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Következő számunk június közepén jelenik meg.

Lapunk megrendelhető
A Diabetes négy, a Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer három alkalommal jelenik még meg 2011-ben. Személyes átvételkor ingyenes, postai megrendeléskor az
alábbi postázási költséget kérjük befizetni:
Példány- Diabetes Hypertonia Diabetes +
szám
Hypertonia
1 (egyéni) 1 160 Ft    870 Ft
1 550 Ft
10–50
8 030 Ft
6 030 Ft 13 000 Ft
51–100 11 600 Ft
8 700 Ft 18 600 Ft
101–150 15 100 Ft 11 100 Ft 24 000 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.

Amit a nagymama megtanul,
az unokának is javára válik
Ebben a számunkban ismét sok szó esik a fogyókúráról. Tavasszal ez az egyik örök-aktuális téma. Cukorbetegeknek és
nem cukorbetegeknek egyaránt.
Nem véletlen, hogy egy teljes kiállítást is szerveztek e téma
köré a közelmúltban Budapesten. Munkatársunk, Szőke Mária
ott volt, s elmeséli Önöknek, mit látott, hallott. Erről a programról származik a címlapon szereplő úrral, Doug Burnssal készített
interjú is. Ő arra tette fel az életét – cukorbetegként –, hogy
Sámsonhoz hasonlóan erős emberré váljon. Mikor ez sikerült,
úgy döntött, segít másoknak, s életmód-tanácsadással foglalkozó
szakemberként most azt mondja: nem kell testépítőnek, súlyemelőnek lenni ahhoz, hogy megfelelő erőnlétünket megteremtsük. Mindenki, fiatal és idős, erős és gyenge, férfi és nő megtalálhatja magának a megfelelő testmozgást. Mindegy, milyet, de
testmozgást, mert enélkül nincs egészség, és nincs fogyás.
Előző számunkban a mediterrán étrend elméletével ismerkedhettek meg, a sok „menő” fogyókúrás módszer közül mi
ezt javasoljuk. Most egy heti mintaétrendet találnak lapunkban, hogy közvetlen segítséget is adjunk.
Lapunk orvos lektora nehezményezte, hogy a Fogyókúrás
kálvária című, humoros írás főszereplője nem cukorbeteg,
hiszen ahogy a cikk végén kiderül, süteményt utasít vissza.
Igen, töredelmesen bevallom, nem cukorbeteg az illető, csak
potenciális és tiszteletbeli cukorbeteg, hiszen rólam van szó,
félig-meddig. Pontosabban: mindenkiről, aki megtapasztalta
már saját tehetetlenségét, ügyetlenségét önmaga „külalakjával”
kapcsolatban.
És még valamit jelez e cikk: a Diabetes nem csak diabéteszeseknek szól. Valójában életmód-magazin szeretne lenni,
elsősorban cukorbetegeknek. De tudjuk, hogy nemcsak ők olvassák, ennek pedig örülünk, mert az edukáció, a betegoktatás
mellett másik fontos célunk a prevenció, a megelőzés. Ez a kettő persze sok esetben összefügg. Amit a nagymama megtanul,
az unokának is hasznára válik! Így egy családban, egy időben
jelen van az edukáció és a prevenció. Ha a nagymama a cukorbetegklubban megtanulja, hogy a főzelékébe nem szabad
sűrű rántást tennie, s elkezdi hígabbra főzni, egészségesebben
sűríteni a főzeléket, az unoka, akinek mindig finom a nagymama főztje, anélkül szokik rá az egészségesebb főzelékre, hogy
akárcsak tudna róla.
Március végén Budapesten megtartottuk az Együtt erősebbek vagyunk mozgalom II. Civil Fórumát, s ezzel folytatódik
lapunk sorozata is. Ismét minden számunkban legalább két
olyan szakmai cikket olvashatnak, amelyet lapunkkal egy időben
a www.diabetes.hu honlapon is megtalálnak videó formájában.
Játszhatnak is: ha helyesen töltik ki a tesztlapot, és visszaküldik,
egy év múlva ajándékot nyerhetnek. De figyelem! Minden tesztlapot küldjenek vissza, az ajándékra csak így van esélyük!
Tanuljon mindenki! Tanuljunk együtt! Együtt erősebbek vagyunk!
Herth Viktória

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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Az Alapítvány a Cukorbetegekért kiadványa,
megjelenik évente hat alkalommal.
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Együtt erősebbek vagyunk!

Civil Fórum II.

Az Alapítvány a Cukorbetegekért, a Veszprém Megyei Diabétesz Egyesület, a
Tudomány Kiadó és a Diabetes szerkesztősége közös szervezésében, a Magyar
Diabetes Társaság szakmai támogatásával március 26-án Budapesten lezajlott
a II. Civil Fórum. Jó kétszázan jöttek el – az ország minden részéből – a
cukorbeteg-egyesületek, -klubok vezetői közösségi és oktatóprogramunkra.

A

Nemzetközi Diabetes Társaság (IDF) határozata szerint a 2009–2013-as időszakban a Diabétesz Világnap témája a diabéteszoktatás és a
megelőzés. A kampány célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban részt vevő valamennyi érintett
figyelmét a cukorbetegség megértésére és a kockázat csökkentésének fontosságára. A cukorbetegek számára ez üzenet az edukáció fontosságáról.
A programot tavaly, a Magyar Diabetes Társaság XX. Jubileumi Kongresszusa előtti Civil Fórumon mutatták be a szervezők, s az elmúlt egy
év bebizonyította, sikeres kezdeményezésről van

Igazi konferencia-hangulat uralkodott a szokatlan, ám
barátságos megjelenésű, nagy teremben, a Budai Fonó
Zeneházban
hatja őket. Nem titkolt célja a szervezőknek, hogy
ezzel a klubvezetők életét is könnyítsék.

A

Dr. Madácsy László, a Nemzetközi Diabetes Társaság
vezetőségi tagja volt a Fórum szakmai levezető elnöke
szó. A Fórumon elhangzott előadásokat közreadtuk a www.diabetes.hu honlapon, illetve kivonatukat az elmúlt év során olvashatták a Diabetes lap
hasábjain is. Most, egy év elteltével pedig DVD-n
kapták meg az idei Fórum résztvevői a tavalyi
előadások anyagait.
A második Fórumon nyolc szakmai előadás hangzott el, és több, a diabéteszt, illetve a diabéteszesek
életét érintő egyéb témáról is szó esett. Ezeknek az
előadásoknak ugyanaz lesz a sorsa, mint az előző
évieknek, bárki bármikor elolvashatja, meghallgat-
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II. Civil Fórumon a Diabetes szerkesztősége képviseletében Herth Viktória főszerkesztő
nyolc diabéteszesnek adta át a Joslin Diabetes
Center elismerő oklevelét, illetve érmét. (József
Attila, a szerkesztőség munkatársa, aki a Joslin
Diabetes Center és a magyar cukorbetegek közti
kapcsolatot biztosítja, személyesen nem tudott jelen lenni az ünnepségen, de üzenetében minden
érintettnek gratulált.)

A gyógyhatású készítményeket, segédeszközöket, diétás
termékeket gyártó, értékesítő cégek, a könyvkiadók szép
számban voltak jelen a Fórumon

A 25 évnyi diabéteszért járó oklevelet kapták:
• Gazda Zoltán – Nagykanizsa
• Kosztáné Veres Judit – Berettyóújfalu
• Vajda Kálmán Csaba – Zsáka
• Venesz László – Győr
Az 50 évnyi diabéteszért járó oklevelet és érmet kapták:
• Bajcsai Lászlóné – Nagyigmánd
• Bíró Antalné – Berettyóújfalu
• Kövesdi Zsolt – Veszprém
• Varga István Ferenc – Veszprém
Gratulálunk sorstársainknak, akik példaként
állnak minden magyar cukorbeteg előtt. A Diabetes hasábjain a közeljövőben közelebbről is megismerhetik őket, mert a Joslin-díjasokat bemutató
sorozatunk folytatódik.

A Tudomány Kiadó asztalánál a hölgyek, akik sosem
kerülnek színpadra, de mindig sokat dolgoznak a
Diabetes és olvasói érdekében: Guti Nóra, Berzainé
Őri Anikó, Bozó Tímea. És köztük az úr: Anikó férje, aki
minden Diabetes-rendezvényen segít nekünk
lósulása érdekében igazán jól hasznosítható eszközt, DVD-lejátszót vehettek át.
Az ajándékot kiérdemlő közösségek:
• Esztergomi Cukorbetegek Klubja
• Fővárosi Szent István Kórház Diétás Szolgálatának Cukorbeteg Klubja
• Törökszentmiklósi Cukorbeteg Egyesület

I

A

II. Civil Fórumon elhangzott, s az év folyamán lapunkban olvasható szakmai előadások
tematikája:
• Idegrendszeri szövődmények
• Veseelégtelenség
• Szemészeti problémák
• Érbetegségek
• A vércukor-önellenőrzés új módszere
• Gombás bőrbetegségek
• A rendezett anyagcsere titkai és a megoldások
• A védőoltások jelentősége

T

avaly öt számunkban tesztlapot találhattak.
Sajnos, nem volt olyan egyéni olvasó, aki valamennyi tesztlapot hibátlanul kitöltve küldte vis�sza. Együtt – és ügyesen – dolgozó közösségektől is rendszeresen kaptunk kitöltött tesztlapokat.
Lelkes részvételükért közülük hárman Guti Pétertől, a Tudomány Kiadó igazgatójától az Együtt
erősebbek vagyunk mozgalom céljának megva-

Az a magánszemély, aki idén kiérdemelte a
Lang Gusztáv-díjat – szerkesztőségünk nagy örömére –,
a lap főszerkesztője, Herth Viktória
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Az ebédszünet elején Ryan Phillips tornáztatta meg a
jelenlévőket

mmár hagyomány – hiszen második éve így
van –, hogy a Civil Fórumon adja át az Alapítvány a Cukorbetegekért képviselője, Reichardt
Béláné a Lang Gusztáv-díjakat. Minden évben
egy magánszemély és egy cukorbeteg-közösség
kapja az elismerést, olyanok, akik a cukorbetegek érdekében több éve példát mutató, áldozatos
munkát végeznek.
A közösségi Lang Gusztáv-díjat idén a Várpalotai Cukorbeteg Klub kapta.
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Fogyókúra-, szépség-, egészségfesztivál

Slimexpo

A Papp László Budapest Sportaréna küzdőterén hatalmas vásár – számtalan kiállító
pavilonja, szaktanácsadók, előadások – várták mindazokat, akik súlyukkal küzdenek,
vagy szeretnék megőrizni karcsúságukat.
A látogatók pedig szépszámmal jöttek. A kiállító cégek karcsú, fiatal munkatársai
fogadták a teltkarcsú vagy annál is kevésbé karcsú látogatókat, családokat,
kisgyerekeket. A színpadokon előadásokat, táncbemutatókat tartottak és
aerobikcsoportok, hastáncosok léptek fel. Amit biztosan állíthatok: valamennyitől le
lehetne fogyni, tanúim erre a karcsú táncosok!
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Legyél karcsú, vagy
legalábbis annak lássanak!

Óvakodjunk a szélsőséges
fogyókúráktól!

Ahogy az már lenni szokott, a teltkarcsúaknak
való fürdőruhát karcsú, ha nem is anorexiás modellek mutatták be, nagy sikerrel, és két magyar
divattervező: Szépligeti Ágnes és Hecendorfer Tímea
ruháinak bemutatója is méltán kapott nagy tapsot.
Ha tanácstalanok vagyunk divatkérdésekben, eligazít bennünket, teltebb idomúakat
Vámos Magda, a Magyar Divat Szövetség elnöke.
Elmondja és leírja a programfüzetben, rafinált szabásvonalak segítik, hogy optikailag
karcsúbbnak látsszunk. Jók a hosszanti szabásvonalak, tilosak a keresztirányúak és a
csíkok. Minden korosztály és alkat számára
előnyös a térdet pár centivel takaró, lent rafináltan bővülő szoknya, amivel karcsúbbnak
hat a csípőtájék. A nadrágnál örök érvényű
szabály: a szár formáját csípőszélességünk
határozza meg. Sose legyen a nadrág szára
túl bő vagy túl szűk, mert az az egész alakot képes eltorzítani. A has és a fenék moletteknél mindig legyen takart. A karunkon sose
feszüljön a ruha ujja, és ne legyen túl bő se. A
válltömés divat és karcsúsítja a felsőtestet. Ami
minden szezonban és minden telt hölgynek ajánlott, az a „vonalruha”, amely lazán követi a test
körvonalait. A kivágás V alakú lehet, de legyünk
önkritikusak a nyak formája miatt (rövid, vastag,
karcsú vagy ráncos?), takarjuk vagy mutogassuk,
ez itt a kérdés.
Rendkívül fontos a nem túl nyúlánk és nem
túl fiatal diabéteszesek számára is, hogy mindig
ápoltak, csinosak legyenek, mert ez magabiztosságot, jó közérzetet biztosít, amire nagy szükségünk van.

Mi az egészséges táplálkozás? Antal Emese (Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége) szerint nincs
tiltott étel, csak betartandó mennyiségek. Ezt főleg a cukorbetegek tudják! De érdemes feleleveníteni: minden étkezésünk tartalmazzon zöldsé-
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get, gyümölcsöt, frissen, nyersen vagy párolva.
A tejtermékek közül az alacsony zsírtartalmút
(laktózérzékenyek az erjesztetteket) fogyasszuk,
mert szükségünk van a bennük lévő kalciumra.
Szeressük meg, de legalábbis szokjuk meg a teljes kiőrlésű gabonából készült pékárut, a növényi
eredetű olajokat és a kisebb zsírtartalmú húsokat!
Édességekből a túrós-gyümölcsös változatokat válasszuk!
Fogyókúrában nem jó a szélsőséges megoldás.
Ha gyorsan akarunk minél látványosabb eredményt elérni, a kis mennyiségekkel vagy koplalással veszélyesen csökkentjük a szervezetünk
működéséhez szükséges tápanyagokat. Ez hos�szú távon nem tartható. Mi a tartós fogyás alap-

kíváncsiskodókat. Képviseletükben Gyarmati Rudolf válaszolt kérdéseinkre, elmondva: sajtjaik a
Hortobágy gyógyfüves legelőin táplálkozó jószágok igazi jó tejéből készülnek, adalékanyagok nélkül, oltóanyag és só hozzáadásával.

Mitől bio a bio?
Bio itt, bio ott – de melyek az ökológiai növénytermesztés előírásai? Csak
a jogszabályokban rögzített és ellenőrzött, szigorú szakmai felügyelet mellett
előállított termékek biotermékek. Hazánkban tilos a génmanipulált termék
termesztése, de a „bio” kritériuma az
is, hogy a talaj tisztaságát, termőerejét
csak természetes anyagokkal őrizhetjük,
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ja? Az energialeadásnak nagyobbnak kell lennie,
mint az energiafelvételnek. Ez nem jelent mást,
mint rendszeres – napi 30 perces – testmozgást.
Hogy mennyivel csökkentsük a táplálék
mennyiségét, azt az határozza meg, milyen aktív mozgást végzünk és mekkora
a testtömegünk. Diabéteszeseknek különösen fontos az egyénre szabott étrend
a kívánatos súlycsökkentéshez!
Láttunk egy egészséges konyhát a kiállítási csarnokban, sokan körülálltuk,
így lett elnevezésének megfelelően látványkonyha. Az is megállt a pultnál, s
nézte Lénárt Gitta „főzéstudományát”,
aki nem híve, hogy nyers koszton éljünk. Gitta sem hagy mindent nyersen,
de 40 fok fölé nem melegít semmit, így
az ételek élők, vitamindúsak, megőrzik
a fontos enzimeket.
– A nyerstől nem hízunk úgy, mint
a főtt ételtől – mondja, s ami azt illeti, bizonyítja
is: ő maga két év alatt lefogyott a nyers ételektől,
karcsú és erős, egészséges, koleszterinszintje le-

ment. – Nem kell csak nyers koszton élnünk –
teszi hozzá –, de naponta legalább egy étkezés
csak nyers ételekből álljon és hetente egy nap
legyen „nyersnap”.
Egyre többet beszélünk a lúgosításról, mindenféle szert ajánlanak húsevő, elsavasodó
testünknek. Pedig tanácsos volna ételeinket
gondosabban megválogatni, hogy szervezetünket segítsük abban a „tehetségében”, törekvésében, hogy a sav-bázis egyensúlyt biztosítani tudja. Ezzel megelőznénk a hízást és
számos betegséget is.
A minőségi ételek, az újjáéledő magyar
ételkultúra követei is megjelentek a kiállításon: házi készítésű szörpöket, lekvárokat kínált és szőlőből készült borokat, gyümölcspálinkákat árult a hangulatos elnevezésű Stelázsi
bolt. A Magyar Sajtkészítők Kézműves Céhe képviseletében a Mircz Nárcisz Birtok Hortobágy is
kóstolófalatkákkal és információkkal fogadta a
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Nem szeretnék senki elképzeléseibe beleavatkozni, de úgy érzem, legjobb, ha a magunk erejéből
korlátozzuk az étvágyunkat és növeljük a mozgást, a fizikai munkát. Még ha ehhez önmagunkat
is kell legyőzni! Annál is inkább, mert neves orvosok állítják, két eddig favorizált étvágycsökkentő is „megbukott” a közelmúltban, mert súlyos

mellékhatásokat tapasztaltak. Nincsen gyógyszer
mellékhatás nélkül! Szívbetegek és cukorbetegek
számára pedig életfontosságú a fogyás, ügyeljünk
hát az étrendváltozásra, a só csökkentésére és a
mozgás fokozására. Ez a legolcsóbb vércukorszint- és vérnyomás-csökkentés.
Fogyni kell! Csak hát a felmérések szerint a
cukorbetegek mintegy 80 százaléka nem tartja
a diétát, fele pedig nem érzi a kezelés részének
az étrendet. A szemünk világa és a lábunk megőrzése múlik rajta, hogy ezt tudjuk-e, mégis, az
alapellátásban nincs oktatás. Ha félév alatt testsúlyunk 5-10 százalékát le tudjuk adni, az sokat
segít, hogy elérjük kevesebb inzulinnal a kívánt,
normális cukorértéket! Aki pedig nem diétázik,
annak a magasságos ég se tudja beállítani a vércukrát.
Természetesen egy ilyen nagyszabású kiállítás
és vásár kereskedelmi jellegű is – mindenki árul
módszert és szert, szakirodalmat és lapokat. A
Diabetes kiadója, a Tudomány Kiadó is sokak által látogatott standján adta az érdeklődőknek lapunk és a Hypertonia lap példányait.
Ez a kiállítás, bár a szépségről is szólt, mégsem
a hiúságok vására: sokat tanulhattak az érdeklődők. Váljék egészségükre!
Szőke Mária

Diabetikus Cappuccino

MemoFit® Ginkgo

permetezni csak indokolt esetben, jogszabályban
meghatározott biztonságos, fel nem szívódó hatóanyagokkal lehet. Az állatokat biotakarmánnyal
etetik, nem kapnak hozamfokozókat, biztosítják a
megfelelő mozgásteret és a jó levegőt számukra.
Ettől egészséges a biotermék: nem kerülhet bele
szintetikus rovarölő szer, gombaölő és gyomirtó
szer maradványa, kevesebb nitrátot tartalmaz, viszont többet a létfontosságú ásványi anyagokból
és vitaminokból. Ezekből fogyasszunk, ne a gyanús nagyipari, mindenfélével tartósított és íz-fokozókkal dúsított, sokszor botrányba keveredett
élelemből. Hogy a jobb drágább? Kevesebbet, de
jobbat együnk – az íz-fokozók például étvágyunk
növelésére szolgálnak, a szermaradványok meg
egészségünkre törnek.

Magunk erejéből

Csak 36 Kcal egy adagban!

tabletta 40 db

Egy tabletta 60 mg Ginkgo Biloba extraktumot, 2 mg B1 és 2 mg B6
vitamint tartalmaz. A Ginkgo Biloba értágító hatása révén segíti a
vérkeringést, az agy, a szem és a végtagok vérellátását. Gátolja a
kóros szabadgyököket a szervezetben. A B1 és B6 vitamin szükséges az idegrendszer normál
mûködéséhez, az egészséges
szénhidrát- és zsíranyagcseréhez.
®
A MemoFit Ginkgo hatóanyagai segítik a szellemi teljesítõképességet, hozzájárulnak az
idõskori agymûködés megfelelõ szinten tartásához és a
végtagfájdalmak csökkentéséhez.

E-vitamin
Szelén
Cink
tabletta 40 db
100%-ban – Robusta és Arabica – bio
instant kávéból készül, kakaóval ízesítve.
Tökéletesen beilleszthető cukorbetegek és
diétázók étrendjébe.
Kapható az AUCHAN áruházakban, a CBA és a Béres Egészségtár üzleteiben.
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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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, az öregedési folyamatot lassítja.
A szelén szükséges a jódtartalmú pajzsmirigyhormonok normál
termelõdéséhez, ezért a táplálékkal a szervezetbe kerülõ jód csak
megfelelõ szelénellátottság esetén tud hasznosulni.
A Cink hozzájárul az immunrendszer normál mûködéséhez és a
szellemi teljesítõképességhez.
Az E-vitamin a szabad gyökökre gyakorolt hatásával a memória
korral járó hanyatlását lassítja.

A fogyás és az egészség receptje: a testmozgás

A diabéteszes világbajnok Budapesten

A

merikából jött, akárcsak a divatos szavak: a fitt,
meg a slim, de míg a szavaknak van magyar megfelelője: jó erőben lévő és karcsú,
addig olyan magyar fiatalembert nem ismerünk, aki
a testépítők közül Mr. Universe címet nyert. Mr. Doug
Burns kitartással, nagy-nagy
tudatossággal elérte.
Micsoda hátrányt volt képes előnyre fordítani! Mert
Doug hétévesen lett cukorbeteg. A diabétesz kezelése
akkor még nem állt olyan
színvonalon, mint ma, Doug
is küzdött ezzel az állapottal,
és nem mindig ő állt nyerésre. Nem bizony, hiszen 11 évesen még csak 30
kilós volt, az iskolában a társai csontkollekciónak
csúfolták, rosszullétei miatt elhúzódtak tőle. Sokszor mentő vitte kórházba.
Ám egy napon a bibliai Sámsonról látott egy
képet, s ez megváltoztatta az életét. Olyan akart
lenni, mint Sámson: erős, izmos, vonzó. Bár kezelőorvosa tiltakozott, mégis elkezdett súlyokat
emelni, és egy magazinban látott útmutatás alapján komolyan edzeni. Egyre erősebb és izmosabb
lett, persze az edzés mellett egészségesen is táplálkozott. 15 évesen több felnőttrekordot megdöntött súlyemelésben, 16 évesen már testépítő
versenyt nyert! Sok-sok nagy versenyen aratott
diadala után pedig 37 évesen elnyerte a Mr. Amerika címet, majd világbajnok, Mr. Universe lett.
Manapság pedig a Dél-mississippi Egyetem elvégzése után egészségnevelő-tanácsadó, az egészség
„nagykövete”. Gyógyszeripari és orvosi segédeszközgyártó cégek felkérésére mint fitnesz-szóvivő
tart fórumokat nemzetközi cukorbeteg- és egészségmegőrző konferenciákon. Így kapott meghívást Magyarországra is, hogy beszéljen a Slimexpon az egészséges testsúlyról, a fogyásról.
Doug kiállt a Slimexpo nagyszínpadára, és
mindenki meglepetésére azt mondta: fogyni egyszerűbb, mint azt gondolnánk.

A fogyókúrák viharvert
népe szó nélkül várta a receptet. Ez pedig egy mondatban foglalható össze: hozzuk formába magunkat!
– Ezt még azelőtt állítottam, hogy egyetlen versenyen is indultam volna
– mondja –, különben is, az
első erőnléti versenyemen a
legutolsó lettem. Akkor döntöttem úgy, ez nem elég, első
leszek. Az addigi „legjobb”
eredményem egy második
helyezés volt, de milyen!
Ugyanis a híres Hopkins-klinikán én voltam az, aki a
második legmagasabb vércukorszinttel került kórházba.
Na, ebben, éppen ebben nem akartam első lenni.
Megváltoztattam az életemet.
Sokan vagyunk, akiknek ugyanígy kellene
dönteni. Itt egy sikeres fiatalember, s előre megmondom, a döntést, hogy milyen módszerrel változzunk meg, ránk hagyja.
– Én súlyemeléssel kezdtem – mondja –, de
azt állítom és tanítom, hogy az összes fizikai edzés
ugyanahhoz vezet, ha rendszeresen csináljuk, és
ez a titok. Mindenki kora és ereje szerint, fokozatosan álljon neki, a cél pedig nem más: a testzsír
legyen kevesebb, mint az izom. Ezzel hozzuk magunkat formába, jó formába, és jó lesz az erőnlétünk. Fogyni egyszerűbb, mint gondolnánk – ismétli meg –, ha eldöntjük és megtervezzük előre,
sikerülni fog. Azt kell meghatározni, 5 vagy 10,
esetleg 20 kilót akarunk-e leadni, ezt kell agyunkba vésni, ismételgetni. Én magam mindig szakaszokat határoztam meg céljaim eléréséhez, a testépítésben is, és tudtam, a végén ott a győzelem.
Fontos tudni, miért akarjuk és tesszük: hogy jobb
legyen a vércukoreredményünk, hogy csökkenjen
a vérnyomásunk és hogy fizikailag erősebbek legyünk. Nekem is nagyon meg kellett dolgoznom
az eredményeimért, nem örökletes a testalkatom,
sok edzéssel értem el, hogy nincs gondom a súlyommal. Az izomfelépítésemmel, erőnlétemmel
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Amerikában is, itt Magyarországon is sok a túlsúlyos ember, mondja szemünkbe egy
fiatalember, így egyenesen, nem kertelve.
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A Diabetes olvasóinak küldött jókívánságokat
Doug Burns Mr. USA/Mr. Universe
versenyeket nyertem, és a diabéteszem is egyensúlyba került. Mindenki lehet boldog, de leginkább az, aki kitartott és elérte célját, s ha formába
hozzuk magunkat, az nagyon-nagyon jó érzés.
– És ha nem sikerül? – tanakodunk.
– Csak azt nem éri kudarc, aki nem is próbált
semmit – adja meg az igazi amerikai gondolkodásra valló feleletet. – Profi sportolókkal dolgozom együtt, például az amerikai olimpiai résztvevők tréningprogramjában – mondja. – Egyikük
számára sem volt biztos a siker, hasonlóan a fo
gyáshoz, a sportban elért eredményükhöz nekik
is magas célt kellett kitűzniük. Nyertek, és a kezdők is, ha kitartók, nyerni is fognak.
– Mi magunkkal versenyzünk, a kilóink ellen.
– Az sem kevés! Különösen diabéteszeseknek.
Ezt mindenki tudja. És ha túl magas a „léc”, leverjük, elesünk. De keljünk fel! Határozzuk meg
újra: mennyit akarunk elérni és mikorra. Vessünk be pszichikai trükköket is: ne titkoljuk el
terveinket, sőt híreszteljük barátaink körében,
hogy mennyit akarunk leadni. Az kötelez, annak
meg akarunk felelni.
Doug nem mondja, hogy ha feladjuk, mielőtt
célhoz érnénk, a hibát csak magunkban keressük.
Saját magáról beszél, a saját indíttatását mondja:
meg akart változni. Persze ügyelt a diabéteszére
is, az egészséges táplálkozásra is.

10

Diabetes • 2011/2

– Hiszem, hogy hiteles vagyok, amikor az
egészséges táplálkozásról és a testmozgásról szólok, se sovány nem vagyok, se nem száz kilósan
magyarázgatok a fogyásról. A legtöbb cukorbetegnek, de nagyon sok ma még nem betegnek is,
fogynia kell. Erről beszélünk, ezért vagyunk itt.
Ismétlem: a legfontosabb, hogy gondoljuk komolyan. Nekem is minden erőmre szükségem volt.
– Ha valaki beteg, ha élet-halál (szívbetegség) vagy
sok szenvedés (ízületi kopások fájdalmai) vagy távolabbi
rossz kilátások, diabéteszes szövődmények elkerülésének
a kérdése, hogy leadja a felesleget, s mégis azt mondja,
ő már mindent megpróbált és mégse…?
– Nézzék, tele van a világ, és itt a kiállítás
is mindenféle szerekkel, étkekkel, gépekkel. –
mondja Doug. – Fogyni? Átmenetileg lehet. Utána nagy valószínűséggel visszahízzuk. De tartósan
csak azzal lehet fogyni, hogy mozgunk és tudatosan, egészségesen táplálkozunk. Magam is nagyon tudatosan tartom a cukorbeteg-diétát, ami
a létező legegészségesebb étrend a világon. Itt,
Magyarországon is vannak a diétás ételeknek és
a rendszeres sportolásnak szakértői. Megismerkedtem Schobert Norbival, Magyarországon ő látott el diétás élelemmel. A színpadra is hívtam
előadásaimon. A tanácsom nem újdonság, mindnyájan ismerik: ne együnk sokat, ne együnk hizlaló, feleslegesen kalóriadús ételeket, és eddzünk.
Cukorbetegek pedig kérdezzék meg a dietetikust,
konzultáljanak orvosukkal a fogyókúra idején. Le
akarunk fogyni? Az kell, hogy el tudjuk hitetni
magunkkal, hogy rögzüljön: a fogyást egészségemért, magamért, a páromért, a családomért végigcsinálom.
Doug – bár manapság már nem indul testépítő versenyeken – heti néhány alkalommal edz,
az úszás, a futás, a foci mellett edzőteremben is.
Ma is tudatosítja magában, hogy miért: formában
akar maradni és karban tudja vele tartani cukorbetegségét.
Doug Burns nemcsak vállalja, hogy cukorbeteg, de sokat tesz is sorstársaiért. Különösen a
gyerekekért. Sok rendezvényen vesz részt, azért
is, mert az Amerikai Cukorbetegek Szövetsége elnökségének tagja, részt vesz a Fiatalkorú Cukorbetegek Szövetsége és az Év Apukája Szövetség
munkájában. Megnyilatkozik, ha kell, tanácsot
ad, újból és újból az akaraterőt hangsúlyozza,
amit ugyanúgy fejleszteni, erősíteni lehet, mint a
formánkat. Ez a fiatalokra nagy hatással van.
Egy csoportképen cukorbeteg gyerekek találkozóján áll a társaságban, ha hiszik, ha nem, a
hátsó sorban. Hát igen. Szerény ember. Talán a
gyerekeknek és a felnőtt cukorbetegeknek tud a
példájával legtöbbet adni.
Szőke Mária

Á

llok a tükör előtt. Mikor is vettük ezt a tükröt? Hallottam, hogy idővel torzítanak. Na de
ennyire? Ezekkel a mai mosószerekkel sem vagyok elégedett. Egy idő után, bármilyen óvatosan mosom, összemennek a ruhák. Közeledik a
havi vérzésem, ilyenkor mindig megduzzad a nők
hasa. Valószínűleg túl sokat ittam tegnap, s most
tele vagyok vízzel.
Nevetséges és kevésbé nevetséges ürügyeket
talál ki az ember hetekig, hónapokig, sőt évekig,
hogy mentse a menthetetlent, és elhitesse magával, nincs semmi baj, az alakja még mindig rendben van. Persze van a másik véglet, aki felszedett
tíz dekától éhezési rohamba kezd… Én – telt sorstársaimmal együtt – agyvérzést tudok kapni, amikor egy ötvenkét kilós hölgy (s ehhez van vagy
170 centi) közli velem, hogy a közelmúltban szörnyen elhízott. Ilyenkor úgy érzem, kifejezetten
engem akar idegesíteni, csúfolni, és ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy megfojtsam.
Szóval, ott tartottunk, hogy állok a tükör előtt.
Kihúzom magam, ilyenkor kisebbnek látszik a
pocak, de a fenék változatlanul domborodik, és a
tavalyi tavaszinadrágomon így sem tudom felhúzni a zipzárt. A fene vinné a telet, az ünnepeket,
a lustaságomat és úgy általában az egész világot!
Valamit kezdeni kell! Vagy már késő?
Nem szerencsés, ha az embernek megértő,
kedves férje van. Mert amikor azt mondogatja,
hogy így is nagyon tetszem neki, és őt egyáltalán
nem zavarja az a plusz két-három kiló (van az
már nyolc-tíz is, de ezt azért mégsem kötöm az
orrára), nincs meg a belső indíttatás, hogy fakír
életmódba kezdjek. Persze, a másik véglet sem túl
szerencsés, mert ha azt mondogatja életem párja,
hogy szörnyű kövér lettem és lassan be sem férek
az ajtón, felháborodom, megsértődöm, és csakazértsem kezdek fogyókúrába, mert mit képzel
ez az ember…
De most itt állok a tükör előtt. Rettenetes! Nem
a tükör, hanem amit benne látok. Nincs időm tovább álldogálni, felveszem azt a ruhát, ami rám
jön, s ami elég hosszú, hogy takarja, amit takarni
kell, s elindulok a munkahelyemre. Ki az első,
aki aznap szembejön? Nádszálkarcsú kolléganőm
szűk farmerben, testhez simuló pólóban. Ahogy
ránézek, hirtelen minden porcikámban érzem,
hogy szégyellnivalón kövér vagyok. Olyan sovány,
mint ő, sosem voltam, sosem leszek, most mégis

ő a viszonyítási pont, az elérhetetlen ideál, akinek
szép, sikeres és boldog az élete, mert karcsú (pedig különben ki nem állhatom, sőt a többiek sem
rajonganak érte a cégnél, hiába karcsú, de hisztis
és utálatos).
Tehát ülök az asztalomnál, esetlennek, nagynak és rondának érzem magam, önbecsülésem az
asztal alatt fekszik, önsajnálatom az asztal tetején
magasodik. Ekkor odalép hozzám másik kolléganőm, kistányért tesz az asztalomra, rajta szép
nagy szelet krémes sütemény. Hétvégén sütötte,
hozott belőle a kollégáknak.
Ha filmet néznénk, most a kép kimerevedne.
Ott ülök én, előttem a süti, mellette kolléganőm.
Most mi lesz? Változik a kép. Kolléganőmnek
ehhez semmi köze, a konfliktus csak kettőnk között feszül: én és a sütemény vagyunk a főszereplők.
Nyomasztó reggelem volt, az önsajnálat kupaca azóta is folyamatosan nő az íróasztalomon, talán a sütemény képes lesodorni onnan. Szépen
eleszegetem, lassan, kiélvezve minden édes falatot, utána biztosan jókedvem lesz. Az önsajnálat
halma valóban, mintha kisebb lenne, de az önbecsülés hártyája már alig-alig észlelhető az asztal alatt.
Ha héroszi döntéssel visszautasítom a sütit…
sajnálni fogom az elveszett édes perceket? Most
a filmben újabb kép következik, már a süti sem
szerepel benne, csak én, lassan már én sem, csak
a gondolataim, az érzéseim és az arany fényben
felvillanó felismerés: édességtől nem lesznek édesek a perceim. Édességtől csak a szám lesz édes,
de én magam keserű maradok.
A filmben ismét jön a nagytotál: én ülök, kolléganőm áll, az asztalon ott a tányér 800 kalóriával
(mellesleg sütemény alakjában). Én kedvesen rámosolygok kolléganőmre, és megszólalok:
– Nagyon kedves vagy, köszönöm, de szeretnék
leadni pár kilót. Gusztusos a sütid, most mégsem
kérek belőle. Ugye nem haragszol?
Kolléganőm nem haragszik, csak csodálkozik, elmegy, én az asztalra nézek. Az elvégzendő
feladat aktáját látom, önsajnálat sehol. A lábam
azonban megakad valamiben, önbecsülésem kupaca egyre dagad.
Így kezdődött.
A folytatásról majd legközelebb.
h
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Fogyókúrás kálvária
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Szívfájdalmak a rendelőben
A kardiológia (szívgyógyászat) és a cukorbetegség összefonódása nagyon szoros. A cukorbetegség egyrészről szívizom-károsodást, másrészről korai érelmeszesedést okozhat. A kardiológiai ambulanciákon a 2-es típusú és a már szervi szövődményekkel rendelkező 1-es típusú diabéteszes betegek nagyszámban jelentkeznek. Fontossága és gyakorisága miatt az ütőér-meszesedésről (atherosclerosisról,
arteriosclerosisról) szeretnék részletesen írni.

A

z emelkedett vércukorszint az ütőerek korai beszűkülését, meszesedését okozza. Szívgyógyászok számára kiemelt csoportot jelentenek a
magas vércukorral, elhízással, illetve magas vérnyomással rendelkező emberek.
Természetesen ezen csoportokban nem csupán a szív érhálózata, a koszorúér-rendszer önálló betegségéről van szó, hanem más szervekben
megnyilvánuló idő előtti érmeszesedéssel is kell
számolni (szélütés, a végtag ereinek meszesedése). Ennek a jelentőségét mi sem mutatja jobban,
mint hogy a 2-es típusú cukorbetegek halálokaként 80 százalékban szívinfarktust és agyi éreseményt jelöl meg a statisztika.
Próbáljunk meg elképzelni egy szokványos
szívgyógyászati rendelőt. Mi járhat az orvos fejében? Mit tegyen a beteg? Mi miért történik?
Nagyon fontos első lépésben az orvos részéről
a részletes kikérdezés.
Kedves Betegeink, Önöknek minden korábbi betegségükről és vérvételi eredményeikről érdemes
tájékoztatni az orvost! Hiába „csak szívpanaszokkal” fordulnak az orvoshoz, a korábbi verőérműté
tekről, verőérbetegségekről szóló dokumentumok
óriási jelentőséggel bírnak, hiszen felhívják a figyelmet az Önök általános érállapotára.
A gyógyszereiknek pontos dózisa és neve
ugyanilyen fontos, hiszen napjainkban rengeteg
hatásos pirula áll rendelkezésünkre, és egy beteg
sokféle betegségre sokféle gyógyszeres terápiában
részesülhet.
Az orvoshoz fordulók panaszaiban nagy figyelmet fordítunk a mellkasi fájdalmakra. Amennyiben úgynevezett „atípusos”, vagyis nem típusos
mellkasi fájdalommal állunk szemben, azt is komolyan vesszük ebben a betegcsoportban. (Néha
nehéz a mellkasunkban megjelenő enyhe kellemetlenséget leírni, ennek megítélését bízzuk nyugodtan a szakorvosra.)
Gyakran a szívinfarktust megelőzik rövid szívrohamok (angina pectoris), amelyeket nagyon komolyan kell venni. Ez leggyakrabban fizikai vagy
lelki terhelésre jelentkezik, szegycsont mögötti,
bal karba, hátba, állkapocsba, torokba, gyomorba
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sugárzó nyomó fájdalom, 1-2 perctől 30 percig is
eltarthat, kellemetlen, akár halálfélelmet okozó,
verejtékezéssel együtt járó tünet. Amennyiben 30
percnél tovább tart, sürgős segítséget kell kérni,
mentőt hívni. Fontos az időfaktor. Minél előbb
ellátásban részesül a szívinfarktusos beteg, annál
kevesebb szívizom hal el véglegesen.
Sajnos az idegkárosodásban szenvedő cukorbetegek nem érzékelik a fájdalmat, amit a koszorúérgörcs okoz. Ebben a betegcsoportban kiemelkedő jelentőséget kap a terheléses EKG és az
úgynevezett Holter-EKG-vizsgálat, ami 24 órán
keresztül hordható kis EKG készüléket jelent.
Az általános orvosi vizsgálat után EKG (elektrokardiográfia) történik. Amennyiben a nyugalmi
EKG rendben van, nagy öröm, de további vizsgálatok szükségesek, ha koszorúér-szűkületre van
gyanú („terheléses EKG”).
Az EKG-készítést követi a vérnyomásmérés. Ez
abból a szempontból is fontos, mert a cukorbetegek 50 százalékának magas a vérnyomása. (Ennek 90 százaléka 2-es típusú, 10 százaléka 1-es
típusú cukorbetegek köréből kerül ki.) A magas
vérnyomás további jelentős rizikófaktora az ütőér-meszesedésnek.
Ezután a szívultrahang következik, amely a szív
struktúráját látja. Fontos információt kapunk a
szívizomzatról, a szív erejéről, a billentyűkről, azoknak meszesedéséről. Gyakori kérdés, hogy látom-e
a koszorúeret, illetve a szívkatéterezés során beépített fémhálót. Válaszom: nem. (A szokványos szívultrahang a koszorúeret nem tudja megjeleníteni.)
Ezt követi a terheléses EKG, ami napjainkban
kerékpárral végzett, illetve futópados terhelést
jelent. A fizikai terhelést fokozzuk, közben párhuzamosan EKG-t és vérnyomást elemzünk. Ez
nagyon fontos a koszorúér-szűkület eldöntésében. Annak megítélése, hogy a betegnél terheléses
EKG szükséges-e, szigorúan a kardiológus szakorvos felelőssége. Ez „veszélyes üzem”, komoly szakmai feltételeknek kell teljesülniük, hogy elvégezhető legyen. Bízzuk kardiológus szakorvosunkra a
döntést. További speciális terheléses módszerekkel
most nem fárasztom a kedves olvasót.

1. A beteg életkora
Az érelmeszesedés az életkor előrehaladásával
fokozódik. A mértéke és megjelenési ideje nem
mindegy!!!

2. Férfi vagy nő a beteg?
A férfiak magasabb szív-, érrendszeri kockázattal bírnak, majd a menstruáció befejeződésével a
hölgyek behozzák a lemaradást. Tudják, kedves
Hölgyolvasók, hogy szív-, érrendszeri betegség
következtében több nő hal meg a világon, mint
emlőrák miatt?

3. Közeli hozzátartozók körében korai
szívinfarktus, agyi érelzáródás vagy vérzés,
hirtelen szívhalál előfordult-e?
4. Mennyi a testsúly, illetve a haskörfogat?
Sajnos világtendencia az elhízás és az ebből adódó sok betegség, amelyek közé tartozik a 2-es
típusú diabétesz is. Tudomásul kell venni, hogy
nincs testsúlycsökkentést elősegítő gyógyszer jelenleg a tarsolyunkban, nincs csodaszer. Csupán
a tudatos életmód létezik, ami az energiabevitel
és -felhasználás egyensúlyát helyrebillenti. Itt a
táplálkozás és testmozgás fontossága szó szerint
életbevágó jelentőséggel bír.

5. Dohányzás jelenléte
Sokszorosára emelkedik az érrendszeri rizikó, főleg cukorbetegség esetén!!!

6. Nem megfelelő egyensúlyban levő
cukorbetegség
Lappangó gyilkos!!!

7. Kóros vérzsírszint
A vérvételi eredményekben a koleszterin- és trigliceridszintet nézzük. Amikor ezekből az alkotórészekből túl sok van a vérben, lerakódás alakul

ki az ütőérfalon és ez érelmeszesedéshez vezet. A
magas vérzsírérték lehet örökletes, de leggyakrabban a mozgásszegény életmód és helytelen
táplálkozás okozza.
A laboreredményekben az össz-koleszterin
mellett két alcsoport is megjelenik. A HDL (high
density lipoprotein – nagy sűrűségű liporotein)
„hasznos koleszterin”, csökkenti a szívbetegség
kialakulásának esélyét. Rendszeres testmozgással
emelhető a szintje. Az LDL (low density lipoprotein – kis sűrűségű lipoprotein) „rossz koleszterin”, növeli a szívbetegség kockázatát.
Az elvárt értékek nagyban függnek a kísérő betegségektől. Ajánlott értékek: koleszterin
<5 mmol/l, LDL-koleszterin <3,5 mmol/l; diabétesz esetén: Koleszterin <4,5 mmol/l, LDL-koleszterin <2,5 mmol/l.

8. Vérnyomás megítélése
Itt is egyéntől és tárbetegségektől függően változók lehetnek az elvárt értékek. Általában a 140/90
Hgmm alatti értékeket javasoljuk tartósan, de
diabétesz esetén ez az érték 130/80 Hgmm.

A

koszorúér-betegség és általános érelmeszesedés megelőzésében, a hajlamosító betegségek kezelésében rengeteg jó gyógyszer áll rendelkezésünkre. A cukorbetegségben és magas
vérnyomásban használatos gyógyszerek mellett
előkerülnek az aszpirin, illetve aszpirin jellegű
gyógyszerek, amelyek csökkentik a szívinfarktust,
agyérgörcsöt, szélütést okozó vérrögképződést. A
koleszterinszint-csökkentők hatékonyak az érelmeszesedés megelőzésében.
Mielőtt azonban nyugodtan hátradőlnénk a
kényelmes fotelben egy zacskó chipset majszolva, azzal a tudattal, hogy a tabletták elintéznek
mindent, fel kell hívnom a figyelmet, hogy a legajánlatosabb módszere a megelőzésnek a helyes
életmód: az ésszerű táplálkozás és fizikai aktivitás
fokozása. Ennek biztosan nincs mellékhatása!
Táplálkozási tanácsadóink szorosan állnak hátunk mögött a diabetológiai szakrendelésen. De
mi a helyzet a testmozgással? Hosszú éveket kihagyva, meghízva, magas vérnyomástól szenvedve ajánlatos kezelőorvosunk véleményét kikérni,
és mozgásterapeuta segítségével újrakezdeni a
rendszeres testmozgást.
Ez azért tanácsos, mert már a cikk elején említettem, hogy ebben a betegcsoportban sok a
néma, a beteget nem figyelmeztető mellkasi fájdalom, és akkor a ritmuszavarokról és az esetleges
szívizomeltérésekről még nem is beszéltem…
Dr. Dósa Andrea
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Amennyiben szívkatéterezésre, koszorúérfestésre van szükség, ennek menetét kezelőorvosunk részletesen el fogja magyarázni.
A fenti sorokban a teljesség igénye nélkül próbáltam részletezni egy átlagos kardiológiai rendelőben történő vizsgálatokat. Ezeket a műszeres
vizsgálatokat orvosunk fogja irányítani. Mi az,
ami még nagyon fontos információ az orvos és a
beteg számára a fent említetteken kívül?
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Ferike kilencévesen lett cukorbeteg, épp, mint annakidején Peti doktor bácsi. Nagyon jó barátok, min
dent megbeszélnek egymással, ami a diabétesszel kapcsolatos, sőt másról is szívesen beszélgetnek.
Ferike a közelmúltban új barátot kapott, Pumit, a legkorszerűbb inzulinadagolót. Egyik osztályfőnöki
órán bemutatta őt a társainak és mesélt a diabéteszről. Különösen sokat beszélt a hipoglikémiáról… 1
Szörnyű lehet, amikor hipózol.
Mondd, hogyan múlik ez el?
2

Tudjátok, ilyenkor szükség van a segít
ségünkre. Az enyémre és a tietekre.

3
4

Azonnal ennem kell!
A táskámban könnyen meg
található, mindig kéznél van
a szőlőcukor. Adjatok egy
szemet! Ha esetleg tiltako
zom, akkor is erőszakoskod
jatok, amíg be nem kapom.

Nem olyan bonyolult dolog ez, viszont jó tudni azt, hogy ilyenkor használ
egy kis darab csoki, két deci gyümölcslé, vagy bármilyen cukros üdítő. 5

Ilyenkor akár még kólát is ihatok!
De egy pohár iskolatej vagy
joghurt is gyorsan segít…
6

Egy szelet kenyér is jó, bár
azt lassabban tudom me
genni, tehát lassabban jut
a szénhidrát a vérembe. 8
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Bár az igazat megvallva a joghurtnál
jobban szeretem az üdítőket…
7

Akár gyümölcsöket, almát,
banánt is ehetek ilyenkor.
Ezt is örömmel fogadom. 9

Adhatsz bizony! Kár, hogy 11
most épp nem hipózom. Szí
vesen ennék nápolyit, főleg,
ha citromos krém van benne.

Ferike! Bármikor szívesen
segítek neked. Ma nápolyit
csomagolt anya, abból is
adhatok, ha hipózol?
10

Mikor már jobban
vagyunk, meg
kell mérnünk a
vércukrunkat. 12

?

Nézzétek, van nálam egy
tollszerű fecskendő. Ha
annyira leesik Ferike
vércukra, hogy elveszti az
eszméletét, tudok segíteni:
beadom neki a glukagon
injekciót.

15

A glukagon egy olyan hor
mon, ami nagyon gyorsan
a szükséges szintre emeli
a vércukorszintjét.
16

Te is vele együtt hipózol?
13

Valójában nem hipózunk együtt,
de össze vagyunk kötve, ha Feri
rosszul érzi magát, én is vele
14
együtt szenvedek.

A tanár néni ilyen
bátor? Injekciót
mer adni…?

17

Puminak a gyerekek közt
21
óriási sikere volt, az egyik
osztálytársam nővére odajött
hozzám a szünetben, kérte,
hogy mutassam meg. Az öccse
mesélt róla, és kíváncsi lett rá.

Bízom benne, hogy soha nem
lesz szükség rá, de ha mégis,
mindent megteszek, hogy segít
sek Ferinek.
18

A gyerekek szeretettel fogadtak
bennünket, de hála nekem, az
elmúlt egy hónapban egyszer
sem hipózott Ferike. Teljesen
rendben van a cukrunk!
20

Mondtam,
hogy sztár lettem!

22
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Mióta ezeket elmondtuk az
iskolában, az osztálytársaim alig
várják, hogy hipózzak. Mindegyik
segíteni szeretne. 19
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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.

Diabéteszben kialakuló vesebetegség
A cukorbetegségben kialakuló szövődmények közül a vesebetegség megjelenése körülbelül a diabétesz 15-20 éves fennállása után várható, és krónikus veseelégtelenséghez vezet. Átlagosan – enyhébb
vagy súlyosabb formában – minden harmadik cukorbetegben fellép, jelentősége egyre nagyobb, hiszen
napjainkban a cukorbetegség a művesekezelést igénylő betegek 30–50 százalékának kórtörténetében
megtalálható.

A

szövődmények leggyakrabban egymással
társulva jelentkeznek, tehát a vesekárosodás sokszor együtt jár a szemészeti problémákkal, a perifériás idegek bántalmával, a szívet ellátó koszorúereket, az alsó végtagi verőereket és az agyi
ereket érintő érelmeszesedéssel.

A vesék feladatai
A vesék a gerincoszlop két oldalán, az alsó bordák által védett pozícióban találhatók a szervezetben, feladatuk a salakanyagok vérből való
eltávolítása mellett a szervezet folyadék- és ásványianyag-egyensúlyának szabályozása, a vérképzésben és csontanyagcserében, valamint a
vérnyomás-szabályozásban szerepet játszó hormonszerű anyagok termelése. Működési egységét a vesetestecskék, az úgynevezett nefronok
alkotják, számuk egy vesében körülbelül egymillió. Ezek két részből állnak, az érgomolyagokban (glomerulus) folyik a verőereken át beérkező vérből a méreganyagok és az elő-vizelet
eltávolítása, majd a második lépésben ez a szűrlet végighalad a vesecsatornácskák (vesetubulus)
különböző szakaszain, miközben a szervezet számára még szükséges anyagok és a víz nagy része
visszaszívódik, és további méreganyagok választódnak ki. Végül a vizeletté koncentrálódó oldat
a vesemedencébe, onnan a húgyvezetéken át a
húgyhólyagba kerül, ahonnan a húgycsövön át
periodikusan távozik.
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A diabétesz elsősorban a glomerulusok, de kisebb mértékben a tubulusok működését is károsíthatja, ennek általában az első jele a vizeletben speciális eljárásokkal kimutatható fehérje, a
mikroalbumin megjelenése. A másik jel a vesék
szűrőfunkcióját jellemző laboratóriumi adat, az
ún. eGFR – a becsült glomerulus szűrési teljesítmény – csökkenése. Ezt az értéket ma már a
vesefunkciós vizsgálatot végző laboratórium számítja ki a beteg életkorának és nemének ismeretében, azt fejezi ki, hogy a vese percenként hány
ml vérplazmát tud megszűrni a méreganyagoktól.
A különböző testméretű egyének eGFR-értékeinek összehasonlíthatósága miatt ezt a számot a
testfelszínre vonatkoztatva adjuk meg, átlagosnak
tekintve az 1,73 m2 testfelszínt. Egészséges egyéneken a mikroalbuminürítés 20–30 mg/nap alatti, az eGFR pedig 120 ml/perc/1,73 m2 körüli. A
cukorbetegségben kialakuló vesebaj 5 stádiumát
különíthetjük el, a klinikai tünetek a 3.-4. stádiumban jelennek meg, addig csak szűrővizsgálat
deríthet fényt a problémára. A fehérjeürítés egyre kifejezettebb lesz, nemritkán meghaladhatja a
3 g/nap mértéket, az eGFR ezzel párhuzamosan
lépésről lépésre csökken, 90-60-30 ml/perc/1,73
m2-re, miközben a vesékben típusosan kóros szövettani elváltozások zajlanak. Végül elérkezik az
15–20 ml/perc/1,73 m2 eGFR-értékkel jellemezhető 5. fázis, amelyben valamilyen vesepótló kezelést kell elkezdeni a beteg kielégítő életminőségének megtartása céljából.
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Mindenképpen a szénhidrát-anyagcsere megfelelő vezetése a legfontosabb terápiás lehetőség,
amely a vesebetegség kialakulását is megelőzheti,
ugyanakkor a hajlam a veseszövődményre részben genetikai eredetűnek tartható. Nagy szerepe
van továbbá a vérnyomás megfelelő korrekciójának, a vérzsírszintek jó beállításának, a diétának,
a dohányzás elhagyásának.
A kezdődő veseelégtelenség mellett a fehérjebevitelt 0,8–0,6 g/testsúlykilogrammra kell csökkenteni, kalkulálni szükséges a bevitt kálium,
foszfor, só és folyadék mennyiségét is, ebben szakképzett dietetikus segíthet. A betegség ezen fázisában lehetőség van a nefrológiai ambulanciákon
speciális gyógyszerek elindítására, mint például a
vérszegénység korrekciójában vaspótlással együtt
alkalmazott eritropoetin, vagy a fehérjeszegény
diéta mellett javasolható készítmény. Lehetséges
továbbá egyes tabletta formájában bevehető foszforkötő szerek és D-vitamin-származékok adása.
Ezek segítségével a veseműködés rosszabbodásának sebessége kedvezően befolyásolható.
Másrészt a nefrológus a kórtörténet és a klinikai adatok alapján másfajta okra visszavezethető
vesebetegséget is kideríthet, például a mozgásszervi panaszok miatt szedett gyógyszerek vesekárosító hatása vagy vérképzőszervi betegség,
esetleg immunológiai vesebetegség fennállta is
felvetődhet. Gyakran nőgyógyászati vagy prosztata-betegség, esetleg vesekő okoz vizelet-elfolyási
akadályt, mindezek kezelésével a vesefunkció javulhat.
A vesebetegség kialakulása után leggyakrabban a napi többszöri, kis dózisú inzulinkezelésre kell áttérni, de minden beteg esetében egyéni
mérlegelést igényel a beállítás, hiszen a vércukor-korrekciót számos nefrológiai tényező – például acidózis, parathormon-szint, vérkép – is befolyásolja. A cukorbeteg-gondozás keretein belül
évente elvégzett vese-ellenőrzés elterjedése óta
ma már egyre ritkábban találkozunk elhanyagolt
állapotú, előrehaladott veseelégtelenséggel, erre
az állapotra a testszerte megjelenő vizenyők, a
nehezen uralható vérnyomás, a gyengeség, a fulladás, a leromló általános állapot, bőrviszketés,

vérzékenység, hányinger, izomgörcsök, csontfájdalmak, szívburok- és mellhártya-gyulladás, kómás állapottá fokozódó zavartság jellemző. A diabéteszben kialakuló krónikus veseelégtelenségre
– aktuális betegség kapcsán, mint például súlyos
hasmenéshez és hányáshoz társuló kiszáradás –
heveny epizódok is rakódhatnak, amelyek gyorsíthatják a vesefunkció tartós hanyatlásának sebességét.

Vesepótló kezelések
Ha vesepótló kezelés szükséges, a beteg és kezelőorvosa közösen eldöntik, hogy az orvosi szempontok és a beteg szándékainak összeegyeztetésével milyen módját választják a veseműködés
pótlásának.

Veseátültetés
Az első lehetséges módszer a veseátültetés, amelyet részletes kivizsgálásnak kell megelőznie már
a 20 ml/perc/1,73 m2 eGFR-érték elérésének szakában. A tünetszegényen zajló gyulladásos folyamatokat és kezdődő daganatos betegséget kell
ilyenkor elsősorban kizárni, hiszen a vesetranszplantáció után szükségessé váló immungátló kezelés idején ezek fellángolhatnak.
A másik fontos feltétel az érrendszer aktuális
állapota, mivel a transzplantáció után a beültetett
vese megtartására használt szerek esetleg fokozzák a szív, az alsó végtagok vagy az agy területén
az érelmeszesedés kockázatát. Az 1-es típusú diabéteszes betegek esetében lehetőség van a hasnyálmirigy egyidejű átültetésére is, ilyenkor az
inzulinkezelés átmenetileg felfüggeszthető.
A veseátültetés után szigorúan ügyelni kell a
javasolt gyógyszerek pontos szedésére, az ellenőrzéseken való megjelenésre, a fertőzések kivédésére, a másodlagos daganatok korai észlelésére.
A cukorbetegség előrehaladottabb időszakában
többnyire az érrendszer károsodott, emiatt a veseátültetés ritkábban javasolható.

Hasi dialízis
A második vesepótló megoldás a hasi (peritoneális) dialízis, amikor egy szövetbarát anyagból készült katéter kerül a beteg hasfalába, amelynek a

Kérjük, ebben az évben is támogassák
személyi jövedelemadójuk 1 százalékával alapítványunkat, s ezzel újságunkat!
Alapítvány a Cukorbetegekért – Veszprém – Adószám: 19260192-2-19
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vége a hashártya üregének alsó pontján van. A
méregtelenítés és folyadékeltávolítás a páciens saját hashártyájának felszínén zajlik, a beteg oktatóprogram során megtanult módon maga cseréli az
oldatokat a hasában egy kétzsákos rendszer segítségével, meghatározott időközönként, otthoni körülmények között. A még meglévő veseműködés
ilyenkor tovább megmarad.
Általában havonta két alkalommal kell a dializáló-állomáson megjelenni vérvétel és orvosi
vizsgálat céljából. Többnyire dolgozhat a beteg
emellett, vannak olyan módszerek is, amikor automata készülék éjszaka, alvás közben cseréli az
oldatokat a beprogramozott utasításoknak megfelelően, nappal pedig például iskolába járhat a
páciens.
Az újabb glukózmentes oldatok az anyagcsere kedvezőbb beállíthatóságát biztosítják, ma már
nem jelent súlyos veszélyt a hashártya-gyulladás
– esetleges technikai hibából eredő – ritka fellépte sem. Szemészeti bevérzés utáni, de megtartott
látás állapotában, labilis szívműködés és keringés
esetén ez a módszer javasolt.

Hemodialízis
Ha a betegnél peritoneális dialízis nem végezhető, a művese-állomáson heti 3 alkalommal, 4 órában elvégzett hemodialízis jön szóba. Ehhez egy
artéria-oldalágat az érsebész egy véna-szakasszal
egyesít (ez az úgynevezett fisztula). Néhány hét
után az érszakasz tágul, képes a kb. 300 ml/perc
vérhozamot biztosítani, ami a géppel történő művese-kezeléshez szükséges. Az artériás tűvel megszúrt fisztulából kivezetett vér egy nagyon vékony
hajszálcsöveket tartalmazó, gyárilag előállított,
úgynevezett kapillárison keresztül érintkezik a
mosófolyadékkal. A méreganyagok itt lépnek ki
a keringésből, a nyomásviszonyok beállításával a
folyadék-többlet is eltávolítható a beteg szervezetéből. A megtisztított vér a vénás tűn keresztül
ezután visszajut a betegbe. Ha a hemodialízis elindítására nem tervezett módon, már szúrható
fisztulával, hanem sürgősséggel kerül sor, érbehatolásként nagyvéna-kanült kell előzetesen beültetni a nyaki régióba, aminek a gyulladás mellett vérrög kialakulása lehet a szövődménye. A
vér testen kívüli keringetéséhez mindkét esetben
alvadásgátlót kell alkalmazni, figyelve a más testrégióban esetleg fellépő vérzésre. A kezelés technikai körülményeit a havonkénti laborkontroll
eredményei alapján értékelik, szükség esetén módosítják. A folyadék- és méreganyagszint a peritoneális dialízissel szemben nem egyenletes, hanem
periodikusan változik.
Dr. Mácsai Emília
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360° View Átfogó Vércukorszint-értékelő Rendszer

A

diabétesz kezelésének négy alappillére a
megfelelő étrend, a napi rendszerességgel végzett
fizikai aktivitás, az ezekhez adaptált gyógyszeres
kezelés (ideértve az inzulinadást is), valamint a
beteg edukációja, aminek nélkülözhetetlen része
a rendszeres vércukor-önellenőrzés megtanítása.
A napi vércukor-ingadozás és az étkezés utáni
magas vércukorszint károsítja a keringési rendszert és szív-érrendszeri betegséget (pl. szélütést,
szívizom-infarktust, végtag-érszűkületet, veseérszűkületet, magasvérnyomás-betegséget) okozhat.
A 2-es típusú cukorbetegeknél a szív- és érrendszeri betegség a vezető halálok, amely az összes
haláleset 40–50 százalékáért felelős.
A diabétesz gondozása során a napi vércukor-ingadozások kimutatására a glikozilált hemoglobin (HbA1c) szintjének rendszeres mérése
nem alkalmas. Tény továbbá, hogy a 2-es típusú
cukorbetegek jelentős része nem végez otthoni
vércukor-önellenőrzést.
A 360° View Átfogó Vércukorszint-értékelő
Rendszer segítségével a vércukor-ingadozás egyszerűen, jól monitorozható és szemléltethető. A
rendszer alkalmazása során a betegek negyedévente, 3 napon keresztül, a napnak azonos szakában, minden főétkezés előtt és 1,5-2 órával utána,
valamint lefekvés előtt megmérik a vércukorszintjüket. A vércukormérő készülékről leolvasott értékeket, valamint a mérés időpontját, az étkezés
nagyságát és a szervezet energiaszintjét feljegyzik
az erre a célra kialakított, speciális 360° View adat-

lapra. A vércukorértékek által meghatározott pontokat összekötve egy grafikont kapnak, ami vizuálisan jól kiértékelhető és egyértelműen mutatja a
kiugró vércukor-ingadozásokat. A teljesen kitöltött
ívet a beteg magával viszi a következő ellenőrző
vizsgálatra, hogy a kezelőorvossal kiértékelhessék
a háromnapos vércukorprofilt, és ennek alapján
megtegyék a szükséges terápiás módosításokat.
A rendszer használata során a kezelőorvos számára az anyagcserehelyzet könnyen megítélhető,
és a kapott eredmények alapján hatékony, személyre szabott tanácsadás, valamint sokkal pontosabb terápiás ajánlások és módosítások válnak
lehetségessé.
A beteg elégedettségi szintje javul, ami javítja a
beteg és a gondozó viszonyát, az együttműködési készséget. Segíti a betegek önképzését, hiszen
világosan megmutatja a betegnek a táplálkozás,
fizikai aktivitás és a vércukorérték ingadozásának
összefüggéseit, valamint motiválja a betegeket,
ami jobb compliance-hez vezet.
Az egészségügyi finanszírozó számára a rendszer használata hosszú távú előnyökkel járhat, hiszen az önellenőrzés költségei nagyságrendekkel
alacsonyabbak maradnak, mint a szövődmények
kezelésének költségei.
A 360° View Átfogó Vércukorszint-értékelő
Rendszer könnyen érthető és jól alkalmazható módszer, amely nem jelent plusz terhet a betegnek. Egy külföldi tanulmányban részt vevő
orvosok több mint fele vélte úgy, hogy a HbA1c
vizsgálatával legalább egyenértékű a vércukor-ingadozás megfigyelése, és 30 százaléknál többen vélték úgy, hogy a vércukorszintmérés értékesebb a HbA1c eredményénél.
A cukorbetegség jelenleg 850 000 embert érint Magyarországon. Ahhoz, hogy
a szövődmények elkerülhetők legyenek,
minden páciens részére rendszeres, napi
többszöri vércukormérés javasolt. Ehhez
nyújt segítséget a 360° View Átfogó Vércukorszint-értékelő Rendszer használata
a pontosabb kezelés és ezáltal a hosszabb
élettartam és jobb életminőség biztosításának érdekében.
Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna
Bővebb információ és letölthető adatlap:
www.vercukormeres.hu
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Nonprofit szervezetek
Ez a szervezet, nem az a szervezet, amelyet baj esetén orvosok kezelnek. Ha ezekkel baj van, jogászhoz kell fordulni, vagy könyvvizsgálóhoz… igen, a cukorbetegek közösségeinek „betegségmegelőzésével” foglalkozunk most, a II. Civil Fórumon elhangzott egyik előadás segítségével. Mit kell tenni, és mikor? Fontos tudnivalók egyesületek, alapítványok vezetői számára.

A

társadalmi szervezeteket, alapítványokat,
köztestületeket, közalapítványokat nonprofit szervezeteknek hívjuk.

Egyesület
Egyesület alapításához legalább 10 alapító tag
szükséges. Az egyesület alapítása során az alapító
tagok az alakuló közgyűlésen fogadják el az egyesület alapszabályát. Meg kell határozni az egyesület nevét, figyelembe kell venni, hogy a névnek
különböznie kell a hasonló működési körben tevékenykedő, korábban bejegyzett társadalmi szervezetek nevétől.
Meg kell határozni az egyesület célját. Egyesület olyan tevékenység végzése céljából alapítható,
amely az Alkotmánnyal összhangban áll, és amelyet törvény nem tilt. Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére nem alapítható!
Az egyesület alapítása után tagjairól nyilvántartást kell vezetni. Az egyesület alapításában magánszemélyek és más szervezetek, gazdasági társaságok vagy más egyesületek is részt vehetnek.

Alapítvány
Az alapítvány jogi személy. Alapítója magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság lehet; tartós közérdekű célra hozható létre. Alapítvány elsődlegesen
gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell biztosítani.
Az alapítvány nevét, székhelyét, célját, céljára
rendelt vagyont és annak felhasználási módját
meg kell jelölni az alapító okiratban. Alapítvány
nyílt vagy zárt lehet, amely a csatlakozás lehetőségét jelenti.
Mind alapítványnál, mind egyesületnél meg
kell választani a képviselő szervezetet, valamint
az egyesület elnökét, illetve alapítványnál annak
képviselőjét.
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A nonprofit szervezeteknek – a nyilvántartásba vételükről szóló végzés jogerőre emelkedéstől
számított 15 napon belül – be kell jelentkezniük
a székhelyük szerinti adóhatóságnál, ahol adószámot kapnak. Ha a bejelentkezéskor közölt adatok
a későbbiekben módosulnak, azokat 15 napon
belül a változásbejelentőn be kell jelenteni!

Beszámoló, könyvvitel
Ezen szervezetek a 224/2000 (XII. 19.) Kormányrendelet alapján egyszeres vagy kettős könyvvitel
rendszerében teljesítik a beszámolókészítést alátámasztó könyvvezetési kötelezettségüket. Könyvviteli kötelezettségüket a 218/2000. (XII. 11.) Kormányrendelet határozza meg.
Egyszerűsített beszámolót készíthet egyszeres
könyvvezetés mellett az a szervezet, amely nem
végez vállalkozási tevékenységet; vagy ha végez
vállalkozási tevékenységet, akkor egymást követő
két évben az árbevétele nem haladja meg az 50
millió forintot.
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet kettős
könyvvezetés mellett az a szervezet, amely vállalkozási tevékenységet folytat, és egymást követő 2 évben az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot.
Közhasznú beszámolót készítenek a közhasznú,
illetve a kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezetek: egyszerűsített beszámolót, ha egyszeres
könyvvitelt vezetnek, és egyszerűsített éves beszámolót, ha kettős könyvvitelt vezetnek.
Könyvvizsgálatra kötelezett az a szervezet,
amelynek vállalkozási tevékenységéből elért árbevétele két év átlagában meghaladja a 100 millió
forintot.
A bíróságon bejegyzett szervezetek kötelesek
beszámolójukat nyilvánosságra hozni vagy a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében, vagy a székhelyen történő betekintési lehetőség biztosításával, vagy más módon.
A beszámolót a mérleg fordulónapját követő
150 napon belül kell elkészíteni, és azt a jóváhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatni.
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Ezen szervezetek – ahogy már írtam – elsődlegesen vállalkozási tevékenység végzése céljából nem
alakíthatók, de céljaik megvalósítása érdekében,
azt nem veszélyeztetve, kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytathatnak.
A nonprofit szervezet társasági adó alanya függetlenül attól, hogy az adott adóévben végzett-e
vállalkozási tevékenységet vagy sem. Ha nem
végzett – sem bevételt, sem ráfordítást nem számolt el –, akkor bevallás-helyettesítő nyilatkozatot
tehet. Ennek határideje a tárgyévet követő február 25.
A jogi személy – egyesület, alapítvány – pénzeszközeit köteles bankszámlán tartani.

Közhasznúság
A fenti szervezetek kérhetik a bíróságtól közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú besorolásukat. Közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú
besorolást megalapozó tevékenységek: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés stb.

A létesítő okiratnak tartalmaznia kell, hogy a
szervezet milyen közhasznú tevékenységet folytat,
illetve rögzíteni kell, hogy a gazdálkodása során
elért eredményt nem osztja fel, továbbá azt, hogy
politikailag semleges. Az adóév utolsó napján érvényes besorolást kell alkalmazni egész évre.
A közhasznú nonprofit szervezetnek nem kell
a vállalkozási tevékenysége után társasági adót fizetnie, ha vállalkozási tevékenységének bevétele
nem haladja meg az összbevétel 10 százalékát,
maximum 20 millió forintot. Kiemelkedően közhasznú esetén ez 15 százalék. Ha ezt a szervezet
túllépte, akkor társasági adót kell fizetnie. Ilyen
esetben a közhasznú tevékenységhez kapott támogatással is – a túllépéssel arányosan – meg kell
növelni az adóalapot.
A társasági adó mértéke 500 millió forint adóalapig 10 százalék, azon túl 19 százalék. Évközben
társasági adóelőleget nem kell fizetni, az adóévet
követő 150. napig azonban be kell fizetni! (Ha
nincs közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolás, akkor az általános szabályok szerint kell a
társasági adót megállapítani.)
A támogatásról igazolást kell kiadni, amely tartalmazza mindkét fél azonosítóit, a támogatott célt,
a juttatás összegét és a közhasznúsági fokozatot.
Szabó Károlyné
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A gyógyszerekre vonatkozó ismeretek esszenciája

Az alkalmazási előírások

A gyógyszerek törzskönyvezését, forgalomba hozatalát időt, szellemi munkát, ötletet és jelentős anyagi befektetést igénylő folyamat, a gyógyszerkifejlesztés időszaka előzi meg. E folyamat feladata, hogy
a későbbi gyógyszer – az akkor még potenciális gyógyszer – megfeleljen a kötelező hármas követelménynek, a megfelelő minőségnek, a bizonyított hatásosságnak és a biztonságos alkalmazhatóságnak.

A

kifejlesztés szakaszában a kémiai és gyógyszerminőségi, a gyógyszer-technológiai feladatok
mellett jelenik meg a nem klinikai és a klinikai
vizsgálatok sora, amely szinte átláthatatlan dokumentációtömeget eredményez. Hogyan lehet
ezekben eligazodni? Erre ad megoldást az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató. Az alkalmazási előírás elsősorban a szakemberek, míg a betegtájékoztató, mint ahogy azt a neve is jelzi, a
betegek számára készül.

Alkalmazási előírás
Az alkalmazási előírás (angol nevén a Summary
of Product Characteristics, SPC) ebből a terjedelmes dokumentációtömegből készített kivonat,
összegzés. Mai megfogalmazással ez tekinthető a
törzskönyvi dokumentáció esszenciájának. Az alkalmazási előírásban leírtak kötelező érvényűek.

4. Klinikai jellemzők
4.1. Terápiás javallatok
Ez az alkalmazási előírás egyik legfontosabb pontja. A javallat megfogalmazása tömör és világos.
Pontosan definiálja a célzott betegséget vagy állapotot. Le kell írni az alkalmazhatóságra vonatkozó esetleges korlátozásokat is.

4.2. Adagolás és alkalmazás

Itt szerepel a gyógyszer védett, fantázianeve, amit
a hatáserősség követ, majd a gyógyszerforma,
azaz, hogy tabletta, filmtabletta, kapszula vagy injekció, de ezek mellett természetesen még számtalan lehetőség jelenhet meg.

Ezt a pontot az alkalmazhatóság korlátaival kell
indítani, például, hogy csak kórházi alkalmazás
megengedett. Részletesen és egyértelműen kell
közölni az alkalmazandó dózis(ok) mennyiségét,
azok alkalmazásának gyakoriságát és napszaki
idejét, illetve a bevétel, beadás módját.
Lényeges része ennek a pontnak az ún. speciális betegcsoportokra vonatkozó előírások. Találkozhatunk itt idős betegekre, vese- vagy májkárosodásban szenvedőkre vonatkozó, az általánostól
eltérő utasításokkal. Az irányelv „újdonsága”,
hogy külön kiemeli a gyermekekre mint speciális
betegcsoportra vonatkozó figyelmeztetéseket.

2. Minőségi és mennyiségi összetétel

4.3. Ellenjavallatok

Ez a pont tartalmazza a hatóanyag nevét és men�nyiségét, valamint formáját (például só, hidrát,
észter, pro-drug). A segédanyagok közül az egyik
leggyakoribb a laktóz, az alkalmazási előírásban fel
kell hívni az arra érzékenyek figyelmét a laktózintoleranciára. Sokszor allergiás tüneteket okozó tartósítószerekkel vagy cukorszármazékokkal, de még
az etilalkohollal is találkozhatunk ebben a pontban.

A biztonságos alkalmazás egyik alappillére a lehetséges ellenjavallatok világos megfogalmazása,
teljes felsorolása, és természetesen azok betartása.
Ebben a pontban sorolják fel azokat a körülményeket, ahol a gyógyszer alkalmazása tiltott. Ez
lehet kiemelt klinikai diagnózis, kísérőbetegség,
demográfiai faktor (például életkor, nembeli hovatartozás), anyagcsere- és immunológiai faktorok, az adott gyógyszer hatásmechanizmusához
közel álló más gyógyszer esetében már ismertté
vált ellenjavallatok.
Melyek a leggyakrabban előforduló ellenjavallatok? A felsorolás szinte kivétel nélkül így kez-

1. Gyógyszer megnevezése

3. Gyógyszerforma
A gyógyszerformák elnevezését nemzetközi neve
zéktan írja elő, amelynek forrása az Európai Gyógy-
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szerkönyv. A gyógyszerforma mellett a készítmény
külső megjelenésének leírása is itt szerepel.
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4.4. Különleges figyelmeztetések és az
alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések
Ebben a pontban elsősorban az előzőekben felsorolt ellenjavallatokra vonatkozóan találunk részletes utasításokat.

4.5. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb
interakciók
A biztonságos és sikeres gyógyszeres kezelésnek a
káros gyógyszerkölcsönhatások elkerülése is fontos
feltétele. Nem szabad arról sem elfeledkeznünk,
hogy a gyógyszerinterakció lehet hasznos is, számos esetben két gyógyszer erősíti egymás hatását.

4.6. Terhesség és szoptatás
Terhes nők és szoptató anyák gyógyszeres kezelése mindig nagy körültekintést, szakmai ismeretet és gondosságot igényel. A gyógyszerfejlesztés
nem klinikai vizsgálatainak kötelező része az az
állatkísérletes vizsgálatsor, amely a gyermeket
váró nők és a magzatok védelmét szolgálja.

4.7. A készítmény hatásai a
gépjárművezetéshez és gépek
üzemeltetéséhez szükséges képességekre
Fontos gyakorlati és biztonsági figyelmeztetések.
Sokszor csak az szerepel itt, hogy ezekre a képességekre vonatkozóan nem végeztek vizsgálatot, vagy ezeket a képességeket a gyógyszer nem
befolyásolja, de gyakori az olyan megfogalmazás,
amely felhívja a figyelmet ezeket a képességeket
esetleg károsan befolyásoló hatásokra.

4.8. Túladagolás
Mit kell tenni, ha az előírtnál, a megengedettnél
magasabb dózis kerül alkalmazásra? Erre kapunk
választ az ebben a pontban leírtakban.

5. Farmakológiai tulajdoságok
5.1. Farmakodinámiás tulajdonságok
A gyógyszer, vagy pontosabban a hatóanyag hatástani jellemzése található itt. Ez az ismertetés a

gyógyszerkifejlesztés során végzett nem klinikai
és klinikai vizsgálatok eredményeinek rövid, zanzásított kivonata.

5.2. Farmakokinetikai tulajdonságok
Mi a gyógyszer sorsa a szervezetben, hogyan szívódik fel a hatóanyag, vagy felszívódik-e, milyen
mértékben és milyen gyorsan ürül a fel nem szívódott rész a szervezetből.

6. Gyógyszerészeti jellemzők
A több alpontból álló szövegrészből többek között
azt is megtudhatjuk, hogy a gyógyszer milyen segédanyagokat tartalmaz, milyen hosszú a lejárati
ideje, és hogy vényköteles vagy vény nélkül is kiadható-e.
Az alkalmazási előírás szakemberek részére készül, ezért nyelvezete is kissé „tudományos”, de
az abban leírtak nincsenek elzárva a laikus emberek elől. Keressék meg a magyar egészségügyi
hatóság, az Országos Gyógyszerészeti Intézet
honlapját, a www.ogyi.hu-t, és itt a Gyógyszerinformáció-nál a Gyógyszeradatbázis elnevezésnél keressék ki a kért gyógyszer nevét, majd ezt követően
több lépésben eljuthatnak az SPC-hez (ez az alkalmazási előírás).
Sok türelmet (a rendszer ugyanis kissé lassú!),
jó és sikeres munkát kívánunk!

Betegtájékoztató
Az alkalmazási előírás mellett a gyógyszerek kísérőiratának másik típusa a felhasználóknak, a betegeknek szóló betegtájékoztató.

Mi ez, mit tartalmaz, milyen szerkezetű?
A betegek számára készült tájékoztató olyan adatokat tartalmaz, amelyek a betegek számára fontosak. Minden készítmény kötelező kísérőirata.
Tartalmát sok kritika éri, mivel olyan adatokat is tartalmaz, amelyek elijeszthetik a betegeket, mondván, ha ez ilyen sok mellékhatást, kellemetlen tünetet okoz vagy okozhat, akkor jobb,
ha nem szedem. Valóban rémisztőnek tűnik a
lehetséges mellékhatások sokasága, de azt feltétlenül tudni kell, hogy ezek sok esetben csak lehetőségek, és csak igen ritkán jelentkeznek. Jó,
de akkor miért kerülnek be a betegtájékoztatóba?
Gyakran a gyógyszercég számára nyújtanak biztonságot, mivel ha jelentkezik egyik vagy másik
tünet, akkor védekezhetnek azzal, hogy „előre jelezték” esetleges megjelenésüket.
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dődik: a készítmény hatóanyagával vagy bármely
összetevőjével szembeni túlérzékenység fennállása. Számos esetben a különböző súlyossággal jelölt vese- és májkárosodás, szív- és érrendszeri
elégtelenség, gyermekkor, idős betegek, diabetes
mellitus és a terhesség és szoptatás időszaka.
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Milyen adatokat tartalmaz egy jól szerkesztett
betegtájékoztató? Induláskor arra kéri a beteget,
hogy a gyógyszer alkalmazása előtt olvassa el figyelmesen az ebben leírtakat. Ha kérdése adódik,
tegye fel azt orvosának vagy gyógyszerészének!
Ne adja felhasználásra oda másnak a számára felírt gyógyszert! Ha nála súlyos vagy fel nem sorolt mellékhatás jelentkezik, jelezze azt orvosának
vagy gyógyszerészének!
Az érdemi rész a gyógyszer ismertetésével,
terápiás hatásának leírásával indul. Ezt követi,
hogy mit kell tudni, mire kell figyelemmel lenni az alkalmazást megelőzően. Ez igen részletes,
mindenre kiterjedő leírás.
Ezt követik az alkalmazásra vonatkozó utasítások. Hogyan kell előírás szerint alkalmazni, mit
kell tenni akkor, ha a beteg tévedésből az előírtnál nagyobb dózist vett be, vagy ha elfelejtette az
előírt gyógyszert bevenni. Ezek a teendők természetesen minden gyógyszer esetében mások. Általában a magasabb dózis bevételéről ajánlatos az
orvost értesíteni, az elfelejtett gyógyszer esetében
pedig biztosan nem kell a következő alkalommal
az elmaradt gyógyszer mennyiséget pótolni.
Itt is felsorolásra kerülnek a lehetséges mellékhatások. Fogadjuk el, hogy olyan gyógyszer nem
ismert, amelyiknek nincs mellékhatása. A felsorolt

mellékhatások között találhatók olyanok, amelyekre nagyon kell figyelni, mert vagy gyakran
jelentkeznek, vagy súlyosak lehetnek. A gyakoriság kategóriáit nemzetközi előírások határozzák
meg (igen gyakori, ritka, nagyon ritka vagy nem
ismert), számmal kifejezve is (eddigi ismereteink
szerint 1 és 10 közötti esetben fordulhat elő 100,
vagy 1000, vagy 10 000 betegnél).
Fontos annak leírása is, hogy hogyan kell eltartani az adott gyógyszert. Az első és az egyik legfontosabb figyelmeztetés, hogy a gyógyszereket
gyermekek elől gondosan el kell zárni. Az eltartás
vonatkozhat még hőmérsékletre, páratartalomra
és fényviszonyokra.
A fogalmazás a betegtájékoztatókban kevésbé
tudományos, kerüli a latin orvosi kifejezéseket.
Hogy egy-egy betegtájékoztató szövege laikusok
számára biztosan érthető-e, azt a gyógyszercégek
az ún. olvashatósági teszttel vizsgálják. Ebben véletlenszerűen kiválasztott egyének kapják meg a
szöveget olvasásra, majd ezt követően sokirányú
kérdésekkel, feladatokkal tesztelik azt, hogy valóban megértették-e az olvasottakat.
Biztonsággal állíthatjuk tehát, hogy a betegtájékoztató nagyon sok és fontos adatot, információt tartalmaz.
Dr. Eggenhofer Judit

EGÉSZSÉGRÕL, BETEGSÉGRÕL MINDENT!
SPRING MED KKÖNYVESBOLT

Betegtájékoztató és egészségügyi ismeretterjesztõ kiadványok:
• Betegségekrõl érthetõen
• Diétás könyvek
• Természetgyógyászati könyvek

• Egészséges életmód
• Orvosi szakkönyvek magyarul
és idegen nyelven

1114 Bp., Bartók Béla út 62-64.
(a régi Bartók Mozi épületében)

Tel.: (06 1) 279 0527
Nyitva tartás: H–Sze–P:9–17; K–Cs:10–18; április 1-tõl: Szo:9–13

Honlap: www.springmed.hu
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Joslin-érmes sorstársunk tollából
Bíró Antalné, Berettyóújfalun élő sorstársunk 2009-ben a 25 évnyi diabéteszért
járó Joslin-oklevelet vette át a Diabetes születésnapi ünnepségén Veszprémben.
Pedig messze túl volt már akkor a 25 éven! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
hogy most, a II. Civil Fórumon Budapesten az 50 évnyi diabéteszért járó érmet
vehette – volna – át, ha épp nem egy műtét után lábadozott volna otthon.
Hosszú, részletes vallomást küldött szerkesztőségünknek, most ebből –
a gyermekkorról szóló fejezetekből – olvashatnak néhány részletet.

eleg nyári nap, ülök a széken, és szomjas
vagyok, pedig pár perccel előtte kértem anyutól
vizet.
– Öcsikém, adjál vizet – mondom a kisöcsémnek, mert anyu már biztos haragszik, ha újra kérek.
– Nem kell annyit inni, fecsersz, mint egy kacsa. A kicsit kéred ahelyett, hogy felállnál és öntenél magadnak – dorgál meg anyu. Akkor, 5 és
fél évesen sírva fakadok és rámutatok a lábamra,
nagyon dagadt. Anyu megijed.
A szomszédok segítségével, egy biciklivel elvisznek az orvoshoz. Kórházba kerülök, sokat sírok,
nem tudom, mi folyik itt, minden riasztó. Hozzák
az infúziót, injekciót, amitől sokat pisilek. Igazából az orvosok sem tudják, mi a baj. Néhány nap
múlva túl vagyok jó sok vizsgálaton, tűszúráson,
hazaengednek a kórházból.

A

nagyszülők azt mondják, elvisszük Magdit,
mindenkinek jót tesz a falusi levegő. Újra szomjas vagyok. A papa félliteres korsóját teletölti a
nagymamám, és én egy szuszra megiszom. Még
szomjas vagyok, innom kell!
Nagyapám feji a teheneket reggel. Kapok egy
pohár tejet, még kérek, kapok még egyet, de még
mindig szomjas vagyok, közben rengeteget pisilek.
– Nincs több tej, nem szabad ennyit inni! –
mondja a nagymama. A tornác kisablakába rakta
a tejeskorsókat, amelyekért a szomszédok jönnek.
A kisszékemet odahúztam az ablak alá és kiittam
sorban a kancsókat, az utolsót levertem, nagymamám kirohant a konyhából: nincs mese, itt sincs
jól ez a gyerek!
Arra már nem emlékszem, hogyan kerültem
a kórházba, csak arra, hogy egy orvos olyasmit
mond az édesanyámnak, nagy a baj, be kell a
gyereket vinni a debreceni klinikára – közben az
infúzió a karomba csöpög –, mert ezt a betegséget ott tudják kezelni.

Ott valóban azonnal megmondták, hogy ez cukorbetegség. Szurkálgatnak, mindenféle ketyeréket raknak rám, vérnyomásmérőt, amitől jobban
félek, mint a tűtől, infúzió csöpög a vénámba, fáj
az ujjam is, naponta többször szúrják, a karomba
is hozzák az injekciókat. A sok infúzió hatására
reggelre már enyhül a szomjúság és jobban érzem magam.
Meghozzák az ebédet, ami nagyon finom, de
akkora nagy tányérral, hogy nem bírom megenni. Azt mondják a nővérkék, mind meg kell enni,
mert a reggeli szurit ehhez adagolták. Úgy jóllakom, hogy mozdulni is alig bírok. Jön az első látogató a szobába, de nem anyu. Már majdnem sírok, kukucskálok a folyosóra, amikor látom, anyu
jön a lépcsőn. Szaladok elébe, és máris sírok. Látom rajta, hogy ő is küszködik a sírással, de szigorú arccal mondja, megígérted, hogy nem fogsz
sírni, mert akkor többet nem jövök. Miért mond
ilyet, gondolom magamban, amikor ő is sír.

A

nyu beszélget a doktor bácsikkal, nagyon figyel, és borzalmasan ideges. Látom a félelmet rajta, és nem értem, miért, amikor megyünk haza.
Lemegyünk a lépcsőn, még a portásnak is köszönünk, kint vagyunk, a klinika udvarán. Süt a
szeptemberi nap. Elindulunk hazafelé.
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Otthon kinyitja a csipkével takart konyhaszekrény ajtaját. Elővesz a konyhaszekrény felső polcáról egy picike, bordószínű, új lábast. Kibontja a géztekercset és a fecskendőket. Beletekeri a
fecskendő üveghengerét a gézbe, közben remeg a
keze. Hogy ne törjön el főzés közben a fecskendő,
azt mondták, így kell csinálni, magyarázza anyu.
Lassan rotyogni kezd a víz, kocognak a tűk és
a fémrészek a kislábasban. Leveszi anyu a tűzről a
kislábast. Megjön apu, örülök neki is nagyon, de
az ő arcán is félelmet látok. Hallom, ahogy anyu
nagyon mérgesen mondja apunak:
– Nem tudom, miért nem jön már, azt mondta
5 órára itt lesz, és már fél hat. Megyek, megnézem, hol van már.
Anyu szeme szikrázik az idegességtől, elsiet.
Apu levisz az udvarra, ahol van az ólban malac,
vannak tyúkok is. Néhány perc múlva anyu megjön és a szeme még haragosabb, de már kétségbeesést is látok benne.
Kérdezem, mi a baj, de nem felelnek. Anyu
a kezét tördeli és sír, apu káromkodik nagyon.
Megint elmegy anyu, néhány perc múlva itt van,
és kétségbeesetten mondja:
– Még mindig nem jött haza. Nem várhatunk
tovább, nekünk kell megoldani! Gyere, Magdi, én
most beadom az inzulint!

Később tudtam meg, egy szomszédban lakó
ápolónő megígérte, segíteni fog, megtanítja anyunak, hogyan kell az inzulint beadni, azt ígérte fél
5-re itthon lesz, most meg fél 7, s még mindig
nincs sehol.
Közben anyu összerakja a fecskendőt, amit
kibogozott a vizes gézből, és felrakja a tűt. Az
üvegcsét lereszeli, a folyadékot felszívja, és belefecskendezi a másik üvegcsébe, amiben fehér por
van. (Ez volt a cinkinzulin 1960-ban.) Aztán a
másik üvegből felszív 2 vonalnyit, közbe mondja hangosan, egy vonal 4 egység, akkor két vonal nyolc egység, sima inzulin, meg még kell a
12 egység, azaz 3 vonal cinkinzulin. Még egyszer
számoljuk át! Most beszúrjuk! Felhúzom a ruhám
ujját, tartom a karom. Nagyon félek! Anyu egyik
kezében a fecskendő, a másik kezével megfogja a
karom, és sír.
– Nem tudom beszúrni! – mondja, a könnyei
lecsordulnak az arcán. Már nem érzem a félelmet
a tűtől, csak sajnálatot anyu miatt. Bátorítom.
– Ne tessék sírni!
– De ezt be kell szúrni, és én nem tudom! –
mondja anyu.
– Próbáljuk meg! – mondom én.
Erőt vesz magán, és megérinti a bőrömet a tűvel, én összeszorítom a fogam, és nem nézek rá.
– Fáj? – kérdezi.
– Nem! – felelem. Beljebb nyomja a tűt, én felszisszenek, mire anyu kirántja. Sír. Majd megtörli
a szemét, megpuszilgat, megölel, és kezdjük elölről. A második nekirugaszkodásnál már jobban
sikerül. Amikor a tű bent van, most is megkérdezi anyu, hogy fáj nagyon? Nem, mondom én, de
a fájdalmat érzem, és az inzulin, ahogy megy be,
még csíp is. Kezdem érteni, miért volt a félelem
az arcán.

M

a megint csuklott a térdem és elestem játék közben. Furcsa érzés. Előbb fáradt, gyenge
vagyok, aztán melegem van nagyon, a kezem és
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lábam nem bírom tartani, olyan érzés, mintha elejteném őket, és közben homályosan látok, mindenből kettőt, aztán vörös foltokat, amik szikrává
alakulnak, és mindent eltakarnak, majd minden
megszűnik, mint amikor elalszom. Ezek a ros�szullétek gyakran vannak. Ilyenkor anyu bevisz,
lefektet, és sírva imádkozik értem. Ébredés után
nagyon rossz a közérzetem, de ezt még nem tudom megfogalmazni. Nyafogok, hisztizek, anyu
meg kiabál. Nagyon szomjas vagyok, iszom, de
úgy, hogy anyu ne vegye észre, mert félek a kórháztól.
Holnap megyünk a klinikára, mondja anyu. De
nem maradok ott, felelem én. Reggel korán kelünk, nagy az izgalom. Most nincs inzulin, nincs
reggeli, mert éhgyomorra kell menni. Jó hűvös
van, szeptember vége.
A klinikán megismertek.
– Megjöttél, Magdika, jól vagy? Most megszúrjuk az ujjad egy kicsit. Megkapjuk a laboreredményt. Anyu elmondja, hogy sokszor vagyok
rosszul. A doktor néni megkérdezi:
– Mit csinál ilyenkor?
– Nézem a kínját, és sírva imádkozom – feleli
anyu.
– Jaj, anyuka, hát nem mondták el magának,
hogy ilyenkor cukrot kell adni a gyereknek?

– Cukrot, egy cukorbeteg gyereknek? Nekem
azt mondták, soha többet cukrot nem ehet a gyerek!
Talán az anyu fejében kialakult káosz volt az
oka, hogy ezt nem jegyezte meg, csak annyit,
hogy cukorbeteg cukrot nem ehet. Ezt a mai napig így tudja.

A

nyu számára az iskolakezdés nem egyszerű feladat. Sajnos mostanában a rosszulléteim
megkeserítik mindannyiunk életét. Az akkori
fecskendők 4 egységesek voltak, ha ez kevés, a
következő legkisebb adag már 8 egység, ami túl
sok. Előfordult olyan mély hipoglikémiás ros�szullétem is, hogy már nyelni sem tudtam. Ilyenkor a mentőt hívták szüleim, akik vénásan adták
a cukrot.
Anyukám első nap az iskolában elmondta a tanító néninek, hogy cukorbeteg vagyok, s adott
egy doboz mokkacukrot, ha szokatlanul viselkedem, adjon néhány szemet belőle. De arról, hogy
mit jelent a „szokatlanul viselkedik”, nem beszéltek. Hisz igazából még anyu sem tudta.
Az első csalódások itt értek a betegségem miatt.
Amint a vércukrom a normális alá csökkent, a fejemet a padra hajtottam, mert nagyon fáradtnak

TD-4252
vércukorszintmérô

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, 10 db tesztcsíkot, ujjszúrót,
10 db vérvételi lándzsát, 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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Kisebb vérminta, kisebb fájdalom,
gyorsabb eredmény
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éreztem magam, és lassan a szemem is becsukódott. A tanító néni ezt gyakran lustaságnak vélte.
Volt, hogy a hajamnál fogva felemelte a fejem,
és megkérdezte, mi van kislányom, nem aludtál otthon? Vagy felállított, hogy igenis, feleljek a
kérdésre, de én már nem tudtam. A kettős látás,
szédülés, gyengeség, rosszullét miatt már csak sírni tudtam. Ehhez hasonló „figyelmetlenségekért”
elég sok pofont és körmöst kaptam.
A legszörnyűbb, hogy én magam is elhittem,
hogy lusta vagyok. Ezt azzal próbáltam kiegyensúlyozni, hogy amikor ezek az érzések nem törtek rám, azaz jó volt a vércukorértékem, mindig
bizonyítani akartam. Képes vagyok mindenre!
Végletes gyerek lettem, aki vagy nagyon teljesít,
vagy sehogy sem. Ezt nem értette senki, még én
sem.

A

z iskolában, szünetben sokat szaladgálunk,
egyszer csak érzem, mozdul előttem a fa, aztán az
épület is. Kettőt látok mindenből. Becsengetnek,
bemegyünk az osztályba, és én egyre homályosabban látok. A táblából is kettő, a tanító néni
is kettő, és duplázódik minden, akárhova nézek.
Ráfekszem a padra, és elalszom. A tanító néni
rázogat, miközben az öklével veri a fejem, hogy

ébresztő, a hajam is huzigálja, a gyerekek nevetnek, én meg mintha az egészet álmodnám. Mire
rájön a tanító néni, hogy rosszul vagyok, az eszméletem is elveszítem, cukrot enni már nem tudok. A hivatalsegéd szól anyunak. Anyu megjön,
és idegesen kéri a cukrot, miközben a tanító néninek kiabálja, azért hozta, hogy ilyen esetekben
adjanak belőle. Vízben oldja a cukrot és próbálja
itatni velem. Nehezen, de sikerül. Pár perc múlva
kivilágosodik.
A hipoglikémiás rosszullétek mindig más-más
tünetekkel kezdődtek, ezért sokáig nem tudtam
beazonosítani. Hol volt még a vércukormérő?
Lassanként, amikor kezdem érezni valamelyik
tünetét a rosszullétnek, próbálok elcsenni valamilyen édességet. Nem tudatos ez, egyszerűen
édességre éhezem. Meglopom anyu pénztárcáját,
amit mindig észrevesz, de én tagadom. Veszek
magamnak nyalókát, elbújom a ház mögé, ahol
senki nem lát és élvezettel megeszem. Ezeken
a napokon nincs rosszullét. (Azt sem tudom, a
cukrom mennyi volt!) Anyu szerint gazember vagyok, most már hazudok, lopok is, nem csak lusta vagyok. Mindig lebukom, bánt a lelkiismeret,
anyu szid, de mégis megteszem megint.
Bíró Antalné
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Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer. Kapható a patikákban.
További információk a www.diabion.hu internetes oldalon.

Diéta mediterrán módra
A mediterrán étrend nem különleges étkezési terv, csupán a mediterrán országok
lakói hagyományos étkezési szokásainak összessége.
Minél szorosabban követi valaki a hagyományos mediterrán étrendet hosszú időn
keresztül, annál inkább csökken a kockázata a szív- és érrendszeri, valamint a
daganatos betegségek kialakulásának. Ezért a mediterrán étrendet alkalmazók
hosszabb ideig élnek.

z alábbiakban egy hazai viszonyokra adaptált „mediterrán mintaétrendet” találnak. Az étrendben szereplő ételek receptjeit a következő
lapszámban olvashatják majd. Kedves olvasó, ne
feledje, a mediterrán életvitel nem kizárólag a jól
összeállított étrend, hozzátartozik a napi rendszerességgel végzett mozgás is.

Mintaétrend
A mintaétrend részletes anyagfelhasználása. Az
élelmiszermennyiségek 1 főre szólnak és a feltüntetett hozzávalók tisztított alapanyagok. Az
energia-, és tápanyagtartalom 1 főre vonatkozik.
(Az energia- és tápanyagszámítás a NutriComp
étrend 3.0-val készült.)

1. nap
Reggeli: 476 kcal, 46 g szénhidrát
• mentatea mesterséges édesítőszerrel
• tojáslepény sajttal (2 db tojás, 10 g olívaolaj,
5 g reszelt sajt)
• 90 g rozskenyér
• 40 g uborka
Tízórai: 190 kcal, 16 g szénhidrát
• 200 g alma
• 20 g pisztácia
Ebéd: 593 kcal, 54 g szénhidrát
• gyümölcsleves (100 g meggy, 7 g liszt, 30 ml
tejföl, citromhéj, fahéj, szegfűszeg, mesterséges édesítőszer)
• rostonsült halfilé mediterrán zöldségekkel
(100 g tonhalfilé, 50 g padlizsán, 50 g paradicsom, 50 g cukkini)
• 150 g petrezselymes burgonya
Uzsonna: 99 kcal, 21 g szénhidrát
• 180 g nektarin (1 db nagyobb)
Vacsora: 533 kcal, 51 g szénhidrát
• pizza (55 g liszt, 35 ml tej, 20 g csirkemellsonka, 15 g füstölt sajt, 15 g trappista sajt,

15 g paradicsompüré, 1/8 db tojás, 8 g olívaolaj, 2 g élesztő, 1 g cukor, oregánó, só)
• nyári zöldsaláta (50 g paradicsom, 30 g
uborka, 20 g zöldpaprika, 5 g olívaolaj, oregánó)

2. nap
Reggeli: 326 kcal, 46 g szénhidrát
• 30 g pulykamellsonka
• 10 g margarin
• 90 g szezámmagos kenyér
• 50 g zöldpaprika

A SZEGEDI
GABONAKUTATÓ ÁLTAL FEJLESZTETT

Diabetikus

Kenyérlisztek:

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

Süteményliszt:
DIABET-MIX Linzerliszt

Száraztészták:
DIABET-MAX Széles metélt
DIABET-MAX Cérnametélt
DIABET-MAX Kiskocka
DIABET-MAX Fodros nagykocka
DIABET-MAX Rövid csõ
rendelhetõk utánvéttel
a www.diabettrade.hu honlapról,
vagy telefonon: (30) 9-951-984, faxon: (62) 439-035,
levélben: Diabettrade Kft.
6726 Szeged, Tambura u. 5.
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Tízórai: 118 kcal, 15 g szénhidrát
• joghurt gyümölccsel (50 ml joghurt, 70 g
eper, 70 g málna, 10 g búzacsíra, citromlé)
Ebéd: 581 kcal, 50 g szénhidrát
• görög citromos csirkehúsleves (60 g csirkemell, 30 ml joghurt, 15 g sárgarépa, 10 g
petrezselyemgyökér, 5 g liszt, citromhéj,
menta, só)
• diós palacsinta (liszt 35 g, tej 70 ml, 1/4 db
tojás, dió 25 g, fruktóz 10 g, mesterséges
édesítőszer, só)
Uzsonna: 97 kcal, 21 g szénhidrát
• 150 g cseresznye
Vacsora: 477 kcal, 50 g szénhidrát
• Capri-saláta (50 g mozarella, 150 g paradicsom, 10 g olívaolaj, 80 g Graham-kenyér,
bazsalikom, oregánó)

3. nap

Vacsora Uzsonna
Sz.h.:
Sz.h.:
50 g
20 g

Ebéd
Sz.h.:
50–55 g

Tízórai
Sz.h.:
15 g

Reggeli
Sz.h.: 45 g

Reggeli: 351 kcal, 43 g szénhidrát
• gyümölcstea mesterséges édesítőszerrel
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• zelleres, búzacsírás margarin (margarin 35 g,
zeller 10 g, búzacsíra 5 g, rozskenyér 80 g)
Tízórai: 186 kcal, 20 g szénhidrát
• korpás pogácsa 2 db kisebb
Ebéd: 424 kcal, 55 g szénhidrát
• zöldséges rizses csirkemell (80 g csirkemell,
40 g barnarizs, 50 g sárgarépa, 50 g zöldborsó, 30 g petrezselyemgyökér, 7 g olaj, 5 g
vöröshagyma, petrezselyemzöld, friss bazsalikom, só)
• bazsalikomos paradicsomsaláta (200 g paradicsom, 20 g vöröshagyma, friss bazsalikom,
citromlé, őrölt bors, só)
Uzsonna: 201 kcal, 20 g szénhidrát
• joghurt 180 ml
• Korpovit keksz 20 g
Vacsora: 356 kcal, 44 g szénhidrát
• töltött karalábé (200 g karalábé, 60 g csirkemell, 30 ml tejföl, 30 g zabpehely, 10 g
Graham-liszt, 1/5 db tojás, 5 g vöröshagyma,
petrezselyemzöld, bors, só)
• 250 g őszibarack

Energiaszegény mintaétrend téli-tavaszi időszakra
1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
• Mentatea
• Pulykamell
• Gyümölcstea
• Gyümölcsös
• Joghurt
• Tojáslepény
sonka
• Zelleres
túrókrém
• Lenmagos
sajttal
• Margarin
búzacsírás
• Bakonyi barna
kenyér
• Rozskenyér
• Szezámmagos
margarin
kenyér
• Kígyóuborka
zsemle
• Rozskenyér
• Zöldpaprika
• Nyári alma
• Joghurt
• Korpás
• Körte
• Csirkemell
• Pisztácia
gyümölccsel
pogácsa
sonka
• Rozskenyér
• Paradicsom
• Gyümölcsleves • Görög
• Zöldséges
• Brokkolikrém • Fokhagymás
• Roston halfilé
citromos
rizses
leves
tőkehalfilé
mediterrán
csirkehúsleves csirkemell
• Tonhalas
olívaolajjal
zöldségekkel • Diós
• Bazsalikomos
spagetti
• Rozmaringos
• Petrezselymes palacsinta
paradicsomburgonya
burgonya
saláta
• Málna
• Nektarin
• Cseresznye
• Joghurt
• Házi
• Paradicsomlé
• Korpovit keksz málnafagylalt • Korpovit keksz
• Korpovit keksz
• Pizza
• Zöldsaláta

• Capri-saláta
• Grahamkenyér

• Töltött
karalábé
• Őszibarack

• Rakott
padlizsán
• Görögdinnye

E.: 1891 kcal
Fehérje: 82 g
Zsír: 87 g
Sz.h.: 188 g

E.: 1599 kcal
Fehérje: 70 g
Zsír: 62 g
Sz.h.: 182 g

E.: 1518 kcal
Fehérje: 78 g
Zsír: 52 g
Sz.h.: 182

E.: 1727 kcal
Fehérje: 80 g
Zsír: 71 g
Sz.h.: 186 g
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• Citromos tea
• Diós sajtkrém
• Rozskenyér
• Alma
E.: 1608 kcal
Fehérje: 69 g
Zsír: 65 g
Sz.hi.: 182 g

4. nap

5. nap

Reggeli: 309 kcal, 47 g szénhidrát
• gyümölcsös túrókrém (100 g alma, 50 g zsírszegény tehéntúró, 25 g kefir, mesterséges
édesítőszer)
• 70 g bakonyi barna kenyér
Tízórai: 69 kcal, 16 g szénhidrát
• 130 g körte (1 db kisebb)
Ebéd: 685 kcal, 55 g szénhidrát
• brokkolikrémleves (100 g brokkoli, 5 g liszt,
5 g olaj, 30 ml tejszín, szerecsendió, őrölt
fehérbors, só)
• tonhalas spagetti (70 g tonhal, 60 g durumtészta, 100 g paradicsom, 15 g olívabogyó,
10 ml olívaolaj, 10 g vöröshagyma, citromlé,
bazsalikom, őrölt bors, só)
Uzsonna: 203 kcal, 19 g szénhidrát
• házi málnafagylalt (150 ml joghurt, 100 g
málna, 10 ml tejszín, édesítőszer)
• 10 g Korpovit keksz
Vacsora: 461 kcal, 49 g szénhidrát
• rakott padlizsán (250 g padlizsán, 80 g pulykahús, 30 ml tejföl, 20 g rizs, 10 g vöröshagyma, 10 g olaj, fűszerpaprika, őrölt bors, só)
• 300 g görögdinnye

Reggeli: 314 kcal, 41 g szénhidrát
• 180 ml joghurt
• 60 g lenmagos kenyér
Tízórai: 112 kcal, 18 g szénhidrát
• 20 g csirkemellsonka
• 30 g rozskenyér
• 40 g paradicsom
Ebéd: 539 kcal, 54 g szénhidrát
• fokhagymás tőkehalfilé (100 g tőkehal, 10 g
búzaliszt, 7 g olívaolaj, citrom, fokhagyma,
őrölt fehérbors, só)
• rozmaringos burgonya (200 g burgonya,
15 g olívaolaj, friss rozmaring, só)
• 100 g málna
Uzsonna: 116 kcal, 18 g szénhidrát
• 200 ml friss paradicsomlé
• 20 g Korpovit keksz
Vacsora: 527 kcal, 51 g szénhidrát
• citromos tea mesterséges édesítőszerrel
• diós sajtkrém (50 g tejszínes krémsajt, 20 g
dió, 70 g rozskenyér)
• 150 g alma
Kicsák Marian dietetikus

Mindent megadunk a szívnek!

Keserű kakaó, Omega-3, Spirulina,
D3 vitamin, K2 vitamin kivonattal
a női szívnek.

Az étrend-kiegészítő termékek kaphatók a patikákban és gyógynövényboltokban!
Forgalmazza: QuantumPharma Kft.

Tel.: 36-1-323-1655

www.quantumpharma.hu
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Omega-3 halolajat,
Olívaolaj kivonatot,
szőlőmag kivonatot
tartalmazó étrendkiegészítő férfiaknak.
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Konyhasarok
Padlizsán csirkehússal
•
•
•
•

60
60
20
15

dkg
dkg
dkg
dkg

csirkemell
padlizsán
paradicsom
vöröshagyma

• 5 dkg paradicsompüré
• 3 ek. étolaj
• 1 mk. currypor
• só

A húst megfőzzük. A padlizsánt, a paradicsomot
és 10 dkg hagymát meghámozunk, karikákra
szeljük, és olajon megsütjük. Miután kivettük, a
visszamaradt olajban megpirítjuk az 5 dkg apróra
szelt hagymát, hozzáadjuk a paradicsompürét, a
curryport, a sót, hozzátesszük a kockákra vágott
főtt húst, a megsütött paradicsomot, padlizsánt
és hagymakarikákat. Annyi húslét öntünk hozzá,
hogy pörköltszerű legyen, és összeforraljuk.
E.: 316 kcal Sz.: 15 g

Citromos sertésborda
• 50 dkg kicsontozott
sertéskaraj (4 szelet)
• 2 ek. tejföl
• 0,5 db citrom leve

•
•
•
•

1 db tojásfehérje
3 ek. étolaj
2 db zellerlevél
só

A hússzeleteket kiverjük, sózzuk, és az olajon
mindkét oldalukat elősütjük. Az olajból kives�szük a húst, és egy másik edénybe helyezzük.
Kevés vizet öntünk alá, és a zellerlevelekkel ízesítve puhára pároljuk. Kemény habbá verjük a
tojásfehérjét, elkeverjük tejföllel, citromlével,
sóval, és a húsra öntjük. Néhány percig együtt
pároljuk.
E.: 268 kcal Sz.: –

Virslileves
• 20 dkg virsli
• 2 db húsleveskocka
• 8 dkg szikkadt kenyér

•
•
•
•

1 db tojássárgája
1 dl tejföl
1 ek. étolaj
só, ecet

A húsleveskockából levest készítünk, beletesszük
a karikára vágott virslit és pár percig főzzük. Az
olajon megpirítjuk az apró kockákra vágott kenyeret. A tálalóedényben a tojássárgáját a tejföllel
kikeverjük, majd állandó kevergetés mellett rákanalazzuk a levest és kevés ecettel ízesítjük. Tálaláskor tesszük rá a pirított kenyeret.
E.: 200 kcal Sz.: 11 g
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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.

Májkülönlegesség
• 30 dkg csirkemáj
• 30 dkg burgonya
• 3 db tojás

• só, bors, olaj a sütéshez

A májat ledaráljuk, hozzáreszeljük a meghámozott, nyers burgonyát (a reszelő közepes fokán),
összedolgozzuk a tojásokkal, a sóval, borssal. Evőkanállal szaggatjuk a forró olajba, és magas hőfokon kisütjük.
E.: 314 kcal Sz.: 17 g

Sajtos csirkemell
• 60 dkg csirkemell (8
szeletre vágva)
• 15 dkg sajt (Tolnai
sovány)

•
•
•
•

1 dl kefir
1 dl tejföl
5 dkg light margarin
só, szerecsendió

A vékonyra vert, sóval, szerecsendióval bedörzsölt
hússzeletek mindkét oldalát elősütjük a margarinon. Négyet tűzálló tálra fektetünk, mindegyikre
egy vékony szelet sajtot helyezünk, erre tejföl, kefir keveréket öntünk. Ráfektetjük a másik négy
elősütött hússzeletet, erre is sajtszeletet helyezünk, kefires tejfölt öntünk. Sütőben megsütjük.
E.: 313 kcal Sz.: 2 g

Nagy Margit rovata

Csirkemell almával
50 dkg csirkemell
30 dkg alma
10 dkg vöröshagyma
5 dkg sárgarépa
1 gerezd fokhagyma

•
•
•
•

1 dkg liszt
4 dkg light margarin
2 dl bor
só, bors, babérlevél

Tűzálló edényben a margarint felforrósítjuk, és a
kockákra vágott húst megpirítjuk benne. Hozzáadjuk a finomra szelt hagymát, a felaprított sárgarépát. Megszórjuk liszttel, és kevergetve körülbelül 2-3 percig pároljuk, majd ráöntjük a bort.
Hozzáadjuk a sót, borsot, babérlevelet, fokhagymát, sütőbe tesszük, és készre pároljuk. Közben
az almaszeleteket kevés margarinon körülbelül 10
percig pároljuk. Tálalás előtt a babérlevelet, fokhagymát a húsból eltávolítjuk, és saját levével, az
almaszeletekkel fogyasztjuk.
E.: 253 kcal Sz.: 12 g

Töltött virsli
• 60 dkg virsli (4 pár)
• 10 dkg Óvári sajt
• 20 dkg alma

• 3 dkg light margarin
• 1 ek. ketchup

A virsliket hosszában úgy vágjuk be, hogy egy
darabban maradjanak. A vágásba egyforma, apró
kockákra vágott sajtot, almát rakunk, ketchuppel,
olvasztott margarinnal megcsepegtetjük, és tűzálló tálon addig sütjük, amíg a sajt megolvad.
E.: 473 kcal Sz.: 4 g

Sajtsaláta
•
•
•
•

20 dkg sovány sajt
4 db kemény tojás
5 dkg vöröshagyma
15 dkg főtt sárgarépa

• 1 dl kefir
• 3 dkg light majonéz
• 1 cs. petrezselyemzöldje

4 vékony szeletet vágunk a sajtból, a többit a reszelő legnagyobb fokán lereszeljük. Összekeverjük az apróra vágott kemény tojásokkal, a finomra reszelt hagymával és az apróra vágott répával.
Hozzáadjuk a finomra szelt petrezselyemzöldet.
Megsózzuk, a kefirrel higított majonézzel összekeverjük. Az összegöngyölt sajtszeletekkel díszítjük.
E.: 204 kcal Sz.: 5 g

Húsos tojás
• 30 dkg darált sertéshús
• 6 dkg vöröshagyma
• 3 ek. étolaj
• 3 db tojás

• 1 dl tejföl
• 6 dkg reszelt sajt
• só, bors, petrezselyemzöld

Az olajon üvegesre sütjük a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a húst, az összevagdalt petrezselymet és kevés vízzel puhára pároljuk. Kiolajozunk egy tűzálló tálat, beleöntjük a húst,
elkeverjük a nyers tojásokkal, sózzuk, borsozzuk.
Rákenjük a tejfölt, meghintjük reszelt sajttal, és
sütőben átsütjük. Frissen, salátával tálaljuk.
E.: 291 kcal Sz.: 3 g

Tőkehal burgonyával
• 60 dkg mélyhűtött
tőkehal
• 80 dkg burgonya
• 6 dkg reszelt Óvári sajt

•
•
•
•

4 dkg margarin
2 dl tejszín
1 cs. kapor
só, bors

A felengedett halat 4 szeletbe vágjuk, enyhén
besózzuk. Felforrósított margarinon mindkét oldalát körülbelül 1-1 percig sütjük, majd tűzálló
tálba, egymás mellé helyezzük. A héjában megfőtt burgonyát megtisztítjuk, felkarikázzuk, és
beborítjuk vele a halszeleteket. A tejszínt ízesítjük sóval, borssal, hozzáadjuk a reszelt sajtot, és
leöntjük vele a burgonyát. Körülbelül 15 percig
sütjük forró sütőben. Tálaláskor szórjuk meg apróra vágott kaporral.
E.: 545 kcal Sz.: 40 g
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Savval tisztít

Adónem
névbetűi

Határozórag,
a -re párja

Teherán
polgára

Hím juh

Ebben az évben a jókedv
jegyében készítettük a
keresztrejtvényeket. A kérdésre
adott választ kell megkeresni a
feladványban:
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Római 50-es

Hogyan kell rávenni egy férfit,
hogy csináljon meg valamit,
amihez nincs kedve?
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A könyvek megrendelhetők: Máger József, tel.: (30) 618-5164, (1) 264-1461
Gézsiné Márta, tel.: (20) 477-4161, hívható: 14–20 óráig

A helyes megfejtést beküldők között Máger József könyveit sorsoljuk ki.
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Álmosítónak
tart
Lebegni
kezd!
Urán
A hosszúság
jele

Próbababa

Rejtvénynyertesek: Megyei, kistérségi szintre lebontott nemzeti diabétesz programra van szükség fogalmazódott meg a mondat tavalyi utolsó rejtvényünkben. Fogadják meg tanácsunkat, tegyenek e cél érdekében! Szerencsés nyerteseink, akik a Cremum Pharma
Kft. ajándékcsomagjait nyerték: Vincze Ágnes, Veresegyháza; Bóna Sándorné, Kunszentmiklós; Okos Péter, Eger; Borsföldi Józsefné,
Kaposvár; Jenei Márta, Esztergom.
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FÁ J D A L O M · É R Z É S Z AVA R · I D E G K Á R O S O D Á S

Ha lábszárán vag y lábában fájdalmat vag y bizsergő, égő érzést érez és cukorbeteg, keresse
fel házior vosát vag y szakor vosát! A súlyos fokú neuropátia amputációhoz vezethet.
Az or vosok által gyakran ajánlott Milgamma segíthet az idegrendszeri eredetű vag y
reumatikus fájdalmak és érzészavarok enyhítésében, benfotiamin hatóanyaga jól felszívódik,
így a tünetek gyors javulását eredményezi.
A Milgamma vény nélkül kapható drazsé vagy lágy kapszula formában a gyógyszertárakban!

Milgamma

Mindent tud az idegek védelméről.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Lilly Diabetes

Egyénre szabott megoldások
a cukorbetegség kezelésre

•

Korszerű terápia a cukorbetegség különböző szakaszaiban

•

Pontos és egyszerűen kezelhető adagolótollak

•

Betegoktató program és széleskörű szolgáltatások

További információ:
Lilly Hungária Kft., 1075 Budapest, Madách I. u. 13-14.
Tel.: +36 1 328 51 00, www.lilly.hu
Dokumentum lezárásának idôpontja: 2011. március 3.

HUHMG00056

