ezért a nem diabéte-
szesek szemléletén is igyekszik változtatni. Ennek 
remek eszköze a Diabetes Freeze című rövidfilm.

A freeze szó magyarul fagyasztást jelent. Ez 
elsősorban egy, a filmművészetben használt ki-
fejezés, amely a filmkocka kimerevítését jelenti. 
A film készítője ezzel megtöri a mozgásillúziót 
és drámai hatást vált ki – olvasható Bódy Gábor 
Filmiskola című könyvében. A Diabetes Freeze- 
ben ún. „mozgó” állóképeket látunk. Diabéte-
szeseket, akik nem változtatnak sem helyet, sem 
helyzetet, ám halljuk gondolataikat. Míg a cukor-
betegek mozdulatlanul állnak, körülöttük folyik 
az élet, a külvilág folyamatosan változik.

– Mindig is kilógtam a sorból. Az emberek 
megállnak, megbámulnak. De én olyasmitől ér-
zem magam másnak, amit a kívülállók nem lát-

hatnak – gondolja magában egy bicikliző punk. 
Egy forgalmas út közepén áll, autók tülkölnek, 
New York-i taxik kerülgetik és japán turisták fo-
tózzák mint egyfajta látványosságot.

A következő filmkockákon copfos ázsiai kislányt 
látunk, aki egy pagodák által körülvett téren pró-
bálja elkapni labdáját.

– Néhány gyerek másnak tart, pedig csak kü-
lönleges vagyok. Megtanulok együtt élni az élet 
dolgaival, például megtanulom bekötni a cipőmet 
– mondja.

Egy boksz-ringben afroamerikai nő edz. Sze-
rinte nem fontos a származás. Mindig hitt abban, 
hogy ha jó kondícióban tartja magát, akkor egész-
ségét is megőrzi. Egy kutyáját sétáltató idős úr 
épp a kalapja után nyúl, amit elfújt a szél. Kora 
ellenére még rengeteg álma van, célok, amelye-
ket szeretne elérni.

Egy pincérnőt csodálkozva bámulnak kollégái 
és a kávézó vendégei.

– Amikor elmesélem az embereknek, mindig 
meglepődnek. De nem érthetik, hogy milyen ér-
zés ez nekem.

Egy autószerelő óriási motort tart a kezében. 
Munkatársai kikerülik, folytatják a szerelést, mi-
közben ő bevallja: nagy teher a családja számára, 
néha aggódik is. Nem mondja, csak sejthetjük, 
hogy a terhet a betegség jelenti.

Egy földműves épp szénát szór kecskéinek, 
majd két afrikai nőt látunk. Egy poros út mellett 
állnak, egyikük fején kosár, a másik a távolba mu-
tat, s közben a földműves gondolatait halljuk:

– Csak mert nem látszik, és nem érintheted 
meg az ujjaiddal, még nem jelenti azt, hogy tu-
domást sem kell venni róla. Olyasmi ez, ami egy-
re több embert érint. Annyi életet követel, mint 
a HIV vagy az AIDS, és 20 éven belül akár 380 
millió embert is érinthet – mondja, majd meg-
fogalmazza a film üzenetét: ha csak egy percre 
is megállíthatnánk az embereket, hogy elgondol-
kozzanak a cukorbetegségen, a világ leggyorsab-
ban terjedő betegségén, azzal sok dolgot megvál-
toztathatnánk és életeket menthetnénk meg.

Keressenek rá Önök is az Interneten a Diabetes 
Freeze címre, tekintsék meg a filmet, és küldjék 
tovább ismerőseiknek. Ha mindenki csak egy perc-
re elgondolkozik a diabéteszen és annak kezelésén, 
rengeteg dolog változhat mindannyiunk életében.

József Attila

Changing Diabetes
Állóképek és gondolatok a cukorbetegségről
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Négyévesen (1952-ben), boldogan vittem 
haza az óvodából a cseresznyét, amit az óvoda 
kertjében szedtünk. Örömömben anyámék nem 
osztoztak, mert a cseresznye éretlen volt. Gyü-
mölcsszedés közben jól beettem belőle, néhány 
nap múlva megbetegedtem. Csiba doktor bácsi 
– aki a szomszédos falvakkal együtt a mi falunk 
felnőtt és gyermek betegeit is ellátta – azonnal 
laborba küldött. Kiderült, hogy fertőző májgyul-
ladásom van. Azonnal a soproni kórház fertőző 
osztályára utaltak. Halványan annyira emlék-
szem, hogy ketten voltunk egy bezárt „üvegkalit-
kában” és az ápolón kívül senki sem jöhetett be 
oda. Rengeteget sírtam. Hat hét után engedtek 
haza, úgy tűnt, minden rendben van.

Pár hónap elteltével furcsa tüneteim lettek. 
Nem volt étvágyam, rengeteg vizet ittam, sokat 
pisiltem, és elkezdtem fogyni. A körzeti orvos az 
elmesélt tünetek alapján cukorbetegségre gyana-
kodott. Csornán, a laborvizsgálat után szüleim-
mel tudatták, hogy gyermekük cukorbeteg lett.

Gyermekévek
Falusi gyermekként „fehér hollónak” tekintet-
tek. Az akkori felfogás szerint nekem semmit sem 
szabadott, amit a többi gyereknek igen. Az inzu-
lin beszerzése is nagyon bonyolult volt. Ahhoz, 
hogy megkaphassam a havi szükséges mennyisé-
gemet, az inzulin-nyilvántartó kartonomat el kel-
lett küldenünk Sopronba, majd az ottani nyilván-
tartó küldte meg első időben az inzulint, később 
ugyanígy a receptet.

A gyakori hiányzások az iskolából szerencsém-
re a tanulásban nem okoztak gondot. Így az álta-
lános iskolát jó eredménnyel végeztem. Pedig, jaj 
de sokszor voltam olyan rosszul – általában, mert 
kevés tízórait ettem –, hogy a tanító néni nem bírt 
velem. Mint a legtöbb cukorbeteg, ha alacsony a 
vércukorszintje, én is mindig be akartam bizonyí-
tani, hogy nincs semmi bajom. Amikor észlelte 
a bajt, a tanító néni kérte, hogy egyek tízórait, 

de már félig öntudatlanul rendszerint agresszí-
van tiltakoztam, és erősködtem, hogy jól vagyok. 
Ilyenkor nem maradt más lehetőség, mint hogy 
valamelyik osztálytársam hazakísért. Előfordult, 
hogy menet közben összeestem, mert már járni 
sem tudtam.

Az akkori diétás tanácsok szerint főként zsíros 
húst ehettem kevés kenyérrel vagy krumplival. 
Ezt édesanyám mindig kimérte. Egy alkalommal 
nem volt senki sem otthon, amikor nagyon meg-
kívántam a kristálycukrot. A kredencben meg is 
találtam, leültem a földre a konyhánk közepén, 
és két marékkal tömtem magamba. Szerencsémre 
anyám betoppant, nagyon kikaptam, persze csak 
szóban, de nekem rosszabb volt, mintha megver-
tek volna. Szüleim viszont akkor megfogadták, 
hogy semmit sem tiltanak ezután tőlem. Minden-
ből ehettem egy picit.

Középiskolás koromra Győrbe kerültem roko-
nokhoz, majd albérletbe. Annak ellenére, hogy 
osztálykirándulás helyett én a kórházi ágyat 
nyomtam, sikerült a technikumi érettségim.

1967 márciusában találtam csak munkahelyet, 
mivel betegségem mindenütt megbélyegzett. Első 
munkahelyemen tudták, hogy cukros vagyok, de 
amikor 1972. március 1-jén Győrben kezdtem el 
dolgozni, már nem mertem megmondani. Min-
denképpen bizonyítani akartam, hogy vagyok 
olyan stabil munkaerő, mint más. Ami igaz is volt, 
mert a nagy fertőzések, vírusok engem széles ív-
ben elkerültek.

Tragédiák – szerencsével
Húszéves lehettem, amikor a Győr–Sopron kö-
zötti vasúton utaztam. Csornán kellett volna át-
szállnom egy másik vonatra. Lement a cukrom 
és elaludtam. Amikor a kalauz felkeltett, aléltan 
kaptam észbe, hogy már Csornát is elhagytuk és 
Rábatamási vasútállomás következik. Bambán és 
kétségbeesve szálltam le, pánikba estem. Leültem 
a vasútállomáson és elkezdtem sírni.

joslin-érem
Juranovics Józsefné, Judit érdeme, hogy 2009 tavaszán Győrben 
oly sok, több mint 40 éve diabétesszel élő sorstárs találkozhatott 
egymással. (A rendezvényről lapunk is beszámolt.) A Diabetes 
születésnapján ő is átvehette a Joslin-emlékérmet. Most az ő 
életével ismerkedhetnek meg.
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A gondviselés itt is megsegített, valaki megszó-
lalt mellettem:

– Miért sír? Tudok segíteni? – ötven év körüli 
bácsi állt mellettem. Egyik kezében egy nagy do-
boz, a másikban demizson.

– Nekem sürgősen ennem kellene, mert cu-
korbeteg vagyok, és lement a cukrom – mond-
tam hüppögve.

– Ha csak ez a baj, ne bánkódjék! Annyit ehet, 
amennyit akar – kinyitotta a dobozt, tele volt sü-
teménnyel.

– Vegyen nyugodtan! Lakodalomból jövök, 
van itt elég. Ha meg utána megszomjazik, meg-
kínálom egy kis borral.

Cukorbeteg létemre miért nem vittem magam-
mal ennivalót? Volt a táskámban, de aki volt hipo 
közeli állapotban, tudja, hogy ilyenkor az ember 
még a saját nevét sem tudja, hát még azt, hogy 
mi van a táskájában.

1974-ben nyáron épp rettentő hőség volt. Be-
hipóztam, hogy az eszméletemet is elvesztettem 
(összerogytam a híd lépcsőjén). Egy cigányasz-
szony zöldséget árult a híd lejáratánál, észrevett, 
szólongatott, majd elfutott a termálfürdőhöz, és 
kihívta a mentőket.

Nem is lett volna semmi probléma, ha ismerős 
mentős jön (éjszakai hipózásaim miatt sok győri 

mentős személyesen ismert). Rosszullétem tüne-
tei hasonlítottak a részegséghez, ezért úgy dön-
töttek, bevisznek a kórház kijózanító osztályára. 
Ott a vérvétel után azonnal vénásan szőlőcukrot 
adtak, mint az alkoholmérgezetteknek. Az első 
adag után kezdtem éledezni és nagy nehezen ki-
nyögtem, hogy cukorbeteg vagyok. A doktornő 
csak annyit mondott: mindkettőnknek nagy máz-
lija volt! Akkor tudatosult bennem, hogy minden-
hol rács van az ablakon, az ajtókon viszont nincs 
kilincs. A doktornő – mivel vihar is közeledett és 
némi lelkiismeret-furdalása is volt – mentőt hí-
vott, hogy hazamehessek. Ekkor persze ismerős 
mentős érkezett, aki rögtön megkérdezte: maga 
mit keres ezen az osztályon? Az eset után meg-
kerestem a cigányasszonyt, és hálás szívvel mond-
tam neki köszönetet, amiért megmentette az éle-
temet.

Eszter születése
1979. május 12-én férjhez mentem. Szeptember-
ben terhes lettem, és mivel Győrben a cukorszin-
temet nem tudták beállítani, az igazgató főorvos 
segítségével felkerültem Budapestre, az I. számú 
Belklinikára, majd az OTKI Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinikájára. Odaérkezésem után azonnal 
humán inzulinra állítottak át. Ekkor láttam elő-
ször betegtársaimnál saját használatú, külföldről 
szerzett vércukormérőt. Tulajdonképpen a ter-
hességem időszaka alatt, a két klinika között is-
mertem meg igazából a cukorbetegség rejtelmeit. 
A betegenkénti étkezési időpontok rendszeres be-
tartása csodálatosan működött az osztályon belül. 
Ezek az újítások elsősorban Magyar professzor-
nak, az igazgatónak és dr. Tamás Gyula osztály-
vezetőnek voltak köszönhetők. Rengeteget tanul-
tam betegtársaimtól is. Végül is a sok nehézség és 
bonyodalom után, 1980. május 20-án 2650 g-os 
leánygyermeket hoztam a világra, dr. Egyed Jenő 
adjunktus segítségével, aki a császármetszés mel-
lett döntött. Ez az időszak a bonyodalmai és a ne-
hézségei ellenére is életem egyik legcsodálatosabb 
időszaka volt. Ismét bebizonyosodott előttem, 
hogy amit az ember nagyon szeretne és saját éle-
tét nem kímélve megpróbál, az megvalósulhat.

Eszteremmel 3 éves koráig félévente jártunk 
kontrollvizsgálatokra. Szerencsére eredményei 
tökéletesek voltak. Vércukorral kapcsolatos prob-
lémája a mai napig nincs, igaz tökéletesen táplál-
kozik, 27 évesen 43 kg.

A tudomány segítségével az inzulin-beadási 
műszerek rohamos tempóban kezdtek fejlődni. 
Az egyszer használatos tűk és a műanyag fecs-
kendők bevezetése után sokkal könnyebb volt, 

75 μg jódot tartalmaz tablet-
tánként. A jód szükséges a
pajzsmirigy anyagcseréjéhez.
Befolyásolja az idegrendszer

mûködését, hozzájárul a bõr, a haj, a körmök egészségének meg-
õrzéséhez. Az elégtelen jódbevitel a pajzsmirigy megnagyobbodását
idézheti elõ. Gyorsan kiürül a szervezetbõl.

Magyarország területének 80%-a jódban szegény („jódtérkép” a
termék dobozában), ezért ezeken a területeken a napi rendszerességû
jódpótlás javasolt.

DIETET-IN tabletta 40 db

Megújult összetétellel, szerves kötésben krómot, mangánt, cinket és
niacint (B vitamint) tartalmazó készítmény.

A szerves kötésû króm és a készítményben lévõ többi nyomelem és vita-
min a cukoranyagcsere szabályozásában, egyensúlyi állapotának fenn-
tartásában vesz részt. A króm az inzulin hatásának elõsegítésén keresztül
jótékonyan befolyásolhatja a szénhidrát, a fehérje és a zsíranyagcserét. A
cukoranyagcsere zavara esetén egyes szövõdmények megelõzésében,
súlyosságuk csökkentésében játszhat szerepet. A nikotinsavamid
(B vitamin) részt vesz az idegrendszer normál mûködésében.

Amangán és a cink szerepet játszik a sejtek, így a szervezet természetes
védekezõrendszerének mûködésében, a káros szabad gyökök ártal-
matlanításában.

A cink hozzájárulhat az idegrendszer normális mûködéséhez és a szel-
lemi teljesítõképességhez. A készímény szedésével a fogyókúrázók és a
diétázók életminősége javítható, elősegíthető a fogyás és a test zsír-izom
arányának optimalizálása.

A készítmény szedése javasolt:
cukorbetegség, cukorbetegség-
re való hajlam esetén a megelő-
ző diéták mellett, valamint a
testsúly csökkentését szolgáló
fogyókúrák idején.
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hiszen nem kellett a tűket és a fecskendőt ott-
hon kifőzni. A másik óriási segítség az volt, hogy 
1988-ban megvettem az első vércukor-ellenőrző 
készüléket.

Inzulinérzékenység és hét 
szívkatéterezés
1991 májusában reggel munkába menet rosszul 
lettem, hátsó fali infarktusom volt. A győri kór-
házból az Országos Kardiológiai Intézetbe utal-
tak, ahol megkatétereztek, majd ballonos tágítást 
végeztek. A vércukorértékeim változatlanul la-
bilisak voltak. 1993-ban átjöttem a győri diabé-
tesz-gondozóba, ahol dr. Hidvégi Tibor főorvos 
segítségével áttértem a napi négyszeri inzulinra.

2003 áprilisában, mivel eredményeim ugyan-
csak nem voltak tökéletesek, 3 napos CGMS vizs-
gálatot készítettek. A készülék hasfalba szúrt tű 
segítségével folyamatosan mérte a vércukromat, 
úgy, hogy az inzulinbeadásokat és az étkezése-
ket én regisztráltam, mellette pedig az ujjbegyből 
magam is néztem a cukorértékeket. Hidvégi főor-
vos úr javaslatára átállítottak egy újabb inzulinra. 
Ez a beállítás sem volt nekem kedvező. Elkezd-
tem fogyni, ami nagyon megijesztett. Kiderült, 
az este beadott inzulin nálam nem egyenletesen 

szívódik fel, így hajnali 4 és 5 óra között folya-
matosan hipóztam. Délelőtt a Somogyi-effektus 
miatt az egekben járt a cukrom, 15 és 18 mmol/l 
körül.

További inzulinkísérleteimmel ott kötöttem ki, 
hogy ötszöri beadással egy másik inzulinnál ma-
radtunk. Ezt a beállítást dr. Vinkovics Szilárd vál-
lalta, aki pillanatnyilag is gondoz. Közben az is ki-
derült, hogy 1 egység növelése vagy csökkentése 
is nagy galibát okoz nálam, így egy kedves doktor 
úr segítségével sikerült olyan gyermek-pent sze-
rezni, ami fél egységeket is mér. Így jutottam el 
a félegységes kombinációig, ami orvosi körökben 
rendszerint megrökönyödés tárgya.

Kardiológiai kontrolljaim során az évek során 
többször is kiderült, hogy a szívemmel probléma 
van. 2007 májusában tettek rendbe, a hetedik (!) 
katéterezéssel. 2000-ben a cukorbetegség újabb 
szövődményeként jelentkezett a neuropátia, ami 
kéz- és lábfájással, zsibbadással jár.

Jelenleg az egészségi állapotom jó. A legna-
gyobb tanulság számomra az, hogy a bizalmat 
sohasem szabad elveszíteni sem magunkban, sem 
pedig embertársainkban. Szerencsémre csalá-
dom és környezetem mindent megtesz jelenlegi 
állapotom megtartása érdekében. Hiszek abban, 
hogy az eseményeket nem drámaian kell felfogni 
és megélni.

Juranovics Józsefné

A SpringMed Kiadó ajánlata cukorbetegeknek!
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Mielőtt a címben feltett kérdésekre megad-
nánk a válaszokat, tisztázzuk, hogy miért szük-
séges a cukorbetegeknek étrendjüket tudatosan 
összeállítani.

Az élettani inzulinelválasztás jellemzője, hogy a 
hasnyálmirigy kis mennyiségben termel inzulint 
(0,5–1,0 E/óra) az éjszaka folyamán és az étkezé-
sek közötti időszakban, majd az étkezések alkal-
mával pontosan annyit, amennyire az elfogyasz-
tott étel szénhidráttartalmától függően szükség 
van. Az inzulin feladata, hogy a vérben lévő cu-
kor bejutását segítse a sejtekbe.

Amennyiben nem termelődik a szükséges idő-
ben a megfelelő mennyiségű inzulin, vagy az 
elegendő mennyiségben termelődő inzulin nem 
tudja hatását jól kifejteni (a túlsúly miatt!), a vér-
cukorszint az élettaninál magasabb lesz: ez a cu-
korbetegség.

Válasz általánosságban
Jól ismert, hogy az egészséges étkezéshez hozzá-
tartozik, hogy a naponta szükséges táplálékmeny-
nyiséget többszörre osszuk el, 4-5 alkalommal ét-
kezzünk, ebből következően egyszerre nem nagy 
mennyiségeket. A mikor, mit és mennyit enni a 
cukorbetegek diétájában igen fontos kérdések. 
Cukorbetegségben nem csak az egészségi állapo-
tot, de az aktuális vércukorszintet is jelentősen 
befolyásolja az étel mennyisége, azaz, hogy az 
egyes étkezésekkor mennyi (hány gramm) szén-
hidrátot fogyaszt el a cukorbeteg, milyen az étel-
ben található szénhidrát minősége (gyorsan vagy 
lassan emészthető szénhidrát), továbbá hogy mi-
lyen időpontokban étkezik. Amennyiben a cukor-
betegséget inzulinnal szükséges kezelni, az étke-
zések időpontját, valamint az elfogyasztani kívánt 
étel szénhidrátmennyiségét össze kell hangolni az 
inzulinhatással.

Az alkalmazott inzulinok szerint kell a napi ét-
kezések számát, időpontját és szénhidráttartalmát 
megtervezni. Ezért az inzulinkezelés bevezetése-
kor érdemes a betegnek az étkezési szokásairól 

tájékoztatni az orvost, hogy ő az étkezési szoká-
saihoz, életviteléhez választhassa meg az inzulin-
kezelést. Aki a főétkezések (reggeli-ebéd-vacsora) 
között szeret keveset nassolni (pl. 10-20 dekányi 
gyümölcsöt enni), és számára előny, ha napon-
ta többször keveset ehet, valószínűleg más típusú 
inzulint fog kapni, mint az, aki naponta 2-3 alka-
lommal étkezne szívesen, de akkor szeretne nagy 
adagokat elfogyasztani.

Vannak, akik beérik minden nap 40, esetleg 
50 g szénhidráttartalmú ebéddel, míg mások akár 
70–80 grammot is elfogyasztanak.

Tehát naponta 3 alkalommal étkezni, vagy in-
kább többször keveset enni (hatszori étkezés) a 
nap folyamán más-más inzulinkezelést igényel. 
Lényeges, hogy a napi többszöri étkezés nem je-
lent több ételt. A napi szükséges táplálékmennyi-
séget kell elosztani 3 vagy 5-6 étkezésre.

Hogy mit, mikor és mennyit egyen a cukor-
beteg a nap folyamán, illetve az egyes étkezések 
alkalmával, azt egyénileg érdemes megbeszélni a 
kezelőorvossal vagy dietetikussal. Most csak álta-
lános érvényű „szabályokról” szeretnék szólni.

Mit?
A cukorbeteg étrendje minden esetben legyen:

testre szabott, azaz vegye figyelembe a test-• 
súlyt (túlsúly esetén legyen energiaszegény 
az étrend) és a társbetegségeket (magas vér-
zsírszint, köszvény, vesebetegség);
tápláló, azaz megfelelő arányban tartalmazza • 
a különféle tápanyagokat (fehérje, zsír, szén-
hidrát, vitaminok, ásványi anyagok);
változatos (sokféle nyersanyagból összeállí-• 
tott, sokféle módon elkészített);
a legtöbb gyógyszeres kezelésnél előre meg-• 
szabott időpontokban történő, napi többszö-
ri étkezésre (egyénenként változó: napi 3, 
esetleg 5 vagy 6 étkezés) tervezett.

Beszélje meg kezelőorvosával, önnek milyen 
étkezési rendet kell tartania! Tartsa be az étkezési 
rendet – ne hagyjon ki étkezést!

Mit, mikor és mennyit?
A táplálkozástudomány kimondja, hogy nincs önmagában egészséges vagy 
egészségtelen étel, élelmiszer, csak a táplálkozás egésze lehet előnyös vagy káros 
az egészségre. Nincsenek „bűnös” táplálékok, csak arra kell figyelni, hogy mit, 
milyen gyakran és egyszerre milyen mennyiségben fogyasztunk.
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Kerülendő élelmiszerek listája

Azon élelmiszerek, amelyek igen gyorsan és már 
kis mennyiségben is emelik a vércukorszintet, ke-
rülendők. Ezek elhagyása semmiféle hátránnyal 
nem jár (általában csak táplálkozási szempontból 
értékesebb táplálékokat szorítanak ki az étrend-
ből), viszont jelentős előny, hogy elhagyásukkal 
könnyebben biztosítható a vércukor megfelelő 
tartományon belül tartása.

Ide tartoznak a hozzáadott cukrot tartalma-
zó élelmiszerek, különösen folyadék formájá-
ban. Ezek nem ajánlottak fogyasztásra. Ilyenek 
a cukrozott üdítőitalok, gyümölcslevek, cukrozott 
befőttek, cukorral édesített kávé, tea. Kerülen-
dő továbbá a gyümölcsök közül a szőlő, az aszalt 
gyümölcsök (mazsola, datolya, aszalt szilva stb.) 
és a méz.

A cukor helyett mesterséges édesítőszer vagy 
cukorpótló használható az ételek, italok édesíté-
sére. A normál cukrozott édességek helyett, mér-
tékkel, túlsúllyal nem rendelkező cukorbetegek 
diabetikus édességeket fogyaszthatnak, vagy a 
kezelőorvossal való megbeszélés szerint kis meny-
nyiségben akár normál édességeket is (pl. nagy 
kakaótartalmú csokoládé, 1-2 gombóc tejszínes 
fagylalt).

Szénhidráttartalmú élelmiszerek

Minden más szénhidráttartalmú élelmiszer, még 
azok is, amelyek számottevő mértékben tartal-
maznak szénhidrátot (rizs, tészta, burgonya, ke-
nyér, gyümölcsök, tej, szárazhüvelyesek, zöld-
ségfélék közül a sütőtök, kukorica, sárgarépa és 
zöldborsó) beilleszthetők az étrendbe. De fontos 
az egyszerre fogyasztani kívánt étel mennyiségét 
előre meghatározni!

Le kell mérni az élelmiszer súlyát – lehetőleg 
grammnyi pontosságú mérlegen – és ki kell szá-
molni szénhidráttartalmát.

Fontos táplálkozási szabály, hogy a tápanya-
gok megfelelő arányban legyenek az étrendben. 
A táplálékkal bevitt kalória körülbelül felét szén-
hidrátból kell fedezni! Minden cukorbeteg a ke-
zelőorvosától javaslatot kap arra vonatkozóan, 
hogy mennyi szénhidrátot egyen a nap folyamán, 
esetleg arra is, hogy mennyit az egyes étkezések 
alkalmával. A diéta összeállításakor mindig ezt ve-
gyék alapul!

Ez azt jelenti, hogy bizonyára van, aki csak napi 
150 g, vagy 180 g szénhidrátot, de van, aki napi 
250 g, esetleg 280 g szénhidrát fog enni. Hogy az 
egyes étkezésekre mennyi szénhidrát jut, nyilván 
függ a napi étkezések számától.

A Merck nemzetközi szinten vezetô 
a cukorbetegség kezelésében!
Merck Kft - Consumer Health Care
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (1) 463-8100 • Fax: (1) 463-8174

www.diabion.hu
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer. Kapható a patikákban. 
További információk a www.diabion.hu internetes oldalon.
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Mikor?
A csak diétával vagy diétával és tablettával kezelt 
cukorbeteg jó, ha a napi szükséges szénhidrát-
mennyiséget többszörre osztja el. A napi 3 főétke-
zés mellett a délelőtti, illetve a délutáni órákban 
még kevés, 10–15 g szénhidrátot eszik, ez 10–15 
dkg gyümölcs vagy 1 kis doboz joghurt.

Azoknál a cukorbetegeknél, akik naponta há-
romszor, a főétkezések előtt gyors hatású inzulint 
adnak, fontos, hogy az inzulin beadása után mint-
egy 30 perccel legyen egy főétkezés és a főétke-
zések után úgy 2,5 órával egy kisétkezés. Ugyan-
is ezek a gyors hatású inzulinok mintegy fél óra 
múlva kezdenek hatni, 1,5–2 óra múlva érik el a 
csúcsot és 5–6 óra a hatástartamuk. A hatáskezdet 
miatt kell a félórás várakozás, amikor az inzulin-
hatás a csúcson van, akkor a főétkezés szénhidrát-
ja épp felszívódott és a vérben van mint cukor, és 
amikor már lecsengőben van az inzulinhatás, de 
mégis számottevő mennyiségben van jelen a vér-
ben, akkor legyen a kisétkezés.

Azaz naponta 3-szor adott gyors hatású inzulin 
alkalmazásakor a napi 6-szori étkezés ajánlott. Az 
ily módon kezelt betegek lefekvés előtt még ún. 
bázisinzulint adnak, amely arra szolgál, hogy az 

éjszaka folyamán (étkezésmentes időszak) a vér-
cukorszint a megfelelő tartományon belül ma-
radjon. Fontos megjegyezni, hogy az utóvacsora 
időpontja mindig a vacsora előtti inzulin beadási 
idejétől függ. A lefekvés előtti bázisinzulin be-
adása után enni már nem szükséges, kivéve, ha 
a lefekvéskor mért vércukorszint 6 mmol/l alatt 
(egyeseknél 7 mmol/l alatt) van. Ebben az esetben 
5–6 mmol/l közötti vércukornál általában 10–15 g, 
3–5 mmol/l esetén 15–20 g lassan felszívódó plusz 
szénhidrátbevitel szükséges az éjszakai hipogliké-
miát (alacsony vércukorszint) megelőzendő.

A naponta 2 alkalommal (reggel és este) gyá-
rilag előkevert humán inzulint kapó betegnél az 
inzulint szintén az étkezés megkezdése előtt 30 
perccel be kell adni. Enni pedig naponta 5-ször 
ajánlott (reggeli-tízórai-ebéd-vacsora-utóvacsora). 
Ezen inzulinkezelés elsősorban a stabil anyag cse-
réjű, fix életvitelű, idősebb betegeknél alkalmazott 
terápia. Ez viszonylag kötött étrendnél, életvitel-
nél jól működő kezelést jelenthet. De sajnos nem 
lehet nagyon variálni az étkezések szénhidráttar-
talmát. Nem lehet pl. egyik reggel 1 db zsemlét, 
majd másnap 2,5 db zsemlét enni reggelire.

Azok a cukorbetegek, akik az étkezésekhez ún. 
gyors hatású analóg inzulint adagolnak, bázis-
inzulinként pedig bázisanalógot, a következőkre 

GULLON
A bűntelen öröm

Diabetikus termékek

Só és cukormentes
keksz teljes kiőrlésű

liszttel 200g

Étcsokoládéba mártott 
diabetikus keksz,

édesítőszerrel 100g

Diabetikus keksz
búzakorpával,

édesítőszerrel 100g

Korpás keksz 400g

Korpás csokis keksz 
300g

Diabetikus szójaszelet 
csokoládés darabkákkal 36g

Diabetikus keksz 330g

Diabetikus vaníliás 
nápolyi 70g

Diabetikus keksz csokoládés 
darabkákkal, édesítőszerrel 

125g

DDiabetikus vanílíliásásiáiá

Kóstolja meg Ön is a Spanyolországból származó diabetikus élelmiszereket!
Forgalmazza: Asix Distribution Kft. Bp., Soroksári út 160. Tel.: 280-1430

ggg

125g

Diabetikus

A SZEGEDI

GABONAKUTATÓ ÁLTAL FEJLESZTETT

Diabetikus
Kenyérlisztek: 

DIABET-MIX Fehérkenyér liszt
DIABET-MIX Zabkenyér liszt
DIABET-MIX Árpakenyér liszt
DIABET-MIX Búza-rozskenyér liszt

Süteményliszt:
DIABET-MIX Linzerliszt

Száraztészták:
DIABET-MAX Széles metélt
DIABET-MAX Cérnametélt
DIABET-MAX Kiskocka
DIABET-MAX Fodros nagykocka
DIABET-MAX Rövid csõ

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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figyeljenek. A gyors hatású analóg inzulin hatás-
kezdete néhány perc, hatásmaximuma 1–2 óra, 
hatástartama 3–4 óra, ezért ezeket az inzulinokat 
közvetlenül az étkezés előtt kell csak beadni. De 
5–10 percet várni ajánlott az étkezéssel az inzulin-
beadás után, amennyiben az étkezés előtti vércu-
korszint a kívánt érték felett van (7 mmol/l felett). 
A gyors hatású analóg inzulin mellett napi 3 főét-
kezés javasolt, köztiétkezések nem szükségesek.

Azonban, ha a beteg alkalmanként egy negye-
dik étkezést is szeretne (pl. 1 db szendvics), azon 
étkezés előtt is szükséges étkezési inzulint adni. 
Fontos, hogy a két gyors hatású analóg beadása 
között (így a két étkezés között) teljen el 3 óra. 
Miután a bázisinzulin adagját e kezelési rendszer-
ben úgy határozzák meg, hogy a beteg szokásos 
életvitele mellett, étkezés nélkül a vércukorszint 
a normáltartományban legyen, kisétkezés is csak 
abban az esetben jön szóba, ha a beteg fizikai ak-
tivitása azon napszakban nő (pl. félórás úszás, 
egyórás séta vagy könnyű kerti munka). Ekkor 
15-30-40 g szénhidrátbevitel szükséges étkezési 
inzulin beadása nélkül az alacsony vércukorszin-
tet (hipoglikémiát) elkerülendő.

Mennyit?
Az egészséges étrend megvalósítása érdekében 
meg kell tanulni úgy összeállítani az étrendet (di-
étát), hogy az tartalmazza a szervezet számára 
fontos tápanyagokat. A szervezetnek tápanyagok 
egész sorára van szüksége, fehérjére, szénhid-
rátokra, zsírokra – ezek az úgynevezett energiát 
tartalmazó tápanyagok vagy makrotápanyagok. 
De szükség van vitaminokra, ásványi anyagokra 
– ezek a mikrotápanyagok.

Hosszú távon a tápanyagból a túl sok ugyan-
olyan ártalmas, mint a túlságosan kevés. A táp-
lálkozásban nem érvényes az, hogyha valami 
előnyös, akkor abból a több még előnyösebb. Itt 
inkább az „ami sok, az egészségtelen” elve érvé-
nyesül. A nem kellően változatos, egyes élelmi-
szercsoportokat mellőző étrend némely tápanya-
gok, főként vitaminok, ásványi anyagok hiányát 
okozhatja.

Az energiát adó tápanyagok mennyisége és 
aránya étrendünkben szintén sarkalatos kérdés. 
Ha sok zsíros ételt eszünk, ha magasabb a kaló-
riabevitel, mint a leadás, az elhízáshoz vezet (a fe-
lesleges zsírbevitel zsírként raktározódik a szerve-
zetünkben). Ismerjük, hogy a szükségesnél több 
szénhidrátból a szükségesnél több kalóriafelvétel 
mellett szintén képződhet zsír. Azonban azt is ér-
demes tudni, hogy a táplálék zsírja kis energia-
befektetéssel raktározódik, míg a szénhidrátokból 

csak nagy ráfordítással képződik zsír, tehát az át-
alakításnál sok energia vész el, és így kevesebb 
tartalékolódhat.

Lényeges: minden élelmiszercsoportból válogat-
hatunk, de különböző arányban! Az étrend alap-
ját a keményítőtartalmú élelmiszerek adják cukor-
betegség fennállása esetén is, ha a cukorbetegnek 
nincs túlsúlya. Bőségesen és minden nap kell enni 
zöldségfélét és napi rendszerességgel (1-2 adag) 
gyümölcsöt. Naponta, de mértékkel húsfélét (1-2 
szelet), tejterméket (2 dl tej vagy joghurt és 1-2 
szelet sajt vagy 4-5 dkg túró) és kevés zsiradékot 
(főzéshez, vagy kenőzsiradékként).

Ha valakinek jelentős súlytöbblete van, főként 
zöldségeket (nyers saláták, főzelékfélék, rakott és 
csőbensült ételek) egyen, naponta 2-3 adagnyi 
gyümölcsöt (2-3-szor 10–15 dekányi mennyiség-
ben), kevés barnakenyeret, kevés zsírszegény húst 
és tejterméket. Az, hogy a különféle ételekből te-
hát kinek mennyit ajánlott pontosan ennie, egyé-
nileg kell orvosával, dietetikusával megbeszélnie. 
A fogyasztható ételmennyiségeket legfőképpen az 
határozza meg, hogy ki mennyi idős, férfi vagy 
nő, mennyi fizikai munkát végez, sportol-e, van-e 
túlsúlya, esetleg elhízott-e.

Kicsák Marian
dietetikus

Magyarország legnagyobb édesítôszer-gyártója
1135 Budapest, Palóc u. 14. 
Tel.: (1) 474-60-60 • Fax: (1) 474-60-46 • E-mail: info@politur.hu
Kereskedelmi Osztály: 
Tel.: (1) 474-6045, (1) 474-6047 • Fax: (1) 312-0884 • E-mail: ker@politur.hu

Gyártó és forgalmazó: Politur Szövetkezet

Diabetikus Cappuccino
Csak 36 Kcal egy adagban!

100%-ban – Robusta és Arabica – bio
instant kávéból készül, kakaóval ízesítve.
Tökéletesen beilleszthető cukorbetegek és 
diétázók étrendjébe.

Kapható az AUCHAN áruházakban, a CBA és a Béres Egészségtár üzleteiben.
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Az elkészítés módjánál megadott mennyiségek 4 
személy adagjára vonatkoznak. Az energiaérték (E.) 
és a szénhidrátérték (Sz.) egy személy adagjára vo-
natkozik. Az ettől eltérő mennyiségeket külön jelöl-
jük. A receptek kiötlője – ellenkező jelölés hiányá-
ban – Nagy Margit dietetikus. Fotó: Oszkó Zsuzsa.

Tejfölben sült burgonya
80 dkg burgonya• 
2 dl energiaszegény • 
tejföl

4 dkg light margarin• 
1 dkg liszt• 
só• 

A burgonyát kockákra vágjuk, a margarinon kicsit 
átsütjük. A lisztet elkeverjük a tejföllel, megsóz-
zuk. Az átpirított burgonyát tűzálló tálba tesszük, 
a tejföllel leöntjük, alufóliával letakarjuk. Sütő-
ben pirosra sütjük. Salátával önállóan is finom.

E.: 294 kcal Sz.: 44 g

Kovács Józsefné receptje

Tonhalas saláta
30 dkg főtt tonhal• 
20 dkg főtt zeller• 
20 dkg alma• 
10 szem gyöngy-• 
hagyma
10 szem kapribogyó• 

0,5 tubus kapros ma-• 
jonéz (10 dkg)
1 db citrom• 
0,5 csomó kapor, só, • 
bors, ízlés szerint

A majonézt egy tálba nyomjuk, és egy fél citrom 
levével, sóval, borssal utánaízesítünk. A kihűlt 
tonhalat, a zellert, az almát (hámozatlanul) apró, 
egyenletes darabokra vágjuk, a gyöngyhagymá-
val, valamint a kapribogyóval együtt a majonézbe 
forgatjuk. A saláta tetejét vékony citromkarikákra 
helyezett friss kaporlevéllel díszítjük.

E.: 292 kcal Sz.: 9 g

Tésztasaláta 
csirkemellsülttel

40 dkg csirkemell• 
16 dkg tollhegytészta• 
15 dkg rukkola• 
20 dkg koktélpara-• 
dicsom

2 ek. mustár• 
2 ek. olaj• 
só, fehérbors, ecet, • 
édesítőszer

A tésztát sós vízben kifőzzük, leszűrjük és le-
hűtjük. A paradicsomokat félbevágjuk, az ecetet 
a mustárral, sóval, borssal, kevés édesítőszerrel 
ízesítjük. Beledolgozunk 1 evőkanálnyi olajat. A 
tésztát a rukkolával, a paradicsommal és az öntet-
tel összekeverjük. A szeletekre vágott csirkemellet 
a felhevített olajon megsütjük, megsózzuk, bor-
sozzuk, és a tésztasalátával tálaljuk.

E.: 317 kcal Sz.: 32 g

Tárkonyos burgonyaleves
40 dkg burgonya• 
6 dkg vöröshagyma• 
3 ek. étolaj• 

1 dl tejföl• 
só, tárkony, ecet• 

Fazékban az olajat felmelegítjük, rajta a finomra 
szelt hagymát üvegesre pároljuk. Felöntjük vízzel, 
megsózzuk, amikor felforrt, beletesszük a kis koc-
kákra vágott burgonyát. Puhára főzzük. Hozzá-
adjuk a tárkonyt és ecettel ízesítjük, majd a forró 
levessel elkevert tejföllel behabarjuk.

E.: 197 kcal Sz.: 23 g

Csirkecomb sütőtökpürével
60 dkg csirkecomb• 
50 dkg sütőtök• 
4 dkg margarin• 

2 ek. étolaj• 
só, bors• 

A csirkecomb bőrét lehúzzuk, majd sózzuk, bor-
sozzuk. Előmelegített olajon pár percig sütjük a 
húst, majd tepsibe tesszük, és sütőben készre süt-
jük. Közben a tököt puhára pároljuk, majd mar-
garinnal, sóval, borssal leturmixoljuk. Tálalásnál 
a sült csirkecomb mellé púpozzuk.

E.:368 kcal Sz.: 20 g

Konyhasarok
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Nagy Margit rovata

Halszeletek narancslében
80 dkg tengeri hal• 
4 dkg liszt• 
1 cs. petrezselyem-• 
zöld
2 gerezd fokhagyma• 

3 ek. étolaj• 
1 db citrom leve• 
4 db narancs leve• 
só, bors• 

Megsózzuk, megborsozzuk a halszeleteket, majd 
lisztbe forgatjuk őket. Összekeverjük az apróra 
vágott petrezselyemzöldjét az olajjal és a citrom 
levével, megkenjük vele a halszeleteket, majd 
egymás mellé helyezzük egy előzőleg kiolajozott 
tűzálló tálban. Ráöntjük a narancsok levét, és sü-
tőben körülbelül 20–25 percig sütjük.

E.: 342 kcal Sz.: 15 g

Kovács Józsefné receptje

Grúz almasaláta
60 dkg alma• 
10 dkg vöröshagyma• 
fél csomó petrezse-• 
lyemzöld
2 db kemény tojás• 

2 citrom• 
1 dl olaj• 
1 pohár kefir,• 
csípős paprikakrém, • 
só, őrölt bors

Az alma magházát eltávolítjuk, és hámozatlanul 
a vöröshagymával együtt vékony karikákra vág-
juk. Az olajat a fűszerekkel, ízesítőkkel simára ke-
verjük, és összedolgozzuk az almával, hagymával. 
Tetejét keménytojás-szeletekkel, valamint finom-
ra vágott metélőhagymával és petrezselyemzöld-
del megszórva díszítjük.

E.: 343 kcal Sz.: 14,5 g

Aprópecsenye uborkával
60 dkg csirkemell• 
25 dkg uborka• 
2 ek. olaj• 

1 dl tejszín• 
só, bors, mustár, ka-• 
por

A húst vékony csíkokra vágjuk, és az olajon kissé 
megpirítjuk. Közben az uborkát meghámozzuk, 
félbevágjuk, a magját kivájjuk, és vékonyan fel-
szeleteljük. A hús alá öntjük a tejszínt, sózzuk, 
borsozzuk, és körülbelül 10 percig pároljuk. 
Hozzáadjuk az uborkaszeleteket, 1 kávéskanál 
mustárt, és az egészet 2-3 percig főzzük. A kap-
rot finomra összevágjuk, és a kész húshoz kever-
jük.

E.: 250 kcal Sz.: 2 g

 Sajtos karotta
60 dkg karotta (egy-• 
forma vastagságú)
8 dkg reszelt füstölt • 
sajt

4 dkg margarin• 
1 tk. majoránna• 
1 mk. törött bors• 
petrezselyem, só• 

A karottát tisztítva egy lapos tálba rakjuk, meg-
sózzuk, megszórjuk borssal, majoránnával és fi-
nomra vágott petrezselyemmel. Aláöntünk fél de-
ciliter vizet. A reszelt sajtot egyenletesen elosztjuk 
a tetején, az apróra tördelt margarint rászórjuk. 
Folpack fóliával szorosan lefedjük és a mikrohul-
lámú sütőbe tesszük. A legerősebb fokozaton 20 
percig pároljuk, közben egyszer megfordítjuk a 
tálat. Sütés után 10 percig ne nyissuk ki az ajtót. 
Szárnyassülttel, natúr szelettel finom köret.

E.: 146 kcal Sz.: 12 g

Sonkás tekercs
2 dl tej• 
3 db tojás• 
6 dkg liszt• 
1 ek. étolaj• 
15 dkg sonka• 

1 dl energiaszegény • 
tejföl
3 dkg reszelt sajt• 
só, bors• 

A tejet, a három darab tojássárgáját, a lisztet, sót, 
borsot, habverővel jól elkeverjük. Beleadjuk a to-
jás fehérjéből vert kemény habot, és olajjal ki-
kent, liszttel hintett tepsibe sütjük. Ha megsült, 
kiborítjuk, és megtöltjük a tejföllel elkevert, fi-
nomra vágott sonkával, amit sóval, borssal ízesí-
tettünk. Mint a rétest, összecsavarjuk, melegen, 
reszelt sajttal meghintve salátával tálaljuk.

E.: 255 kcal Sz.: 15 g



A z egészségmegőrzés szem-
pontjából a túlsúly csökkentése 
fontos tényező, különösen igaz ez 
a cukor- és a magasvérnyomás-be-
tegségben szenvedők esetében.

A sikeres fogyás titka a tuda-
tos, az étkezési zsírokra odafigye-
lő étrend, megfelelő mennyiségű 
mozgás és napi néhány Formoli-
ne L112 tabletta, melynek hatal-
mas előnye más fogyasztószerekkel 
szemben, hogy a szervezet egyálta-
lán nem tudja megemészteni, ezál-
tal nem lép be a metabolizmusba, 
így nagyon kicsi a mellékhatások 
kialakulásának esélye.

Heti egy kiló fogyás

A klinikai tapasztaltok azt bizonyít-
ják, hogy tartós súlycsökkenés érhe-
tő el, ha naponta kétszer két L112-t 
szedünk. Lényeges, hogy mindig a 
nap legnagyobb mennyiségű zsírt 
tartalmazó étkezése során vegyük 
be, így a tabletták rostjai azonnal 
megkötik a felvett zsírt, és az ter-
mészetes úton, a széklettel távozik 
a szervezetből. Ezáltal az étkezé-
sekből felvett kalóriamennyiséget 
erőteljesen le tudjuk csökkenteni, 
vagyis elkezdődik a fogyás, átlago-
san fél–egy kilogrammtól szaba-
dulhatunk meg hetente. Ennél 
nagyobb ütemű fogyás már nem 
feltétlenül egészséges, az átlalában 
főleg vízveszteség, nem a testzsír 
tömégének csökkenése.

További előnyös tulajdonsága, 
hogy csökkenti a triglicerid- és ko-
leszeterinszintet, ezen belül főleg 
az LDL-koleszterin szintjét, javítva 
az LDL és HDL arányát.

A tartós fogyáshoz idő kell

A Formoline L112 nem tartalmaz 
ízfokozót, tartósítószert vagy szí-
nezőanyagot, glutén-, laktóz- és 
koleszterinmentes, cukorbetegek-
nek is kifejezetten ajánlják, mert a 
szénhidrát-anyagcserét nem befo-
lyásolja. Tartós gyógyszerfogyasz-
tás esetén kérje ki orvosa tanácsát!

A fogyókúrázók többsége gyak-
ran azért kezd el valamilyen fo-
gyasztószert szedni, mert a lehető 
leggyorsabban szeretne megszaba-
dulni a fölösleges kilóktól. Csak-
hogy a sikeres fogyáshoz idő és 
türelem kell. A fölösleges kilók hó-
napok, sőt évek alatt kúsztak fel 
ránk dekánként, ugyanilyen tem-
póban és mértékben olvadnak le 
rólunk. A Fomoline meggyorsítja 
ugyan ezt a folyamatot, de a kon-
fekcióméret csökkenésére így is 
heteket kell várni.

A készítmény alkalmazása előtt gon-
dosan olvassa el a dobozában lévő 
használati útmutatót! Egyidejűleg al-
kalmazott gyógyszeres kezeléssel, ritkán 
előforduló mellékhatással kapcsolatos 
kérdéseivel forduljon orvosához vagy 
gyógyszerészéhez!

A túlsúlyos cukorbetegek és a magasvérnyomás-betegségben szenvedők 
esetében különösen fontos a testsúly, azon belül is a testzsír mennyisé-
gének csökkentése. A fogyókúrázóknak kínál segítséget a Formoline L112 
nevű készítmény, melynek rostjai megkötik az étkezések során felvett zsírt, 
így azok természetes úton távoznak a szervezetből. Klinikai vizsgálatok iga-
zolták a készítmény hatékonyságát cukorbetegségben szenvedőkben is.

A Formoline koncepció – recept a si-
keres fogyáshoz:
1.  Változtasson étrendjén, csökkentse 

kb. a felére az eddigi zsírbevitelt. Ne 
koplaljon, egyen egészségesebben. 
Az egészséges étrend miatt éhes 
nem lesz.

2.  Növelje fizikai aktivitását – sétáljon, 
kocogjon, ússzon.

3.  Hívja segítségül a Formoline L112-t. 
Különösen az elején.

FORMOLINE L112
Testsúlycsökkentés cukorbetegeknél

 Hatékonysága klinikailag bizonyított 
  A fogyókúra alatt is ízletes és 
változatos étrend biztosítható 

  Segít a vér koleszterin-és LDL-
szintjének csökkentésében 

  1 g hatóanyag akár 700 g zsír
megkötésére is képes 

 Tartósan is alkalmazható 
 Cukorbetegek is használhatják
 Nem befolyásolja a metabolizmust
  Mellékhatásai enyhék, és csak 
ritkán fordulnak elő

Fogyjon le
Ön is Németország

Nr. 1 fogyasztószerével!

Formoline L112-vel

Vény nélkül kapható a patikákban.

jelzéses orvostechnikai eszköz 

L112 nélkül:
a zsírok megemésztődnek

és felszívódnak

L112-vel:
az L112 rostjai, 

mint egy mágnes, 
vonzzák és megkötik a zsírt

Cremum Pharma Kft. • 1148 Bp., Nagy Lajos király útja 16-18.
Tel.: +36 1 784 1747, Fax: +36 1 782 1997 • www.cremum.hu
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Ebben az évben az IDF 
iránymutatásai alapján, 

Veszprémben, a 2009-es 
világnapon megfogalmazott 

célok közül bújtattunk el hatot a 
rejtvényeinkben.

Minden mondat tanulságos és 
követendő tanácsot tartalmaz.

Címünk: 
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.

Beküldési határidő: 
2010. június 30.

A helyes megfejtést beküldők 
között a 

TENIMED Bt. 
ajándékcsomagjait sorsoljuk ki.

A gyógymasszírozó egyesíti a kéz- és 
a hidromasszázs élettani hatásait.

Alkalmazható a gyógyászat, 
otthonápolás, természetgyógyászat, sport 

területén. Ára: 3300 Ft
Tel.: (1) 330-6418, (30) 997-7765

Rejtvénynyertesek: Végre elkészült a finom saláta, még a nevét is megtaláltuk a tavalyi utolsó rejtvényünkben. Tehát kész a tormás 
sárgarépa saláta. Hogyan kell csinálni? A sárgarépát és a hámozott almát lereszeljük, összekeverjük, citromlével meglocsoljuk, ösz-
szekeverjük a reszelt tormával. 45 kcal 10 g szénhidrát. Akik a tavalyi 6. rejtvény helyes megfejtését beküldték szerkesztőségünkbe, 
sorsoláson vettek részt. Közülük a szerencsések, akik a Politur Szövetkezet ajándékcsomagjait nyerték: Horváth Györgyné, Szentes; 
Bellei Istvánné, Miskolc; Fónai Antalné, Komló; Angi János, Debrecen; Fejes Mihály, Tököl.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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•   A zsíroldékony benfotiamin jobban szívódik fel,
és a szövetekben tovább raktározódik, mint a
vízoldékony tiaminhidroklorid.

•   A benfotiamin központi idegrendszeri hatása
bizonyított.

•   A piridoxin javítja a kiesett mozgató, érző és
vegetatív idegrostok működését.

*Milgamma készítmények hatóanyagtartalma drazsénként, ill. kapszulánként.

Hatóanyagtartalom Benfotiamin Piridoxin B12-vitamin

Milgamma neuro drazsé 100 mg 100 mg

Milgamma N kapszula 40 mg 90 mg 0,25 mg

Milgamma drazsé 50 mg 0,25 mg

Tiamin- és piridoxin hiány okozta idegrendszeri betegségekben.
Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). Forgalombahozatali engedély száma:OGYI-T-9595/01-0

A benfotiamin átjut a sejthártyán


