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Az Alapítvány a Cukorbetegekért ingyenes lapja

Az élet jele

Életfa a vörös
iszapban
www.diabetes.hu

Szeretné Ön irányítani
2-es típusú diabéteszét?
Akkor tudjon meg róla
minél többet!
Beszéljünk a diabéteszről!
4 napos bentlakásos betegoktató program 2-es típusú diabéteszeseknek és hozzátartozóiknak
szakemberek segítségével

Helyszín: Veszprém Villa Medici Hotel**** (www.villamedici.hu)
Időtartam: Négy nap (három éjszaka)
Időpontok: 2010. okt. 31. – nov. 3.
2010. november 14–17.
2010. november 21–24.

Szolgáltatások:
• 4×2 órás kiscsoportos oktatóprogram,
• teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora, kisétkezések),
• egyénre szabott mozgásprogram, Nordic Walking,
• ismerkedés a várossal,
• korlátlan wellnesslehetőség.

Az étkezés és a szállás díját kell csak téríteni.

Ismerje meg a részleteket a www.diabetes.hu weboldalon, vagy kérjen tájékoztatást
az alapitvanya.cukorbetegekert@upcmail.hu e-mail címen
vagy Pintér Bernadettől a (70) 379-3630 telefonszámon.
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Következő számunk december elején jelenik meg.

Lapunk megrendelhető
A Diabetes hat, a Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer négy alkalommal jelenik meg 2011-ben. Személyes átvételkor
ingyenes, postai megrendeléskor az alábbi
postázási költséget kérjük befizetni:

Életfa a vörös iszapban
Jóval korábban megbeszéltük Ármai Károllyal, a Devecser és
Somló környéki települések Cukorbeteg Egyesületének elnökével, hogy melyik napon megyünk Devecserbe. Rémálmainkban sem merült fel akkor, hogy katasztrófa sújtotta településre,
megvalósult rémálomba érkezünk. Október 14-e volt, a gátszakadást követő 10-dik nap. Mi már az eltakarítást láttuk, a
nyomokat. Iszonyú!
Két nappal korábban Ármai Karcsi bácsi megszerezte az
engedélyt, hogy bemehessünk Devecserbe. (Már ez is milyen
szörnyen hangzik!) Mikor a 8-as útról lefordultunk, mintha
egy túlzott fantáziával megáldott amerikai filmrendező sci-fi
horrorjába léptünk volna. Egyetlen kanyar, és hirtelen minden vörös. Tudtuk, hogy itt az úttest, láttuk is, hogy autók
mennek, de az utat látni nem lehetett. Pedig, ahogy később
megtapasztaltuk, időnként locsolóautó mossa az úttestet, elhaladtával kivillan az aszfalt – úgy három percre, vagyis három
teherautónyira. Védőruhás, maszkos rendőrök állították meg
autónkat. Megmondtuk miért jöttünk: vigyázzanak magukra!
– köszöntek el tőlünk.

M

ire a főtérre értünk, az első sokk remegése csitulni
kezdett gyomrunk tájékán, de ahogy Oszkó Zsuzsával, fotós
kollégámmal összenéztünk, mindkettőnk szemében döbbenet
ült. Mondták már korábban, hogy a képek, a film nem adja
vissza a szörnyűséget – mi most látjuk. Édeskés szag terjeng a
városban. És a vörösség nemcsak szín. Undorító, sűrű massza,
ami mindenütt ott van: a földön, a falakon, a fákon, az emberek lelkében. (Mikor hazaértünk Veszprémbe, lemosattam az
autómat. Kerekei futófelülete még most, napokkal később is
vörös.)
Egy férfi alsónadrágban áll a padon. Munkaruháját cseréli
tisztára, a földön ezt nem lehet, mert amivel a vörös massza
érintkezik, azt „felfalja” azonnal. A dombtetőn beton virágtartók szegélyezik a főutat: most vörös a virágtartó, vörös a virág.
Pedig ide nem ért föl az áradat, a járművek hozták ide. Láttuk
azt a terepjárót, amelyben a menteni induló fiatalember halt
meg. Úgy harminc-negyven roncsautó között, a vasútállomás
közelében áll.

Példány- Diabetes Hypertonia Diabetes +
szám
Hypertonia
1 (egyéni) 1 740 Ft
1 160 Ft
2 190 Ft
10–50
11 900 Ft
8 050 Ft 18 600 Ft
51–100 17 400 Ft 11 600 Ft 26 600 Ft
101–150 22 800 Ft 14 800 Ft 34 300 Ft
A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együttrendelés azonos időbeli postázást jelent. A fenti ár az egyéni megrendelőkre és a cukorbetegek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. Minden
egyéb esetben az előfizetésről bővebb információ a kiadóban. A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga csekken vagy átutalással a 1040216621634572 (K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

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

(folytatás a következő oldalon)

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!
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Életfa a vörös iszapban
(folytatás az előző oldalról)
nek az arcukra. Karcsi bácsi szerzett műtős maszkokat a babáknak, a katasztrófavédelmi szakember morgott is, mert a háromrétegű a valóban
hatásos (három-négy óra alatt piros lesz belül), de
a műtős maszk is jobb a semminél… Többször is
elmondja Karcsi bácsi, hogy a 77 Elektronika Kft.
sokat és szinte azonnal adott, a veszprémi alapítvány is gyorsan küldött támogatást.
Mikor a vörös város túlsó végén kihajtunk a
településről, és a napsütéses kora őszben Bodorfa
felé autózunk, akkor eszmélek végre, nem „katasztrófaturistának” jöttem. Nem a tragédiáról
írok tudósítást, hanem a készülő Életfáról!

T

Ármai Károly

avasszal született az ötlet: legyen emlékjele a világ diabétesz-közösségének – Devecserben!
Kardos Róbert népi fafaragó, Bodorfa frissen megválasztott polgármestere, és Csík Tamás tüzikovács,
egy csebrendeki mesebeli birtok mesebeli mestere készítik. Pokolból a mennyországba jutottunk!
Friss a levegő, a fű zöld. A piros virág piros, a
sárga pedig sárga. (Lám, örülni ennek is lehet!)

Egy ablakig vörös, kitört ajtajú, kerítés nélküli
ház előtt idős házaspár topog. Csak egy percig
láttam őket – s emlékezetemben azóta is minden
nap többször. (Itt ülök, saját házam meleg szobájában, saját ruháimban, a falakon barátaimtól
kapott képek, az asztal melletti polcon dossziéban
gyermekeim kiskori rajzai, dédnagyanyám születési bizonyítványa… nekik ilyen kincseik már nincsenek...)

S

zinte nem is kellett várnunk, Karcsi bácsi
jött felénk. Félcipőben, zakóban, 10 napja most
van rajta először ilyen ruha. Katonai zubbonyban, gumicsizmában járt, és jár azóta is. A Devecser környéki cukorbetegek 70 éves vezetője nem
tagja a város védelmi bizottságának. De mindent
tud, mindenütt ott van, és 10 nap alatt 3,5 millió forintnyi segítséget „hozott” Devecserbe. Elsősorban kötszereket, szemcseppeket. (Erről kevés
szó esett a sajtóban: lapátolás közben sokaknak a
szemébe fröccsen az iszap – s a lúgos massza kegyetlenül csípi, rombolja a szemet.)
Vagy ki gondolt arra, hogy a kicsi gyerekek
megfulladnának, ha háromrétegű maszkot tenné-
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Kardos Róbert

Ez a két mester szinte fillérekért – költségeiket
sem fedezi teljesen – vállalta a devecseri Életfa
készítését. Miért?
– Mindenki azzal segít, amije van. Én a két kezem munkáját adhatom. És adom, mert nemes
célt szolgál így a munkám – fogalmazta meg Kardos mester, a fafaragó.
– Jólesett, hogy népi művészektől rendelték a
munkát, hogy olyan emlékjelet akarnak, ami a
mi hagyományainkra épül. A magyar népművészettel sok mindent ki lehet fejezni. Ezért a célért
szívesen dolgozom. Annak pedig külön örülök,
hogy nem valami nagyvárosba kerül az Életfa,
hanem Devecserbe – foglalta össze véleményét
Tamás mester, a kovács.
Azt már később fűzte hozzá, hogy a most előttünk álló feladat, az alulról építkezés szép példájának tartja az Életfa-állítást. Hozzátettem: s épp
most! Tamás mester rám nézett, hirtelen elmosolyodott:
– Igaza van! Erre még nem is gondoltam! Épp
most!

A fafaragó épp csak elkezdte a munkát, környékbeli polgármesterként most ő is inkább a segítéssel foglalkozik, de megnyugtat bennünket:
november 20-ára minden kész lesz. Mintákat mutat, eredeti magyar motívumokat használ majd
a kétágú, testes fa faragásakor. Valódi mester ő,
szerszáma semmi más: véső és kalapács. (Prózai
műben furcsa a rím – más-kalapács –, de most
meghagyom, talán érzékeltetni tudja a napsütéses őszi nap mesebeliségét.)
Csabrendekre már együtt megyünk tovább. A
mese most teljesedik ki: fagerendás, kemencés –
és mégis, minden mai igénynek megfelelő – ház
mögött ott a kovácsműhely. Igazi! Ahogy az ember gyermekkorától képzeli. A sarokban ugyan
van egy elektromos eszköz (egy!), minden más
kézi szerszám. Csík Tamás az ősi mesterséget műveli. Nem lehet véletlen, hogy a sümegi vár díszkovácsmunkáit mind ő készíti. Amint a két alkotó
üdvözölte egymást, hirtelen megéreztem: lehet
bármekkora a baj, bármilyen hatalmas a pusztítás
– az élet megy tovább, és az élet győzni fog, mert
a gyökerek nagyon mélyen vannak!
– Tamás mester! Rég láttalak!
– Kardos mester! Örülök, hogy te is eljöttél!
Így köszöntötték egymást, nem bohóckodva,
látszott, mindig így csinálják. Egymás elismerése,
és saját maguk önbecsülése is benne van e megszólításban.

N

ovember 20-án állni fog az Életfa a devecseri kastély előtt! Tudomásunk szerint ez lesz a
világon az első emlékjele a diabéteszesek egyre
növekvő, de már most is hatalmas közösségének. Tavasszal legalábbis erre gondoltak a tervezők-szervezők. De október 4-én megváltozott a
világ!
A devecseri Életfa nem csak a diabéteszesek
közösségéé lesz. Az Életfa Devecserben az élet
jele lesz.
Herth Viktória
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Csík Tamás
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Ellenőrizd a cukorbetegséged… most!

E

z évben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF),
amely a világ több mint 160 országának 200-nál
is több szakmai és civil szervezetét tömöríti. Az
IDF brüsszeli központjában dolgozók 20 nemzetet képviselnek a világ legkülönbözőbb szegleteiből és együtt több mint 30 nyelvet beszélnek. E
sokszínű csoport és az általuk képviselt világszervezet a globális gondolkodásmód mintapéldája.
Globális szemléletük hívta életre a diabéteszes vi-

lág legmeghatározóbb közös rendezvényét, a Diabétesz Világnapot.
A Diabétesz Világnapot évek óta november 14én ünnepli a nyilvánosság. Az időpont Frederick
Banting születésnapjához kötődik, aki Charles
Besttel közösen fedezte fel az inzulint. A hivatalosan 1991 óta megtartott ünnep minden évben
egy, a cukorbetegséggel kapcsolatos témára hívja
fel a figyelmet – 2009 és 2013 között ez a diabétesz-oktatás és a megelőzés. Jelenleg 300 millióra teszik a diabéteszesek
számát, így a legnagyobb
feladat a járványszerűen
terjedő diabétesz megállítása. Az IDF kampánya ezért nem csupán
a diabéteszesekhez és a
velük kapcsolatban álló
szakemberekhez, családtagokhoz vagy barátokhoz szól, hanem a teljes
közvéleményhez. Évente
akár egymilliárd emberhez is sikerül eljuttatni a
Diabétesz Világnap üzenetét, így ez évben az
oktatás és a megelőzés
hatékonyságának
bizonyítékait is.
A Világnap mottója
2010-ben: Ellenőrizd cukorbetegséged… most!
A kampány idei szimbóluma egy mérőszalag,
amely a derékkörfogat
megállapítását
szolgálja. Ennek segítségével
eldönthető, hogy veszélyeztet-e bennünket a
diabétesz, illetve annak
valamely komplikációja.
A mérőszalag természetesen kék színű, mint évek
óta bármely világnapi
szimbólum: a diabéteszes
világ összefogását jelképező kék kör, az ennek
mintájára
megalkotott
kitűző, frizbi és karkötő,

TARTSUK KÉZBEN A

CUKORBETEGSÉGET!

KEZDJE
MOST!

VAN ÖNNEK KOCKÁZATI
TÉNYEZŐJE?
VÉGEZZE EL A KÉK KÖR TESZTET!
www.diabet.hu/vilagnap
www.worlddiabetesday.org
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zelhetik. A politikusokat nyakkendő helyett kék
mérőszalagot kötő ember jelképezi az idei világnapi kampányban.
November 14-én, sőt az azt megelőző és követő
hetekben számos programmal emlékeznek meg a
Diabétesz Világnapról. A www.worlddiabetesday.org
oldalon több száz rendezvény található, melyeket
ez alkalomra hirdettek meg a világ különböző
pontjain. Ugyanitt korábbi programokról készült
videók és fényképek is megtekinthetők, ám a tervezett rendezvényeket is regisztrálni lehet, az ott
készült felvételek pedig feltölthetők a világnapi
honlapra.
Az IDF keresi a kreatív és újszerű ötleteket is
az idei Diabétesz Világnap kapcsán, amelyek tömegesen irányítják a figyelmet a cukorbetegség
ügyére, vagy megváltoztatják a diabétesszel kapcsolatos szemléletet. A Világszervezet őket a Diabétesz Világnap Bajnoka címmel tünteti ki, a bajnokok kezdeményezéseit pedig népszerűsíti saját
weboldalain, valamint a korábbi évek sikerén felbuzdulva a Facebook, Twitter, YouTube és Flickr
közösségi oldalakon is.
A 2010-es világnapi szlogen értelmében ellenőrizzük cukorbetegségünket most, november 14én, majd egészen jövő év november 14-éig!
József Attila
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A Merck nemzetközi szinten
ten vezetô
ben!
a cukorbetegség kezelésében!
Merck Kft - Consumer Health Care
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (1) 463-8100 • Fax: (1) 463-8174

MCDI61/100324

www.diabion.hu

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer. Kapható a patikákban.
További információk a www.diabion.hu internetes oldalon.
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a kék színű gyertyák és zsírkréták, valamint a világnap alkalmából kék színnel megvilágított épületek.
Az IDF szakemberei ez évben különböző célcsoportokat kívánnak megszólítani. A Világnap
egyik plakátján egy diabéteszes fut át a célvonalon, amit a kék mérőszalag helyettesít. Ezzel a
diabéteszesekre irányítják a figyelmet, őket pedig
az aktív, tevékeny életmódra ösztönzik. Az ugrókötél helyett kék mérőszalaggal ugráló gyerekeket
ábrázoló plakát a szülőkhöz szól, akik gyermekeik
egészégéért felelnek, így fontos, hogy felismerjék a cukorbetegség korai tüneteit. A 2-es típusú
diabétesz által veszélyeztetett emberek ugyancsak
fontos célcsoportja a világnapnak. Őket egy „kéköves” karatés jelképezi, és a kockázati tényezőkre,
valamint a korai diagnózist segítő vizsgálatokra
figyelmeztet a nekik szóló poszter.
Az egészségügyi szakembereket, akik a világnapi plakáton sztetoszkóp mellett kék mérőszalagot
is viselnek fehér köpenyük felett, a cukorbetegség tüneteire és a korai diagnózis jelentőségére
emlékezteti a kampány. A Világszövetség mint
érdekképviseleti szerv azonban szól a politikai
döntéshozókhoz is, akik a diabétesz megelőzését,
valamint a betegség megfelelő és költséghatékony
kezelését nemzeti egészségügyi prioritásként ke-
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Beszélgetés Zettwitz Sándorral 77. születésnapja alkalmából

„A család és a cég a legfontosabb a számomra”
Rengeteget tett az orvos- és a cukorbeteg-társadalomért. Nemcsak cége, a 77
Elektronika Kft. újabb és újabb fejlesztései révén, hanem magánemberként is.
Nincs olyan nemes ügy, diabétesz-esemény, amelyen ne jelenne meg, azt anyagilag és erkölcsileg ne támogatná. Cégének hiánypótló és a betegeknek nagy
segítséget nyújtó készülékei sorra rangos díjakat nyernek. Október 3-án ünnepelte 77. születésnapját.
– Ez a jeles évforduló most tökéletes összhangba került az Ön családi vállalkozása, a 77 Elektronika Kft.
nevében szereplő számmal…
– Színtiszta családi vállalkozás vagyunk, amelynek feleségem, Ilona a „lelke”, a családias légkör
őrzője és a belkereskedelem vezetője, a vejem,
Lukács József 2001-ig zseniális műszaki szakemberként (eredeti foglalkozása fizikus) alkotott és
fejlesztett nálunk, és persze jómagam. Én ügyvezető igazgatóként irányítom a vállalatot komoly
külkereskedelmi tapasztalataimmal és kapcsolataimmal.
– Tényleg van itt a Fehérvári úti központban valami
megfejthetetlen békés, meghitt, családias hangulat. Szinte mindenki keresztnevén szólítja, mosolyogva üdvözli a
másikat. Senki nem ideges, nem látni egyetlen kapkodó,
fontoskodó embert sem, mint más cégeknél. Persze az
„idill” mellett érezhető a dinamizmus és a profizmus is,
főleg amikor egy-egy tekintélyt parancsoló, makulátlan
tisztaságú fehér köpenyes úr, mérnök bukkan fel.
– Reméltem, hogy a dinamizmust és profizmust nem felejti ki a felsorolásból, azonban a „fehér köpenyes urak” említésekor kissé megrémített. Komolyra fordítva a szót: cégünk valóban
egy nagy család, annak ellenére, hogy napjainkban már meglehetősen népes, egészen pontosan
320 főt számlál. Egyébként régen, 1986-87 táján
volt igencsak családias a hangulat, ugyanis akkor
cégünk egy 37 m2-es Hegyalja úti bérelt lakásban
kezdte meg működését Budapesten. Emlékszem,
amikor a „céges” karácsonyi ünnepségen még
csak heten álltuk körbe a feldíszített fenyőfát. Jelenlegi telephelyünk 5000 m2-t foglal el, és a legfontosabb ünnepünk alkalmával, karácsonykor
ma már színháztermet bérelünk. Külön büszkeséggel tölt el bennünket az is, hogy a 320 fős családból a „fehér köpenyes” urak száma (természetesen a fejlesztőmérnökeinkre, szakembereinkre
gondolok) jelenleg 52 fő, akiknek többsége fiatal,
hiszen közvetlenül az egyetem elvégzése után csábítottuk őket hozzánk. Szóval az említett fejlesztői
csapatban kivétel nélkül mindenki mérnök, fizi-
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kus, matematikus és a cég folyamatos innovációjának, dinamikus fejlődésének a motorja.
– Talán naivnak tűnhet a kérdés, de egy ilyen nagy
és „befutott”, tehát sikeres cég esetében feltétlenül szükség van ennyi energiát fektetni az innovációba?
– Olyannyira, hogy minden évben az árbevételeink 7 százalékát visszaforgatjuk fejlesztésekbe.
Véleményem szerint, és ez az alapfilozófiám is, a
folyamatos, hosszú távú innováció a 77 Elektronika Kft. mozgatórúgója, és elengedhetetlenül fontos az állandó, megbízható minőség fenntartása
is. Egy konkrét példa is bizonyítja állításomat: a
gazdasági válság ellenére cégünk árbevétele ezekben a nehéz években is 26 százalékkal nőtt. Nem
titok, hogy idén közel 9 és fél milliárd forintot várunk árbevételben, ez újabb 10 százalékos növekedést jelent. Ezek az eredmények egyértelműen
a fejlesztéseknek köszönhetők.
– Melyik fejlesztést tartja abszolút kedvencének?
– Cégünk legnagyobb, konkrét számokban
mérhető sikere 11 éves fejlesztés eredménye, az
úgynevezett automata vizeletlaboratórium-rendszer, amely 2010 szeptemberében a Magyar Termék Nagydíjat, illetve a Leginnovatívabb Termék
Díjat is elnyerte. Ha a hivatalos, üzleti véleményemet kérdezi, ez a termék a legnagyobb büszkeségünk. Azonban az igazi kedvencem, szívügyem
mégis a Dcont vércukorszintmérő készülékcsalád, hiszen ezen nőtt fel a cég, minden kezdet,
küzdelem, nehézség, siker ezekhez a termékekhez köthető. Most eszembe jutott az egyik fővárosi kórház diabetológus főorvosának kijelentése,
amely az első igazi dicséret volt a számunkra első
termékünkkel, a Dcont I-el kapcsolatban: „Az a
vacak Dcont, de milyen jó, hogy van.” Mert bár
nagy volt és csúnya, de legalább végre volt egy elérhető vércukorszintmérő készüléktípus Hegyeshalom-Vlagyivosztok vonalon, amely pontosan is
mért. Persze meg kell említenem, hogy, legnagyobb sajnálatunkra, további sikereink – árbevétel-növekedésünk, amely 2010-ben is folytatódott
– nemcsak folyamatos fejlesztéseinknek, hanem a

cukorbetegek egyre gyarapodó táborának is köszönhető. Ez szomorú, sajnálatos tény…
– Hogyan látja a 77 Elektronika Kft. jövőjét?
– Nos, ma már a technika annyira komplex
és specializálódott terület, hogy egyelőre nem áll
szándékunkban cégünk profilját megváltoztatni,
esetleg bővíteni. Vagyis egyrészről továbbfejlesztjük a diabétesz üzletágunkon belül a Dcont vércukorszintmérő készülékcsaládot, amelynek legújabb
generációját már megalkottuk Dcont Ideál néven,
másrészt folytatjuk az automata vizeletlaboratórium-rendszerünk fejlesztését, amelynek második
generációja szintén elkészült, ennek bemutatására 2010 novemberében kerül sor. Ez utóbbi termékünk érdekessége még, hogy kértünk egy tanulmányt a pécsi egyetemtől annak kiderítésére,
hogy vajon alkalmas-e készülékünk a tumorok diagnosztizálására. Még egy újdonságunkat említeném meg, legújabb büszkeségünket a Dcont.hu-t,
amelyet elsősorban fiatalabb pácienseink számára
fejlesztettünk ki. Áprilisban indult el a szolgáltatás, amely iránt folyamatos az érdeklődés. A lényege röviden az, hogy a páciens a vércukormérő
készülékében tárolt adatait egy USB eszközzel interneten keresztül fel tudja tölteni egy szerverre,
majd különböző szempontok szerint rendezve, világos, áttekinthető színes grafikon formájában ki
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tud nyomtatni diabetológusa számára. Szolgáltatásunk tehát komoly, megbízható adatállományt
ad mind a beteg, mind a diabetológus kezébe,
amelyet nem lehet utólag módosítani. Nem beszélve arról, hogy az elkészült grafikonokról az is
leolvasható, milyen gyakran ellenőrzi a páciens a
vércukorszintjét, ami nagyon fontos információ a
szövődmények kivédése szempontjából. Ugyanis
tapasztalataink sajnos azt mutatják, hogy a betegek jelentős része nem vált ki elegendő OEP által engedélyezett tesztcsíkot, vagyis nem ellenőrzi
rendszeresen a vércukorszintjét. Úgy gondolom,
felesleges részleteznem ennek a felelőtlen viselkedésnek a súlyos kockázatait.
– A rengeteg munka, feladat, kötelezettség mellett jut
elég ideje a hobbijaira, az aktív pihenésre?
– Nagyon szeretek utazni, főleg Olaszországba
látogatok el rendszeresen. Kicsit borászkodom is,
évi háromszáz üveg bort termelek meg. Szeretem még a képzőművészeteket, gyakran hallgatok komolyzenét is, főleg operákat és szimfóniákat (nagy kedvencem Beethoven), és általában
hetente kétszer teniszezem. Ennyi privát információ megfelel?
– Isten éltesse sokáig, jó egészséget és további szép
sikereket kívánok Önnek a Diabetes lap nevében is!
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Étkezzünk mától egészségesebben!

Ne holnaptól diétázzunk! – I.
Ha evésünk szabályozásába akarunk „belenyúlni”, fontos tudnunk, hogy miért
is eszünk. Az elsődleges cél az lenne, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű
energiát adó (fehérje, zsír, szénhidrát) és energiát nem adó (vitaminok, ásványi
anyagok és egyéb mikroelemek) tápanyagot adjunk a szervezetünknek.

V

alljuk be őszintén, mi nem ezért eszünk elsősorban. Általában még csak nem is azért, mert
éhesek vagyunk. Az evés sokaknak örömforrás,
esetleg jutalom vagy stresszlevezető eszköz. Ehetünk bánatunkban vagy unaloműzésként, de lehet evési kényszerünk is.

A leadott kilók ne jöjjenek
vissza
Ha a megszokott ételeket egészségesebb összetétellel készítjük, könnyebb betartani az étrendet.
Fontos, hogy ne fogyókúraként, átmenetileg figyeljünk étrendünkre, hanem kisebb megszorításokkal, fokozatosan és véglegesen alakítsuk át
az étkezésünket! Ez a záloga annak, hogy leadott
kilóink ne jöjjenek vissza egy idő után. Minden
leadott kiló javít a cukoranyagcserén, szerencsés
esetben csökkenthető a szedett gyógyszer vagy a
kapott inzulinadag mennyisége.
Általában célszerű fél-egy év alatt a jelenlegi
testsúly 5–10 százalékát leadni. Ez kicsit ellentmond a hirdetésekben felkínált „1-2 hónap alatt
adjon le 15–20 kg-ot” lehetőségeknek, de tartósabb az eredménye, mert
• az ételek nyersanyagainak minőségi átalakítása miatt mennyiségileg nem kell sokkal kevesebbet enni,
• a szervezet nem állítja át tartalékolásra az
anyagcserét,
• együtt lehet étkezni a családdal,
• fél, egy év, két év múlva is betartható az étrend (ami pl. a 600 kcal-ás étrendről nem
mondható el).

Miért számít a
testsúlyfelesleg?
A 2-es típusú cukorbetegek kb. 95 százaléka,
az 1-es típusú cukorbetegek közel 40 százaléka
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(igaz, az érettebb korosztályból) szembesül azzal
a problémával, hogy az orvosa a „diétázzon” javaslat mellett a fogyásról is beszél. Aki nem érti
meg, hogy mi a célja a cukorbetegeknél a testsúly
normalizálásának, azt kéri, hogy az orvos adjon
olyan kezelést, amely mellett az életmódját – főleg étkezési szokásait – nem kell megváltoztatni.
A cukorbetegek esetében pedig a testsúly (hivatalosan testtömeg) normalizálása a jövő egészségének záloga. A túlsúlyosak szervezetében az
inzulin rosszabb hatékonysággal dolgozik, bár ezt
nem jelzi rosszullét vagy egyéb tünet. És bármilyen nehéz elfogadni, az életmódterápia – étrend
és mozgás – a kezelés legfontosabb része. Mint a
házépítésnél az alapozás.
Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a legnehezebben megvalósítható része. Hiszen nap
mint nap szembe kell nézni azzal a problémával, hogy mikor, mit, mivel, miből, mennyit lehet csak enni. Nem egyszerűbb bekapni egy-két
szem gyógyszert, még ha pluszköltség is? És jönnek a kifogások: nincs időm, nincs pénzem, az én
életmódomba ez nem illeszthető be, nem tudom
(vagy nem akarom?) számolni a kalóriákat, szénhidrátokat… stb.

Kinek van testsúlyfeleslege?
Több módszerrel is megállapítható, hogy van-e
rajtunk felesleg. Nézzük meg először magunkat
kritikus szemmel a tükörben. Ez a módszer nem
a legjobb (mondhatnánk szubjektív), mert mindenki másként ítéli meg magát. De… Olyanok
vagyunk, mint húszéves korunkban?
Legegyszerűbben a Broca-index (testmagasság
– 100) segítségével határozható meg a kívánatos
testtömeg. Érdemes tisztába lenni azzal, hogy az
ideális testtömeg ennél 5–10 százalékkal kevesebb.
Sokszor találkozhatunk BMI táblázattal (Body
Mass Index – testtömegindex), amelyből a testtömeg és testmagasság segítségével ellenőrizhető,
hogy „normálisak” vagyunk, vagy sem. Sajnos a
táblázat hibája, hogy nem tudja figyelembe venni

Hogyan fogyjunk?
Tudomásul kell venni azt, hogy a cukorbetegek
étrendje, és ezen belül a testsúlycsökkentő étrend, mennyiségileg és minőségileg is szabályozott étrendet jelent. A mennyiségi csökkentés
(magyarul kisebb adagok) mellett ügyelni kellene
a minőségre: soványabb felvágott, hús, sajt. Amiből többet lehetne, sőt kellene enni, az a nyers
zöldség és gyümölcs. A minőségi válogatás, és a
napi elfogyasztható energia követése nem megy
tápanyagtáblázat használata nélkül. Pláne annak,
akinek táplálkozási alapismeretei sincsenek.
Fogyni bárki tud, aki nem eszik, vagy kevesebbet eszik, hiszen a fogyás lényege, hogy kevesebb
legyen az elfogyasztott energia, mint amennyit felhasznál a szervezet. Átmenetileg bármilyen kúra
betartható, ha van tudományos alapja, ha nincs.
Alapjaiban nézve nem is az a kérdés, hogy le tudunk-e fogyni, hanem az, hogy a leadott kilókat
visszahízzuk-e (vagy esetleg még nagyobb lesz a
testsúly). Fogyókúrákkal összességében több száz
kilót is lehet fogyni, miközben egyre kövérebb
lesz az ember fia vagy lánya. Tehát fogyni is és�szel kell!
Koplalni nem tanácsos, hiszen a drasztikus
energiamegvonás miatt a szervezet alapanyagcseréje megváltozhat. Működni kezd a „takarékos”
gén, aztán nyakunkon a „jojo”!
Kevesebbet enni… mennyit, mihez képest, és
miből? Hiszen ehetünk keveset csokiból, tortából, mogyoróból, chipsből, mégis sok energiát
veszünk magunkhoz. Ugyanakkor megehetünk
1-2 kg uborkát, akkor is legfeljebb egy 3 dkg-os
diabetikus csoki energiáját fogyasztjuk el. Aki nassol, úgy fogyaszthat el akár ezer kilokalóriát is,
hogy közben úgy érzi, nem is evett, hiszen a folyamatos eszegetés ellenére a jóllakottság érzete
nem alakul ki. Hogy ez kire vonatkozik, a legegyszerűbben egy étrendi naplóval deríthető ki.
Az elfogyasztott étel összeírásának, az energia- és
szénhidrátszámolásnak egyébként pszichés hatása is van. Hiszen így látható – fehéren és feketén

–, hogy tényleg „keveset” eszünk (energiában is,
nem csak mennyiségileg!), vagy csak úgy hittük.

Érdemes megmérni
Eleinte érdemes minden élelmiszert megmérni.
Hány dkg egy szelet kenyér? Lehet 2 dkg (előszeletelt toast), 4–6 dkg (körülbelül 1 cm vastag félbarna kenyér), de lehet 15 dkg is. A mérés nélküli
tippelés olyan, mint a lottózás. Általában keveseknek sikerül jól tippelni. Az élelmiszerek mérése
lehet nyűg (komolyan azt gondolja ez a dietetikus,
hogy most hazamegyek és nekiállok mindent méregetni?) és lehet játék (mennyire vagyok ügyes,
gyakorlott?). Arra is érdemes gondolni, hogy a
szóbeli oktatás nagy része hamarosan elfelejtődik,
de amit megmérünk…! Több hónapig is megőrződik látványa az agyunkban! Igaz, kb. félévente
érdemes a kritikus élelmiszereket újra megmérni,
mert minden szentnek maga felé hajlik a szeme.
Persze vannak kiadványok, könyvek, amelyekben kiszámolt mintaétlapok vannak. Ez leveszi a
számolás terhét követőiről, de az étrend nem „személyre” szabott lesz. Vagy megküzdenek azokkal
az ételekkel is, amit nem szeretnek, vagy mégis
csak be kell vetni a fantáziájukat, hogy mivel helyettesítsék őket.
Az étrend-ajánlások betartása esetén is fontos
a pozitív hozzáállás. Mindössze csak azt kell megérteni, hogy nem holnaptól kell diétázni, hanem
mától egészségesebben étkezni. Hiszen a „diétában” az a legnehezebb, hogy az egészségeseknek
javasolt étrendi ajánlásokat kell(ene) szigorúbban
betartani. Ebből persze máris kiderül, hogy nem
a cukorbetegeknek kell külön főzni, hanem az
egész családnak lenne célszerű azt enni, amit a
diabéteszes családtagnak javasolt az orvos, a dietetikus. A túlsúlyos családtagokra is ugyanaz vonatkozik, mint a cukorbetegekre: kevesebbet kellene
enni! A cukorbetegnek azért, mert ez a kezelés, a
még nem cukorbeteg családtagoknak pedig azért,
mert ez a megelőzés.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
dietetikus

Minden egy helyen, amire
a cukorbetegnek szüksége van

www.cukorbetegekboltja.hu
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az izomszövet és a zsírszövet arányát. Így előfordulhat, hogy a BMI=24 (25-ig normális), mégis
van hasi típusú elhízás.
Ha nincs a közelünkben az egészségügyi személyzetnek testzsírmérő eszköze, magunk is
utánajárhatunk testzsír-mennyiségünknek. Csippentsük össze bőrünket karunkon, combunkon
és hasunkon. Csak a bőrünket fogjuk, vagy van
ott zsír is? Ha már össze sem tudjuk csippenteni, vagy egy-két centinél is többet fogtunk, akkor
nem árt fogyni.
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Ferike és Peti doktor bácsi jó
barátok, mindent megbeszélnek egymással, ami a diabétesszel kapcsolatos, ha hagyja
őket Fecsi – és legújabb barátjuk, a kissé feledékeny Pumi,
Ferike inzulinpumpája…

Igazán nem értem, egy felnőtt
hogyan lehet ilyen
gondatlan?
3

Hihetetlen …és hogy
romolhat el egy
inzulinpumpa?
4

1

?

?
Csodaszép!

Így
igaz!

Bizony, a felnőttek
sem viselkednek
mindig okosan.
5

Egy kirándulás során Ferike
nagy segítséget nyújtott egy
cukorbeteg bácsinak. Elromlott a bácsi inzulinpumpája,
nem volt nála tartalék inzulin
és fecskendő, a cukorszintje pedig egyre magasabbra
szökött…

?

2

Az volt az óriási szerencse, hogy
minden esetre fel voltam készülve. Volt nálam tartalék felszerelés, és így tudtam segíteni.
Adtam a bácsinak inzulint. 6

12

… a pumpák sem
tökéletesek..!
Még te is elromolhatsz, Pumi!
7
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Fecsi
8
ezt nem
gondolhatja
komolyan!

Ez is oka lehet a
hiperglikémiának,
a magas vércukorszintnek.
10

Megnéztem, a bácsi hasa ott, ahol
9
a tűt beszúrta,
nagyon vörös volt.

Ha mindig ugyanoda szúrják a
tűt, nem helyesen fertőtlenítik a
szúrás helyét, a bőr begyulladhat, s ez akadályozza az inzulin
felszívódását. Az is előfordul,
hogy valaki túl érzékeny a tűre,
vagy a tűt rögzítő tapaszra.
11

Na, látod, hogy nem a pumpa a hibás? Mi egyszerűen
tökéletesek vagyunk!
12

Nem mondod! Akkor sorolom, milyen hibái
lehetnek a pumpának! Például eltömődik az
infúziós szerelék, vagy valahol szivárog. 13

Istenem, mennyi gond van
ezekkel a Pumikkal!

15

Én is tanultam a történtekből. Nagyon aranyos vagy,
Pumikám, de oda kell figyelni, hogy mit csinálsz!

18

Mi ebből a tanulság?
Amikor baj van, ki
az, aki segít?
19

Volt már, hogy valaki kikapcsolta a pumpa vészjelzőjét,
nehogy kínos helyzetbe
hozza a sípolás, így nem
vette észre, a bajt.
16

De az sem árt, ha van inzulin
a tartályban!

17

Természetesen Fecsi!
20
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De a pumpa használója is
követhet el hibákat! Nem jól
rögzíti a tűt, és az kicsúszik
a kanűlből. Megizzad, és a 14
tapasz meglazul. Vagy az
adapterbe rosszul csavarják
be az infúziós szereléket.

13

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
A Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) határozata szerint a 2009–2013-as időszakban a Diabétesz Világnap témája a diabéteszoktatás és a megelőzés.

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

Inzulinkezelés 1-es típusú diabéteszben
A cukorbetegség kezelésének célja rövid távon a betegség heveny tüneteinek megszüntetése, a beteg
közérzetének javítása; hosszú távon pedig az egészséges egyének vércukorszintjét leginkább megközelítő szénhidrátanyagcsere-állapot, a normoglikémia elérése és fenntartása. A normoglikémia-közeli
anyagcserehelyzet ugyanis bizonyítottan alkalmas a cukorbetegség késői szövődményeinek kivédésére,
késleltetésére és egyes már létrejött komplikációk további romlásának megakadályozására, esetleges
visszafejlesztésére.

terápiás célértékek elérése érdekében az
1-es típusú diabétesz kezelésére – egészen kivételes helyzetektől eltekintve – a napjában többször
(négyszer, vagy annál többször) adott inzulinkezelést használjuk. Ennek formái:
• intenzív konzervatív inzulinterápia (ICT),
amelyről akkor beszélünk, ha a jól képzett
beteg az előírt alaprendszeren (napi legalább
négyszeri, inzulinadagoló tollal történő inzulinadás) az élethelyzeteinek megfelelőn változtat,
• intenzív inzulinkezelés inzulinpumpával, az
élethelyzeteknek megfelelő inzulinkezelés
ebben az esetben is csak megfelelően képzett beteg esetében képzelhető el,
• napjában többször adott inzulinnal történő
kezelés, amikor a beteg az előírt alaprendszeren lényegében nem változtat.
E terápiás rendszerekkel követni próbáljuk az
inzulinérzékenység napi ritmusát. Inzulinrezisztens napszak (azaz ebben az időszakban több inzulinra van szükség) a késő hajnali/reggeli és a
késő délutáni periódus; inzulinérzékeny szakasz a
23–03 óra és a 11–15 óra közötti időszak.
Az inzulinérzékenység napszaki változásából
adódik néhány „alapszabály”, amely szinte minden kezelési rendszer esetén figyelembe veendő.
Általában reggel szükséges a legnagyobb inzulindózis; az ebéd tartalmazhatja a legtöbb szénhidrátot a legkisebb inzulinmennyiség mellett; az
uzsonna csak gyorsan felszívódó szénhidrátból

álljon, a vacsora legkésőbb 18 órakor legyen (inzulinadás 16.45–18.00 óra között).

Az intenzív inzulinkezelés lehetséges
rendszerei: az „aranystandard”
A gyors hatású humán reguláris inzulin mellé
napi egyszer vagy kétszer adható NPH-típusú inzulin bázisinzulinként (3 gyors + 1 bázis vagy 3
gyors + 2 bázisos rendszer). Az egybázisos rendszerben az este, lefekvésnél (21.30–22.00) adott
NPH-típusú inzulin biztosítja az éjszakai bázisinzulin-szükségletet, míg a nappali bázisinzulint a
főétkezések (reggeli, ebéd, vacsora) előtt beadott
gyors hatású inzulin szolgáltatja, ahogy azt a táblázat mutatja. Ez a terápia még ma is az 1-es típusú diabétesz kezelésének „aranystandardja”.
Mindkét kezelési rendszerben az NPH-típusú
inzulin helyett alkalmazhatunk a fent jelzett módon detemirt. A háromszori humán reguláris inzulin mellé adhatunk naponta egyszer glargininzulin-analógot is. A glargin ilyenkor lefekvéskor vagy
vacsora előtt adható. Előbbi esetben a főétkezések
előtt adott humán reguláris inzulinok aránya nem
változik, míg a vacsora előtt adott glargin esetében délben valószínűleg több (a délutáni vércukor-emelkedés miatt), vacsorához pedig kevesebb
humán reguláris inzulin adására van szükség.
A napi kétszeri bázis adásánál reggel (8–12
E) és lefekvéskor (8–16 E) egyaránt adunk bázisinzulint (NPH vagy detemir) a főétkezésekhez
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Idő (óra)
Gyors hatású
inzulin (E)
NPH-típusú
bázisinzulin (E)

Intenzív konzervatív inzulinterápia humán inzulinnal
(napi egyszeri, illetve kétszeri NPH-bázis esetén)
Inzulin
6.00 (6.30)
12.00
16.45–17.45
(8) 10–14

(6) 8–12

22.00

(8) 8–14

(8–12)

8–16
Étkezés
12.15

6.30 (7.00) 9.00 (9.30)
14.45
17.00–18.00 19.30–20.30
Idő (óra)
Szénhidrát
25–35
15–20
45–55
15–20
35–40
15–20
mennyiség (g)
Az inzulinadagoknál zárójelben lévő számok a kétszeri bázisinzulin esetében javasolt dózisok.
adott gyors hatású humán reguláris inzulin mellé. Ilyenkor az étkezések előtt adott humán reguláris inzulin adagja csökkentendő (reggel 6–10
E, délben 4–6 E, vacsora előtt 8–12 E). Kétszeri
adás esetén az esti detemir a fix időpontban lévő
vacsora előtt (legkésőbb 18 óra) is adható.

Inzulinanalógot tartalmazó intenzív
rendszerek
Az ultragyors hatású inzulinanalógok alkalmazása
az intenzív kezelési rendszerben csak megfelelő
bázisinzulin-terápiával képzelhető el. Ez utóbbi
lehet napszakonként alkalmazott (általában naponta háromszor adott) NPH-típusú inzulin vagy
napi kétszeri detemir vagy napi egyszeri glargin.
E kezelési formában valóban szétválik az étkezéshez adott (bolus) és a bázisinzulin szerepe (bázis/
bolus rendszer).
Az ultragyors hatású inzulinanalóg mellett egy
inzulinadáshoz egy étkezés társul. Ez valóban
szabadabb életvezetést enged meg, de az anyagcsere-állapot csak akkor lesz megfelelő, ha a jól
felkészült „diabétesz-csapat” (diabetológus orvos, diabetológiai szakasszisztens, dietetikus, esetleg gyógytornász és pszichológus) alapos tudást
ad át a betegnek, aki ezzel élni tud. E kezelési
rendszerben elengedhetetlen az étkezések szénhidráttartalmának ismerete mellett (ez humán
reguláris inzulin esetén is szükséges) a táplálék
glikémiás indexének tudása is. A glikémiás index
a szénhidráttartalmú élelmiszereknek az azonos
szénhidráttartalmú szőlőcukorhoz viszonyított
vércukor-emelő hatását jelenti. A rostban gazdag
szénhidrátok glikémiás indexe jelentősen kisebb.
Ultragyors hatású analóg mellett, ha nem jól
becsüljük meg az étkezés vércukoremelő hatását,
váratlan hiper- vagy hipoglikémia jelentkezhet,
amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a vércukor-
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szint egész napos alakulását. Ideális esetben az étkezés után 1–1,5 órával a vércukorszint 0,5–1,0
(1,5) mmol/l-rel magasabb, mint az étkezés előtti érték. Gyakori vércukorméréssel, az étkezések,
később a mozgásfajták, illetve egyéb élethelyzetek
„bemérésével” szerezhető meg a rendszer jó eredménnyel való alkalmazásához szükséges tudás.
Az ultragyors hatású inzulinanalóg mellé három, különböző bázisinzulint tartalmazó terápiás
rendszer (NPH, detemir, glargin) alkalmazható.
Az NPH-típusú inzulint általában naponta háromszor, fix időpontban kell beadni: 6.00–6.30,
12.30 és 21.00 óra. A tervezett mozgások előtt a
megfelelő napszakban ható NPH-inzulin adagját
csökkenteni kell. Amennyiben a mozgás az ultragyors hatású inzulinanalóg hatástartamának első
2 órájára esik, úgy ennek az inzulinnak a dózisa
csökkentendő.
Ha detemirt használunk bázisinzulinként, akkor ez legtöbbször napi kétszeri adást jelent:
6.00–6.30 és 21.00 óra vagy 6.00–6.30 és vacsora
előtt, 17.30–18.00 óra.
Ha glargint alkalmazunk bázisinzulinként, akkor ez általában napi egyszeri adást (vacsora körül, 17.30–18.00 óra vagy lefekvés körül, 21.00
óra) jelent.
Az inzulinanalógok legnagyobb előnye a humán inzulinnal szemben a hipoglikémia kisebb
gyakorisága!

Inzulinpumpával való kezelés
Az intenzív inzulinkezelési rendszer egyik lehetséges módja az inzulinpumpával történő inzulinadagolás. E kezelés során az inzulinpumpa (kisméretű, „felhasználó barát” készülék) az orvos
és a beteg által korábban beállított programnak
megfelelően, a bőr alá szúrt kanülön keresztül
folyamatosan adagolja az inzulint (bázisinzulin).
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Vércukor-önellenőrzés
Az intenzív inzulinkezelés elengedhetetlen része
a rendszeres vércukor-önellenőrzés. Ez stabilan
felépített („jól beállított”) rendszer esetén is legalább napi háromszori mérést jelent (nemzetközi
javaslat).
Saját gyakorlatomban legalább napi négyszeri
(minden inzulinadás előtt) vércukormérést javaslok, és legalább minden második napon egy, az
egyik főétkezés után egy-másfél órával végzett mérést. Mindig mérjen a beteg lefekvés előtt, és ha
bármi „furcsát” érez! A lefekvéskori mérés vagy
egybeesik a 21–22 óra között beadandó bázisinzulin előtti méréssel, vagy külön mérést jelent, ha a
bázisinzulint a páciens a vacsora előtt adja be, illetve inzulinpumpás kezelésnél. (Intenzív inzulinkezelés esetén az OEP által jelenleg támogatással

felírható tesztcsík-mennyiség napi ötszöri mérést
enged meg, harmincnapos hónapot számolva.) A
fentinél több vércukormérésre van szükség nem
megfelelő anyagcsere-állapot, gyakori hipoglikémia vagy megváltozott élethelyzet esetén.
Ma már vizsgálatok bizonyítják, hogy minél
gyakoribb a vércukor-önellenőrzés, annál alacsonyabb a HbA1c-szint.
Soha ne az egyedüli vércukormérések eredményét vizsgáljuk, hanem mindig a tendenciát, a
vércukorpárok egymáshoz viszonyított változását,
legalább 2-3 napon át. Ebből állapíthatók meg
a következő napokban adandó inzulindózisok.
Ugyanakkor az aktuálisan mért vércukorérték lehetőséget ad az adott pillanatban is az inzulindózis és a szénhidrátbevitel módosítására. De ne
feledjük el, hogy az inzulinadás előtt mért, aktuálisan magas vagy alacsony vércukorértéket nem a
még be sem adott inzulin hozta létre! Így elkerülhetjük a túlzott korrekciókat! A korrekcióra használt inzulindózis megbecsülésére alkalmazhatjuk
a 100-as szabályt. 100 osztva a napi teljes inzulindózissal, a kapott értékkel (mmol/l-ben) csökken a
vércukorszint 1 E inzulin hatására. Például, ha a
napi össz-inzulinadag 50 E, akkor 100:50=2, azaz
1 E inzulin 2 mmol/l-rel csökkenti a vércukrot.
Újabb lehetőség a szénhidrátanyagcsere-állapot
ellenőrzésére a szövetközti folyadék cukorszintjének folyamatos mérése (continuous glucose monitoring system, CGMS). Ez a módszer bár reménykeltő, ma még nem az általános kezelés része.

Étrend

Megfelelő étrend nélkül nincs jó anyagcsere-állapot! Az 1-es típusú
diabéteszes egyénnek
Javasolt szénhidrátbevitel meghatározott időtartamú mozgás
javasolt étrend lényeesetén, a kiindulási vércukorszintnek megfelelően
gében nem különbözik
Étkezés szénhidráttartalma
A mozgás Vércukorszint
az egészséges étkezésidőtartama
a mozgás
től(!), csak megfelelő
előtt (mmol/l)
időben kell az adott
15–30 perc
<4,5
15 g (cukortartalmú folyadék,
mennyiségű szénhidgyümölcslé)
rátot elfogyasztani.
A napi energiabevitel
4,5-8,3
15 g (gyümölcs) vagy 12 g (müzliszelet)
körülbelül
fele rostban
>8,3
semmi
gazdag szénhidráttar30–120
<4,5
15 g mozgás előtt és 15-20 g mozgás
talmú ételből származperc
közben (folyadék+szendvics)
zon! Az adott szénhid4,5-8,3
15 g mozgás előtt és 15-20 g mozgás
ráttartalmú étkezéshez
közben (folyadék+gyümölcs)
szükséges inzulindózis,
>8,3
15 g mozgás előtt (szendvics)
azaz a szénhidrát/inzulin arány becslését se<4,5
4-5 dl gyümölcslé + szendvics
120
gítheti az „500-as” szapercnél
4,5-8,3
30 g-nál kevesebb (gyümölcs+szendvics)
bály. 500 osztva a napi
több
>8,3
30 g-nál kevesebb (szendvics)
teljes inzulindózissal =
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Az étkezéshez adott, úgynevezett bolus inzulinadagokat a beteg szintén a szerkezet segítségével,
gombnyomással könnyen adja.
A legtöbb esetben a pumpában ultragyors hatású inzulinanalóg van. E kezelés legnagyobb előnye, hogy a bázisinzulin adagolását a betegre szabottan, finoman lehet beállítani, hiszen a nap 24
órájában óránként programozható (változtatható)
a beadandó inzulin mennyisége. Számos klinikai
vizsgálatban az inzulinpumpás kezelést jobbnak
találták, mint a napjában többszöri inzulinadagolást alkalmazó rendszereket. Főként azoknál a betegeknél célszerű a pumpakezelés, akiknek kicsi
az inzulinigénye, vagy gyakran van hipoglikémiás
epizódjuk, vagy igen kifejezett a hajnali vércukorszint-emelkedésük.
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Glikémiás kezelési célértékek
cukorbetegségben a Magyar Diabetes
Társaság ajánlása alapján, 2009.
Paraméter
HbA1c

Célérték
2-es típusú
1-es típusú
diabéteszben: diabéteszben:
7,0% alatt
6,5% alatt

Éhomi
≤5,5 mmol/l (stix, ujjbegy)
vércukorszint ≤6,0 mmol/l (vénás vér, labor)
Étkezés utáni <7,5 mmol/l (stix, vénás vér)
vércukorszint
az a szénhidrátmennyiség, amelyet 1 E inzulin
„semlegesít”. Például, ha a napi össz-inzulinadag
50 E, akkor 500:50=10, azaz 1 E inzulin 10 g
szénhidrátot „semlegesít”. Felnőtteknél az 500
helyett gyakran 450-et kell alkalmaznunk.
Hangsúlyozni kell, hogy az említett 100-as és
500-as (450-es) szabállyal kapott számok nem állandók, az adott egyén esetén is változhatnak,
például a napszaktól is függnek (hiszen eltérő a
napszaki inzulinérzékenység). Nem helyettesítik a
vércukor-önellenőrzéssel szerzett tapasztalatokat.

Mozgás
A mozgás nagyon fontos része (kellene hogy legyen) minden cukorbeteg és nem cukorbeteg életének! Lehetőleg az előre látható, várható fizikai
aktivitás alapján kell megtervezni a mozgás idejére eső inzulinadagot.
Amennyiben a mozgás a gyors hatású humán
inzulin vagy az ultragyors hatású inzulinanalóg
beadását követő első 2 órára esik, akkor ezen inzulinok adagját csökkenteni kell. Ha a mozgás ettől
eltérő időpontban van és hosszabb ideig tart, akkor az adott napszakban ható bázisinzulin mennyiségén kell változtatni. Fél óránál hosszabb mozgás
általában többlet-szénhidrát fogyasztását igényli. Minden egyénnek önállóan kell „bemérni” az
adott mozgáshoz szükséges inzulindózis-változtatásokat és a szükséges szénhidrátpótlást. E cél érdekében kezdetben több alkalommal, a fizikai aktivitás előtt, alatt és után is kell vércukrot mérni!

A

z 1-es típusú cukorbetegek gondozása az
erre megfelelően felkészült diabetológiai szak
ambulancián javasolt!
Dr. Hosszúfalusi Nóra
Javasolt irodalom: Fövényi József, Soltész Gyula:
Inzulinnal kezeltek kézikönyve. SpringMed Kiadó, 2009.
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cukorbetegség és a terhesség együttes előfordulása nem véletlen: a terhesség vércukorszintet emelő hatása régóta ismeret. Ennek oka
az, hogy a terhesség folyamán a szervezet sejtjeinek inzulin iránti érzékenysége és az inzulinhatás csökken, inzulinrezisztencia alakul ki, ami
a vércukor-emelkedés irányában hat. Egészséges
nőkben e vércukor-emelkedést megelőzi az, hogy
a hasnyálmirigy – a fokozott szükségletnek megfelelően – egyre nagyobb mennyiségű inzulint
termel, és így a vércukorszint normális marad.
Az esetek egy részében azonban a hasnyálmirigy
inzulintermelése nem képes eleget tenni a terhesség következtében kialakult fokozott inzulinszükségletnek, és kóros mértékű vércukor-emelkedés
következik be: terhességi, szaknyelven szólva
gesztációs cukorbetegség alakul ki.
Már a terhesség előtt is fennálló, szaknyelven
pregesztációs cukorbetegség esetén a helyzet még
kedvezőtlenebb lehet, hiszen nem egy esetben a
diabéteszes kismama vércukorszintje már a fogamzás előtt is emelkedett volt, így a terhesség
bekövetkezése – megfelelő kezelés híján – a vércukorszintet tovább emeli, és jelentős hiperglikémia alakulhat ki.
A terhességhez társuló diabétesz a terhesség
kimenetele szempontjából fokozott kockázatot jelent, így a cukorbeteg nők terhessége veszélyeztetett terhesség. Az anya szempontjából a vércukorszint emelkedése, a kifejezett hiperglikémia,
valamint az érszövődmények kialakulása és súlyosbodása jelent elsősorban veszélyt. A magzat
állapotát a gyakoribb spontán vetélés, fejlődési
rendellenességek, koraszülöttség, méhen belüli
elhalás veszélyezteti elsősorban, illetve az éretlen
állapotú „óriásnövekedés”. Mindezek a szövődmények fokozzák az újszülöttek születéskörüli megbetegedésének és halálozásának gyakoriságát.
Kérdés, hogy megelőzhetők-e az említett szövődmények? Ma már egyértelműen kijelenthetjük, hogy nagyrészt igen, mivel bizonyos feltételek
teljesülése esetén bekövetkezésük valószínűsége
érdemben nem nagyobb, mintha az anya nem is
lenne cukorbeteg. Az utóbbi évtizedekben egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a diabéteszes terhesség szövődményeinek legalapvetőbb oka az
anya normálisnál magasabb vércukorszintje, így a
normális anyai vércukorszint biztosításával e szövődmények döntő többsége megelőzhető. A megelőzés csak úgy lehetséges, ha az egészségesekre
jellemző anyagcserehelyzet a fogamzás idejére
már megvalósult és a gyermek megszületéséig
folyamatosan fennáll. Ennek biztosítása gesztációs diabéteszben csakis e kóros állapot korai fel-
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Diabétesz és terhesség

ismerésével, pregesztációs diabéteszben pedig fogamzás előtti – „prekoncepcionális” – gondozási
program és tervezett terhesség megvalósításával
lehetséges.
Az elmondottak alapján a gesztációs diabétesz, a terhesség alatt felismert szénhidrátanyagcsere-zavar szűrése minden terhes nő esetében
javallt! Ideje általában a 24–28. terhességi hét,
rizikófaktorok esetén a 12–20. terhességi hét (negatív esetben ismételni kell!).
A diagnózis általában cukorterhelés vizsgálat – orális glukóztolerancia-teszt (OGTT) – segítségével állítható fel: éhomi vérvételt követően
75 gramm glukózt tartalmazó folyadékot kell elfogyasztani, majd 120 perc múlva ismét vérvétel
következik (laboratóriumi vércukor-meghatározásra). A gesztációs diabétesz feltétlenül rendszeres diabetológiai szakellátást – ellenőrzést és kezelést – igényel!

Mi a tennivaló a pregesztációs – már
tudottan – cukorbeteg nők gyermekvállalási
szándéka esetén?
A beteg gyermekvállalási szándékáról az őt gondozó orvosnak mindenképpen – 0,5-1 évvel előbb
– tudomást kell szereznie! Így minden fogamzóképes korban lévő diabetika esetében fel kell,
hogy merüljön a kérdés, a közeljövőben kíván-e
gyermeket. Ha nem kíván, akkor megfelelő módon fogamzásgátlás szükséges, ha igen: egyelőre
fogamzásgátlás és tervezett, intenzív prekoncepcionális gondozási program elindítása, amelyet
követően a vércukorcsökkentő tabletták szedése
egyértelműen kerülendő. A prekoncepcionális,
illetve később a terhességi gondozás leghelyesebben intenzív diabetológiai szakellátás keretében, e
témakörben speciálisan jártas „diabetológus csapat” (belgyógyász, szülész, szemész, diabetológiai
szakápoló, dietetikus) segítségével történjék, a beteggel igen szoros együttműködésben!

Mi történjék az intenzív prekoncepcionális
gondozás során?
• Az anyagcsere-állapot felmérése: vércukorszint gyakori mérése (labor, önellenőrzés), a

HbA1c, a fruktózamin rendszeres meghatározása.
• A diabéteszes érszövődmények felmérése: a szem,
vese és a keringés részletes vizsgálata.
• Nőgyógyászati vizsgálat.
• A kóros eltérések rendszeres ellenőrzése, kezelése:
közel normális (4–8 mmol/l) vércukor- és
HbA1c-érték (<6,5%) biztosítása, szövődmények ellátása, túlsúly csökkentése.
• A tervezett terhesség prognózisának megítélése:
időpontjának lehetőség szerinti optimalizálása.
• A „start jel” vagy esetleges terhességi ellenjavallat (magas HbA1c -érték, súlyos vesefunkció-zavar, előrehaladott koszorúér-betegség
vagy retinopátia) mérlegelése.
A cukorbeteg terhesek gondozásának alapelemei: rendszeres belgyógyászati-diabetológiai,
illetve szülészeti, szemészeti és laboratóriumi ellenőrzés. A legalapvetőbb követelmény az igazi
normoglikémia (vércukor 3,5–7,0 mmol/l, fruktózamin: 180–220 mmol/l, HbA1c: 4,5–5,6 százalék)
folyamatos biztosítása, hiszen ez a szövődmények
elkerülésének legfőbb záloga. A normoglikémia
elérésnek elengedhetetlen eszközei:
• diéta: napi 150–210 gramm szénhidrát meghatározott mennyiségi és időbeli elosztásban
történő fogyasztása;
• intenzív inzulinkezelés, amelynek során a beteg életmódja alkalmazkodik az adott kezelési rendszerhez;
• vércukor-önellenőrzés: naponta 6–12 alkalommal;
• hetenkénti klinikai észlelés a „csapat” (diabetológus orvos, dietetikus, diabetológiai szakápoló) által;
• rendszeres

laboratóriumi ellenőrzés: vércukor, vizelet cukor+aceton/24 h, fruktózamin, HbA1c.

H

a az említett feltételek, a beteggel szorosan együttgondolkodva és együttműködve, teljesülnek, akkor – várhatóan – a cukorbeteg édesanyák terhességéből származó újszülöttekre sem
vár több veszély, mint az egészséges anyukák gyerekeire.
Dr. Baranyi Éva
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A cukorbetegség az egyik leggyakoribb kóros állapot, amely a leendő anya és újszülöttje sorsát döntően
befolyásolja: a terhességek 5–7 százalékában figyelhető meg diabéteszes anyagcserezavar.
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Lent és fent következmények nélkül!

Hullámvasutazással indult a Diabétesz Hónap

O

któber 14-én délelőtt cukorbeteg-családok
vették birtokukba a Budapesti Vidámparkot. Az
esemény, amelyhez alapítványunk (Diabétesz Generációk Magyarország) és a Heves Megyei Diabetes Szövetség tagsága is nagy számban csatlakozott, kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy a
cukorbeteg fiatalok kipróbálhassák a hullámvasutazás élményét, komoly következmények nélkül.
A szervezők célja ugyanis az volt, hogy könnyed,
szórakoztató formában demonstrálják a zömében
fiatal résztvevőknek, milyen érzés modern inzulinok nélkül, lent és fent, hipo- és hiperglikémiák
rapszodikus hullámzásában élni.
A hullámvasutazást élvezetes karaoke-party követte Kovács Áron énekes-műsorvezető vezényletével, ahol ifjú, sztárjelölt cukorbeteg tehetségek
mutatták meg oroszlánkörmeiket.
A önfeledt szórakozás mellett fontos és érdekes diabéteszes információkkal is gazdagodtak a
résztvevők. Dr. Hermányi Zsolt diabetológus rövid
áttekintést nyújtott a vendégeknek az inzulinok

dinamikus fejlődéséről az állati eredetű készítményektől a hagyományos humán inzulinokon át a
modern inzulinokig. Elmondta, hogy a mai, modern inzulinok nemcsak csökkentik a nemkívánatos súlygyarapodások számát, de sokkal kiegyensúlyozottabb vércukorértékeket, kiszámíthatóbb,
stabilabb anyagcsere-működést is biztosítanak a
cukorbetegek számára.
A vidám eseményt, amelyen jelen voltak a sajtó képviselői is, finom uzsonna zárta. A cukorbeteg-családok nevében köszönjük a szervezőknek
ezt a hasznos és szórakoztató rendezvényt!
Keller Richárd

A SpringMed Kiadó ajánlata cukorbetegeknek

SPRING MED KIADÓ
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FORMOLINE L112

„Az élet célja semmi más…”
„Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás” énekli Zsupán,
a csupa háj disznókereskedő a Cigánybáró című operettben. Már a
darabban tanúi lehetünk annak, hogy megüti a guta, azaz a kövérség káros következménnyel jár.
z orvostudomány napjainkra már a bizonyítékok egész
sorát szolgáltatta arra nézve,
hogy az elhízás igen sokféle
egészségügyi probléma forrása,
kezdve a felnőttkori cukorbetegséggel és zsíranyagcsere-rendellenességekkel,
amelyekhez
többnyire magas vérnyomás
is társul és következményük a
súlyos szív-érrendszeri események kialakulása, munkaképtelenség, váratlan halál. De ezen
legismertebb elváltozások mellett a kövérség természetesen
a mozgásszervi panaszokkal is
összefüggésben áll, sőt még a
daganatok kialakulását is elősegítheti.
A testsúly normális szinten
tartása az egészségmegőrzés
alapvető eleme, ezzel szemben
a fejlett ipari országok – beleértve hazánkat is – lakosságának több mint a fele súlyfelesleggel él.
Mi áll ennek a hátterében?
A bevitt és felhasznált energia
egyensúlyának felbillenése. Azaz
nagyobb mennyiségű szervezeti
energiaforrást jelentő élelmiszert – zsiradékot, szénhidrátot (cukor, liszt) – fogyasztanak
el, mint amennyi a napi fizikai
aktivitáshoz szükséges lenne,
amennyit képesek „elégetni”. A
felesleg lerakódik, zsírraktárak
képződnek, elsősorban a hasban, de a test egyéb, anatómiailag arra alkalmas részén is.
Hogyan lehet ezt megakadályozni, elkerülni? Az egyensúly
irányába való visszalépéssel,
alacsonyabb energia (kalória,
joul) tartalmú és kisebb men�-

nyiségű táplálék fogyasztásával,
amennyiben a fizikai igénybevétel nem növelhető.
De segíthetnek a felszívódást
mérséklő gyógyszerek, étrendkiegészítő készítmények úgy,
hogy a mérsékelt étkezés okozta
élvezetről nem kell lemondani,
mégis egyensúlyi irányba billenthető az energiamérleg azáltal, hogy csökken a keringésbe
jutó tápanyag mennyisége. Ezek
az anyagok a tápcsatornába jutva nem szívódnak fel, nem jutnak a szervezetbe, hanem természetes úton kiürülnek, és a
megkötött zsírszerű anyagok
velük együtt távoznak.
Az energiahordozók felszívódásának csökkentése miatt
a szervezet az energiát cukorfelhasználásból fedezi, és ha az
nem áll elegendő mennyiségben rendelkezésre, akkor a korábban elraktározott zsírt mobilizálja és égeti el.
A felnőttkori cukorbetegek,
a magas vérnyomás miatt szenvedők, magas vérzsír (koleszterin, triglicerid) értékekkel élők
többsége túlsúlyos vagy elhízott
(testtömeg-index [kiszámítása
úgy történik, hogy a testsúlyt
elosztjuk a testmagasság négyzetével] – Body Mass Index –
BMI >30 kg/m2). Számukra a
fegyelmezett életvitel: mozgás
és étkezési fegyelem mellett jelentős segítség a felszívódást
mérséklő szerek alkalmazása.

Nem azért élünk,
hogy együnk,
hanem azért eszünk,
hogy éljünk!

Fogyjon le
Ön is Németország
Nr.1 fogyasztószerével!*

Formoline L112-vel
*A német gyógyszerészszövetség
(Bundesverband dt. Apotheker e.V) által odaítélt
„Az év fogyasztószere”
fogyasztószere díj: 2007, 2008, 2009.

Az anyag lezárásának dátuma: 2010. Február 5.

A

L112 nélkül:
a zsírok megemésztődnek
és felszívódnak

L112-vel:
az L112 rostjai, mint egy mágnes,
vonzzák és megkötik a zsírt

Hatékonysága klinikailag bizonyított
A fogyókúra alatt is ízletes és változatos
étrend biztosítható
Segít a vér koleszterin- és LDLszintjének 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
jelzéses orvostechnikai eszköz

Vény nélkül kapható a patikákban.

www.l112.com

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

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

Joslin-díjasok
Ruzsits Istvánné idén tavasszal vette át Tihanyban a Joslin Diabetes Center
elismerő oklevelét.

H

osszú önéletrajzot lehetne kerekíteni a 46
évből, amióta inzulinfüggő vagyok, de gondolom,
mindenkinek megvan a maga élménye, tapasztalata, kisebb-nagyobb szomorúsága, aki ennyi időn
keresztül próbálja igazgatni a maga és környezete
életútját. Sajnos sokszor előfordult, hogy nekem
kellett vigasztalni a családomat, mert ők jobban
kétségbe voltak esve, mint én. Tulajdonképpen
nem betegségnek tartom a diabéteszt, inkább állapotnak, ami néha rosszabb napokkal jár.
Legyünk optimisták! Amíg eljárunk havonta a
klubba – valljuk be, alig várjuk a hónapnak azt a
napját, mikor újra találkozhatunk –, addig nincs
is olyan nagy baj. Mindent meg lehet szokni! A
napi kontrollokat is – én 4-5 alkalommal ellenőrzöm a vércukromat, mert csak így vagyok nyugodt.

DIETET-IN tabletta 40 db
Megújult összetétellel, szerves kötésben krómot, mangánt, cinket és
niacint (B3 vitamint) tartalmazó készítmény.
A szerves kötésû króm és a készítményben lévõ többi nyomelem és vitamin a cukoranyagcsere szabályozásában, egyensúlyi állapotának fenntartásában 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
(B3 vitamin) részt vesz az idegrendszer normál mûködésében.
A mangán és a cink szerepet játszik a sejtek, így a szervezet természetes
védekezõrendszerének mûködésében, a káros szabad gyökök ártalmatlanításában.
A cink hozzájárulhat az idegrendszer normális mûködéséhez és a szellemi teljesítõképességhez. A készímény szedésével a fogyókúrázók és a
diétázók életminősége javítható,
elősegíthető a fogyás és a test
zsírizom arányának optimalizálása.
A készítmény szedése javasolt:
cukorbetegség, cukorbetegségre való hajlam esetén a megelőző diéták mellett, valamint a
testsúly csökkentését szolgáló
fogyókúrák idején.

E-vitamin
Szelén
Cink
tabletta 40 db

Az E-vitamin, a Szelén és a
Cink fontos szerepet játszik a
szervezet természetes védekezõrendszerének mûködésében, a káros szabad gyökök ártalmatlanításában, a sejtek normál mûködésének megõrzésében.
A szelén szükséges a jódtartalmú pajzsmirigyhormonok normál termelõdéséhez, ezért a táplálékkal a szervezetbe kerülõ jód csak megfelelõ
szelénellátottság esetén tud hasznosulni.
Az E-vitamin a szabad gyökökre gyakorolt kedvezõ hatása révén
hozzájárul a memória korral járó hanyatlásának csökkenéséhez.
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21 éves voltam, amikor szültem drága lányomat. Előtte egy hónapig feküdtem kórházban, de a mindennapi vér- és vizeletvizsgálat nem mutatott ki
semminemű utalást a
cukorbetegségre. Terhességem alatt 9 kilót
híztam, ebből lányom
születési súlya 5 kiló
volt. Mindenki csodájára járt a nagy babának.
Igaz, mindketten csaknem rámentünk… Sajnos,
nem figyeltek fel arra, hogy már egy hete háromperces fájásokkal kínlódom. Mikor a szülőágyon feküdtem, teljesen begörcsöltem, kezem,
lábam elzsibbadt, elvesztettem az eszméletemet.
Mégsem császároztak meg, később felmerült, talán épp ezért lettem cukros.
A szülés után levert, aluszékony lettem, félliteres söröskorsó volt az ivópoharam. Állandóan
pisilni jártam, a bőröm kegyetlenül viszketett.
Akkor már hallottam ezekről a tünetekről, éppen ezért féltem vizsgálatra menni. Mikor végre rászántam magam, és elmentem az orvoshoz,
már írták is a beutalót a belgyógyászatra. Az igazi kálváriám itt kezdődött. Az első inzulinbeadás
után olyan hipóm volt, hogy azt sem tudtam, hol
vagyok. Akkor még csak kristályos és cinkinzulin
létezett. A tűket, fecskendőket, a parátuszt állandóan főzni kellett. De sok kislábasom bánta!!
Nagy nehézségek árán kezdett alakulni a cukrom, majd dr. Angeli István főorvos úrhoz kerültem, a diabetológiai szakrendelésre. Háromhavonta kellett ellenőrzésre járnom, de közben
csaknem minden hónapban kórházban voltam,
mert nem sikerült beállítani a cukrom.
1975-ben felkerültem Budapestre, az I. sz. Belgyógyászati Klinikára, dr. Magyar professzor úr
osztályára, ahol kilenc hetet töltöttem. Többféle
inzulinnal próbálkoztak, végül egy akkor még
kísérleti inzulin mellett döntöttek. Én kaptam
egyedül, így gondosan elzárva, lakat alatt őrizték. Egy alkalommal a nővérke a régi inzulinomat szívta fel a fecskendőbe. Figyelmeztettem,

Pécsre kerültem, a szívcentrumba, ahol katéteres
vizsgálatot végeztek, ám a katéter egyik eremben
sem ment végig, annyira elmeszesedtek. Az esti
vizitkor közölték: másnap reggelre kiírták a műtétet, mert bármikor megtörténhet a tragédia.
Ennek már 10 éve. Karácsony előtt jártunk, kikönyörögtem az ünnepek utáni műtétet. Áldott
jó családom van és volt. (Sajnos, drága jó férjem
a műtétem után egy évvel meghalt.) Ők mindent
megtettek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a várakozás időszakát. 2001. január 12-én
megtörtént újjászületésem, dr. Donauer Elemér
főorvos és teamje közreműködésével.
Hálát adok a Mindenhatónak, mert úgy érzem,
mindig kifogtam a legjobb orvosokat. Nekem minden orvosom, ápolóm a legjobb, legodaadóbb volt.
Persze, két ember kell a szimpátiához, én is megtettem mindent annak érdekében, hogy jó betegük legyek. Pécsről hazaérve a kaposvári kardiológián akkor ért a legnagyobb meglepetés, amikor
a kórterem ajtajában megláttam dr. Dezső Enikő
diabetológus főorvos asszonyt. Jött meglátogatni.
Ennyi év után is elérzékenyülök, ha eszembe jut
ez a pillanat. Ezért is érdemes minden jó tanácsot
és oktatást elfogadni. Az orvosok is látják, ki az,
aki elfogadja és megszívleli a segítséget.
Ruzsits Istvánné
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hogy én a másikból kapok, erre azt is felszívta, s
én megkaptam mindkettőt. Szerencse, hogy csak
a folyosón engedtek sétálni, így még beértem
az ágyamhoz. Alig álltam a lábamon, s éreztem,
hogy egyre gyengébben látok. Mikor felvittek az
intenzív megfigyelőbe, már nem láttam semmit.
Félóránként mérték a vércukrom, de az eredményeim jók voltak. Egész éjszaka csak azt mondogattam: én már sosem láthatom a lányomat – ekkor 11 éves volt. Reggel hat óra felé elkezdtem
fényt látni. Hajnalodik? – kérdeztem, hiszen én
nem tudhattam, hogy a kórteremben egész éjjel
égett a villany. A nővérke átölelt, forró könnyeket éreztem az arcomon és csak annyit mondott:
drága angyalom, fogja még látni a kislányát! Szép
lassan minden kitisztult körülöttem. És kezdődött
a beállítás elölről. A cukorszintem beállt, de a
szemem előtt sok-sok mákszem kezdett úszkálni:
szemfenékbevérzés!
Akkor kezdték az országban a lézeres kezelést.
Szigorú bennfekvéssel naponta két alkalommal
összesen több mint ezer belövés… Hálával tartozom dr. Anda Lujza főorvos asszonynak, csodálatos munkát végzett mindkét szememen. Imába
foglalom a nevét, nekik köszönhetem a látásomat!
A rendszeres orvosi kontrollok egyikén feltűnt az orvosnak, hogy milyen nehezen lélegzem.
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2010. november 20.

Diabétesz Világnap Kaposváron
Ismét eljött az a nap, amely nekünk, cukorbetegeknek nagyon
fontos: a Diabétesz Világnap! Tavaly Debrecenbe, az idén
Kaposvárra várjuk sorstársainkat és az érdeklődőket!

O

lyan programot állítottunk össze, amelyből
tanulhat minden cukorbeteg s nem diabéteszes
is! A tanulás mellett különböző kulturális, vásárlási és ismerkedési lehetőségek is várják Önöket
a rendezvény helyszínén és épülő, szépülő városunkban!

Program
10.00: megnyitó
10.20: szakmai előadások
• Cukorbeteg-gondozás Somogy megyében,
különös tekintettel a 2-es típusú cukorbetegek számának növekedésére – dr. Dezső
Enikő

• Tájékoztató a Findrisk programról – prof.
dr. Winkler Gábor
• Az önellenőrzés fontossága a 2-es típusú cukorbetegek kezelésében – prof. dr. Jermendy György
• A D-cont.hu új internetes portált ismerteti,
majd bemutatja annak használatát a gyakorlatban is Nagy Attila, a 77. Elektronika kereskedelmi igazgatója.
12.20: ebéd
14.00:
• Előadás a sebkezelés elméletéről és gyakorlatáról a másodlagosan gyógyuló diabéteszes
láb ellátásában – Rising Károlyné
• Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 – a
felnőtt cukorbetegeknek készített páciensoktatási programot Lázár Virág ismerteti a
Diabetes betegtájékoztató lap részéről
• Az „Év Diabetikus Terméke” díj átadása
• Meglepetésműsor
• Tombolasorsolás
16.30: a rendezvény zárása
Rendezvényünk fő támogatója: 77 Elektronika Kft.
Rendezvényünk kiemelt támogatója: Városi Sportcsarnok és Intézményei; Kaposvár Megyei Jogú
Város
Rendezvényünk fővédnöke: Szita Károly, Kaposvár polgármestere
Helyszín: Városi Sportcsarnok és intézményei
7400 Kaposvár, Zaranyi u. 1.
A rendezvénnyel kapcsolatban felvilágosítást ad
Ferkáné P. Zsuzsa a (70) 253-7627-es telefonon,
illetve a pellzsu@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel várja önt
A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége
A Magyar Cukorbetegek Kaposvári egyesülete
és Kaposvár városa
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Alapítványi beszámoló

Alapítvány a Cukorbetegekért
(8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.)
2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló (az
adatok ezer forintban értendők):
Eredménykimutatás
Összes közhasznú tevékenység árbevétele
2 969
Közhasznú működésre kapott támogatás
2 743
Személyi jövedelemadó 1%
541
Egyéb támogatás
2 202
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
80
Egyéb bevétel
146
Vállalkozási bevétel
69 028
Összes bevétel
71 997
Közhasznú tevékenység ráfordítása
13 211
Vállalkozási tevékenység ráfordítása
60 015
Összes ráfordítás
73 226
Adózás előtti eredmény
9 013
Adófizetési kötelezettség
1 177
Tárgyévi vállalkozási eredmény
7 836
Tárgyévi közhasznú eredmény
–10 242
Mérleg
Befektetett eszközök
7 595
Forgóeszközök
53 360
Aktív időbeli elhatárolás
373
Eszközök összesen
61 328
Saját tőke
59 436
Kötelezettségek
1 875
Passzív időbeli elhatárolás
17
Források összesen
61 328
2009. évben kapott személyi jövedelemadó 1%:
540 507 Ft, melyet cukorbetegek járóbeteg-ellátására és
oktatására fordítottunk.
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Veszprém Megyei Diabetes Egyesület
(8200 Veszprém, Templom u. 9.)
2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló (az
adatok ezer forintban értendők):
Eredménykimutatás
Összes közhasznú tevékenység árbevétele
9 892
Közhasznú működésre kapott támogatás
9 460
Személyi jövedelemadó 1%
73
Tagdíjból származó bevétel
2
Egyéb bevétel
357
Vállalkozási bevétel
268
Összes bevétel
10 160
Közhasznú tevékenység ráfordítása
4 885
Vállalkozási tevékenység ráfordítása
74
Összes ráfordítás
4 959
Adózás előtti eredmény
194
Tárgyévi vállalkozási eredmény
194
Tárgyévi közhasznú eredmény
5 007
Mérleg
Befektetett eszközök
740
Forgóeszközök
9 463
Aktív időbeli elhatárolás
44
Eszközök összesen
10 247
Saját tőke
9 921
Kötelezettségek
326
Források összesen
10 247
2009. évben kapott személyi jövedelemadó 1%:
72 154 Ft, melyet cukorbetegek továbbképzésére fordítottunk
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Fontos új gyógyszerbiztonsági információ!
A roziglitazon-tartalmú termékek (Avandia®, Avandamet® és Avaglim®)
forgalmazását felfüggesztették az Európai Unió gyógyszerpiacán.

A

z Európai Gyógyszerügynökség (European
Medicines Agency – EMA) befejezte a roziglitazon-tartalmú termékek (Avandia®, Avandamet®
és Avaglim®) előny-kockázat profiljának áttekintését, különös tekintettel a szív- és érrendszeri
biztonságosságra.
Az ügynökség tudományos bizottsága arra a
következtetésre jutott, hogy a roziglitazon előnyei
a továbbiakban nem haladják meg annak kockázatait, így a forgalomba hozatali engedélyek felfüggesztését javasolta az Európai Unióban. Ezek
a gyógyszerek az elkövetkező néhány hónapon
belül nem lesznek elérhetők Európában.
A betegek biztonsága kiemelt fontosságú a GSK
számára. Az EMA és a CHMP döntésének megfelelően a GSK a következőket tanácsolja: Az orvosok ne írjanak fel újonnan vagy ismételten roziglitazon-tartalmú gyógyszerkészítményeket; az

m e d i c a l
Válassza a 90 éves németországi gyár
termékét, amely segít vércukorszintjét
a legegyszerűbben, leggyorsabban,
legkorszerűbben megmérni!

orvosok ellenőrizzék a jelenleg kezelt betegeiket,
és állítsák át őket megfelelő alternatív kezelésre;
a gyógyszerészek irányítsák orvosukhoz a betegeket a kezelésükkel kapcsolatos tanácsért; a betegek forduljanak orvosukhoz, hogy megbeszéljék
kezelésüket. Ne hagyják abba a roziglitazon szedését orvosukkal történő konzultáció nélkül!
(Kivonat a GSK orvosoknak, gyógyszerészeknek szóló
közleményéből)

M

egkérdeztük Dr. Vándorfi Győzőt, szerkesztőbizottságunk elnökét a hírről: A hír korrekt. A fenti gyógyszercsalád forgalmazását az Európai Gyógyszerügynökség felfüggesztette, mert
szív-érrendszeri biztonságosságát illetően merültek fel kétségek. Azt tanácsoljuk mi is a betegeknek, hogy feltétlenül keressék fel kezelőorvosukat! Tekintettel arra, hogy ezeket a gyógyszereket
diabétesz vagy belgyógyászati szakrendelések javasolhatták, kérjék oda ismételt beutalásukat!
Célszerű lenne, ha HbA1c-lelettel érkeznének,
vagy a legutolsót vinnék magukkal. Ha csak későbbre kapnak előjegyzést, kérjék meg kezelőorvosukat, hogy telefonon konzultáljon a szakrendelés orvosával. Ha van még gyógyszerük,
ne hagyják abba, nyugodtan szedjék be! A diabetológusok biztosan fognak találni mindenkinek
egyénre szabott, az állapotának megfelelő korszerű kezelési lehetőséget!

BEURER GL 40
vércukorszintmérő
Kizárólagos
magyarországi
képviselet:
Weltech Med Kft.
Tel/fax:
(1) 219-5435, (1) 219-5436
E-mail:
weltechmed@weltechmed.hu
Web: www.beurer.hu
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• kicsi és könnyen használható
• extra nagy kijelző
• mérés a test különböző
pontjain (AST)
• 448 adat tárolása 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
• hiperglykémia és
hipoglykémia kijelzése
• klinikailag tesztelt – igazolt
tesztcsíkminőség
• praktikus tárolódobozzal
• otthoni használatra alkalmas
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A 24 éve működő várpalotai Diabétesz Klub
– Cukorbetegekért Alapítvány 2010. november
11-én 15 órától rendezi a Jó Szerencsét Művelődési Központban a városi Diabétesz Világnapot.
A résztvevők előadásokat hallhatnak a cukorbetegségről, annak megelőzéséről, kezeléséről,
a szövődményekről, valamint a jó életvitelhez
szükséges életmódbeli szabályokról.
Életképek a klub 24 éves történetéből címmel kiállítás várja az érdeklődőket.
Lesznek szűrővizsgálatok, vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testsúly-, BMI-mérés, valamint tanácsadás.

Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó Egerben
Cukorbetegek Egri Egyesülete Nemzetközi
Cukorbeteg Találkozót szervezett szeptemberben,
Eger Ünnepe alkalmából, ahol az egyesület 10
éves jubileumát is ünnepeltük.
Az egyesület tagságán felül több mint 250 vendég érkezett a rendezvényre, többek közt az erdélyi Gyergyószentmiklósból, a lengyelországi
Przemyslből, a Vajdaságból: Magyarkanizsáról,
Szabadkáról és Bácstopolyáról. A belföldi egyesületek közül itt voltak régi és új partnereink az
ország minden részéről, 25 diabéteszes szervezet
képviseltette magát.
A Tudomány Kiadó és az Alapítvány a Cukorbetegekért oktatóprogrammal érkezett a rendezvényre. Amellett, hogy sokat tanultunk és megosztottuk tapasztalatainkat egymással, nagyon jól
is éreztük magunkat.

Utazási kedvezmény

A

magasabb összegű családi pótlékban, fogyatékossági támogatásban, illetve 2010. augusztus
1-jétől vakok személyi járadékában részesülőknek új plasztikkártyát bocsátott rendelkezésre a
Magyar Államkincstár, amelyet minden adatbázisukban szereplő jogosultnak postán kiküldött. Az
emelt szintű családi pótlékot a szülő addig kapja,
amíg a gyermeke be nem tölti a 18. életévét, ezután a gyermeknek már saját jogán kell kérvényeznie a fogyatékossági támogatást. Abban az
esetben, ha a gyermek 20 éves koráig közoktatási
intézményben tanul, a szülő még kérheti az emelt
szintű családi pótlékot.
A hatósági irat bevezetésére a visszaélések
miatt volt szükség. Az új, sorszámozott és hologrammal ellátott igazolvány a helyi járatokon
100 százalékos, a helyközi járatokon 90 százalékos utazási kedvezményre jogosítja a tulajdonosát,
illetve kísérőjét. A kísérő bárki lehet, és amíg a támogatásban részesült személyt kíséri, rá is ugyanúgy
vonatkozik a kedvezményes utazás. A kedvezmény
igénybevételéhez a kártya mellett a személyazonosításra alkalmas dokumentum felmutatása is
szükséges. Új támogatást igénylők esetében a támogatást megállapító határozattal együtt küldik
ki a plasztikkártyát.

A találkozón részt vett egyesületünk szakmai
vezetője, dr. Juhász Elek főorvos, és a partner
egyesületek diabetológusai is megtiszteltek bennünket.
A Dobó téren zajlottak Eger Ünnepe programjai, vendégeinkkel felkerestük egyesületünk sátrát,
ahol szűrésekkel és tanácsadásokkal álltunk az érdeklődők rendelkezésére. Ezen a hétvégén kezdődtek az Egri Szüreti Fesztivál programjai is, aminek
megnyitójára a Cukorbeteg Találkozó egész vendégserege kivonult, hogy meghallgassa az egyesületünk Mézvirág Kórusának szüreti dalcsokrát.
A rendezvény sikeréért az egyesület tagságán
kívül Eger város intézményei és egész civil közössége összefogott. Kopcsik Lajos világhírű mestercukrász dísztortát készített a születésnapra, a
tagság pedig finomabbnál finomabb diabetikus
süteményekkel várta a vendégeket. Az Egri Szimfonikus Zenekar felejthetetlen élménnyel ajándékozott meg bennünket.
Jakabné Jakab Katalin
elnök

Édes élet Szerencsen
Keresse a boltokban
az új DIABON termékeket!

E-mail: info@szerencsibonbon.hu
www.szerencsibonbon.hu
Szerencsi Bonbon Kft. • 3900 Szerencs, Gyár u. 22.
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Tudatos élelmiszervásárlás
Mindannyian elindulunk naponta vagy hetente néhány alkalommal, hogy
megvásároljuk a szükséges élelmiszereket. Van, amikor tervezünk, és gondosan
összeállított bevásárlólistával indulunk útnak. Némelykor pedig csak „beesünk” egy
élelmiszerüzletbe. Ilyenkor előfordulhat, hogy rádöbbenünk, vettünk néhány nem
feltétlenül szükséges dolgot is. Ha pedig már megvettük, nagy valószínűséggel meg
is fogjuk enni.

S

ajnos a reklámok és az üzletek bőséges választéka befolyásolja a döntésünket, akár tudatában vagyunk, akár nem. Gondosan fel kell írni,
mire van szükség! Mondhatnám azt is, hogy igazán mire van szükség. Mert a tartalék tartalékjára
ugyan miért is volna? Minden esetben a szükséges mennyiséget vesszük? Tartsa magát ahhoz,
hogy csak a listán szereplő élelmiszereket vásárolja meg!

Mire figyeljünk az élelmiszerek
beszerzésekor?
Manapság már csak kevesen termesztik meg a
család számára szükséges élelmiszerek teljes vá-

HAJLAMOS
A CUKORBETEGSÉGRE?
Használja a GYÓGYNÖVÉNYEK
és FŰSZEREK hatóanyagait tartalmazó

CUKOR - KONTROLL

ntes
onme ny
m
r
o
H
tmé
készí
étrend-kiegészítő

Magas polifenol tartalma révén
elsősorban II. típusú diabétesz,
cukorbetegségre való hajlam
esetén ajánlható a megfelelő
diéta
kiegészítéseként
az
étrendi szabályozással elérhető
egyensúlyi állapot támogatására.
Szedése elősegítheti az egészséges
szénhidrát-cukor
anyagcserét,
valamint a kóros szabadgyökök
eltávolítását a szervezetből.

A népszerű CUKOR - KONTROLL kapszulás kiszerelés mellett most már
FILTERES változat is kapható!

A készítmények együtt is használhatóak.

OÉTI: 1773/2007

„Ajánlom mindenkinek,
aki hajlamos a cukorbetegségre”
Dr. Szőts Gábor okl. gyógyszerész

Forgalmazza: LC Hungary Kft., 1148 Budapest, Vezér. u. 134.
Infovonal: 460-0717 • Doktor infóvonal: (06-30) 652-2853
E-mail. info@cukorkontroll.hu • Hívható: hétfőtől péntekig 18–20 óráig.

KErEssE a gyógyszErtáraKBan,
gyógynöVényBoLtoKBan, DrogérIáKBan.
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Antioxidáns-elixírrel
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lasztékát. Ha van saját zöldségeskert, gyümölcsös,
az igen nagy előny. Falvakban a háziállatok tartása is megengedett. A saját portéka asztalra kerülése remek dolog, mert a minőség ismert és
többnyire garantált.
Ha a kereskedőktől kell beszereznünk az élelmiszert, érdemes a legjobb helyeket felkutatni. A
gyorsan romló élelmiszereket kisebb adagokban
vásároljuk, hetente több alkalommal. A városok
piacain nem csak nézelődni, de vásárolni és érdemes. A csupán néhány órája szedett gyümölcs
jobb zamatú és magasabb tápértékű. Sok zöldség akár nyersen fogyasztjuk, akár étel készül belőle, ízletesebb, ha friss. Tavasztól őszig hetente
legalább egyszer érdemes néhány élelmiszert ott
venni.
De frissen ajánlott beszerezi a péksüteményeket, kenyereket, húsokat és tejtermékeket is. A
saját tapasztalat megmutatja, hová érdemes elindulni ezek beszerzésekor. Ahol az ár és a minőség
arányban van. De szükségünk van tartós élelmiszerekre is.

Mit olvashatunk le az élelmiszerek
címkéjéről?
Az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett információk fontosak lehetnek számunkra, ezért érdemes böngészni. Belátom, néha nem könnyű
feladat, sem az információk értelmezése, sem az
apró betűméret miatt. Az élelmiszerjelölés célja
elsősorban az, hogy tájékoztassa a fogyasztót az
élelmiszer jellegéről, tulajdonságairól. Alapelv a
pontos, valósághű tájékoztatás. Az élelmiszerjelölés nem csak szöveges rész lehet, hanem grafika,
ábra is.
Az élelmiszerjelöléssel kapcsolatosan vannak
kötelező elemek: ilyen az élelmiszer megnevezése, az összetevők listája, a megnevezésben, vagy
más módon kiemelt összetevők mennyisége, nettó mennyiség, fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idő, előállító vagy forgalmazó cég neve és címe.

például a termék hozzáadott cukrot tartalmaz,
de a cukor a felsorolás végén helyezkedik el, akkor olyan kis mennyiség van egy-egy adagban,
hogy nagy valószínűséggel az étel beilleszthető az
étrendbe. Csak az egyszerre fogyasztandó men�nyiségre kell figyelni. Hasonlóképpen, ha egy
csomagoláson tápértékjelölés található és egy
adagnyi mennyiség 1–3 g hozzáadott cukrot tartalmaz, a termék felkerülhet a fogyaszthatók listájára, ha betartja, hogy nem eszik egy adagnál
többet. Új termékek bevezetésekor alkalomadtán
érdemes konzultálni dietetikussal vagy a kezelőorvossal.
Egyre több embert érint a táplálékallergia, ezért
fontos az allergének jelölése az élelmiszereken,
hogy azt az érintettek elkerülhessék. Táplálékallergén lehet a tejfehérje, a tojásfehérje vagy a
mogyoró.
A csomagolt élelmiszereken az allergén összetevők jelölése kötelező. Például az alábbi módon:
a termék glutént, szója- és tejszármazékot tartalmaz. Tojásszármazékot, földimogyorót, szezámmagot is felhasználó üzemben készült.
A tápanyag-összetételre vonatkozó állítás egy élelmiszer csomagolásán információt ad arról, hogy
mit tartalmaz vagy nem tartalmaz a termék:
például energiamentes, élelmi rostban gazdag,
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Ezeket érdemes megnézni a csomagoláson. A tápértékjelölés csak abban az esetben kötelező, ha az
élelmiszeren tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítás van. Kötelező továbbá a vitamin és/vagy ásványi anyag hozzáadásával készült
élelmiszereknél, valamint különleges táplálkozási
célú élelmiszerek esetén. Ez utóbbihoz tartoznak
a diabetikus készítmények is.
A tápértékjelölés az alábbiakat foglalja magában:
energiatartalom (kJ vagy kcal), fehérje (g), zsír (g),
szénhidrát (g), 100 g vagy 100 ml élelmiszerre vonatkozóan. Ha a tápanyag-összetételre vonatkozó
állítás a cukrokra, telített zsírsavakra, élelmi rostra, sóra (NaCl) vonatkozik, valamint ha az élelmiszerhez vitamint, ásványi anyagot adtak, akkor fel
kell tüntetni. A jelölés ekkor: energiatartalom (kJ
vagy kcal), fehérje, szénhidrát (ebből cukor), zsír
(ebből telített zsírsavak), nátrium, élelmi rost (g),
100 g, illetve 100 ml élelmiszerre vonatkoztatva.
Vitaminok, ásványi anyagok mennyisége µg-ban,
illetve mg-ban megadva, illetve a felnőttek számára ajánlott napi bevitel százalékában kifejezve.
A cukorbetegnek a diéta-összeállításhoz a legfontosabb információ a minőség-megőrzési időn
túl az összetevők listája és a tápértékjelölés.
Érdemes tudni, hogy az összetevők felsorolása
a csomagoláson csökkenő sorrendben történik. Ha
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transz-zsírsav-mentes. Az egészségre vonatkozó
állítások pedig információt adnak arról, hogy
mit tud a termék vagy annak valamely összetevője.

Diétás élelmiszerek
Csökkentett energiatartalmú az az élelmiszer, amelynek energiatartalma a hozzá hasonló hagyományos élelmiszer energiatartalmánál legalább 30
százalékkal kevesebb. Csökkentett energiatartalmú az az üdítőital, amelynek energiatartalma kisebb, mint 85 kJ (20 kcal) 100 ml-ben.
Energiaszegény az az élelmiszer, amelynek 100
g-ja, illetve egy adagja legfeljebb 170 kJ (40 kcal)
energiát tartalmaz. Ez az előírás nem vonatkozik
az italokra.
Energiamentes az az élelmiszer, amelynek 100
g-ja legfeljebb 10 kJ (2,4 kcal) energiát tartalmaz.
Csökkentett zsírtartalmú az az élelmiszer, amelynek zsírtartalma legalább 50 százalékkal kisebb, mint a hozzá hasonló hagyományos élelmiszeré, és koleszterintartalma nem több mint
50 mg/100 g.
Megváltoztatott zsírsav-összetételű az az élelmiszer,
amelyben az eredeti zsírsavösszetételt úgy módo-

sították, hogy valamilyen táplálkozási és élettani
szempontból fontos zsírsavból vagy zsírsavakból
lényegesen többet vagy kevesebbet tartalmaz. A
jelölésnél fel kell tüntetni, hogy milyen zsírsavakat, zsírsavésztereket, illetve triglicerideket használtak a dúsításához.
Koleszterinszegény az az élelmiszer, amely legfeljebb 20 mg/100 g koleszterint tartalmaz.
Koleszterinmentes az az élelmiszer, amelynek koleszterintartalma kevesebb, mint 5 mg/100 g.
Csökkentett koleszterintartalomra és koleszterinmentességre nem szabad utalni olyan élelmiszer esetében, amely természetéből eredően nem
tartalmaz koleszterint, például növényi élelmiszerek.
Csökkentett fehérjefogyasztás céljára előállított az az
élelmiszer, amelynek fehérjetartalma az azzal ös�szehasonlítható hagyományos élelmiszerek fehérjetartalmának legfeljebb 50 százaléka, és a benne
található fehérjéknek legalább 75 százaléka teljes
értékű.
Diabetikus az az élelmiszer,
• amelynek szénhidráttartalma sütő- és tésztaipari termékeknél legalább 30 százalékkal,
egyéb élelmiszernél legalább 50 százalékkal
alacsonyabb mint az azzal összehasonlítható
hagyományos élelmiszereké;

Új vércukorszintmérô
és tesztcsík MÉRY TD-4252
Kisebb vérminta, kisebb fájdalom,
gyorsabb eredmény
új generációs vércukorszintmérô

kapiláris elvû bioelektronikus mérés

csak 0,7 µl vér térfogat

450 memóriaegység dátummal és idôvel

max. 7 másodperc reakcióidô

tesztcsík kiadó funkció

egyszerûsített kódolás

1.1-33.3 mmol/l mérési határ

4 figyelmeztetô funkció

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

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
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www.mery.hu

• az a sör, amelynek szénhidráttartalma legfeljebb 0,75 g/100 ml, amely hozzáadott monoés diszacharidot vagy ilyen tartalmú anyagot
nem tartalmaz, és természetes mono- és diszacharidtartalma legfeljebb 3 százalék. Ezek
az előírások a fruktózra nem vonatkoznak.
Mesterséges édesítőszerrel készített, hozzáadott cukrot
nem tartalmazó az az élelmiszer, amely ilyen édesítőszert tartalmaz, de összetétele miatt nem sorolható a felsorolt élelmiszercsoportok egyikébe
sem.
Cukormentesnek akkor nevezhető egy élelmiszer,
ha benne a cukrok, mono- és diszacharidok koncentrációja nem több mint 0,5 g/100 g. A „cukormentes” jelölést csak akkor lehet alkalmazni, ha
az adott élelmiszerhez hasonló másik élelmiszer
cukrot tartalmaz.
Vitaminnal és/vagy ásványi anyaggal dúsított az
az élelmiszer, amelynek vitamin-, illetőleg ásványianyag-tartalmát arra alkalmas eljárással (nemesítési, tenyésztési), illetve hozzáadással a hozzá hasonló élelmiszerhez képest megnövelték.
Az élelmiszerek egyszeri alkalommal fogyasztott
mennyisége legalább egy vitaminból vagy ásványi
anyagból tartalmazza a napi fogyasztási ajánlás
1/3 részét, de nem haladja meg a napi ajánlott
mennyiséget.

Fahéj – az egészséges
szénhidrát-cukor anyagcseréért

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

Hungaropharma, Béres Egészségtár, Herbaház, Mediline

Webboltokról tájékozódjon honlapunkon!

www.nutrilab.hu

info +36 70 427-7770

Kapható az AUCHAN áruházakban, a CBA és a Béres Egészségtár üzleteiben.
Gyártó és forgalmazó: Politur

Szövetkezet

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
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Kapható a gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban.

Csak 36 Kcal egy adagban!

Disztribútor: Koimbra Medical Kkt. +36 20 9546706, Grinzing Kft. +36 70 3398074

Az orvos által felírt gyógyszereket nem helyettesíti.
A rendszeres vércukorszint-méréseket sem szabad elhagyni.

Napjainkra több mint 20 európai országban vezették be és használják az önkéntes INBÉ (Irányadó
Napi Beviteli Érték) rendszert. Ennek lényege, hogy
a csomagoláson feltüntetik a termék egy adagra
vetített energia- (kilokalória-) tartalmát, vagy hos�szabb változatban az energia-, cukor-, zsír-, telített
zsírsav- és nátriummennyiségét, illetve azt, hogy
ezek a tápanyagok egy felnőtt napi tápanyag-szükségletének hány százalékát teszik ki.
Az INBÉ (angol nyelven GDA) önkéntes jelölési rendszer. A fogyasztók keresik és értékelik a
mindennapi vásárlásaik során az INBÉ önkéntes
jelölést. A felmérésekből egyértelműen kiderül,
hogy az európai lakosság egészségtudatossága
fejlődik. Az európaiaknak átlagosan 18 százaléka
keresi vásárlás közben is rendszeresen az élelmiszerek csomagolásán a tápértékkel kapcsolatban
feltüntetett információkat. Tehát az INBÉ: irányadó napi beviteli érték, hozzávetőleges kalória- és
tápértéket jelent egy átlagos felnőtt számára. Általában 2000 kcal energiatartalmú étrendet vesznek
alapul. Az egyéni szükséglet nemtől, életkortól, a
fizikai aktivitás mértékétől függően változhat.
Kicsák Marian
dietetikus

Diabetikus Cappuccino

Újdonság! Nutrilab termékcsalád

• magas MHCP-tartalom
• 100%-ban
természetes
• adalékanyagoktól
mentes
• német gyógyszergyári
minőség

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

Vegyes saláta
•
•
•
•
•
•

2 fej saláta
10 dkg alma
10 dkg gépsonka
3 szál újhagyma
5 dkg zöldpaprika
5 dkg paradicsom

•
•
•
•
•

6 dkg óvári sajt
2 dl kefir
2 ek. majonéz
2 kk. mustár
só, bors, citromlé,
édesítőszer

A salátát szeletekre vágjuk, az almát apró kockákra, a gépsonkát kisebb csíkokra, a hagymát
karikára, a paprikát, paradicsomot fél karikákra.
A sajtot lereszeljük. A kefirből, majonézből, mustárral, citromlével, sóval, borssal, édesítőszerrel
öntetet készítünk, és jól összekeverjük a salátával.
Lehűtve tálaljuk.
E.: 121 kcal Sz.: 6 g

Karfiolsaláta
•
•
•
•
•

40 dkg karfiol
20 dkg retek
5 dkg retek csíra
2 szál újhagyma
2 db tojás

•
•
•
•

1 tk. dió
2 ek. ecet
1 ek. étolaj
só, fehérbors, édesítőszer

A keményre főzött tojásokat apróra kockázzuk.
A karfiolt rózsáira szedjük, és forrásban lévő sós
vízben 6-7 perc alatt megfőzzük. Az ecetet sóval,
borssal, édesítőszerrel ízesítjük, majd beledolgozzuk az olajat. Belekeverjük a vékony szeletekre
vágott hagymát, a felkarikázott retket, a retekcsírát, a tojást és a karfiolra öntjük. Megszórjuk
durvára szelt, pirított dióval. Körülbelül 30 percig állni hagyjuk.
E.: 90 kcal Sz.: 5 g

Parajpalacsinta
•
•
•
•

15 dkg liszt
3 dl tej
2 db tojás
3 ek. étolaj

• 25 dkg parajpüré
• 4 dkg reszelt sajt
• só, szódavíz, bors

A lisztből, tejből, tojássárgájából, szódavízből sós
palacsintatésztát készítünk. Belekeverjük a parajpürét, a tojások felvert habját, az olajat, sót, borsot, és megsütjük a palacsintákat teflonsütőben.
Tálaláskor meghintjük reszelt sajttal, felgöngyöljük, és melegen fogyasztjuk.
E.: 152 kcal Sz.: 17 g (1 db)
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Sonkás omlett
•
•
•
•

10 dkg pulykasonka
8 dkg vöröshagyma
5 dkg paradicsom
1 cs. petrezselyem

• 3 ek. étolaj
• 4 db tojás
• só, bors, pirospaprika

A felszeletelt hagymát olajon sárgára pirítjuk, majd
rászeleteljük a paradicsomot, az apróra vágott sonkát, és jól megsütjük. Ráöntjük a habosra felvert,
fűszerezett tojásokat, és az omlett mindkét oldalát
megsütjük. Tálaláskor metéltszerű csíkokra vágjuk
és megszórjuk finomra szelt petrezselyemmel.
E.: 190 kcal Sz.: 2 g

Káposztaleves virslivel
• 30 dkg baromfivirsli
• 25 dkg savanyú káposzta
• 1 dl kefir

• 2 ek. étolaj
• 5 dkg vöröshagyma
• só, köménymag, fűszerpaprika

A savanyú káposztát vízben feltesszük főzni. Őrölt
köménnyel, és ha szükséges, sóval ízesítjük. A finomra vágott vöröshagymát az olajon átfuttatjuk,
fűszerpaprikával meghintve, kevés vízzel felöntve és összeforralva a leveshez adjuk. Amikor már
majdnem kész, belefőzzük a karikára vágott virslit.
Végül a simára elkevert kefirrel jól összeforraljuk.
E.: 228 kcal Sz.: 4 g

Nagy Margit rovata

Zöldséggel, túróval töltött
uborka
•
•
•
•
•
•

Tormás csirkemellfilé
•
•
•
•

1 ek. tejszín
2 dkg liszt
3 ek. ecetes torma
só, bors, citromlé

A csirkemellfilét négy darabba vágjuk, forró, sós
vízben a leveszöldséggel együtt 15 percig forraljuk vigyázva, hogy a hús szét ne főjön. A húst kivesszük, tűzálló tálra tesszük, és melegen tartjuk.
A zöldségeket nagyon puhára főzzük, majd a levével együtt összeturmixoljuk. A tejfölt, a tejszínt
a liszttel kikeverjük, a zöldségpüréhez adjuk. Citromlével, borssal, sóval ízesítjük, és jól kiforraljuk. Végül hozzáadjuk az ecetes tormát, de ezzel
már nem forraljuk. A mártást ráöntjük a melegen
tartott húsra.
E.: 267 kcal Sz.: 15 g

Az uborkát kettévágjuk, aljából egy vékony csíkot
levágunk, hogy a tányéron jól megálljon. A belsejét kikaparjuk, enyhén sózzuk, borsozzuk. A kivájt
uborkát felkockázzuk. A túrót jól összetörjük, hozzáadjuk a kefirt, a finomra vágott lilahagymát, az
uborkakockákat, a snidlinget, zúzott fokhagymát,
a nagyon apróra kockázott paprikát és a durvára
reszelt sárgarépát. Mustárral, sóval, borssal ízesítjük, jól összekeverjük és beletöltjük az uborkába.
E.: 96 kcal Sz.: 10 g

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:

Salátaleves
• 30 dkg fejes saláta
(2 fej)
• 3 dkg liszt
• 1,5 dl energiaszegény tejföl

• 5 dkg piros húsú
paprika
• 10 dkg sárgarépa
• 1 mk. mustár
• 1 cs. snidling
• só, bors

DIABET-MIX Linzerliszt

Száraztészták:

• 5 dkg vöröshagyma
• 0,5 cs. kapor
• só, ecet vagy citromlé

A csíkokra vágott salátát hideg vízben feltesszük
főzni. Megsózzuk, egészben beletesszük a vöröshagymát és az apróra vágott kapor felét. Amikor puha, tejfölös habarással sűrítjük, majd lassú tűzön néhány percig forraljuk. Ízesítjük kevés
ecettel vagy citromlével, és jól összeforraljuk. A
vöröshagymát tálalás előtt eltávolítjuk, és a levest
megszórjuk a maradék finomra szelt kaporra.
E.: 98 kcal Sz.: 9 g

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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• 60 dkg csirkemell
• 50 dkg mélyhűtött
leveszöldség
• 1 dl tejföl (12%-os)

40 dkg kígyóuborka
25 dkg túró
1 dl kefir
5 dkg lilahagyma
1 gerezd fokhagyma
5 dkg zöld húsú
paprika
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… Es
Közös veze
Salaam; tékre kapcsolt Elégtelen … poetica;
tanzániai távbeszélő érdemjegy
(bizalmas) költészettan
város
állomás

Izraeli
pénznem

Sportszervilágmárka

`
2

Ebben az évben az IDF
iránymutatásai alapján,
Veszprémben, a 2009-es
világnapon megfogalmazott
célok közül bújtattunk el hatot a
rejtvényeinkben.

A sütőteknő
oldaláról
lekapart
tészta

Minden mondat tanulságos és
követendő tanácsot tartalmaz.

Kis vízfolyás

Az út jele a
fizikában

Elektronvolt,
röv.
Indiai
légicég

Párizsiszelet!
Verseny
szakasz

Beküldési határidő:
2011. január 31.

Angol sörféle

A német
ábécé utolsó
betűje

Signa, röv.
Római 50-es
Fentről

Tündéri
férfinév!

Kisebb üzleti
Győri
vállalkozás sportklub

Berlin volt
a fővárosa

Ypres belga
város német
neve

Kímélet
lenség
Sárközi
helység
Sivatagi
enyhely

Közelre
mutató szó

Előadó, röv.
-lag, -…

Vagyis

Belső hang!

Minőségét
veszti a zsír

Jobbra, tinó!

Kissé leég
a rántás

Keleti
germán nép
Balázs …;
színész

Idős

Germánium

Kelet, röv.

Fejvédő
eszköz

Nulla, zéró
Örmény
vándor
dalnok
Kezdetben

Néma Edit!

Egyel!

A felületére

Eshetőség

Rádium

Álmos anyja

Rátalál

Betűt,
jelet vés

Szürkének
tart

Jósda,
jóshely

Kálium
Szántó
eszköz

Az a másik
Nyelvész
(János)
Levéltávirat,
röv.

Celsius, röv.

Sérülés
nyoma

-…, -ve

Párizsi
szamár!
Előtag:
hegy-

Ismeretlen
dolog

Páratlanul
zúgó!

Török autójel

Gondoskodik
valakiről
Szed a
levesestálból

Kecskehang
Bolgár hírcég

Opus, röv.

Ibolyka

Keserű
anyagok

Római 1-es

Szándékozik

Figyelmeztet

Félezer!

Szőlőszem!

Irán ura volt

Becézett
Szeréna

Nitrogén

Rőtvad

Vízben tisztít

Ősvezér

Beltag!

Csíkos fejű
állat

Keresztül
tud fogni

Hidrogén

Orosz fizikus
(Igor)

Női név

Kánaáni
isten
K. Loach
filmje

Vágófelület

Vanádium

Molibdén

Ricsike

Gallium
Amerikai
filozófus
(Rudolf)

Atomi tö
megegység
Veszprém
m.-i falu

Feltéve
Fontos fém

Egyiptomi
keresztény
1/2 skíz!

Félév!

Öltözék

Rakéta
közepe!

Fentről

Orosz
teherautó
márka
Rész, röv.
Descartes
személyneve
Római 2-es

V forma

Társaságunk

Cicero dolga!

Tűz közepe!

Amper, röv.

Kilo-

` E

`
T

Társasá
gában

Azonban

Bór

Nyelvújító

Gyulladás

Csukott
… marut

Ancsa

Siemens, röv.

Olasz
gépkocsik
jelzése

Fülorvos

Római
105-ös
Békés …;
színésznő

Terem szélei!

A Maros
partjai!

Több pápa
neve
Kelet, röv.

Albánia
fővárosa

Flandriai
folyó

A Formoline L112 Németország első számú
fogyókúrás terméke. Sikerét a magasfokú
zsírmegkötő képességének, valamint jól
tolerálhatóságának köszönheti. Nem befolyásolja
a metabolizmust, tartósan is alkalmazható,
cukorbetegek is használhatják!
Forgalmazó: Cremum Pharma Kft., 1148 Budapest,
Nagy Lajos Király útja 16–18. • www.cremum.hu

B

Vérszérum

Zuhog

www.l112.com

Csurom Labdarúgó
Üreg,
vizessé válik (Dénes) Füge közepe! népiesen

Kizárólag

Például a
csárdás

A hosszúság
jele

Ukrán
hegedű
művész
(Leonyid)

Bandukolás

Állatkert

A Tesla jele

A helyes megfejtést beküldők
között a
Cremum Pharma Kft.
ajándékcsomagjait sorsoljuk ki.

… Avis;
ritka madár

Légies,
könnyed

Az alap
hangsor
3. hangja

Címünk:
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.

Önfeláldozó
japán pilóta

Rejtvénynyertesek: A megelőzés alapja az egészséges életmódra nevelés, a sajtó szerepe ebben óriási! Ezt a mondatot találhatták
ez évi 3-as számunkban megjelent keresztrejtvényünkben a helyes megfejtők, akik most a megszokottnál is többen voltak. Közülük
szerencsés nyerteseink, akik a Cremum Pharma Kft. ajándékcsomagjait nyerték: Mészáros Zsigmondné, Veszprém; Bódi Tiborné,
Mesteri; Póczek Éva, Pécs; Kővecses Jenőné, Monostorapáti; Rostás János, Nagykanizsa.
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A benfotiamin átjut a sejthártyán

• 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

Milgamma neuro drazsé

100 mg

100 mg

Milgamma N kapszula

40 mg

90 mg

Milgamma drazsé

50 mg

B12-vitamin
0,25 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

WÖRWAG PHARMA KFT.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Tel.: (1) 345-7350

Fax: (1) 345-7353
www.worwagpharma.hu
worwag@worwag.hu

Lezárás napja: 2010.09.10.

A kockázatokról és a mellékhatásokról
olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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

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

HUM 09-02-23

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

