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Következő számunk szeptember végén jelenik meg.

Lapunk megrendelhető
A Diabetes három, a Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer két 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)    870 Ft
  580 Ft
1 095 Ft
10–50
6 030 Ft
4 025 Ft
9 300 Ft
51–100
8 700 Ft
5 800 Ft
13 300 Ft
101–150 11 100 Ft
7 400 Ft
17 100 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.

Mi legyünk a jel!
Önök is tudják, hogy az almás pite nem sikerül mindig egyforma omlósra, édesre és szaftosra, pedig ugyanúgy készül minden alkalommal. Vagy a liszt a hibás, vagy az alma savanyúbb
a kelleténél, de az is előfordul, hogy a háziasszony türelmetlenebb a megszokottnál.
Ugyanígy vagyunk az újsággal is. Vannak izgalmas számaink,
olvasmányosak, és vannak kicsit unalmasabbak; az egyikben a
szakmai cikkek kerülnek túlsúlyba, a másikban az emberi történetek. Ezt a mostani számot én szeretem. Elégedett vagyok
vele, de azt is sejtem, hogy orvos lektorunknak lesznek fenntartásai. Ő azt szereti, ha négy „tudományos” cikk van benne
legalább, és orvosi kérdések sokaságát tárgyaljuk benne. Érthető – legfontosabb feladatunk a tanítás. Most három „tanító
írás” van a Diabetesben, joggal bízom benne, hogy az okosodni
vágyók is elégedettek lesznek.
Nekem Önök miatt tetszik ez a számunk. Amikor szerkesztettem, sok „újságíró” cikkei között válogathattam, mert szép
számmal érkeztek a közelmúltban szerkesztőségünkbe tudósításaik, beszámolóik: kirándulásról, ételkóstolóról, cukorbeteg-iskoláról, baráti összejövetelről. Örülök az írásoknak, és
még jobban örülök maguknak a programoknak, amelyekről a
beszámolók íródtak.
Pezsgő élet zajlik cukorbeteg-körökben! Barátságok szövődnek, város-, megye-, sőt országhatárokon keresztül. Egyre többet tesznek a cukorbetegek egymásért, a tapasztaltabbak
tanítják a kezdőket, a gyakorlottabbak elmesélik sikereiket, kudarcaikat. S ami igazán különleges: a diabéteszesek közösségeinek céljai között elsők között szerepel a prevenció, a még
egészséges emberek óvása a bajtól, s az úgynevezett latens diabéteszesek keresése.
Együtt erősebbek vagyunk! mozgalmunk folytatódik ebben az
évben is. A lap közepén található oktatóprogramunk „címlapján” láthatnak egy sokkoló ábrát. Belegondolni is szörnyű,
hogy pár éven belül a világon hány cukorbeteg él majd. S mi
tudjuk, mit jelent ez. Nem halálos kór leselkedik erre a sok-sok
emberre, „csak” egy kellemetlen, kényelmetlen állapot, amely
épp azokat az értékeket várja el az embertől, ami a mai világban nem jellemző. Beosztás, mértéktartás, önfegyelem… ma
nem ezek a „trendi” értékek. Mi már tudjuk, hogy nem kön�nyű egyik napról a másikra megváltozni, s az előbb említett
új (dehogy új, sokkal inkább ősi) értékek szerint átszervezni
életünket.
A győri cukorbeteg gyermekek szokásos tavaszi hétvégéjén,
a Bakonyban lévő Szépalmán egy édesanya úgy fogalmazott:
jelnek tekinti gyermeke diabéteszét, figyelmeztetésnek, s az
egész család élete jó irányba változott általa. Ne várjuk meg,
hogy a betegség adja a jelzést. Legyünk mi a jel! Figyelmeztessük embertársainkat, hogy ne legyenek sorstársaink!
Herth Viktória

E lapszámunk megjelenését
a Novartis Hungária Kft.
támogatta.

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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Dunántúli Diabetes Hétvége
Kétévenként kongresszust tart a Magyar Diabetes Társaság, a köztük lévő évben pedig két, szintén rangos és népes összejövetelen találkoznak a diabetológus orvosok: az egyik a Dunántúli Diabetes Hétvége, a másik a Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége. A Dunántúli Diabetes Hétvége az idén ünnepélyesebb volt, hiszen éppen a huszadik ilyen találkozót rendezték (csakúgy, mint 20 éve) Vándorfi Győző
főorvos úr és munkatársai. Igaz, az első három találkozónak nem ez volt a neve, és akkor, 20 éve 32
résztvevője volt. Az idén? Még soha ennyien nem érkeztek: 1080 szakember jött össze.

F

ontosak ezek a szakmai találkozók
az orvosok, szakápolók és dietetikusok
életében, és befolyással vannak a cukorbetegek életére is, hiszen minden
őértük van.
Megadta a szakmai hétvége alaphangját az Újdonságok az MDT szakmai ajánlásában címmel tartott referátumában prof. dr. Winkler Gábor,
a Magyar Diabetes Társaság elnöke.
Elmondta, hogy a Magyar Diabetes
Társaság felnőttkori cukorbetegség
kórismézésével, diagnózisával és gondozásával foglalkozó útmutatását az
eredetileg tervezetthez képest egy évProf. dr. Winkler Gábor és dr. Gyimesi András
vel korábban dolgozták ki és jelentették meg. Ugyanis a tervezéskor hároméves időten is erősnek bizonyult: sok olyan páciensüket
tartamra szóló program, utólag, különböző okok
szűrik ki, akik veszélyeztetettek vagy már diabémiatt, két évre rövidült: elsősorban azért, mert a
teszesek. Szomorú, de hazánkban minden ötödik
diabetológia elméleti eredményei, és nem utolfelnőtt cukorbeteg vagy arra veszélyeztetett. Ez
sósorban eszköztára, gyógyszerei, diagnosztikus
nagyon sok feladatot ad a családorvosoknak is.
lehetőségei olyan mértékben bővültek, hogy szeAhhoz, hogy jól kezelje egy családorvos a beterencsésebb volt már két év után megújított iránygeit, meg kell ismernie a diabetológiai alapelveelvet kiadni.
ket, a tudományos eredményeket, a már bevált
Az idei dunántúli találkozónak több újdonsága
vagy a legújabb kezelési módszereket, és alkalis volt. A sok izgalmas előadás, kerekasztal-megmaznia kell ezeket a mindennapi gyakorlatban is.
beszélés, workshop és szimpózium mellett a TeráEz egyúttal meghatározza a cukorbetegek sorsát:
piás Műhely címen tartott előadásokon a háziorminden tudnivalóra meg kell tanítani az új (és a
vosoknak, a Háziorvosi Nővér Akadémián pedig
régi) betegeket ahhoz, hogy ők önmagukat szaka szakellátásban dolgozóknak volt módjuk toszerűen és motiváltan kezelhessék.
vábbképezni magukat. A szakdolgozókban olyan
A magyar családorvosok közül, ennek érdekénagy a lelkesedés, hogy több nővér jött el, mint
ben, hatvanan már megszerezték a diabetológus
háziorvos – s ez még akkor is figyelemre méltó,
képesítést, főleg azok, akik korábban belgyógyászha tudjuk, hogy az orvosoknak nem könnyű heként dolgoztak és erre a szakvizsgára építették fel
lyettesről gondoskodniuk.
a diabetológiai tudásanyagot.
A Dunántúli Diabetes Hétvége egyik fontos
eseménye volt, hogy a 60 minősített MDT-tag családorvos munkacsoportot alakított azzal a nemes
céllal, hogy maguk köré gyűjtsék azokat a családorvos kollégáikat, akik érdeklődnek a diabétesz
iránt. Fő célkitűzésük két szóban összefoglalható:
képzés és továbbképzés. Dr. Oláh Ilona, aki a frisNem véletlenül nevezték el alapellátásnak a csasen alakult családorvosi szekció vezetője lett, azt
ládorvosi rendszert, ez az alap ezen a szakterüle-

Háziorvosok
munkacsoportja alakult

4

Diabetes • 2011/3

Segítség a babát váró
cukorbetegnek

Új kezelési lehetőségek
Mit vártunk és mit kaptunk az új kezelési lehetőség kapcsán? Ezzel a címmel a GLP1-analóg kezelésről szólt dr. Sudár Zsolt előadása, aki elmondta,
hogy tapasztalataik szerint elsősorban a túlsúlyos,
2-es típusú diabéteszes betegeknél ez a kezelés
javította az átlagos vércukorszintet, és különböző
mértékben ugyan, de csökkentette a testsúlyt is.
Kiemelte, hogy a kezelésnek ritkán volt mellékha-

Az, hogy egy diabéteszes beteg
is teljes életet élhet, nem csak
jól hangzó jelszó, hanem valóság. Van, ami a betegeken múlik, van, ami az orvos szaktudásán, de az az ideális, ha mindez
összeadódik. És elismerten az az
egyik legfontosabb motiváció a
betegség kézben tartására, ha a
cukorbeteg fiatalasszony babát
szeretne. A Diabétesszel Társuló
Terhességgel Foglalkozó Munkacsoport beszámolójából és az
e témáról szóló előadásokból
kiderült, hogy ez a vágy olyan
erős motiváció, hogy a terhesség
A nagyterem népes hallgatósága
alatt fellépő (gesztációs) cukorbetegségben szenvedőknek, a már ismert cukortása, és az is csak rövid ideig. Ugyanerről számolt
betegséggel élőknek és az őket kezelő-gondozó
be dr. Gyimesi András is egy hasonló hatásmechaszakértő csapatnak rendszerint sikerül elérni a
nizmusú készítménnyel végzett kezelés ismertetésében. Mindkettő reményt ad
a cukorbetegeknek, hogy meg
tudnak küzdeni a súlygyarapodással is.
Téma volt a vércukor-monitorozás is, s több előadás – dr. Fövényi József, dr. Luczai Andrea és dr.
Kocsis Győző – bizonyította, hogy
a folyamatos glukózmonitorozás értékes adatokat szolgáltat,
és jól kiegészíti az otthoni vércukorméréseket a gyógyszeres
és inzulinkezelés jobb beállítása
érdekében.
A neuropátiás fájdalom csillapításáról és kezeléséről dr. Oroszlán Tamás és dr. Gyimesi András
előadásai a betegoktatás fontosÉrdeklődők a Diabetes standján
ságát emelték ki, ugyanezt megerősítette prof. dr. Kempler Péter is, amikor a benormoglikémiás állapotot. Nagy erőfeszítés kell
tegek életminőségében meghatározónak jelölte
ahhoz, hogy minden jól sikerüljön, de alapvemeg, hogy milyen mértékű mozgáskorlátozottsátően a várandós anya normoglikémiája az, ami
got idéz elő az elváltozás.
egyértelműen elősegíti, hogy egészséges kisbabája
Szőke Mária
szülessen.
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vallja: a cukorbetegek ellátásához a tudáson kívül
szív kell és meggyőző erő, hogy törődjenek magukkal a páciensek. S ebben valóban a háziorvos
játszhat kulcsszerepet, hiszen ő áll legközelebb a
hozzáfordulókhoz, ismeri a családot, s figyelemmel követi a cukorbeteget is.
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Civil napi beszélgetések
A II. Diabetes Civil Fórum – Budapesten tartottuk, márciusban – résztvevői az ország
jelentős cukorbeteg-egyesületeinek, klubjainak a vezetői vagy legaktívabb tagjai.
A többiek számára ők szervezik a továbbképzéseket, a klubéletet.

K

ántor Emilné, Marika a gödöllői egyesület
vezetője, helyettese: Kovács Jánosné mogyoródi. A pácienstalálkozón sokat tanultak, mondják,
magam meg arra vagyok kíváncsi: mit tud a környezetük állapotukról? Marika szerint van, aki
érdeklődik, más meg elutasítóan mondja: nem
szeretem hallgatni a cukorbetegeket.
– Nem szabad nekünk se mindig erről
beszélni. A fodrászom
például mindig érdeklődik, pedig nem
cukorbeteg. Neki szívesen felelgetek. Ma
már nyugdíjas vagyok,
de a munkahelyemen
sem terheltem senkit
a betegségem mindennapjaival. Két lányom
közül az egyik naplót
vezet rólam, mindig mindent tudni akar. A másik
viszont nem érdeklődik.
Marika tekintete kérdő: fontosnak tartom erről faggatni őt? Bólogatok, szerintem nagyon
fontos. Másnak használnak a cukorbetegek, ha
nyíltan vállalják állapotukat. Egyre több az olyan
cukorbeteg, aki még nem tud betegségéről. Talán
előbb elmegy az orvoshoz, ha hall róla, ha van
némi előzetes információja.
Még az egészségügyiek sem mind tudják, mit
kezdjenek egy diabéteszessel. Marika a közelmúltban szemműtéten esett át, s a nővér ebédre
nagyon édes paradicsomszószt hozott, s amikor
Marika tiltakozott, megkapta a magáét: de hiszen
alig van benne cukor! Jó lenne, ha minden kórházi osztályon ismernék a cukorbetegség alapjait,
mert milyen kellemetlen a betegnek, ha neki kell
szólnia.

Velem van a párom
Nagy Dénesné, Erzsike a szünetben ülve marad, sokan odaköszönnek, a veszprémi egyesület vezetője meg sorban mondja: ők a szombathelyiek,
azok ott békéscsabaiak, miskolciakat is látok...
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Mindenkit ismer? Tíz
éve 2-es típusú cukorbeteg, számtalan rendezvényen vett részt,
sok sorstársát ismeri.
Szinte
mindenkinek
a gondját is, mert hát
sok ezekben a közös:
mindenkinek drága a
cukorbeteg-diéta, drága a sokféle gyógyszer, a vércukormérők
tesztcsíkjai. Közben Erzsike a magával hozott elemózsiát fogyasztja, a férjének is abból ad, pedig ő
nem diabéteszes. Van étel a büféasztalon, kínálják
is a résztvevőket a gusztusos, friss szendviccsel,
üdítővel, de ő arra gyanakszik.
– Ezt a betegséget meg kell tanulni – mondja,
és ő bizony nem kockáztat. Elmondja még hamarjában, hogy a veszprémi egyesületnek 60 tagja van, havonta van klubnapjuk. Jól sikerül szinte
minden összejövetel, a klubtagok sokat tanulnak,
és szeretnek egymással beszélgetni. Erzsike azt
kéri, ne is őt emlegessem, hanem a doktornőjüket, Rakk Erikát feltétlenül, mert nagyon sokat
köszönhetnek neki, meg Varga Ferencné Évát, aki a
klub krónikása, és ki ne felejtsem Kálmán Jánosné
Gizikét, aki a közösség pénzügyminisztere.

A téma ugyanaz, és mindig
más
Az asztal ugyan nem kerek és kicsike is, de azért
körbeüljük. A baráti társaság, amelyet ott találok, már jó ideje beszélget. Büszke vagyok, hogy
amint megmondom: a Diabetes munkatársa vagyok, nem tekintenek illetéktelen tolakodónak,
ismerik, szeretik a lapot.
Amit Jámbor Miklósné, Jutka, a monori egyesület vezetője mond, több egyesület, klub gondja:
sok a cukorbeteg a környéken – mert a 19000
lélekszámú Monor mellett ide tartozik sok kisebb település, többek között Maglód, Gyömrő,
Monorierdő –, mégis kevés a klubtag. És a re-

Tiszteletbeli cukorbeteg
Ül mellettem egy elegáns kosztümös, filigrán termetű asszony,
szíves beszédű, és nagy
szakértelemmel szól.
Molnár Lászlóné, Gizike Sárvárról jött, a
cukorbeteg
egyesületnek a vezetője, öt
éve. Elmondja, hogy
az egyesületnek 67 bejelentkezett tagja van,
de ténylegesen nem ennyien járnak a havonta
egyszer tartott klubfoglalkozásokra. Sok segítőjük
van, élen az önkormányzattal, diétás ételbemutatókra is mindig találnak szponzort. Előadásokra
is mindig van vállalkozó szakember, pedig fizetni
nem tudnak, apró ajándék közvetíti a köszönetüket. Gizike meg konferenciákra jár, követi a szakirodalmat.
– Mióta cukorbeteg? – kérdezem, mint a konferencia sok résztvevőjétől, s ő halkan feleli:
– Nem vagyok cukorbeteg. Diabetológiai szakápoló vagyok a kórházban, 7 éve végzett edukátor, a diabétesz-szakrendelésen is dolgozom.
Nagy örömünkre a közelmúltban jött a kórházba
egy diabetológus orvos, azóta a cukorbetegek ellátása sokat javult szakmailag.
Mindenki tudja, hogy afféle
tiszteletbeli cukorbeteg vagyok,
mert mindent kipróbáltam: a
szúrást, a mérést, még a diétát is. Na, ez utóbbi nehezemre esett: akkor is egyek, amikor
nem vagyok éhes? A klubtársaim a szakembert látják bennem,
nem sorstársukat. Természetesen orvosra tartozó feladatokat
nem vállalok, de sok mindenben kérik tanácsomat. Diétáról

kérdeznek, mozgásról, napi gondokról. Abban is
segítek, mit kérdezzenek az orvostól. Megkérem
őket, írják fel gondjaikat, hogy amikor a rendelőben vannak, el ne felejtsék. És mondják el kétségeiket, panaszaikat őszintén, akkor érti az orvos, ha nem szépítjük. Sokan vannak, akik azért
nem mérik a cukrukat rendszeresen, mert drága
a tesztcsík. Én bizony leállok vitatkozni: ha megtetszik egy blúz, meg kell venni? De ha csík kell,
az drága? Az meg az élethez kell.
– Mi itt a klubfoglalkozáson rendszeresen mérünk – folytatja, – a fenntartási költségből vesszük
meg a csíkot, az elsősegélydoboz költségei között
szerepel. Egy diabéteszesnek ez elsősegély, nem?

Tudás a kölcsönkönyvtárból
Gizike sokat tanult, s ma büszkén mondja: érdemes volt. Az edukátorképző tanfolyam volt a
vízválasztó. Először gyakorlott ápolóként is nyuszinak érezte ott magát, kételkedett magában, de
mire végzett – ő maga mondja így –, más ember
lett.
– Mint kórházi ápoló, láttam a betegeket, s
megtapasztaltam, a cukorbetegség hova vezethet.
A tanfolyamon megtanultam, hogy nem törvényszerű ez az út. A klub tagjai 2-es típusú cukorbetegek, zömmel tablettások. Van azonban olyan
is, aki nem cukorbeteg, de jár közénk, mert érdekesnek tartja a klubfoglalkozásokat. Évente egyszer kirándulunk, ingyen jutnak a tagjaink szaklapokhoz, és van egy kölcsön-könyvtárunk, meg
tudjuk venni a frissen megjelent könyveket.
– Gizike, mi az, amiben szigorú a klubtagokhoz?
– Az étkezés. Régen? Háromkor kezdődött a
klubfoglalkozás, fél négykor már cukrot szopogattak. Ez nem lehet igaz! – mondtam – Itt cukorral nem korrigálunk! Kitettem az asztalra sós
kekszet, ma már az se fogy, csak ha alacsony értéket mérünk, akkor kap egy marékkal az illető.
Szőke Mária
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gisztrált 430-as tagságból is csak 100-120 jár a
foglalkozásokra. Nem érnek rá, mondják, főleg
a fiatal és a közép korosztály. Igen, persze, a mai
világban nagy a hajtás a munkahelyeken. De itt
volna a helyük, hogy tanuljanak az előadásokból,
egymás tapasztalataiból. Ők még elkerülhetnék a
súlyosabb szövődményeket. Monoron jók a programok, mindent megtesznek, hogy aki eljön, jól
érezze magát. Ha sokan összejönnek, csoportokra
osztják a klubtagságot, mert 15-20 fős csapatban
könnyebben kérdeznek, szívesebben megnyilvánulnak az emberek.
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Cukorbetegek találkozója

Egy „friss” cukorbeteg szemével

G

yökeres változás történt életemben 2011
őszén. Egy vérvétel után kiderült, hogy cukorbeteg vagyok. A szokásos kérdések jutottak eszembe: miért történt? Miért épp velem? És mi lesz
most? Nem tagadom, megrémültem. Kellett jó
pár nap, amíg sikerült elfogadni a tényeket. Elkezdtem a gyógyszert szedni, amit a belgyógyász
háziorvosom felírt.
Azután gondolkodóba estem, kitől kérdezzek,
kitől kaphatok segítséget. Rájöttem, hogy a sorstársaktól tanulhatok a legtöbbet, tőlük kaphatok
új ismereteket, megértést és az elfogadás képességét. Elmentem a városmajori művelődési házba, ahol a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesületének tagjai találkoznak minden hónap első és
harmadik keddjének délutánján. Akkor még nem
tudtam ezt, csak információt akartam szerezni az
egyesületről. És mi volt ez, ha nem a sors keze?
Épp aznap volt az egyesületi tagok találkozója.
Kedvesen fogadtak, és pár perc múlva már úgy
éreztem, jó helyre jöttem.
Az azóta eltelt idő igazolta az akkori gondolataimat. Élmények, beszélgetések, jó tanácsok,
közös programok, amikről sokat tudnék mesélni.
A világnapi megemlékezéssel kezdődött, a közös karácsonyi ünneplés, évbúcsúztatás, vagy május elsején a civil majális, ahol az egyesületünk
vércukrot és vérnyomást mért, a keddi találkozók.
Sajnos a magyar egészségügyben sok a beteg,
kevés az orvosok ideje és energiája. Amit a szakrendelésen nem kap meg a cukorbeteg, azt a
nagy űrt, hiányt pótolja az egyesület. És nagyon
fontos a megelőzés! A szűrések sok embernek se-
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gítenek, hogy még azelőtt kiderüljön a betegség,
mielőtt a szövődmények kialakulnának.
Az egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
más városokban működő cukorbeteg-egyesületekkel kapcsolatot tartson.
Tavaly a debreceni egyesület tagjai voltak Nyíregyházán, idén mi utaztunk Debrecenbe.
Május 3-án húszan szálltunk vonatra, cukorbetegek és családtagok. Debreceni sorstársaink vártak bennünket, velük utaztunk tovább, erdei vasúttal mentünk a Hármas-hegyhez. Az 50 perces
úton a varázslatos kilátásban gyönyörködtünk,
beszélgettünk. Sokan régi ismerősként köszöntötték egymást, de az új tagokat, így engem is,
ugyanolyan kedvesen fogadták a debreceni egyesület tagjai. Itt már nem volt nyíregyházi vagy
debreceni cukorbeteg, sorstársak voltunk, akik
ugyanolyan gondokkal, problémákkal küzdünk
meg naponta, akik segítünk egymásnak, odafigyelünk egymásra. Örülünk a másik sikereinek,
és bátorítjuk, amikor gondok, bajok adódnak.
Azt olvastam, bajban, betegségben ismerszik
meg a jó barát. És ez így igaz! A vonatról leszállva elsétáltunk az árnyas fák alatt kialakított
pihenőhelyre, ahol a debreceni egyesület vezetője – Balogh János – köszöntött bennünket, és pár
szóban méltatta a két egyesület kapcsolatát. Majd
bemutatta az egyesület egyik legfontosabb támogatóját, dr. Neuwirth Gyula főorvost, aki kellemes
időtöltést és jó egészséget kívánt nekünk, erőt,
energiát a mindennapokban.
Sok helyen olvashatunk arról, mennyire fontos
az egészséges étkezés mellett a testmozgás. Ennek
a gondolatnak a jegyében elindultunk megnézni
a környéket. Jólesett az árnyas fák között sétálni,
kicsit megállni, meghallgatni a madarak énekét,
az erdő csendjét. A tóparton kisebb csatát vívtunk
a szúnyogokkal, majd folytattuk sétánkat.
A séta után gulyáslevessel vártak bennünket,
majd kávéval, vízzel frissültünk fel, új erőt gyűjtve. Ebéd után folytatódott a beszélgetés, a tapasztalatcsere. Új ötletekkel, élményekkel gazdagodtunk.
Ez a program is mutatja, hogy nincsenek határok, nincs távolság. Akik segíteni akarnak egymásnak, azok megtalálják a lehetőséget.
Karnóczi Erzsébet
a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesületének tagja

„Cukorbetegek Iskolája” nyílt a Jósa András Oktatókórházban

Ú

j oktatóprogram vette kezdetét „Cukorbetegek iskolája” néven a Jósa András Oktatókórház IV. Belgyógyászati Osztályán. A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesületének tagjai voltak az
elsők, akik az oktatáson részt vehettek.
Nem titok, hogy a betegek többsége kétségbeesik, amikor megtudja, hogy cukorbeteg lett.
Még súlyosabbá válik a helyzet, amikor az egyén
szembesül azzal, hogy az inzulin adása elkerülhetetlen. Én ötven éve élek úgy, hogy inzulint kell
adni magamnak. Ezúton is biztatom sorstársaimat, hogy nem szabad pánikba esni!
Van egy fontos tapasztalatom. Meg kell tanulni együtt élni a cukorbetegséggel! A tanulás folyamatában nyújt nagy segítséget ez a március
29-30-án első alkalommal megtartott kétnapos
betegoktatás. A tréningszerű képzésnek a Gaál
Zsolt főorvos úr által vezetett osztály adott otthont,
s a programot Kicsák Marian (szerkesztőségünk
tagja – a szerk.) szervezte.
Hallhattunk a különféle inzulinokról és hatásaikról. A cukorbetegség szövődményeiről, azok

elkerülésének lehetőségéről. Szó volt a mozgás
fontosságáról, és az elméletben tanult tornagyakorlatokat a gyakorlatban is kipróbáltuk. Beszélgettünk a helyes táplálkozásról. Megtanultuk az élelmiszerek szénhidráttartalmát, a diéta
helyes összeállítását. Az oktatónővér az inzulinadás és vércukor-önellenőrzés helyes gyakorlatát mutatta meg. Megtanultuk, hogy mit kell
tennünk, ha túl alacsony, vagy ha túlságosan
magas a vércukorszintünk. Több belgyógyász
orvos, dietetikus, gyógytornász, diabetológiai
szakápoló segített bennünket abban, hogy minél
többet tudjunk meg a cukorbetegségről. Mindezt azért, hogy a saját kezelésünkben minél aktívabban részt tudjunk venni. A foglalkozásokon
kérdéseket lehetett feltenni, amelyekre választ is
kaptunk.
Azt tudom javasolni, hogy mindenki, aki teheti, vegyen részt egy ilyen képzésen. A „cukorbetegek iskolája” várja a sorstársakat.
Rubóczky János
a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete elnöke

Pannon Diabetes Díj
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Az Alapítvány a Cukorbetegekért és a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület az I. Dunántúli Diabetes Hétvége (DDH) megrendezésének 20. évfordulójára Pannon Diabetes Díjat alapított.
A díjat kétévente egy, a Dunántúlon dolgozó, a cukorbetegek ellátásban kimagasló szakmai és emberi teljesítményt nyújtó orvosnak és egy nővérnek vagy dietetikusnak ítélik oda az alapítók.
Az alapítók a díj alapításával nagyrabecsülésüket kívánják kifejezni a cukorbetegek közvetlen ellátásában
dolgozó orvos, nővér, dietetikus kollégáknak. Szeretnének hozzájárulni az orvoslás megbecsülésének helyreállításához.
A díjat első alkalommal dr. med. habil. Simon Kornél egyetemi magántanár és Bosits Istvánné, Hajni, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Belgyógyászati, Diabetes és Anyagcsere Centrumának vezető asszisztense vehette át az idei Dunántúli Diabetes Hétvégén.
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Kóstolgató
2004 óta minden május elsején a városi majálison a Törökszentmiklósi
Cukorbetegekért Egyesület megszervezi az Európai ízek bemutatása című
programot, a különböző európai népek ételeiből válogatott kóstolót.

T

öbb azonos cél érdekében tevékenykedő
civil szervezet van városunkban: az Egészség
Játékosság és a Kapocs a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány szintén az egészségnevelés, a betegség időbeni felismerése érdekében
dolgozik.
Idén e három civil szervezet összefogásával valósult meg az Európai ízek bemutatása
program. A borongós nap ellenére hatvanan
voltunk jelen a festőien szép környezetben.
Buzás Sándorné, a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület elnöke felelevenítette
az Európai Unióba belépésünk óta megrendezett Európai ízek programon bemutatott
tartott előadást a kullancsveszélyhelyzetről,
védőoltásokról, a kullancs eltávolításáról; a
mindennapokat megkeserítő allergia tüneteinek felismeréséről, kezeléséről; a meleg időjárás beköszöntével különösen fontos folyadékfogyasztásról.
Ha az itt elhangzottakat csak két-három
embernek, szomszédnak, családtagoknak elmondjuk, máris óriási jelentőségű az itt szerzett információ: Együtt erősebbek vagyunk!
Az ebédnél az ételeket kóstolgatva megállapítottuk, hogy a magyar ízeknek nincs párja
egész Európában.
Buzás Sándorné
az egyesület elnöke
ételek sorát: spanyol csirkés paella; görög sajtos, sonkás rakott csirkemell; olasz székelykáposzta népiesen; francia töltött paprika; bajor
sertéstarja zsemlyegombóccal, káposztás, burgonyás nudli baconszalonnával; lengyel káposzta füstölt karajjal és a magyar ízek, pirított bika-boka, lábszárpörkölt tésztával.
Ezek bemutatásával igyekeztünk a táplálkozási szokásainkon változtatni, korszerűbben,
egészségesebben étkezni. Az ízeket a résztvevők a kóstoltatások során elfogadták, jónak, alkalmazhatónak ítélték a mindennapok során.
Dr. Tóth Katalin főorvos asszony Aktuális feladatok az egészségmegőrzés területén címmel
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A Tolna Megyei Felnőtt Diabéteszesek Közhasznú Egyesülete

Mindig mosolyogni!

E

gyesületünk 1997. április 16-án alakult,
1998 óta vagyunk közhasznúak. Jelenleg 130 bejegyzett tagunk van, taglétszámunk havonta 3-4
fővel növekszik. Az átlagéletkor 60 év felett van,
mert a dolgozó cukorbetegeknek nincs idejük az
egyesületi életre.
2006. január végén lettem az egyesület elnöke,
jómagam nem vagyok cukorbeteg, csak szeretek
az emberekkel foglalkozni, törődöm a sorsukkal.
Az alapítók közül kialakult az aktív mag, ők segítik a munkámat. Sokat köszönhetek Visontainé Balla Ágnesnek is, hiszen az ő szakmai tudása nélkülözhetetlen számomra. A nálunk folyó betegoktatás
tanácsadója Ági, segítségével sok hasznos ismerettel bővül a tudástárunk. Tagjaink közül 25-40 fő
vesz részt rendszeresen a betegoktatásokon.
Együttműködünk a Tolna megyei Balassa János Kórházzal. Ingyen kapjuk azt a termet, ahol
minden hónap utolsó keddjén 13.30-tól találkozunk az egyesület tagjaival. Előadóink a szekszárdi kórház orvosai, dietetikusai.
Az elmúlt öt évben eredményesen pályáztunk
az NCA és a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal által
kiírt működési pályázatokra. Egyesületünk asztali
számítógéppel, laptoppal, projektorral, fénymá-

solóval, faxgéppel rendelkezik. Ezenkívül szobai
kerékpárokat, TENS készülékeket tudunk tagjaink számára kölcsönözni. Több vércukormérővel
rendelkezünk, amelyeket szintén pályázati úton
nyertünk. Két diétásmérlegünk is van, amelyekkel a kezdő cukorbetegek könnyen beállíthatják a
diétához szükséges alapanyag-mennyiségeket.
Terveink között szerepel: minél több háziorvossal a kapcsolattartás, a megyében élő közel 15000
cukorbeteg regisztrálása az orvosok segítségével.
Szeretnénk az idei győri Diabétesz Világnapon
részt venni, amennyiben sikerül pályázati úton a
közlekedési költséget megnyerni.
Ránk talált egy német állampolgár, Hans Pfahler, aki a megyében több, idős tagokból álló egyesületet, klubot támogat. Az elmúlt karácsonyon
minden tagunkat zenélődobozzal és diabetikus
édességgel lepte meg. Az ő jelmondatával búcsúzom: mindig pozitívan és mindig mosolyogni!
János Anna
a Tolna Megyei Felnőtt Diabéteszesek Egyesülete elnöke

A SZEGEDI
GABONAKUTATÓ ÁLTAL FEJLESZTETT

A Győr-Moson-Sopron Megyei Diabétesz Egyesületet bízta meg a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, hogy 2011-ben az Országos
Cukorbeteg Találkozóval egybekötött Diabétesz
Világnapi rendezvényt megszervezze.
A rendezvény a Győr Városi Egyetemi Sportcsarnokban 2011. november 12. szombat 10-től
17 óráig kerül megrendezésre.
A szervezőktől megtudtuk, szándékuk szerint
nemcsak országos lenne a találkozó, a Kárpátmedencében élő sorstársak közösségeit is meghívják a találkozóra.
Jelentkezni máris lehet az ünnepi eseményre az
alábbi elérhetőségeken:
Győr-Moson-Sopron Megyei Diabétesz Egyesület
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Levelezési cím: Venesz László elnök
9028 Győr, Soproni út 37., tel.: (30) 916-6071,
e-mail: gymsdiab1@kabelnet.hu

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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Győrben lesz a Diabétesz Világnap
országos rendezvénye
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Peti doktor bácsi gyermekkora óta cukorbeteg, így nemcsak orvosként tud mindent a diabéteszről.
Ferike még iskolás, és cukorbetegként megpróbál mindent megtanulni, amit Peti doktor bácsi elmagyaráz neki. Ferike nemrég lelkesedéssel kereste fel szüleivel a rendelőt.

Ha hazajöttünk, majd
elmesélem, milyen volt.

4

1

?

Irigyellek! Isteni
lehet a tengerben úszkálni! 3
Doktor bácsi! Nagy
újságot mondok!
2
A tengerpartra
megyünk nyaralni!
Mert te nem mehetsz be a vízbe!
6

Hogyhogy?!?
7

De én
igen!?!
Azt el tudod mesélni, milyen
a tenger látványa. De azt, hogy
milyen a tengervíz érintése,
nem fogod megismerni.

12

5

Természetesen, Ferike, te
nyugodtan lubickolhatsz.
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9

Az tanácsolom: ahogy az esti
fürdéskor, vagy az uszodában,
nyaraláskor is, mielőtt bemész
a vízbe, le kell venned a pumpát!
Ez azt is jelenti, hogy egyszerre
egy óránál tovább nem úszkálhatsz, mert egy óra után újra
szükséged lesz inzulinra.
10

Így is nagyszerű lesz. Tudom,
tudom, és mérnem is kell a
cukromat: mielőtt leveszem
Pumit, miután visszateszem
Pumit, és közben is, folytonfolyvást. De mindez nem baj,
a tengerért ezt is szívesen
megteszem!

Arra is figyelned kell, hogy a
melegebb vidéken – gondolom,
nem az Északi-tengerre utaztok
– 20-30 százalékkal csökken az
inzulinigényünk. Tehát kevesebb
inzulinra van szükség a megfelelő vércukorszint megtartásához.
12

11

Doktor bácsi! Doktor bácsi!
Majd’ elfelejtettem! Akkor
ugye kisebb alapritmusra
kell állítani engem?

13

Ügyes vagy, Pumi, valóban
ezt kell tenni. De a megszokottnál is gyakoribb vércu14
kormérést a csökkentett
alapritmus sem helyettesíti.

Sűrűn kell mérned, mert a vízben is, a parton is, sokat
fogsz mozogni: könnyebben leeshet a vércukrod, mint
itthon, a hétköznapokon. Ráadásul, ahogy Peti doktor
bácsi mondta, a melegben nem kell annyi inzulin.

15

Én már megszoktam, hogy
sokat mérem a vércukromat.
Azt is tudom, hogy ha alacsony,
ennem kell sportolás előtt.
Nem bosszantani
akarlak, de ügyelned kell a lábadra
is! Nincs mezítláb
járkálás, még a
homokos tengerparton sem!
17

A csodálatos környezetben, a tengerben, a parton is bármikor 18
könnyen érhet baleset: egy kagyló, egy kavics megsértheti a talpadat, s abból komoly bajok lehetnek. (Bár ez inkább az idősebb
felnőtteknél szokott előfordulni, de nem árt neked sem vigyázni!)
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Szépalmapuszta

Országos diabétesz-hétvége
Meseszép környezetben, a Bakony szívében rendezték meg a diabéteszes gyerekeket
nevelő családok találkozóját a győri Gyermekdiabetológiai Gondozó szervezésében.
A hasonló gonddal élő családok megoszthatták egymással tapasztalataikat, és a
legújabb kezelési módszerekről is hallhattak.

R

engeteg tanulás, kimerítő beszélgetések, tapasztalatszerzés és persze kikapcsolódás várta a
rendezvényen részt vevő huszonöt családot.
– A rendezvényre az ország minden pontjáról
jelentkeztek, közel százharmincan gyűltünk ös�sze. Próbáljuk a diabétesz egészét áttekinteni az
előadásokon, a kialakulástól, az okoktól a tüneteken át a különböző inzulinfajták hatásdinamikájáig – mondja dr. Niederland Tamás, a rendezvény szervezője, a Győr-Moson-Sopron megyei
Gyermekdiabetológiai Gondozó vezető főorvosa.
A szülők hallhatnak a jelenleg legmodernebbnek
tartott inzulinpumpa-kezelésről, a vércukormérés
fontosságáról, a diéta, a betegség elfogadásáról, a
közösségbe kerülés nehézségeiről és kérdéseiről
is. Emellett a lelki tényezőkre is figyelmet fordí-
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tanak, a családban felmerülő problémákról, krízisekről is beszélnek.
– Súlyos terhek nehezednek a családi kapcsolatokra, gyakori, hogy a beteg gyermeket túlféltik
a szülők. Az addig világos és egyértelmű keretek és szabályok felborulnak, a szülők engedékenyebbek lesznek a gyermekkel, hiszen sajnálják,
jót akarnak nekik. Hosszú távon mégis akkor teszünk jót, ha a család, a szülők számára fontos
érvek, elvek megmaradnak, hiszen ezek ismerete
biztonságot ad a gyermekeknek, kiszámíthatóvá
teszi a világot számukra – véli Szabó Adrienn pszichológus, majd hozzáteszi.
– Nagyon gyakori a családokban az is, hogy
a szülők magukat vagy egymást kezdik el hibáztatni. Ilyen krízishelyzetben az energiánkat arra
kell fordítani, hogy előre nézve, optimistán a továbblépést tervezzük. Arra kell összpontosítani,
hogy milyen feladatok vannak, hogyan kezeljük
a problémát. Emlékszem, tavaly egy anyuka azt
mondta, ők a diabéteszt jelnek tekintették. Az
addigi életmódjuk rohanó, kapkodó volt. Nem
értek rá rendesen és rendszeresen étkezni, állandó mozgásban voltak, nem volt rendszer az életükben. Amikor megtudták a diagnózist, minden
megváltozott. Ő nagyon örült annak, hogy időben észbe kaptak, milyen fontos, hogy együtt legyenek, hogy legyen rendszer a gyermekek és az
ő életükben is. Egészségesen étkeznek, az egész
család, és nem megterhelő számukra – meséli a
pszichológus, aki nemcsak előadást tartott a ren-

dezvényen, de beszélgetett a szülőkkel a családban felmerülő problémákról.
Fazekasné Orosz Diána, a hatéves Dominik anyukája is fontosnak tartja, hogy rendszert vigyenek
az egész család életébe.
– Nálunk nincs a kisfiam megkülönböztetve,
nem főzök neki külön, az egész család ráállt már
a fix időben való étkezésekre is. Remek lehetőség ez a hétvége, rengeteg új információhoz jutunk, illetve átismétlünk olyan ismereteket, amikhez friss diabéteszesként hozzájutottunk, de azóta
nem volt rá szükség, így kicsit meg is feledkeztünk róla. Sokat beszélgetünk a szülőkkel, egyre
jobban megnyílunk egymás előtt is.

Míg mi beszélgetünk, távolabbról Diána kislányának hangját hallani:
– Dominik, ne csináld, még jobban le fog esni
a cukrod! – mondja aggódóan a leányzó, aki láthatóan kész szakértője már a diabétesznek. Meglepődve kérdezem, hogy ez mindennapos-e, a
gyerekek valóban ennyire figyelnek a testvérük
tüneteire?
– Meg is beszélik a cukorbetegséggel kapcsolatos dolgokat, remekül kezelik a helyzetet. Igyekszünk úgy hozzáállni, mintha természetes lenne,
nem betegségként felfogni. A gyerekeket is így
neveljük.

Ízletes ételek cukorbetegeknek!
A szerzõpáros több évtizede foglalkozik diabéteszes
betegekkel. Azóta a kezelési és diétás elvek
rengeteget változtak, melynek fõ oka: a korszerû
tablettás és inzulinkészítmények már olyan fokú
rugalmasságot biztosítanak egy cukorbetegnek,
amely mellett a diétázás nem „diabetikus készítmények” fogyasztását jelenti, hanem a normál ételek
tudatos megválasztásával, a kalória és szénhidrátösszetétel ismeretével a legváltozatosabb étrend
kialakítását teszik lehetõvé. A könyvben a tápanyagtáblázatokon felül hasznos címek és egyéb, a
cukorbetegeknek fontos tudnivalók találhatók.

Eredeti ár: 3480 Ft, kedv. ár: 2784 Ft

SPRING MED KIADÓ

A könyv kedvezményes áron megvásárolható
a könyvesboltban és a webáruházban!

Szerkesztõség és könyvesbolt: 1114 Bp., Bartók Béla út 62-64.
Telefon: 279 0527 • Fax: 279 0528 • E-mail: info@springmed.hu • www.springmed.hu
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Hozzáteszi, ha Dominik nem ehet, akkor a lányok sem akarnak. Hihetetlen módon odafigyelnek a bátyjukra, aki hiába biztatja őket, hogy
nyugodtan egyenek akkor, amikor nekik jólesik,
a lányok mégis kivárják az uzsonna- vagy vacsoraidőt, hogy a bátyjukkal együtt ülhessenek le az
asztalhoz. Dominik nagyon éretten viselkedik, fegyelmezett, az óvodában is élen van mindenből.
– Szerencsénk is volt, már több szülőtől hallottam, itt is, és a Bátor táborban is, hogy elutasította őket az ovi, nálunk nem volt ilyen gond
– mondja az anyuka, miközben az előadó ajtaja
felé tekintget. Hamarosan kezdődik a következő
előadás, ő pedig nem szeretne lemaradni róla.
Nehéz elcsípni a szülőket egy-egy beszélgetésre, az előadások között gyermekeikhez rohannak,
majd vissza az előadóba az újabb fejtágításra.
– Ha vége a következő előadásnak, beszélhetünk, most nagyon sietek, hogy le ne késsem –
mondja az egyik anyuka, miközben szinte fénysebességgel suhan el mellettem. Az előadásokon
jegyzetelnek, bátran kérdeznek, a különböző
megmérettetéseken pedig remekül teljesítenek.
Szakértői már a diabétesznek, a tesztből hamar
kiderül, nem is akad olyan étel, aminek ne tudnák a szénhidráttartalmát. Túró Rudi, chips vagy
fagyi – nem lehet őket megfogni egy kérdéssel
sem.
– Amikor két és fél éve kiderült kisfiam diabétesze, felkészítettek a kórházban, most már álmomból felébresztve is tudom a különféle ételek
szénhidráttartalmát – meséli Cverencz Csabáné. –
Mégis sok újdonságot tanultam most. Nemcsak
az előadásokból, de a többi szülővel való beszélgetésből is. A gyerekeknek is nagyon tetszik, jól érzik magukat. Azt hittem mást jelent majd nekik,
hogy cukorbeteg gyerekkel vannak, beszélni fognak a betegségről, de nem. Egyszerűen csak élve-
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zik a játékot, és hogy rengeteg
hasonló korú gyerekkel lehetnek – lelkesedik az anyuka.
Ha nagyon figyelünk, elkaphatunk egy-egy beszélgetésfoszlányt a játszóházban.
Előkerül a Pókember és a G.I.
Joe figura, vad játék indul két
kisfiú között, egymásra licitálgatnak, hogy melyik szuperhős
az erősebb, közben pedig megvitatják, melyikük vércukra milyen magas volt, illetve a következő mérés milyen eredményt
fog hozni. Mégiscsak beszélnek
a diabéteszről a gyerekek egymással... Hősiesen tűrik, ahogy
megbökik az ujjacskájukat,
nincs hiszti, nem kell küzdeni. Figyelnek egymásra is, ha úgy érzik, gond lehet, kézen fogva kísérik társukat a felügyelő szakápolókhoz.
Estére kellemes fáradtság uralkodik el az egész
csapaton, a gyerekek kimerültek a játékban, a
szülőknek pedig a tömérdek új információ kavarog a fejében. Beszélgetésre azért még jut idő, a
szülők egyre oldottabban kérdeznek egymástól.
Egy cipőben járnak, már félszavakból is értik egymást.
Szabados Judit

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek

A

tavaly indított oktatóprogramunk első évének tapasztalatai jók, a cukorbetegek s közösségeik
egyaránt hasznosnak minősítették. Megszerveztük a II. Civil Fórumot, s az ott elhangzott előadásokat
olvashatják az év folyamán lapunkban. De megtalálják ezeket honlapunkon is, a www.diabetes.hu-n.

Tanuljunk együtt! Tanuljunk egymástól!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk azokra, akik még nem diabéteszesek!

Bővebb információk a http://www.diabetes.hu/oktatas/ weboldalon.
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Az ábra is bizonyítja, hogy van dolgunk elég! A cukorbetegek száma egyre növekszik. Nem véletlen,
hogy a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF) határozata szerint a 2009–2013-as időszakban a Diabétesz Világnap témája a diabéteszoktatás és a megelőzés.
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Gombás bőrbetegségek
A cukorbetegek egyik leggyakrabban előforduló fertőzése a bőr gombás megbetegedése. Ide tartoznak
a sarjadzó gombák közé sorolt Candida-fertőzések is. Sajnos ezek jelezhetik a szénhidrát-háztartás tartós vagy gyakori kóros eltéréseit. A kialakuló gyulladás tovább ronthatja a betegek állapotát.

A gombák kedvelt
lelőhelyei
Elsősorban a meleg, nedves helyeket szeretik, meleg vizes strandok, közösségi fürdők, zárt, gumi
vagy műanyag lábbelik, gyakori vizes munkától
felázott bőr, a természetben az őszi korhadó szerves anyagok főbb telephelyeik.
Geofil fajok előfordulhatnak kertben a talajban, de lehet állatoktól és emberektől is fertőzést
kapni.

Helyi hatásaik
A sejtfalat alkotó kitinre allergia alakulhat ki, viszkető, égő, csípő érzést, kiütést (mykid) okozva. A
hámosodás zavara révén hámgallér, korpázás jelentkezik. Hólyagképződés, kivörösödés, gennykeltés lehet a fertőzés további jele.

Hajlamosító tényezők
Diabéteszben a verejték cukorszintje megnő, ami
kiváló táptalaj számukra, mindez társul a szervezet védekezőképességének a csökkenésével. További diabéteszes szövődmények, érkárosodások,
idegkárosodások, érszűkület, apró, rendszeres,
ellátatlan sérülések miatt tovább nőhet a kockázat.
Ha egyéb társult betegség van jelen, úgymint a
pajzsmirigy alulműködése, vérképzőszervi betegségek, AIDS, vesetranszplantáció miatti immunszuppresszió; vagy ha antibiotikumokat, helyi
szteroidkészítményeket, fogamzásgátló tablettát
kapunk, szintén nőhet a rizikó.
Háziállataink sem mentesek azonban a gombáktól, hordozhatják őket a szőrükön, a galambok ürülékében is megtalálhatók.
Közös családi körömvágó készlet, a beteg köröm után elmaradt vágóeszköz-fertőtlenítés, szauna, szolárium, uszoda, közösségi tusoló papucs
nélküli látogatása, elnagyolt törölközések, műfogsor, műköröm, tartós gumikesztyű-használat,
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óvatlan manikűrözés, gyermekvárás, borotválkozás, általános legyengülés, lábadozás, oxigénhiány tüdőbetegségekben, extrém vagy kiegyensúlyozatlan diéta, anorexia mind-mind rizikófaktort
jelentenek.

Megjelenési formái
Legkellemetlenebb a végbéltáji kínzó viszketés,
amely gyakran antibiotikus kezelést követően lép
fel.
Lábakon a nevének megfelelően látható a mokaszin-mikózis, törzsön szép kokárda alakú, vagy
kígyózó formában fellépő barnásvörös foltok lehetnek a testen.
Ujjközökben, kézen és lábon fájdalmas, vörös
berepedezéseket láthatunk, amelyeket hólyagos
talpi bőrgyulladás kísérhet. Néha a talpon kifejezett szarutermelés-fokozódást hoznak létre, de
enyhébb formában kézfejeken is megjelenhetnek.
A hajlatokban, emlők alatt vörös, barnás, néha
gennyes gyulladás teheti kellemetlenné a ruha viselését. Az elhízás miatti alhasi redők viszkető tüneteiért is a gombák a leginkább felelősek.
A háton észlelhetők elsősorban a napgomba kígyózó, térképszerű mintát adó fertőzései.
A hajszálaknál a tőhöz közeli, foltokban fellépő
töredezettség keltheti fel a gyanút, ritka, nálunk
már nem látott súlyos formája a fejkosz (favus),
korpázó hámlást is okozhatnak, szakállmérgezés
esetén a borotvapengével lehet szétvinni a fertőzést. Enyhébb formában csak egyszerű szőrtüszőgyulladás zajlik le.
Körömfertőzés esetén lehet felületes érintettség
sárgás, fekete, barna, fehér, zöldes elszíneződéssel, ritkábban a teljes körömlemez felrostozódik,
több milliméternyire megvastagodhat. Gyakrabban észleljük a körömágyak gyulladását, amelyet
leginkább sarjadzó gombák okoznak.
A nyálkahártyán látható a fehér szájpenész,
leginkább újszülötteken, vagy asztmások által
használt, inhalatív kortikoszteroidok nem kellő
kiöblítése után.
A szájzugokban észlelhetünk típusos berepedezést, esetleg az ajak érintettségével.

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek

Szövődmények
Ekcéma jelentkezhet, amelyet később nyirokér- és
nyirokcsomó-gyulladás kísér, de a bőrgennyedéssel, baktériumokkal kevert fertőzés sem ritka,
elősegítheti orbánc kialakulását, majd a krónikus
nyirokpangást, amelynek következménye az elefántláb és fekélyek (talpi és lábszár) kialakulása.
A gyulladás révén ez tovább ronthat a szénhidrát-háztartáson.

Otthoni kezelési és
megelőzési lehetőségek
Rendszeres fertőtlenítés, borotvacsere, fogkefecsere, fogprotézis fertőtlenítése, rendszeres, de
óvatos láb- és körömápolás, valamint az ehhez
szükséges eszközeink tisztán tartása. Helyi fertőtlenítőszereink közül az egyik legismertebb a Betadine (jód) oldat és az alkohol.
Fontos a kényelmes, váltott lábbeli – puhítókrém, pamutzokni, pamut alsónemű, betét, ortopéd cipő viselése. Cipőfertőtlenítés esetleg megpróbálható.
Célszerű a különböző melegítő eszközök elkerülése. Természetesen alapvető a mindenhol
hangsúlyozott fogyás.

Alsó végtagi érintettség esetén keringésjavító
gyógyszerek megpróbálhatók, ilyen például a Venoruton, Detralex.
Külső kompressziós kezelés, azaz fásli vagy gumiharisnya viselése szintén segíthet a mikrokeringésen.

Mit várhatunk?
Lassú javulást…
Ne hagyjuk abba a kezelést, ha már kevés tünet van.
Kicsit „utókezeljük” magunkat a tünetmentesedéskor.
Sohase felejtsük el azonban a már jól ismert
aranyigazságot: legegyszerűbb kis erőráfordítással megelőzni a bajt!
Dr. Kővágó Levente

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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Az alábbi gyógyszerek általában patikában, de némelyek drogériában is kaphatók: Terbisil krém,
Lamisil gél/krém/oldat, Canesten (Plus) vagy
Candibene, Lomexin krém, Digifungin, Lubex,
Mycosid, Nizoral sampon, kénes samponok, Chinofungin spray, Batrafen hintőpor, Glycerinum
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Gombaellenes hintőporokat is lehet kapni.
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http://www.diabetes.hu/oktatas
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A külső hallójáratban, nemi szerveken kínzó
viszketés, váladékozás okozói is lehetnek gombák.
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A cukorbetegség késői szövődménye

Neuropátia

A cukorbetegség hazánkban napjainkban népbetegségnek számít, mivel közel 800 000-re emelkedett a
regisztrált cukorbetegek száma. A cukorbetegség késői szövődményei közül kiemelkedik a szemészeti,
a vese- és az idegrost-károsodás, azaz a neuropátia jelentősége. Az idegrost-károsodás minden harmadik cukorbeteg életét megkeseríti, az előző adatok alapján csak Magyarországon 300 000 beteget érint.
Azonban a neuropátia oki tényezőjeként nemcsak a cukorbetegség, hanem számos más betegségcsoport is megjelölhető: pajzsmirigybetegség, alkoholizmus, idült májbetegség, fertőző és autoimmun betegségek, így az érintett betegek száma rendkívül magas.

A

cukorbetegség okozta idegrost-károsodás
három fő formáját különíthetjük el: az autonóm
idegrendszeri károsodást, a szenzoros károsodást
és a fájdalmas neuropátiát.
A szervezetünket felépítő valamennyi szervünk
az akaratunktól függetlenül működő vegetatív
idegrendszer szabályozása alatt áll. Amennyiben
a szabályozás károsodik, a célszerv működése is
károsodik, ezt nevezzük autonóm neuropátiának.
A nyelőcső működészavara következtében nyelési
nehezítettség jelentkezik, a gyomor érintettsége
esetén a gyomor működése lelassul, megváltozik
a táplálék, a gyógyszerek felszívódása, a nagy, lus-
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Magas polifenol tartalma révén
elsősorban II. típusú diabétesz,
cukorbetegségre való hajlam
esetén ajánlható a megfelelő
diéta
kiegészítéseként
az
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egyensúlyi állapot támogatására.
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A népszerű CUKOR - KONTROLL kapszulás kiszerelés mellett most már
FILTERES változat is kapható!

A készítmények együtt is használhatóak.

OÉTI: 1773/2007

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

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

KErEssE a gyógyszErtáraKBan,
gyógynöVényBoLtoKBan, DrogérIáKBan.
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ta epehólyag kialakulása kedvez az epekövesség
megjelenésének, az éjszakai hasmenés típusos jele
a gyomor-bélrendszert érintő idegi károsodásnak. A húgyhólyag ürülési zavara kedvez a fertőzések kialakulásának, nőknél a hüvely szárazsága,
férfiaknál a merevedési zavar a nemi élet gyötrelmeit okozza.
Az életkilátásokat legjobban a szív- és érrendszert érintő neuropátia befolyásolja. Szív- és érrendszeri autonóm neuropátia fennállása esetén
a halálozás ötszörösére emelkedik, mivel nő a
szívritmuszavarok, a fájdalmatlan szívinfarktus
és a hirtelen szívleállás kockázata. A verejtékmirigyek beidegzési zavarának leggyakoribb tünete
– a száraz végtagok mellett – a főleg étkezéskor a
törzsön jelentkező verejtékezés. A száraz végtagok
berepednek, így megnyílik az út a baktériumok,
gombák bejutásához a mély szövetek felé. A patikai forgalomban lévő, a talpi régióra ragasztható Neuroteszt színelváltozását követve a betegek
önmaguk is kaphatnak információt az autonóm
idegi károsodás súlyosságáról.
Már Leonardo da Vinci is leírta, hogy a láb a
legjobb mérnöki megoldás a világon. A szenzoros idegi károsodás következtében megváltozik a
tapintás-, vibráció-, hő- és fájdalomérzet a végtagjainkban. A talpon normális esetben egyenletesen megoszló nyomóerő megváltozik, a talp
egyes pontjaira fokozott terhelés vetül, aminek
következtében bőrkeményedés, ennek berepedése esetén felületes, majd nehezen gyógyuló, az
esetek többségében fájdalmatlan, mély fekély alakulhat ki. A folyamat előrehaladásával az izomzat,
a csontok és az ízületek is károsodnak, a csonkoló műtét elkerülhetetlenné válik. Csak Magyarországon évente 5000 nem traumás eredetű lábamputációt végeznek, amelyeknek több mint fele
megelőzhető lehetne!
A fájdalmas diabéteszes neuropátia betegeink
20 százalékában mutatható ki. Jellemzően a fáj-

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
ket, talpunkat kezelőorvosainknak. Évente egy alkalommal kalibrált hangvillával, monofillamenttel
vizsgálva a bőrfelszínt fájdalommentesen felmérhető a környéki idegrostok esetleges károsodása.
Idegrost-károsodás fennállása, illetve következményes szervi károsodás észlelése esetén azonnal
forduljon kezelőorvosához! A kezelés első lépése a
kiváltó tényező mérséklése, azaz a vércukorértékek
normalizálása. Második lépés az ismert kockázati
tényezők kiküszöbölése, például: dohányzás, magas
vérnyomás, zsíranyagcsere-eltérések. Az oki kezelés részeként zsírban oldódó B-vitaminkomplexek
adása mellett javítható a sejteken belüli cukorlebontás üteme, gátolható a kóros anyagcsere-végtermékek kialakulása, összességében javítható az
idegsejtek működése. Az antioxidáns hatású alfaliponsav napi egyszeri alkalmazása mellett tovább
javítható az idegsejtek regenerációja és ezáltal
funkciója. Saját munkánk alapján a zsírban oldódó
B-vitaminkomplex, illetve az alfaliponsav együttes
alkalmazása során az idegrostok károsodása nemcsak lassítható, hanem visszafordítható. A fájdalomcsillapítás során is elengedhetetlenül fontos az
oki kezelés elindítása, de a neuropátiás eredetű fájdalom gyors csökkentésében az antidepresszánsok
és az antiepileptikumok kapnak főszerepet.
Dr. Hermányi Zsolt
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dalom nyugalmi helyzetben, főleg az éjszakai
órákban jelentkezik. A beteg felébred, nem tudja
kialudni magát, teljesítőképessége csökken, depresszió, szorongás jelentkezik az idült hasogató
fájdalomtól. A fájdalom okának tisztázását követően a fájdalomcsillapítás elsődleges feladat.
Mit tehet a beteg az idegrost-károsodás elkerülése érdekében? Első és legfontosabb feladat a
megelőzés. Napi rendszerességgel mosdás közben
fokozott figyelemmel tisztítsuk meg lábfejünket,
talpunkat, lábujjaink közét. Ülő testhelyzetben a
földre helyezett piperetükör segítségével saját talpunk önvizsgálatát végezhetjük el. Bőrkeményedés észlelése esetén habkövet használva ledörzsölhető a felszaporodott szaruréteg. Éles eszközt,
ollót soha ne használjunk, mert a mély szövetek
sérülését okozva elősegítjük a kórokozók mélybe
jutását. Bőrpuhító kenőcs alkalmazása előnyös lehet a bőrkeményedések kezelése során. A megfelelő vastagságú és puha zokni viselete, az orrában
bő cipő, amelyben a sarok nem csúszkálhat, illetve
a lúdtalpbetét rendszeres viselete elősegíti a láb
védelmét a nyíróerőkkel szemben. A naponta több
alkalommal ismételhető lábfejtorna nemcsak a vénás keringést frissíti, de megelőzi az idegrost-károsodás kialakulását is. Évente egy alkalommal
tünetmentes esetben is mutassuk meg lábfejün-
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Ezren ünnepelték a Bátor Tábor 10. születésnapját
Az idei év különleges a Bátor Tábor számára. Idén 10 éves a daganatos, cukorbeteg,
hemofíliás és krónikus ízületi gyulladással kezelt gyerekeknek és családjaiknak
ingyenes élményterápiás táborokat szervező alapítvány. Az eddig eltelt évek alatt
több mint 3000 táborozót fogadtak. Ennek alkalmából Családi Napot szerveztek
Hatvanban, ahol 1000-nél is többen ünnepeltek együtt.

A

rendezvényre meghívást kapott az ös�szes eddigi táborozó, családjaik, a táboroztató
önkéntesek, azok a támogatók, akik mindezt
lehetővé tették, és az alapítvány két nagykövete: Rúzsa Magdi és Erős Antónia. A kis
betegek számtalan vidám játékban vehettek
részt, táncolhattak, üzenetet hagyhattak az
üzenő-házban, kipróbálhatták a Közép-Európában egyedülálló, terápiás célú magas-kötélpályát. A táborvezetők platánfát ültettek a jeles alkalomból. A napot színesítette a Strokes
együttes előadása, a Babtársulat és a gólyalábasok műsora. A sok program mellett leginkább talán mégis a viszontlátás öröme töltötte
el a szívünket.
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A Bátor Tábor története 2001-ben, 70 daganatos gyermek táborozásával kezdődött, lelkes
szakemberek összefogásának köszönhetően. Már
az ekkor szervezett két turnus is fantasztikus hatással volt a táborozó gyerekekre. Ez a siker motiválta az alapító szakembereket arra, hogy a programot egyre több gyermek bevonásával tovább
fejlesszék. Ennek köszönhetően mára évente 11
turnusban 650 táborozó érkezik a Bátor Táborba.
Ahogy az egyik diabéteszes táborozó megfogalmazta: Itt 1 hétig nem cukorbeteg, hanem egy
bátorságát és tudását bizonyítható gyerek lehetek.
A Bátor Tábor napjainkban Magyarország
egyik modellértékű intézménye, mely tábori
gyógykezelést valósít meg a legnagyobb biztonságban, szinte láthatatlan egészségügyi felügyelet
mellett – mondja dr. Kardos Mária mohácsi főorvos, az alapítvány egyik önkéntes segítője. A
Bátor Tábor minden hazai onkológiai és számos
más gyermekgyógyászati központtal kapcsolatban
áll. Ez garantálja, hogy a kiválasztást olyan szakemberek végzik, akik a gyermeket, családjukat és
problémáikat a legjobban ismerik.
A Bátor Táborban a programok segítői mind
önkéntesek, évente 450-en vesznek részt az élményterápia megvalósításában. 2011 nem csupán
a kerek születésnap miatt különleges a Bátor Tábor számára, hanem azért is, mert ezt az évet az
Európai Bizottság az Önkéntesség Európai Évének nyilvánította. Az alapítvány az eddigi támo-

gatások mellett önkéntesei munkáját is szeretné
megköszönni.
A Hatvanban található állandó táborhely újjáépítése állami támogatás nélkül valósult meg. Az
egykori alkotótábort mára teljesen átalakították,
így az mindenben a beteg gyerekek speciális igényeit szolgálja, egy igazi csodavilág.
„Örömmel gondolunk a Bátor Tábor mögött
álló 10 év minden percére. Eddigi eredményeinkre építve célul tűztük ki, hogy táborozóink
létszámát megduplázzuk. Az előttünk álló tíz évben összesen legalább további 6000 gyereket szeretnénk fogadni. Ehhez széles körű társadalmi
összefogásra van szükség! Reméljük, hogy minél

többen csatlakoznak küldetésünkhöz kisebb-nagyobb támogatással, SZJA 1%-uk felajánlással, önkéntes munkával vagy a Facebook csapatunkhoz
való csatlakozással” – nyilatkozta Molnár Attila, a
Bátor Tábor ügyvezetője.

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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Istenem, adj erőt!
Bíró Antalné, Magdi idén tavasszal kapta meg az 50 évnyi diabéteszért járó
Joslin-érmet. Gyermekkoráról előző számunkban mesélt Önöknek. Most a párra
találásának, gyermeke születésének történetét ismerhetik meg.

T

izenhat éves vagyok. Elmegyünk hétvégén
moziba a lányokkal. A mozi előtt néhány fiú beszélget. Az egyik igencsak tetszik, ő is nézeget.
Odajön, és megkérdezi, nem jöhetnének-e velünk. Így kezdődött az első szerelem.
Korábban a barátnőmmel együtt jelentkeztem
a Tejporgyárba, akkor a barátnőmet vették fel.
Ő most beteg, előre láthatólag sokáig az lesz, így,
mivel engem már ismertek, nekem szóltak először, fel tudnak venni. Az irodában mindenféle
lóti-futi munkát kell végeznem, és a megrendelt
tejport postázni. Van munkahelyem! Néhány nap
múlva mindenkit és mindent megismertem, jól
érzem magam.
Szombatonként bál van a művelődési házban.
Anyu mindig szid, de én már nem vagyok irányítható, élni akarom a saját életem, megyek táncolni a szerelmemmel. Aztán egyszer, a 18. hónap
után a barátnőm valakitől hallotta, hogy a barátom anyukája nagyon nem örül, hogy egyetlen
fiacskája cukorbeteg lánynak udvarol. A barátnőm megkérdezte tőle, igaz ez? A barátom an�nyit mondott, egyelőre nincs semmi, ami miatt
elhagyna, de nincs a céljai között a messze jövőben, hogy egy cukorbeteg nővel élje le az életét. Egy átsírt éjszaka után, a következő találkozásunkkor annyit mondtam a barátomnak, hogy ne
kérdezzen semmit, de ne is jöjjön többet. Nagyon
szenvedtem, anyu ezt még fokozta azzal, hogy én
megmondtam előre, de te sose hallgatsz rám…
Hónapokkal később tudtam meg, hogy a fiú öngyilkosságot kísérelt meg.
Beiratkoztam a gimnáziumba, elkezdtem tanulni. A tizennyolcadik évemben találkoztam a
második és még nagyobb szerelemmel, de ez sem
zárult szerencsésen. A „leendő” párom félt attól, hogy nem tud kitartani egy beteg nő mellett,
hogy nem lesz egészséges a gyermekünk. Ennek
a szerelemnek a végén én akartam öngyilkos lenni, de megmentettek.
Hosszú ideig tartó begubózás után végre elmentem szórakozni néhány lánnyal. Megszólalt
a zene, összenéztünk a másik asztalnál ülő egyik
fiúval. Minden megszűnt körülöttünk. Gyönyörű éjszaka volt. Bíró Antal vagyok, mondja a fiú,
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mondanám én is a nevem, mire a szavamba vág:
tudom ki vagy, régóta ismerlek. Honnan? Nyomoztam utánad. Mikor hazakísér, elmondja, hogy
már régóta figyel, és egyetlen célja, hogy az övé
legyek. Magamba csak ennyit gondoltam – mit
tudsz te én rólam? Néhány nap múlva kiderül,
hogy majdnem mindent. Két hét alatt háromszor
találkozunk, s a második hét végén megkéri a
kezem. Gondold át, én cukorbeteg vagyok! A válasza fantasztikus volt: ma te, lehet, holnap én.
Már a cukorbetegségről is sok mindent tudok.
Szombaton úgy készülj, hogy a szüleidtől megkérem a kezed, és a következő szombaton megyünk
gyűrűt venni. Jó, mosolyogtam a kapunál, és egy
szavát sem hittem. Ilyen nincs! Ilyen nem lehet!
1975. november 2-án megismerkedtünk, 15én gyűrűt vettünk, december 20-án volt az esküvőnk. Ezt az iramot a párom diktálta, én igazából
magamhoz sem tértem. A szülei kedvesen fogadtak, én zavartan megszólaltam: tetszenek tudni, hogy… – akartam valamit mondani, de nem
hagyták. – Igen, tudjuk, hogy cukorbeteg vagy.
De mi a garancia, hogy holnap nem rólunk derül
ez ki? Senki nem ismeri a sorsát előre!
Biztosan csak álmodom, és fel fogok ébredni!
Volt még néhány hétvége a kitűzött esküvőig,
mindenki lázasan készült, csak én nem értettem
mi történik. Sodródtam, és egyre jobban megszerettem ezt az embert. Inzulinadáskor egyik alkalommal anyu megkérdezte a kedvesemet, mi lenne, ha neked kellene beadni az inzulint? Kivette
a fecskendőt a kezemből, és beadta nekem az inzulint. Nem volt rutinos szúrás, de anyu előtt jól
vizsgázott.

A

ztán jöttek a hétköznapok. Mindketten
mentünk dolgozni, reggel és késő éjszaka találkoztunk. Mostanában reggel mindig hányingerem van! Biztos nem jó a cukrom, gondoltam, és
elmentem orvoshoz.
Április elején a nőgyógyászati vizsgálat szerint
is terhes vagyok. – Azonnal állítsák be a belgyógyászaton a vércukrát, mert a babának inkább az
alacsony értékek a megfelelőek! Átmegyek a bel-

nem hallottam, mert minden zajt kizártam, csak
a baba hangját vártam. Nem sír! Miért nem sír?
Kapkodnak körülöttem, nem értem, mi történik.
Végre meghallottam a hangját. Nagyon gyengén,
nyöszörögve. Odatették a hasamra, édes picikém,
nagy fekete haja van. Aztán gyorsan elvitték egy
inkubátorba. A szülés ideje alatt a gyermek vércukra nagyon alacsony volt, amit korrigáltak,
cukros infúzióval. A gyerek nem beteg, csak a
méhen belüli táplálkozás során több inzulin szívódott fel nála, ezért alacsony a vércukra.
Már elmúltunk egyhetesek én naponta többször átszököm a gyermekklinikára. Az orvosok
azt mondják, hogy nagyon magas a vércukrom,
ezért nem szabad mászkálnom, bármikor rosszul
lehetek, de én csak úgy nyugszom meg, ha látom.
Reggel korán, ahogy kezdődik a műszak, hívom
a gyermekklinikát, szokás szerint bemutatkozom
és kérdezem, hogy van a fiacskám? Egy nővérke
veszi fel a telefont és mondja, hogy tessék most
már megnyugodni, túl van az életveszélyen! –
Mi történt? – kiálltok fel kétségbeesve. Elejtem
a telefont, és pánikba esve zokogok. Próbálom
magam összeszedni, hogy átmenjek a gyermekklinikára, mikor megszólal a telefon. Meghallom
a doktor hangját, aki nagyon nyugodtan mondja:
bocsánatot kérek a kolléganő nevében. Antika jól
van, nincs semmi baja. Egy másik babát, akit szintén Bírónak hívnak, az éjszaka hozott a mentő,
otthon született, valóban életveszélyes állapotban
került hozzánk. Tessék átjönni, és a babával maradni, ameddig csak akar.

ezdődnek a fájások. Segítsen valaki, kiáltok fel. Rám se hederít senki. Nagyon fáj. Biztos,
hogy ennyire kell fájni, kérdezem magamban.
Néhányszor megnéz egy bába. Fáradt vagyok nagyon, és szomjas. Inni nem szabad. Jó négy óra
múlva kerülök a szülőszobára. 13.15-kor vége lett
a szülésnek, mindvégig többször mérték a vércukrom, vérnyomásom.
Amikor megszületett a fiam, minden fizikai fájdalom megszűnt, de abban a pillanatban semmit

Holnap végre hazamehetünk! Végre karjaimba vehetem Antikát! Éjszaka álmatlanul forgolódom, nagyon készülök a holnapi találkozóra az
én drága kicsi fiammal. Bíznom kell abban, hogy
most már biztosan nem lesz semmi baj. Imádkozom. Istenem, ha ennyit adtál nekem, kérlek, segíts, most már sokkal többet szeretnék kérni. Adj
nekem erőt, és állapotom hagyd meg így, hogy
tudjam felnevelni a fiamat!
Bíró Antalné

K

Diabetes • 2011/3

gyógyászatra. Az ott lévő orvos rám néz: hogy
a fenébe állítsam én be magának, mikor mindig
ingadozó volt. Tudja maga, mit vállalt?
Igen, tudtam, csak azt nem, hogy ennyire fogok félni. Este Antinak mondom el először. Megrémül, de kis idő múlva megsimogatja a hasam:
itt nő az én fiam! Aztán kimegyünk a konyhába,
ahol anyu a vacsorát készíti, mondani szeretnénk
valamit… Az első rémület az anyu arcán is ott
van. Istenem! Unokám lesz! Mit főzzek? Mit ennél, Magdi? Spenótot. Anyu lázasan nekiáll spenótot főzni az unokájának.
Ha ismerősökkel találkozom, sokan tapintatlanul teszik fel a kérdést: – Mi lesz, ha nem sikerül,
vagy siket lesz a gyerek? Vagy hiányzik egy keze?
Nem félsz? Minden esetben azt válaszolom: nem!
Pedig nagyon félek, de ezt még magamnak sem
merem bevallani.
A klinikán van a veszélyeztetett kismamák részére felszerelt osztály. A következő másfél hónap úgy
telik el, hogy egy hét kórházban, egy hét otthon.
Este a nővérke hozza a táblát az éjjeliszekrényemre: nem reggelizhet! Szóban is elmondja, hogy
amíg a vért nem veszik le, nem ehetek. Hajnalba
arra ébredek, hogy folyik a víz rólam és remegek.
Leesett a vércukrom. Ha nem eszem valami szénhidrátot, elveszítem az eszméletem, és mi lesz a
babával? Kotorászom az éjjeliszekrényemben, már
alig látok. A mellettem fekvő, szintén cukros kismama egy darab kenyeret tör, és rám kiált, egyed
gyorsan! Eszem a kenyeret, kinyílik az ajtó, bejön
egy hatalmas darab nővér, és ordít velem, miközben az öklét a fejemhez ütögeti. Mondtuk, hogy
nem reggelizhet! Maga elfoglal egy ágyat más elől,
akinek szüksége lenne rá. Minek jön az ilyen ide,
ha nem együttműködő! Mondanám én a választ,
de már nem tudom, elsötétedik előttem minden.
Mire felébredek, valaki injekciót nyom a vénámba.
A reggeli éhgyomri vérvételt nem tudták levenni,
jött a vizit, és én közöltem, hazamegyek.
A terhességem 34. hetében úgy döntöttek az
orvosaim, menjek vissza a klinikára. Vittem a papírjaimat, hogy nem hanyagoltam el sem magam,
sem a babát.

25

2-es típusú cukorbetegség a mozgásterapeuta szemével

Mozgás!

A 2-es típusú diabétesz jelenti az összes cukorbetegség 80–90 százalékát. Általánosságban elmondható, hogy diabéteszben a vezető szerep a csökkent inzulinérzékenységé, amit a mozgásszegény életmód
és az ehhez képest fokozott kalóriabevitel okoz. Az alap kezelési intézkedések, amelyekkel javítható az
inzulinrezisztencia, mindenekelőtt a fokozott fizikai aktivitás, túlsúly esetén a fogyás, a helyes táplálkozás és a dohányzás elhagyása.
A lelkiismeretes doktor kezdetben megpróbálja javasolni az életmódváltást. „Kevesebbet tessék enni”
vagy „kérem, mozogjon többet, naponta legalább 30 percet” tanácsokkal is ellátja betegét. De attól,
hogy egy süteménnyel kevesebb szerepel majd az étkezési repertoárban, sajnos nem várható igazi
eredmény. Ha ezek az életmódváltással kapcsolatos intézkedések nem elegendők, számos különböző
gyógyszer létezik tabletta formájában, és természetesen végső esetben rendelkezésre áll az inzulin is.

A

rendszeres testmozgás pozitív hatással van
mind az inzulinérzékenységre, mind az egyéb
kockázati tényezőkre a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében, például a vérzsírokra (koleszterin, triglicerid) és a vérnyomásra. Ez azért nagy
jelentőségű, mert a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata három-négyszer
nagyobb cukorbetegség esetén.
Az utóbbi években a 2-es típusú diabéteszt egyre gyakrabban diagnosztizálják gyerekeknél is, hiszen ők is alig mozognak és rosszul táplálkoznak.
A 2-es típusú diabéteszesek száma rohamosan
növekszik, elsősorban olyan nyugati táplálkozásra és életmódra áttérő országokban, mint India, a
Közel-Kelet, Kína és Latin-Amerika, de járványszerűen terjed az USA-ban és Európában is.
Mit tehetünk tehát azért, hogy amíg még lehet,
megelőzzük, elkerüljük a betegség kialakulását,

vagy annak súlyosbodását? Először is összefogásra
van szükség, az orvos, a beteg és az életmód-, illetve mozgásterapeuta részéről, akik együtt tehetnek
sokat a siker érdekében! Az első lépések mindig a
szakorvosi rendelőben történnek. Mind a diabetológus, mind pedig a kardiológus szakorvos kivizsgálja a beteget, mert csak pontos diagnózis után
kezdhető el a hatékony és sok esetben komplex
terápia, amelynek hangsúlyos része kell legyen a
rendszeres testmozgás beépítése a napirendbe.
Az edzések idejét, sűrűségét és intenzitását a
diagnózis (gyógyszerek, funkcionális kapacitás
meghatározása terheléses EKG-vizsgálattal, terhelhetőség, aktuális fizikai és pszichikai állapot,
kor, nem stb.) figyelembevételével kell meghatározni, a gyakorlatokat szakmai (orvosi és terapeuta) kontrollal szabad elkezdeni és végezni. Ha
semmiféle egyéb ellenjavallat nincs, a mellékelt

Javasolt haladási tempó
B verzió
A verzió
inaktív kezdők esetén javasolt
aktív kezdők esetében javasolt,
haladási tempó
gyorsabb haladási tempó
Edzésidő
(perc)

Intenzitás
(munkapulzus)

Edzésidő
(perc)

Intenzitás
(munkapulzus)

1–3. hét

25–35

HRmax 50–55%-a

20–30

HRmax 50–55%-a

4–10. hét

35–55

HRmax 55–65%-a

30–45

HRmax 55–65%-a

11. héttől

55–65

HRmax 60–75%-a

45–55

HRmax 60–75%-a

HRmax (jelen értelmezésben maximális pulzusszám): 220−életkor (ez a legegyszerűbb és leggyorsabban kiszámítható képlet)
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• kombináljuk edzéseinket, tehát iktassunk be
időnként (10-15 perces, néhány hét elteltével akár 20 perces) változatos, több izomcsoportra kiterjedő rezisztencia (erősítő jellegű)
feladatokat is, amelyek előkészítik törzs- és
végtagizmainkat a tréningekre (ehhez kérjük a mozgásterapeuta segítségét);
• tréningjeinket egyénre szabottan, diagnózisunk figyelembevételével végezzük;
• a bemelegítés 6–8 perc legyen, alaposan mobilizáljuk izmainkat, készüljünk fel az edzésre;
• mindig levezetéssel zárjunk, amelyben nyújtást, lazítást, légzőgyakorlatokat egyaránt iktassunk be;
• a mozgásprogram a bemelegítéstől a levezetésig kb. 60 percre tervezhető, ez esetben megfelelő terhelés éri szervezetünket és
hosszabb távon kiváló hatással lesz élettani
paramétereinkre;
• addig ne vegyük le az órát, és végezzük el a
záró vérnyomásmérést, amíg pulzusunk 100
ütés/perc alá nem kerül (ez kb. 85–90 ütés/
perc a szívre ható gyógyszert szedők esetében);
• az inzulinnal kezelt betegek nagyobb fegyelemmel kezeljék a napi adagolást, kalkulálják be az edzés várható kalória-felhasználását is (néhány esetben az órákba beépített
programok ezt is tudják);
• a tréninget megfelelő kényelmes, laza öltözetben végezzük;
• mindig gondoskodjunk a folyadékpótlásáról, ha lehet, vizet fogyasszunk az edzések
alatt és után;
• figyeljük a szervezetünk felől érkező jelzéseket (gyorsabb fáradás, kipirulás, hirtelen
pulzus- vagy vérnyomás-ingadozás), és ha
szükséges, nyugodtan csökkentsük a tempót;
• a bemelegítés végére érjük el a célpulzus
alsó határértékét, és a levezetés végére kerüljünk 100 ütés/perc alá!
Reméljük, ezzel a kis összefoglalóval kedvet csináltunk Önöknek is az edzések elkezdéséhez és
folyamatos végzéséhez! Mindehhez bátran kérjék a szakemberek véleményét, segítségét. Rengeteget javulhat életminőségük, kedvük, és nem
utolsósorban azok a paraméterek, amelyek megvédik Önöket a hirtelen állapotromlástól, vagy
épp a súlyosabb szövődményektől, kellemetlen
tünetektől! Végül kérem, engedjék meg, hogy az
USA-ban is olyan sokat emlegetett, igen hasznos
szlogennel fejezzem be mondanivalómat:
„Mozgást receptre mindenkinek!”
G. Noé Judit
Dr. Dósa Andrea
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táblázat nyújthat némi segítséget az edzések elkezdéséhez és folyamatos fenntartásához. Természetesen egészen másként kell kezelni azt az esetet, amikor már felírta az orvos a gyógyszer(eke)t,
vagy esetleg már az inzulin is megjelenik, ekkor
óvatosabban, körültekintőbben határozzuk meg
az edzések ütemezését.
Az edzés közben javasolt pulzusszám:
• alsó határértéke inaktív kezdők esetében:
HRmax×0,5;
• felső határértéke inaktív kezdők esetében:
HRmax×0,65;
• alsó határértéke aktív (korábbi sportalapokkal rendelkezőknél) kezdők esetében:
HRmax×0,65;
• felső határértéke aktív (korábbi sportalapokkal rendelkezőknél) kezdők esetében:
HRmax×0,75.
Egy konkrét példán keresztül: 2-es típusúnak
diagnosztizált, 45 éves túlsúlyos cukorbeteg (BMI
28–30), még nem szed gyógyszert és korábban
(ezt megelőzően 3 évvel, heti 3 alkalommal 50
percet) sportolt, döntően aerob mozgásokat végzett (úszás, kerékpár, séta). Ellenjavallat nem ismert.
A pontos diagnózis után javasolt pulzustartományok:
• Maximális (HRmax) pulzus: 220−45=175
ütés/perc
• Intenzitás: alsó érték (pl.: futópadon gyaloglás, kerékpározás, elliptikus tréner esetén)
175×0,65=113, felső érték 175×0,75=131
• A célpulzus tartománya tehát: 113−131/
perc.
Természetesen célszerű jó minőségű, megbízható pulzusmérő órát használni az edzésekhez,
így teljesen pontos képet kaphatunk saját, aznapi terhelhetőségünkről, hiszen a napszak, az időjárás, az aktuális fizikai-pszichikai állapotunk is
felülírhatja edzésterveinket. A jobb típusok már
meg is tervezik nekünk tréningjeinket (pl. POLAR Fitness, RS, b. széria, de természetesen egy
olcsóbb pulzusmérő óra is hasznos segítség).
Nagyon lényeges a szakorvosi, illetve megfelelő
terapeuta irányítása, kontrollja edzéseink felett.
Osszuk meg velük tapasztalatainkat, benyomásainkat, esetleg kérdéseinket, a bizalomteljes légkör
és az összefogás eredményesebb munkához vezet!
Néhány jó tanács azoknak, akik edzéseket végeznének vagy végeznek:
• az edzés induljon és záródjon vérnyomás- és
pulzuskontrollal;
• határozzuk meg a célt, amelyet aznap szeretnénk (érzéseink szerint képesek vagyunk)
megvalósítani, időben, intenzitásban, terjedelemben;
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Ryan megtornáztatna, de előbb sétáljunk
A második Civil Fórumon egy fiatalember, Ryan Phillips megtornáztatta a
résztvevőket, ámbár sokan visszafogottan mozogtak, hiszen nem sportruhában
érkeztek a találkozóra. A hétköznapokban viszont érdemes tréningruhába öltözni,
és mozgás, mozgás! Ennek fontosságáról beszélt a Magyarországon élő angol
fitnesztanár lapunk olvasóinak.
– Cukorbetegeknek különösen fontos, hogy leadjanak
súlyukból. Ugyanakkor a már eleve túlsúlyos embereknek néha a minimális mozgás is megterhelő, nemhogy
egy komoly edzés.
– Valóban, már néhány pluszkilóval is az emberek nehezen veszik rá magukat egy edzésprogramra. Ennek legtöbbször a fáradtság, a
lustaság és az ebből adódó energiahiány az oka.
Első lépésben tisztázzák magukban, mit és mikor szeretnének elérni: „20 kilót akarok leadni
augusztus elsejéig, mert akkor majd újra csinos
ruhákat hordhatok, fittebbnek, boldogabbnak és
magabiztosabbnak érzem magam”. Ezzel máris
megadták maguknak a kezdő lökést ahhoz, hogy
rossz étkezési és életmódbeli szokásaikat jobbakkal váltsák fel. A következő lépésben kezdjenek
napról napra többet mozogni, ugyanis nem kell
rögtön edzőtermi bérletet vásárolni! Kezdetben
már az is segít, ha a lift helyett a lépcsőt választjuk, a munkahelyünktől távolabb parkolunk, egy
megállóval előbb szállunk le a buszról. Ezeknek
az egyszerű gyakorlatoknak tovább fokozhatjuk a
hatékonyságát, ha két buszmegállónyi távolságot
sétálunk, és igyekszünk azt is egyre gyorsabban

megtenni. Úgy négy hét múltán készen fogunk
állni arra, hogy belekezdjünk egy kidolgozott
edzésprogramba. Akár úgy, hogy beiratkozunk
egy edzőterembe és személyi edzőt fogadunk,
akár úgy, hogy csatlakozunk egy olyan csoporthoz, mint amilyen az általam vezetett Boot Camp
fitneszprogram, ami szabadtéren végzett edzéseket jelent.
– Valóban annyira fontos a „zsírégetés”?
– Az egészségünk szempontjából – különösen
a túlsúlyos embereknél – a zsírégetés jelentősége
abban van, hogy ezáltal csökkenthető a szív- és
érrendszeri megbetegedések kockázata, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és egy sor további krónikus megbetegedés kialakulásának a veszélye. Ha egy cukorbeteg fogyni tud, kevesebb
gyógyszerrel, inzulinnal is jobbak lesznek a vércukorértékei.
A zsírégetéssel javíthatunk megjelenésünkön
is, ami magabiztosságot nyújt. A testzsír csökkentése hozzájárul egyes hormonok szintjének
normalizáláshoz is. Ugyanakkor csupán az, hogy
csökkentsük a mérlegen mért súlyunkat – például egy nagyon szigorú diétát követően –, nem

Szeretnénk hivatalosan is bemutatni a brit fitnesz-szakértőt, Ryan
Phillipset, aki nyáron megújuló honlapunk új szakértői csapatának tagja, és fitnesz-testmozgás témában segít majd minket tudásával. A Diabeteshez csatlakozása alkalmából egyedülálló lehetőséget kínál most minden olvasónknak: 2 teljesen ingyenes Boot Camp alkalmat.
A Boot Camp (szabadtéri csoportos sportfoglalkozás) programot kifejezetten a fogyni vágyó emberek számára fejlesztette, akik szeretnének
zsírt égetni hasról, combról, karról stb., valamint általános kondíciójukat javítani, csökkenteni a vércukorszintjüket és megnövelni inzulinérzékenységüket. A diabetes.hu szerkesztőségéből már csatlakoztak, a
rekord 5 hét alatt –5 kg.
A foglalkozások a Városligetben vannak kedden és pénteken 18.15-től. Nincs szükség nyelvtudásra, semmilyen felszerelésre, csak sportos ruházatra és egy kis ásványvízre. Jelentkezni a
http://forms.aweber.com/form/92/740343492.htm oldalon keresztül lehet.
További példák és információk Ryan Phillipsről és módszeréről:
www.personaltrainerbudapest.com
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annyira fontos, mint a testzsír csökkentése. A diétázás nemegyszer éppen az izmokat építi le, pedig nekünk az izmok megtartására, sőt növelésére kell törekednünk, máskülönben az izomzatunk
csökkenésével arányosan az anyagcsereszintünk
is csökkenni fog, aminek eredményeként testünk
– egyfajta védekezésként – a zsír megtartására
fog törekedni. Nem kell túlzottan csökkenteni
az élelmiszer-bevitelt, inkább tornagyakorlatokat
kell végeznünk. Így izmaink megőrzésével és növelésével egyidejűleg a testzsírunkból fogunk leadni kilókat.
– Hogyan növelhető állóképességünk, fittségünk?
– Ezt a heti mozgásmennyiség fokozatos növelésével érhetjük el. A már említett buszmegállós
példánál maradva: a távolságok hétről hétre való
növelésével. Fontos, figyeljünk testünk reakcióira a terhelés során, ugyanis a fejlődési képesség
egyénenként eltérő. Ezért javaslom, hogy a terhelés mértéke ne haladja meg a heti 5 százalékos
növelést. Tartsuk szem előtt ezt a mértéket mind
a távolság, mind az idő szempontjából!
– Milyen gyakran kell hetente edzeni ahhoz, hogy
egy idő után izmosodjunk?
– Kérdés, hogy mit akarunk elérni. Ha a célunk az, hogy versenyképes testépítők legyünk,
akkor hetente 5-6 alkalommal szükséges edze-

Egy példa a Boot Camp program eredményességéről:
Robert Bates 12 hónap alatt 46 kg súlyfeleslegtől
szabadult meg (127,7 kg-ról 81,5 kg-ra fogyott), a
testzsírszázaléka 44,1-ről 19,3%-ra, a derékkörfogata
pedig 136 cm-ről 94 cm-re csökkent.
nünk. Ha pedig az, hogy izmaink fejlesztésével
formásítsuk testünket, és megszabaduljunk testzsírunktól, akkor hetente 2-3 alkalom elegendő.
Madácsy Tamás

Természetes lúgos ásványvíz
az Ön otthonában is!

ph 8.0

A PannonSea lúgos ásványvíz forgalmazása egyedülálló kezdeményezés,
mely a Gyöngy Patikák törzsvásárlói részére igénybe vehető prémiumszolgáltatás.
Az ásványvizet vas-mangántalanítást követően csomagoljuk az úgynevezett
„Bag-in-Box” technológiával 5 literes egységenként.

pH: 8.0
Na+: 112 mg/l
K+: 1,4 mg/l
Ca2+: 36,6 mg/l
Mg2+: 14,6 mg/l
Klorid: 7 mg/l
Jodid: 0,059 mg/l
Szulfát: < 10 mg/l
Hidrogén-karbonát: 500 mg/l
Összes oldott ásványi
anyag mennyiség: 700 mg/l

MILYEN BETEGSÉGEKRE LEHET
TERMÉKÜNK KÜLÖNÖSEN JÓ HATÁSSAL?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyomorsavtúltengés
Reumatikus, ízületi betegségek
Köszvény
Gombás fertőzések (Candida)
Vérnyomás problémák
Allergia
Cellulitisz
Cukorbetegség
Emésztési zavarok

Kártyabirtokosainkat minden vásárlás alkalmával ajándékpontokkal
jutalmazzuk a megrendelt vízmennyiség függvényében.
A rendelés menetéről és a házhozszállítás feltételeiről érdeklődjön
a helyi tarifával hívható 06 (40) 20 08 20 (5-ös mellék) ügyfélszolgálatunkon.

www.pannonsea.hu

1 doboz PannonSea
nonSea lúgos ás
ásványvíz
án í br
bruttó
ttó 990Ft* (1l/198Ft)
5 literes kiszerelés
50 AJÁNDÉK PONT
Minden 5. doboz vásárlása után Plusz 100 AJÁNDÉK PONT
* az ár nem tartalmazza a házhozszállítás díját
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A VÍZ ÖSSZETEVŐI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fogyókúrázom

V

égre megértettem, nincs más választásom.
Nem érzem jól magam így, nehéz vagyok, mintha
folyton óriási szatyrokat cipelnék – csoda, hogy
mindig fáradt vagyok? – ráadásul szörnyen nézek
ki. Azért, mert ötven felé járok, nem kell elvesztenem női vonzerőmet..!
Meséltem múltkor, megtettem az első lépést:
visszautasítottam azt a csábító süteményt! Jó indítás volt, nem hagytam hétfőre, nem halogattam
elsejéig: MOST! Csak így lehet elkezdeni.
Vacsorakor csak csipegettem, hazafelé vettem
barna kenyeret, s míg fiaimnak a friss, szinte lebegő zsömléből készítettem a másnapi tízórait, én
kitartóan rágicsáltam a tömör, sötét szeletet. Reggel is ügyes voltam, tejet ittam, egy kicsi bögrével,
Abonettet ettem hozzá. Délelőtt tíz órakor ugyan
befaltam egy méretes doboznyit mandarinból, almából és körtéből, de ne csodálják, a szomszéd
irodába is áthallatszott a gyomrom korgása. A
gyümölcsökkel kihúztam délig, amikor főzeléket
ettem üresen. Négy után értem haza, s közöltem,
semmit nem csinálok addig, amíg nem uzsonnázhatok. Vacsorakor újra hősnek éreztem magam,
ahogy a parizert ettem a barna kenyérrel.
Nem részletezem, a lényeg: két hét alatt lement két kiló! Tökéletes siker! A napok múlásával
csökkent az éhségem, kezdtem megszokni, hogy
kevesebb is elég. A nassokat kizártam a házból,
szerencsére fiaim sem tiltakoztak, mindegyikük
szeretne vékonyodni. Ha így folytatom – kezdtem számolni lelkesen –, nyár elejére több mint
tíz kiló lemegy, s a kék ruhámat újra felvehetem.
A harmadik hét végén kicsit megcsappant a lelkesedésem, mert egy deka nem sok, annyi se ment
le rólam, de türelemre intettem magam: mindenben mértéket kell tartani, a fogyásban is, s idő kell
a szervezetemnek, mire átáll. A negyedik hét végén dührohamot kaptam, mert ez mégiscsak sok,
illetve dehogy sok, kevés, sőt semmi! Akár hiszik,
akár nem, még mindig csak az első két hétben lement két kiló mínuszt mutatta a mérleg! Engem
meg a fene esz, ahelyett, hogy én ehetnék!
Újabb két hét múlva ki akartam dobni a mérleget, és rántott húst ebédeltem sült krumplival.
Egész eddig tartottam magam a magamnak tett
ígéretemhez: semmi édesség, semmi zsíros, sok
gyümölcs, teljes őrlésű pékáruk… S most rájöttem, valamit nagyon rosszul csinálok! Ez nem fogyókúra! De akkor hogyan kell?
h.
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it is jelent kövérnek lenni? A szakirodalom túlsúlyosnak mondja azt a személyt, akinek testtömegindexe (ez az a szám, amit akkor
kapunk, ha a testsúlyt elosztjuk a testmagasság
méterben kifejezett négyzetével) 25–30 között
van. Első fokú elhízásról beszélünk, ha ez a szám
30–35 közé esik, másodfokú elhízásról, ha 35–40
közötti értéket ér el, és harmadfokú vagy súlyos
kockázatú a kövérség akkor, ha ez az érték 40 fölé
kúszik. Ezt mondják a számok.
A számokon túl azonban a kövérség sok más
nehézséggel, belgyógyászati vagy mozgásszervi tünettel, sőt igen gyakran érzelmi kísérőjelenségekkel is együtt jár. Közismert, hogy a cukorbetegség
bizonyos típusai elsősorban az elhízás következményei (a szervezet a hízás következtében inzulinrezisztenssé válik), könnyen átlátható, hogy a
túlsúly aránytalanul megterheli a vérkeringést és
a szívet, ami magas vérnyomást és egyéb szív- és
érrendszeri betegségeket okoz, illetve hogy az
ízületek is nehezen viselik a többlet-terheket és
mozgásszervi megbetegedések alakulnak ki.
A közhiedelem szerint a kövér emberek joviálisak, jókedvűek, derűsek (Falstaff) – ez azonban
jóval ritkább, mint gondolnánk. Ha kicsit közelebbről vizsgáljuk az elhízottak érzéseit, hangulatát, rádöbbenünk, hogy a kövérség ördögi kör:
azért eszünk, hogy vigasztaljuk magunkat, majd a
túlsúly további okot ad a szomorúságra, de nem
tudunk jobb módot, mint hogy az ételnél, a finom
(elsősorban édes) ízeknél keressünk menedéket. A
kövér ember lelkileg sérülékeny, de nem szeretne
annak látszani. Ezért mosolyog, bár belül olykor
nagyon keservesen érzi magát. Segítséget ritkán
kér, akkor is „csak” lefogyni szeretne – magas vérnyomása, cukorbetegsége, azaz a kövérséget kísérő betegségei miatt, a nők esztétikai szempontokat
is említenek. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa…
De tulajdonképpen hogyan is kezdődött? Mert
a kövér-állapot egy kialakult helyzet. Kezdjük az
evésnél, hiszen tudjuk, elhízni úgy lehet, hogy
többet eszünk, mint amennyi energiát felhasználunk. Az evés alapszükséglet, és mint ilyen, sok
tényező által meghatározott folyamat. Szabályozásában genetikai, biológiai, pszichológiai, környezeti és kulturális tényezők egyaránt szerepet
játszanak és ezeknek fontossága igen változó.
A táplálkozást biológiailag idegrendszeri, hormonális és metabolikus folyamatok szabályozzák,
de az evés (a kövér emberek ezt igazán jól tudják)
mint viselkedés lefolyása messze nem csak ezektől
függ. Például az, hogy egyszerre jóval többet tudunk enni, mint ami az aktuális energiaszükségletünket fedezi, valamikor a törzsfejlődés során a
túlélést biztosította. Az energiaraktárak feltöltöttségét szolgálja az is, hogy az édes, a sós, illetve

Mit jelent kövérnek lenni? Mivel jár ez? Kik hajlamosak rá?

Segítség, kövér vagyok! – I.

a zsíros ízeket részesítjük előnyben. Mára, amikor az étel – kevés ember kivételével – mindenki
számára viszonylag jól hozzáférhető, napi szinten
nem használjuk ezeket a viselkedésformákat.
Ha azonban valami kibillent fizikai vagy lelki egyensúlyunkból, azonnal visszatérnek ezek
a túlélést szolgáló stratégiák. Gondoljunk arra,
hogy kórházba, beteglátogatáskor enni- és/vagy
innivalót viszünk a betegnek, a névnapi-születésnapi ajándék is gyakran desszert vagy ital. Egy
kliensem mondta, ha konfliktus volt a családban,
édesanyja azzal fordult a vitatkozókhoz: nem lesz
semmi baj, odatettem egy kis jó húslevest…
Igen, az étel az alapszükségletek kielégítésén túl
még igen sok célt szolgál, és az evés sem csak az
élet fenntartására szolgáló viselkedés. Hogy valaki
milyen mértékben raktározza azt az energiamen�nyiséget, amit az evéssel megszerzett, genetikai
faktorok szabályozzák. „Borzasztó, én még a levegőtől is hízom”, vagy „bármit ehetek, semmi nem
fog rajtam”. És hát igen, a szomszéd nője mindig
zöldebb, azaz a saját bőrünk helyett szívesen lennénk egy vágyott másikban – a hízásra hajlamosak
a soványakat, a hízni nem tudók a gömbölyű formájúakat (igen, kedves kövérek, ezek az idomok
is lehetnek csábítók!) irigylik. Mivel a szépségipar
jelentős hatást gyakorol arra, hogy mi az ideális, a
kövérek emiatt is nagyon elveszettnek, megvetettnek, kiközösítettnek érezhetik magukat – szerencsére az utóbbi időben már teltkarcsú modellek is
szerepelnek a reklámokban.
A gének, a biológiai folyamatok, a kulturális
közeg nagy befolyással van az evésre. De ezzel
még közel sem merítettük ki az eredőket. Tudjuk
jól, a kövér gyerekek családjában az evés központi
kérdés. A testi-lelki jóllét záloga. Az étel vigasztal
és a gömbölyű formák, a háj megvéd, kipárnáz
minden sérüléssel szemben. Ez nem csak vélekedés, kutatási adatok is alátámasztják. Ha ezt a
gondolatmenetet alkalmazzuk a bevándorlók esetére, könnyű megértenünk, miért jóval gyakoribb
körükben az elhízás. Idegen emberek között, a
szülőföldtől távol, nehezen kiszámítható szociális és kulturális közegben a lelki bizonytalanság

és a létbizonytalanság valahogyan összeér, és ami
megnyugtat, az a könnyen hozzáférhető étel.
Foglaljuk hát össze: kövérnek lenni annyit jelent, hogy a testsúlyom nagyobb, vagy jóval nagyobb, mint amennyi a szervezetem optimális működéséhez szükséges. Ez együtt jár azzal, hogy egy
vagy többféle testi tünetem vagy betegségem is
kialakul, hogy gyakran érzem meg nem értettnek
magam, és a fogyásra való próbálkozásaim hullámvasútszerűen alakítják a hangulatomat. Haragszom elsősorban magamra, de a világra is, és
gyakran hibáztatom a szüleimet és a családomat.
Ha csak nem vagyok szerencsés, orvostól orvosig
vándorlok, de csak fogyásra vonatkozó tanácsokat
és megrovó pillantásokat kapok. Ettől – ha eddig
nem voltak – komoly önértékelési nehézségeim
alakulnak ki, és itt a kör bezárul. Azaz: minden
folytatódik, visszamenekülök az evéshez…
Kövérségre hajlamosít, ha kövér családba születtünk, azaz a szüleink, illetve felmenőink kövérek. Ez egyrészt genetikai, másrészt szokásbeli,
harmadrészt lélektani eredőjű.
Meghízunk akkor is, ha egy vagy több lelki
traumát nem tudunk feldolgozni, azaz a veszteségekkel kapcsolatos, vagy bizonytalanságot okozó
helyzetek által keltett érzéseinket szőnyeg alá söpörjük, vagy mert muszáj, vagy mert nincs kinek
a vállán kisírjuk magunkat, vagy kinek a karjába
kapaszkodjunk. Úgy is mondhatjuk, hogy nincsenek megfelelő problémamegoldó stratégiáink…
Nehezíti a helyzetet az, amit a kövérek diszkriminációjának neveznek (ez különösen a fejlett
nyugati országokban gyakori): a kövér embereket butábbnak, lustábbnak tartják normális súlyú
társaiknál. Emiatt nehezebben kapnak munkát,
társaik kiközösítik őket. Ennek legenyhébb megnyilvánulása, hogy az elhízást az akaratgyengeség
kifejeződésének vélik (ez az orvosi viszonyulásmódban sem ritka).
A helyzet súlyos, de nem reménytelen. A fogyás viszont akkor maradandó, ha: a helyzet reménytelen, de nem súlyos. A sorozat következő
részeiből talán kiderül, mi is értendő ezen.

Dr. Joó Mária Nóra
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A főcímben leírt mondatot ma Magyarországon több mint ötmillióan okkal-joggal
mondhatják. Aggasztó és nem kevésbé húsbavágó a kövérség kérdése, ha az
elhízottság világjelenségnek tekinthető. A WHO 1998-ban krónikus, időről időre újra
visszatérő betegségnek minősítette, tehát nem csupán – mint sokan gondolják –
esztétikai probléma.
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Konyhasarok

A

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.

z előző lapszámainkban a mediterrán étrenddel ismerkedhettek meg, majd mintaétrendet találtak. Most az étrendben szereplő ételek
közül néhánynak az elkészítését is olvashatják. E
receptek szerzője Kicsák Marian, akit a Konyhasarok háziasszonya örömmel engedett be konyhájába.

Mediterrán pizza
• 22 dkg liszt
• 1,5 dl tej
• 8 dkg csirkemellsonka
• 6 dkg paradicsompüré
• 6 dkg füstölt sajt

•
•
•
•
•
•

6 dkg trappista sajt
0,5 db tojás
3 ek. olívaolaj
8 g élesztő
4 g cukor
oregánó, só

A felmelegített tejben csipetnyi cukorral az élesztőt felfuttatjuk. A pontosan kimért lisztet kelesztőtálba tesszük. Hozzáadjuk a tojást, a tejet, pici
sót, majd összegyúrjuk. Letakarva megkelesztjük
a tésztát. A megkelt tésztát kinyújtjuk, kiolajozott
tepsibe tesszük. A paradicsompürét az oregánóval fűszerezzük és a szószt a tésztára kenjük. Ezután a tésztát a sonkaszeletekkel befedjük, és előmelegített sütőben közepes lángon 10-12 percig
sütjük. A sajtokat lereszeljük, és a félig megsült
pizzatésztára szórjuk. További 8-10 percre visszatesszük a sütőbe, hogy a sajt ráolvadjon.
E.: 442 kcal Sz.: 50 g

Spagetti tonhallal
•
•
•
•

25 dkg tonhal
25 dkg durumtészta
40 dkg paradicsom
6 dkg olívabogyó

• 4 ek. olívaolaj
• 4 dkg vöröshagyma
• citromlé, bazsalikom,
őrölt bors, só

A tésztát sós, lobogva fövő vízben kifőzzük. A
meghámozott paradicsomot apróbb kockákra
vágjuk. Olívaolajon az apróra vágott vöröshagymával együtt puhára pároljuk úgy, hogy pépes
állagú legyen. Ízesítjük sóval, őrölt borssal, friss
bazsalikomlevéllel. A konzerv tonhalat lecsöpögtetjük, friss citromlével meglocsoljuk. Tálaláskor
a kifőtt tésztát összekeverjük a paradicsompéppel
és tonhaldarabkákat, félbevágott olívabogyót teszünk a tetejére.
E.: 501 kcal Sz.: 50 g
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Töltött karalábé
•
•
•
•
•

80 dkg karalábé
25 dkg csirkemell
1,5 dl tejföl
12 dkg zabpehely
4 dkg Graham-liszt

• 1 db tojás
• 2 dkg vöröshagyma
• petrezselyemzöld,
bors, só

A húst ledaráljuk, belekeverjük a zabpelyhet, a
tojást, az apróra vágott vöröshagymát. Ízesítjük
sóval, borssal, petrezselyemzölddel és alaposan
összekeverjük. Az ízesített húskeveréket a meghámozott, kivájt karalábékba töltjük. A megtöltött
karalábékat mély tepsibe tesszük. Kevés vizet aláöntve, alufóliával letakarva sütőben puhára pároljuk. Az apró, kivájásnál maradt karalábédarabkákból tejfölös habarással híg főzeléket készítünk.
Sóval, őrölt borssal, vágott petrezselyemzölddel
ízesítjük. Tálaláskor a töltött karalábé mellé szervírozzuk.
E.: 359 kcal Sz.: 41 g

Görög citromos
csirkehúsleves
• 25 dkg csirkemellfilé
• 1 dl natúr joghurt
• 4 dkg petrezselyemgyökér

•
•
•
•

6 dkg sárgarépa
2 dkg liszt
1 ek olívaolaj
citromhéj, menta,
só

A megmosott csirkemellet apró kockákra vágjuk.
Kevés olajon a húst átpirítjuk, majd kevés vizet
ráöntve fedő alatt pároljuk. Amikor félig megpuhult, a vékony szeletekre vágott zöldséget hozzáadjuk, kissé lepirítjuk. Ezután a levesnek megfelelő mennyiségű vízzel felöntjük. Citromhéjjal,
sóval ízesítjük. Amikor az alapanyagok megpuhultak, a joghurtot a liszttel elkeverjük, és a leveshez melegítjük. Tálaláskor friss mentalevelet
teszünk a leves tetejére.
E.: 135 kcal Sz.: 7 g

Nagy Margit rovata

Zöldséges rizses csirkemell

Házi málnafagylalt

•
•
•
•

• 6 dl joghurt
• 40 dkg málna
• 0,4 dl tejszín

•
•
•
•

20 dkg zöldborsó
3 ek. olaj
2 dkg vöröshagyma
petrezselyemzöld,
friss bazsalikom, só

A felforrósított olajon az apróra vágott vöröshagymát és a kockára vágott húst átfuttatjuk, rövid ideig pirítjuk. Ízesítjük sóval, bazsalikomlevéllel és kevés vizet aláöntve pároljuk. Amikor a hús
félig megpuhult, hozzáadjuk az apróbb kockára
vágott sárgarépát, petrezselyemgyökeret, a zöldborsót, és az egészet átpirítjuk. Ismét kevés vizet
aláöntve, lefedve pároljuk. Közben elkészítjük a
párolt rizst. A rizst kevés olajon átpirítjuk, majd
kétszeres mennyiségű sós vízzel fölöntjük, lefedve
puhára pároljuk. Tálalás előtt a ragut a rizzsel
összekeverjük.
E.: 428 kcal Sz.: 55 g

Fokhagymás tőkehalfilé
• 40 dkg tőkehal
• 4 dkg búzaliszt

• olívaolaj, citrom, fokhagyma, őrölt fehér
bors, só

A halszeleteket megsózzuk, és enyhén megszórjuk őrölt fehér borssal. A megtisztított fokhagymát péppé zúzzuk, és bedörzsöljük vele a halszeleteket. 10 percig állni hagyjuk, majd a lisztben
megforgatjuk. Teflonedényben kevés olívaolajon
pirosra sütjük. Vigyázzunk sütéskor, kis lángon
tegyük, nehogy megégjen a fokhagyma. Tálaláskor a tetejére citromszeletet tehetünk.
E.: 208 kcal Sz.: 8 g

Capri-saláta
• 20 dkg mozarella
• 60 dkg paradicsom
• 4 ek. olívaolaj

• friss bazsalikom, oregánó

A megmosott paradicsomokat egyenletes kockákra
vágjuk. Tálba téve olívaolajjal összekeverjük. Ízesítjük oregánóval, vágott bazsalikomlevéllel, végül
hozzákeverjük óvatosan a félbevágott kis mozarellagolyókat. Tálalás előtt legalább negyedórára hűtőszekrénybe tesszük, hogy az ízek összeérjenek.
E.: 264 kcal Sz.. 7 g

• mesterséges édesítőszer

A friss gyümölcsöt összeturmixoljuk, majd hozzáadjuk a joghurtot. Jól elkeverjük a gyümölcspéppel. Lefedhető edénybe töltjük, majd a mélyhűtőbe tesszük. Amikor már a széle megfagy, de a
közepe még nem, kivesszük a jégszekrényből és
villával habosra keverjük. Fagylaltos pohárban tálaljuk. Tejszínhabbal, esetleg citromfűvel díszítjük.
E.: 161 kcal Sz.: 12 g

Rozmaringos burgonya
• 80 dkg burgonya
• 6 ek. olaj

• friss rozmaring, só

A burgonyát sós vízben, a héjában megfőzzük.
Hagyjuk kicsit hűlni, meghámozzuk, majd négybe vágjuk. A felforrósított olajon pirosra sütjük a
burgonyát. Hozzáadjuk a rozmaringot, és további
3-4 percig sütjük.
E.: 309 kcal Sz.: 40 g

Gyümölcsös túrókrém
• 40 dkg alma
• 20 dkg tehéntúró,
zsírszegény

• 1 dl kefir
• folyékony édesítőszer

A megtisztított almát lereszeljük. A túrót áttörjük,
majd a kefirrel, édesítőszerrel jól elkeverjük. Végül a lereszelt almát keverjük hozzá. Ízlés szerint
kevés friss citromlével, fahéjjal is lehet ízesíteni.
E.: 89 kcal Sz.: 10 g

Brokkolikrémleves
• 40 dkg brokkoli
• 2 dkg liszt
• 2 ek. olaj

• 1,5 dl tejszín
• szerecsendió, őrölt
fehér bors, só

A brokkolit kevés sós vízben puhára főzzük, majd
összeturmixoljuk. Visszatesszük a tűzre, és a leves
adagjának megfelelő mennyiségű vízzel felöntjük. A
lisztet a tejszínnel elkeverjük, majd a leveshez melegítjük. Őrölt fehér borssal, szerecsendióval ízesítjük.
E.: 193 kcal Sz.: 7 g
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35 dkg csirkemell
20 dkg barnarizs
20 dkg sárgarépa
20 dkg petrezselyemgyökér
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város

Volt, röviden

Pengemárka

Tartja a
markát

Cicero dolga!

MilliTavalyi, régi

Sálvég!

Háromtagú
együttes

Plusz

Három, a
zenében

Perui autójel

Bentről

Kapusfülke

keresztrejtvényeket. A kérdésre
választ kell megkeresni a
feladványban:

Csen
Takács Imre
verseskötete

Páratlan
tipp!

Munka
darab!

jó a telefon-kihangosító
az autóban?

Ceyloni fahéj
a szénhidrát-cukor
anyagcsere támogatója.

Címünk:
8200 Veszprém,
Ádám Iván u. 1.

Hideg
konyhai
készítmény Beküldési

www.nutrilab.hu

határidő:
2011. augusztus 31.

Keressen bennünket a
Facebookon:
http://www.facebook.com/
PharmaNutriLAB

Hideg

konyhai
A
helyes megfejtést beküldők
készítmény
között a Nutrilab Kft.
Hideg ajándékcsomagjait
konyhai
sorsoljuk ki.
készítmény
Római 6-os

Néma Tóni!

Olyan
méretű

Daidalosz
szerencsét
lenül járt fia

Hideg
adott
konyhai
készítmény

Azon a
helyen

Sértetlen

Bizonyító,
tanúsító

HidegEbben az évben a jókedv
konyhai
készítményjegyében készítettük a

`

Kairói
Tordy …;
színész,
rendező

Vers dísze

Puskavégre
kap

Szállóige,
bölcsesség Jegyzék, lista

Tunisz
határai!
Cégforma,
röviden

Germánium

Társaságunk

Ez a fa
ékszer!

Hideg
konyhai
készítmény

Sokáig eláll

Költői
napszak

Vörösmarty
Mihály verse

`
S

Kör közepe!

Kéreg szélei!

Rendhagyó,
egyedi

Feszítő
eszköz

Járom

Tevékeny,
serény
Kötet,
röviden

Egyel!

Hazai
buszmárka

Zenei
éljenzés

Kemenes
aljai község

Csavar

Amely
időpontban

Hideg
Mire
konyhai
készítmény

Az
Így is becézik XX. sz-i költő alaphangsor
Elemért
(Zoltán)
3. hangja

Szónak is
lehet!
Athén
levegője!

Itatóedény

Folyékony
fűtőanyag

1
V

Cremonai
hegedű
készítő
család

Szudán
fővárosa

Észak,
röviden

Kettős!

Egyetemi
díszterem

Felfordulás,
rendzavar

Siemens,
röviden

Utcára pakol

Legenda
Menet eleje!

Az elhízás
jele

HektoMelyik
helyen?

…-MALÉV;
sportklub

Elem!
Nepál
határai!
Váltó
kezesség

Angol
főnemesi
cím
Férfinév

Hidrogén

Tűzzel sebez
Bevonat
seben

Erdőmérnöki
kar, röviden

Vívófegyver

Kettőnk
közül
nem én
Ezüst

Eme
…
Koberidze;
színész

Cickafark!
Ittrium

Nemes
Nagy Ágnes
verseskötete
Mohamed
leánya
Növényt
nemesít,
népiesen
Virslidarab!

Autósszálló

Ajánlott
betű!

Arany

Fénytan

Mátka

Közepén
telítő!

Rög közepe!

Koma

Ez a bizonyos

Összetett
sportág

Kérdőszócska
Nem is
emez!

Botvég!
Ősrégi
Gotovac
kópé
operahőse

Kiút közepe!

Ezen a
helyen

Cirkónium

Szalmazsák
(tájszó)

Mázol
Kelvin
Kettőnk
közül
nem én

Te, latinul
Tengeri
halfaj

U
Előtag:
hegy-

Eperszem!
Orosz
férfinév

Arzén

Arra távol,
Petőfi
szavával
„S”

KiloMulatószó

Fizetést
növel

Részben
sárga!

Szintén

Néma Lina!

Kapu része!

Kissé tarka!
Sub …;
titkon
Ágyvég!

Hevesi
község
Ugyan,
dehogy!

Barnás lószín
Proton,
röviden

André Gide
regénye

Rejtvénynyertesek: A 2011/1-es számban megjelent rejtvényben található vicc: Mi a különbség az üzenetrögzítő és az intenzív osztály
között? Az intenzíven nem árt inkább a hosszú sípszó előtt beszélni. Szerencsés nyerteseink, akik az I.D.C Hungári Zrt. ajándékcsomagjait nyerték: Tita Valéria, Jászárokszállás; Éles Péterné, Debrecen; Németh Béláné, Csárdaszállás; Barta Béla, Cibakháza; Juhász
Mihályné, Budapest.
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Ma már több házior vosi rendelőben és szinte minden cukorbeteg-ellátó helyen
végeznek olyan szűrővizsgálatot, mellyel a neuropátia már a panaszok meg jelenése előtt
kimutatható. Bővebb információ: w w w.wor wagpharma.hu.
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.
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