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FORMOLINE L112

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

Fogyjon le A
Ön is Németország
Nr.1 fogyasztószerével!*
*A német gyógyszerészszövetség
(Bundesverband dt. Apotheker e.V) által odaítélt
„Az év fogyasztószere”
fogyasztószere díj: 2007, 2008, 2009.

Az anyag lezárásának dátuma: 2010. Február 5.

Formoline L112-vel

L112 nélkül:
a zsírok megemésztődnek
és felszívódnak

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

Hatékonysága klinikailag bizonyított
A fogyókúra alatt is ízletes és változatos
étrend biztosítható
Segít a vér koleszterin- és LDLszintjének csökkentésében
1 g hatóanyag akár 700 g zsír
megkötésére is képes
Tartósan is alkalmazható
Cukorbetegek is használhatják
Nem befolyásolja a metabolizmust
Mellékhatásai enyhék, és csak ritkán
fordulnak elő
jelzéses orvostechnikai eszköz

Vény nélkül kapható a patikákban.

www.l112.com

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

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

z egészségmegőrzés szempontjából a túlsúly csökkentése
fontos tényező, különösen igaz ez
a cukor- és a magasvérnyomás-betegségben szenvedők esetében.
A sikeres fogyás titka a tudatos, az étkezési zsírokra odafigyelő étrend, megfelelő mennyiségű
mozgás és napi néhány Formoline L112 tabletta, melynek hatalmas előnye más fogyasztószerekkel
szemben, hogy a szervezet egyáltalán nem tudja megemészteni, ezáltal nem lép be a metabolizmusba,
így nagyon kicsi a mellékhatások
kialakulásának esélye.

Heti egy kiló fogyás
A klinikai tapasztaltok azt bizonyítják, hogy tartós súlycsökkenés
érhető el, ha naponta kétszer két
L112-t szedünk. Lényeges, hogy
mindig a nap legnagyobb men�nyiségű zsírt tartalmazó étkezése
során vegyük be, így a tabletták
rostjai azonnal megkötik a felvett zsírt, és az természetes úton,
a széklettel távozik a szervezetből.
Ezáltal az étkezésekből felvett kalóriamennyiséget erőteljesen le tudjuk csökkenteni, vagyis elkezdődik
a fogyás, átlagosan fél–egy kilogrammtól szabadulhatunk meg hetente. Ennél nagyobb ütemű fogyás
már nem feltétlenül egészséges, az
átlalában főleg vízveszteség, nem a
testzsír tömégének csökkenése.
További előnyös tulajdonsága,
hogy csökkenti a triglicerid- és koleszeterinszintet, ezen belül főleg
az LDL-koleszterin szintjét, javítva
az LDL és HDL arányát.

A tartós fogyáshoz idő kell
A Formoline L112 nem tartalmaz
ízfokozót, tartósítószert vagy színezőanyagot, glutén-, laktóz- és
koleszterinmentes, cukorbetegeknek is kifejezetten ajánlják, mert a
szénhidrát-anyagcserét nem befolyásolja. Tartós gyógyszerfogyasztás esetén kérje ki orvosa tanácsát!
A fogyókúrázók többsége gyakran azért kezd el valamilyen fogyasztószert szedni, mert a lehető
leggyorsabban szeretne megszabadulni a fölösleges kilóktól. Csakhogy a sikeres fogyáshoz idő és
türelem kell. A fölösleges kilók hónapok, sőt évek alatt kúsztak fel
ránk dekánként, ugyanilyen tempóban és mértékben olvadnak le
rólunk. A Fomoline meggyorsítja
ugyan ezt a folyamatot, de a konfekcióméret csökkenésére így is heteket kell várni.
A készítmény alkalmazása előtt gondosan olvassa el a dobozában lévő
használati útmutatót! Egyidejűleg alkalmazott gyógyszeres kezeléssel, ritkán
előforduló mellékhatással kapcsolatos
kérdéseivel forduljon orvosához vagy
gyógyszerészéhez!
A Formoline koncepció – recept a sikeres fogyáshoz:
1. Változtasson étrendjén, csökkentse kb. a felére az eddigi zsírbevitelt. Ne koplaljon, egyen egészségesebben. Az egészséges étrend
miatt éhes nem lesz.
2. Növelje fizikai aktivitását – sétáljon, kocogjon, ússzon.
3. 
Hívja segítségül a Formoline
L112-t. Különösen az elején.
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Következő számunk november elején jelenik meg.

Lapunk megrendelhető
A Diabetes két, a Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer egy alkalommal jelenik még
meg 2011-ben. Személyes átvételkor ingyenes, postai megrendeléskor az alábbi postázási költséget kérjük befizetni:
Példányszám
1 (egyéni)
10–50
51–100
101–150

Diabetes Hypertonia Diabetes +
Hypertonia
  580 Ft
  290 Ft
   660 Ft
4 025 Ft
2 015 Ft
5 600 Ft
5 800 Ft
2 900 Ft
8 000 Ft
7 400 Ft
3 700 Ft
10 300 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együttrendelés azonos időbeli postázást jelent. A fenti ár az egyéni megrendelőkre és a cukorbetegek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. Minden
egyéb esetben az előfizetésről bővebb információ a kiadóban. A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga csekken vagy átutalással a 1040216621634572 (K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

Celebek és hősök
A közelmúltban elismerést kaptam, egy doktor azt mondta,
szereti a vezércikkeimet: mindig ugyanarról, mégis másképp
írni…! Bóknak szánta, én jogos kritikának vettem. Azóta is
gondolkodom: mi az, amiről itt, a lap elején írnom kellene?
A Diabetes nem politizál, a szó hétköznapi, parlamentközpontú, pár(t)bajokról szóló értelmében. Nem kommentálhat
friss eseményeket, mert két-három havonta jelenik meg, tehát
nem új-ság. A szenzáció nálunk lehet egyéves is, külföldi lapokban korábban megjelent tudományos hírek fordításai. Bár
ezekkel is óvatosak vagyunk: az internetre naponta jut diabetológiai felfedezés, ezek fele úgy, ahogy van, marhaság, másik
feléből nem lesz semmi, s talán van köztük elbújva egy, amiről
majd öt-hat vagy tíz év múlva mi is tudósítunk, mert addigra
eljut arra a szintre, hogy érdemes felhívni rá a „gyakorló diabéteszesek” figyelmét.
A Diabetest a szívemben leginkább családi magazinnak tartom, nemcsak azért, mert a cukorbetegek mellett azok családtagjainak, barátainak is szól, inkább azért, mert a diabéteszesek
országos nagy családjának kiadványa. S ha igaz, amit érzek,
akkor van nálunk szenzáció bőven.
Most például Kittit tartom sztárnak, a cukorbeteg nagylányt,
aki megtanulta a búvárkodást, és az Adriai-tenger szépséges
mélyében gyönyörködött a nyáron. Kitti amúgy is „celebe” a
Diabetesnek, apró kislány volt még, amikor szintén diabéteszes
(és diabetológiai szakápoló) édesanyja az első hírt küldte róla.
Majd találkoztunk vele és családjával a lap által szervezett tihanyi túrán, s most a tenger mélyéről jelentkezett. Kitti és családja követendő minta, amely erőt ad minden cukorbetegnek
ahhoz, hogy teljes értékű életet éljen, vállalva az ehhez szükséges korlátokat, önfegyelmet.
Méltó párja e lapban Gábor, a Hollandiában élő fiatalember,
aki egyetemi tanulmányai mellett kiemelkedő sportsikerekkel
is dicsekedhet, cukorbetegként. „Nem az ellen küzdök, ami
megmásíthatatlan, hanem magamért…” fogalmazta meg ars
poeticáját, fiatal korát meghazudtoló bölcsességgel.
De példaként állnak előttünk azok a „nagy öregek” is, akik
az elmúlt évek során átvehették a Joslin Diabetes Center elismerő okleveleit, érmeit a cukorbetegséggel leélt 25 és 50
évükért. Nem véletlen tehát, hogy sorra bemutatjuk őket lapunk hasábjain. Vallomásaikban nem olvashatnak fantasztikus
kalandokat, hőstetteket – az ő életük hétköznapiságukban is
hősies.
S mi van még lapunkban? Sok-sok tanács, nélkülözhetetlen
információ ahhoz, hogy a példaképek segítségével megfogalmazott célt minden sorstársunk megvalósíthassa – ha akarja. S
miért ne akarná?
Herth Viktória

E lapszámunk megjelenését a Novartis Hungária Kft.
támogatta.

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

A Szerkesztőség és a Kiadó a hirdetések szakmai tartalmáért felelősséget nem vállal, az a hirdetőre hárul.
Az optimális cukoranyagcsere eléréséhez a lapunkban hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges a beállított
diéta, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés!
Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
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Az Alapítvány a Cukorbetegekért kiadványa,
megjelenik évente hat alkalommal.
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Megoldás az IGAZI
diabétesz
önmenedzsment
eléréséhez!

korszerű vércukormérő rendszer

Dcont.hu telediabétesz szolgáltatás
Érdeklődés, rendelés: 77 Elektronika Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: 06 1 206-1480, Fax: 06 1 206-1481, www.e77.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu, ugyfelszolgalat@dcont.hu, zöld szám: 06 80 27-77-77

A Dcont Partner vércukormérő gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról
olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Indokolt a kötelező, kockázatalapú szűrés

A

régió eddigi legkiterjedtebb szűrésén több
mint hetvenezer felnőtt vett részt. A vizsgálat a
résztvevők 15 százalékánál, több mit tízezer embernél mutatott ki korábban nem ismert glukózintoleranciát, vagyis cukorbetegséget vagy azt
megelőző állapotot. Az adatok tehát megerősítették, hogy indokolt a felnőtt lakosság rendszeres,
kötelező diabétesz-szűrésének bevezetése a háziorvosi ellátás részeként.
A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott dr. Jávor András, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közigazgatási államtitkára is, aki szintén a
szűrés fontosságára hívta fel a figyelmet: a kardiovaszkuláris halálozás vezető halálok ma Magyarországon, ennek pedig egyik meghatározó
előszobája a diabétesz, amely a civilizációs betegségek, a túlsúly, az egészségtelen táplálkozás, a
mozgásszegény életmód előretörésével elsőrendű
veszélyfaktorrá vált.
Az MDT az először Finnországban alkalmazott
úgynevezett FINDRISC kérdőíves vizsgálatot alkalmazta, amely a nem, életkor, családi és egyéni kórelőzmények figyelembevételével a cukorbetegség megjelenésének kockázatára vonatkozó
pontszámot ad meg.
– A fokozott kockázattal (12 vagy annál több
pont felett) rendelkezők körében vércukormeghatározást végeztünk. Ennek a módszernek a legnagyobb előnye, hogy könnyen és megbízhatóan
kivitelezhető, olcsóbb, mint a teljes körű lakossági szűrés, mégis korai felismerést tesz lehetővé
– magyarázta prof. dr. Winkler Gábor, aki az eredményeket részletesen is ismertette.
A 70 ezer vizsgált személy csaknem 59 százaléka (40 399 fő) alacsony veszélyeztetettségűnek
bizonyult, a teszten 12 pontnál kevesebbet szerzett, míg a maradék 41 százalék (28 077 fő) fokozott kockázatú volt, tehát 12 vagy annál több
pontot ért el. Az orális cukorterheléses vizsgálat a fokozott kockázattal rendelkezők 7,66 százalékánál cukorbetegséget, 38,87 százalékánál a
diabétesz elő-állapotát mutatta ki, összesen tehát
46,53 százalékában (kb. 10 600 fő) állapított meg
valamilyen anyagcserezavart. A vizsgálat az összes
résztvevő (70 000 fő) 15 százalékánál, több mint
10 ezer embernél mutatott ki korábban nem is-

mert glukózintoleranciát, tehát cukorbetegséget
vagy azt megelőző állapotot.
Prof. dr. Winkler Gábor hozzátette: a vizsgálat
itthon is igazolta a kockázatalapú diabétesz-szűrés hatékonyságát. A szűrővizsgálatok általános
tapasztalata szerint a szűrés során „kiemelt”, pozitívnak bizonyult egyének aránya megközelíti a
már ismert cukorbetegek arányát. A diabéteszt
megelőző állapotok, illetve a cukorbetegség magas
előfordulási gyakorisága ezért indokolttá teszi a
rendszeres időközönként végzett lakossági szűrővizsgálat bevezetését a felnőtt lakosság körében. A
súlyos egészségügyi kockázatok mellett a betegség
időben történő felismerése azért is fontos, mert a
cukorbetegség szövődményeinek kezelése jelentős
anyagi teherrel jár, a szűrés a szövődmények megelőzését és a hatékony kezelést egyaránt szolgálná.
Prof. dr. Jermendy György, az MDT korábbi elnöke előadásában beszámolt arról is, hogy a cukorbetegek számának növekedése az elhízás „járványszerű” terjedésének, az életkor növekedésének, a
diagnosztikai kritériumrendszer szigorodásának
és a szűrések gyakoribbá válásának is köszönhető. Mindemellett egyre fiatalabb korban jelenik
meg a 2-es típusú cukorbetegség. A professzor a
szűrővizsgálatok jelentőségét hangsúlyozta, amel�lyel még tünetmentes állapotban felismerhetővé
és kezelhetővé válik a cukorbetegség. Hozzátette,
a diabétesszel együtt a szív- és érrendszeri megbetegedések száma, valamint a társadalmat terhelő költségek is nőnek. A szakirodalom a 2-es
típusú diabéteszt megelőzhető betegségnek tartja,
ehhez viszont esetenként fokozott fizikai aktivitásra, testsúlyvesztésre és társadalmi mértékű szemléletváltásra van szükség – fejtette ki a professzor.
Winkler Gábor elmondása alapján a diabétesz a
világon nyolc másodpercenként okozza egy ember
halálát, ami évente négymillió emberéletet jelent.
Emellett évente egymillió, a diabétesz következményei miatt szükséges amputációt végeznek el.
A felmérés, amely Winkler professzor szerint a
minta nagysága miatt Európában egyedülállónak
számít, az egészségügyi kormányzat és az MDT
szakmai irányításával és az Országos Alapellátási
Intézet közreműködésével valósult meg.
Szabados Judit
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Indokolt a lakosság kötelező, kockázatalapú szűrése – derült ki a Magyar Diabetes Társaság (MDT) felméréséből. Az eredményeket prof. dr. Winkler Gábor, az MDT elnöke ismertette a Magyar Tudományos
Akadémián rendezett szimpóziumon június 8-án.
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Diabéteszes gyermek az iskolában
Kisfiam 2 éve diabéteszes, szeptemberben kezdi a második osztályt, de most is ugyanúgy összeszorul
a gyomrom, mint egy évvel ezelőtt, ha az iskolakezdésre gondolok.
A nyári szünet alatt gyakran vigyáztak gyermekemre a nagyszülők, és hiába tudom, hogy a lehető legjobb kezekben van, amikor megcsörren a telefon, az első gondolatom mégis mindig az, hogy „ugye
nincs semmi baj?” Gondolom, minden diabéteszes gyermeket nevelő anyuka és apuka ismeri ezt az érzést. Mégis az igazi aggodalom akkor kezdődik, amikor gyermekünkre nem egy szerető családtag, hanem egy pedagógus felügyel, akinek egyszerre 20-30 kisgyerekre kell odafigyelnie.

A

z elmúlt év tapasztalatait összegyűjtve szeretnék segítséget nyújtani
a diabéteszes gyermeket
nevelő szülőknek és néhány tanácsot adni a pedagógusoknak a cukorbeteg gyermek kezelésével
kapcsolatban. Mivel minden egyes diabéteszes beteg kezelése más és más,
ezért teljes körű kezelési
tervet csak a gyermekét
jól ismerő szülő tud készíteni a pedagógusnak.

Mire érdemes
kitérnünk a kezelési
tervben?
• A vércukor ellenőrzése
Mikor kell ellenőrizni a gyermek vércukrát?
Milyen értékek között kell lennie?
• Az inzulin beadása
Mikor kell inzulint adni a gyermeknek, és
mennyit? Ki adhatja be az inzulint? Hol kell
tárolni az inzulint?
• Étkezések
Mikor és mit kell étkeznie a gyermeknek? Mikor van szükség plusz szénhidrátbevitelre, és
mit kell ilyenkor adni a gyermeknek?
• Mozgás, sport
Mi a teendő intenzív testmozgás esetén? Kell-e
vércukrot mérni előtte, szükség van-e többlet szénhidrátbevitelre, ha igen, mit kaphat
a gyermek? Nagyon fontos, hogy ne kezdjen testmozgásba a gyermek, ha túl alacsony
(4 mmol/l alatti) vagy ha nagyon magas (15
mmol/l feletti) a vércukorszintje!
• Hipoglikémia (alacsony vércukor)
Mit jelent a hipoglikémia? Mik a tünetei? Mi
okozhatja? Hogyan kezeljük a hipoglikémiát?
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• Hiperglikémia (magas vércukor)
Mit jelent a hiperglikémia? Mik a tünetei? Mi
okozhatja? Hogyan kezeljük a hiperglikémiát?
• Elérhetőségek
Mikor és kit kell értesíteni? Szülők elérhetősége, orvosi ügyelet elérhetősége.

Mit tehetünk szülőként?
• Legyen elérhető az iskolában az összes szükséges eszköz: vércukormérő készülék, elegendő
tesztcsík, inzulin, megfelelő táplálék hipoglikémia kezelésére és a glucagoninjekció súlyos
hipoglikémia esetére.
• Konzultáljunk a tanárokkal a diabéteszről, a
gyermek kezeléséről! Minél többet tudnak a
betegségről és a gyermekről, annál többet tudnak segíteni. Nagyon fontos, hogy használni
tudják (és merjék) a glucagoninjekciót szükség
esetén.
• Legyünk mindig elérhetők! Valaki (anya, apa,
nagyszülő), aki a gyermek intenzív kezelésében

Mit tehetünk
pedagógusként?
• Legyünk tisztában azzal, hogy a diabétesz
megfelelő kezelés mellett állapot és nem „veszélyes kór”! A diabétesz életen át tartó kezelést és napi 24 órán keresztüli odafigyelést igényel. Megfelelő gondoskodás esetén kordában
tarthatók a vércukorértékek, és a későbbiekben
sem alakulnak ki szövődmények. Nem megfelelő kezelés esetén azonban könnyen életveszélyes állapotba kerülhet a beteg, ezért nagyon
fontos, hogy a kezelés alapvető ismereteit elsajátítsuk.
• Tudjuk, hogy valamennyi diabéteszes gyermek különbözik egymástól! Ha ismerünk is
más cukorbeteg gyermeket, soha ne feledkezzünk meg arról, hogy minden gyermeknél más
és más tünetei lehetnek a hipoglikémiának és
minden egyes gyermek kezelése sajátos. Ezért
is jelent nagy segítséget a szülők által készített
diabéteszkezelési terv.
• Mindig figyeljük a hipoglikémiát jelző tüneteket! Ha a gyermeken alacsony vércukorszintre jellemző tüneteket észlelünk, mérjük
meg a vércukrát, és ha szükséges, adjunk neki
gyorsan felszívódó szénhidrátot (pl. szőlőcukor, gyümölcslé, tej stb.). Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyermeket, ha felmerül a hipoglikéma gyanúja. Biztosítsunk lehetőséget a
gyermeknek arra, hogy ha alacsonynak érzi a
vércukrát, bármikor ellenőrizhesse azt, és ha
alacsony a vércukra, bármikor (akár óra közben is) ehessen a gyermek.

• Ha a gyermek hányt, azonnal értesítsük a szülőket!
• Figyelmeztessük a gyermeket a tízórai és
uzsonna elfogyasztására! Előfordulhat, hogy a
gyermek még nem ismeri az órát, vagy belefeledkezik a játékba, ezért mindig kérdezzünk
rá, hogy elfogyasztotta-e a tízórait, uzsonnát.
Hamar hozzászokik majd a gyermek a napi rutinhoz. Nagy segítséget jelenthet számára egy
ébresztőfunkciós karóra (több ébresztési időpont beállításával), amely figyelmezteti őt az
étkezésekre.
• Ne bélyegezzük meg a gyermeket! Kezeljük
úgy, mint az összes többi gyereket.
• Mindig legyen nálunk szőlőcukor vagy gyümölcslé! Ha sétálni, kirándulni megy az osztály, mindig legyünk felkészülve egy esetleges
hipoglikémiára, ezért mindig vigyük magunkkal a gyermek táskáját a szükséges felszerelésekkel (vércukormérő, szőlőcukor, glucagoninjekció).
• Szükség esetén engedjük ki a gyermeket a
mosdóba! Magas vércukorszint (hiperglikémia)
esetén itassunk minél több folyadékot a gyermekkel, és engedjük ki akár óra közben is a
mosdóba. A gyakori vizelési inger a hiperglikémia velejárója, a magas vércukortól a vesék
vizeletkiválasztással próbálnak megszabadulni.
• Ne tartsunk édességet az osztályban, ne adjunk cukorkát, süteményt a gyerekeknek! Egy
diabéteszes gyermek nap mint nap számtalanszor találkozik azzal a helyzettel, hogy nem
eheti azt az ételt, amelyet társai esznek. Ne
fájdítsuk még jobban a szívét azzal, hogy édességet kínálunk az osztályban a többi gyermeknek.
• Tájékoztassuk a gyermek betegségéről az ös�szes pedagógust, akik kapcsolatba kerülnek
vele! Nagyon fontos, hogy mindenki ismerje
a legfontosabb teendőket, legyen szó akár délutáni napközi otthonos felügyeletről vagy helyettesítésről.
• Beszélgessünk osztályfőnöki órán a gyerekekkel a diabéteszről! Meséljünk a gyerekek számára is érthetően a cukorbetegségről. Fontos,
hogy ők is megismerjék ezt a betegséget, és
észrevegyék társukon a hipoglikémia jeleit. Beszélgessünk a helyes táplálkozásról. (Ajánlom
„Lenny, a cukorbeteg oroszlán” gyerekeknek
készített oktatófilm levetítését.)
• Szerezzünk minél több ismeretet a diabéteszről! Minél több ismerettel rendelkezünk, annál
biztonságosabban tudjuk majd kezelni a gyermeket.
Reményi Réka
Herceghalom
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részt vesz, legyen mindig elérhető, hogy szükség esetén tanácsot tudjon adni a pedagógusnak!
• Tanítsuk meg gyermekünket a vércukormérésre és az inzulin beadására! Tanítsuk meg
gyermekünknek, hogy milyen vércukorértékek tartoznak a megfelelő tartományba, és milyen értékek esetén szóljon a pedagógusnak
(amennyiben egyedül, felügyelet nélkül méri a
vércukrát). Javaslom, hogy az inzulin beadását
a kisgyermek mindig tanári felügyelet mellett
végezze.
• Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy minden
esetben szóljon a pedagógusnak, ha nem érzi
jól magát! Különösen akkor, ha a hipoglikémia
jeleit észleli magán a gyermek, fontos, hogy
merjen szólni a pedagógusnak. Tudassuk a
gyermekkel, hogy alacsony vércukorszint esetén
bármikor – akár óra közben is – étkeznie kell.
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Diabétesszel a kapuban
Ha valakinek a sors és örökletes génjei szellemi talentumot és sporttehetséget is bőségesen juttattak, az szerencse fia. És ha szülei arra ösztönzik és nevelik, hogy az életben mindig megállja a helyét, az a diabétesszel is megbirkózik. Gremsperger Gábor, a sikeres fiatalember nem
tekinti magát példaképnek, mégis biztatást jelent sorstársainak, ismerőseinek és reméljük, ismeretleneknek is.
– Hány éves korában diagnosztizálták a diabéteszét?
– Nyolcéves voltam, és már második éve rendszeresen fociztam. Nem estem kétségbe, tudomásul vettem, hogy szigorúbb rendszert kell kialakítani az életemben, nem ehetek olyan ételeket,
amelyekben cukor van, és szigorúan kell tartanom a szénhidrátadagokat.
– Ki nyújtotta a legnagyobb segítséget?
– A családom nélkül nem tudtam volna ennyire könnyen feldolgozni és elfogadni a diabéteszt.
Rengeteg segítséget kaptam és kapok tőlük a mai
napig!
– Hány éves korától tudta önállóan ellátni magát?
– Amikor kiderült, hogy cukorbeteg vagyok,
egy hétig kórházban kellett lennem az inzulinbeállítások végett, csak akkor engedtek ki, amikor teljes mértékben el tudtam magamat látni.
Így aztán amióta cukorbeteg vagyok, 8 éves korom óta tudom menedzselni magam. Szokatlan?
Az biztos, hogy sokat kellett tanulnom és megtudnom az állapotomról ehhez, de örülök, hogy
ilyen korán önállóságra biztattak és szoktattak.
– Tudtak az osztálytársai, az egyetemi csoporttársai
a betegségéről?
– 18 éves koromig osztálytársaimat, tanáraimat, csapattársaimat, edzőimet beavattam a diabéteszkezelés rejtelmeibe, később azonban… nos,
az egyetem más világ. De a barátaim, csapattársaim, edzőim tudnak róla, hogy cukorbeteg vagyok.
– Mit tanácsolna más iskolásoknak, akik cukorbetegek: titkolják vagy nyíltan vállalják állapotukat? Számíthatott-e segítségre az iskolában, az egyetemen?
– Véleményem szerint nyíltan kell vállalni,
mert akkor számíthatok segítségre és megértésre minden pillanatban. Eddigi életemben mindig
teljes segítséget és megértést kaptam.
– Mi volt az indítéka, hogy élsportoló legyen?
– Mindig önmagam legyőzése volt a célom,
mindenben többet és jobbat akartam. Tanulásban is. Kedvenc mondásom igazságát elfogadtam:
You can do it! Meg tudod tenni! Ha elég erős az
akaratod és el akarsz érni valamit, akkor képes
vagy rá!
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– Beavatna bennünket, hogy az a
sportág, amiben sikeres, a futsal, miben
különbözik a focitól? Már csak azért is, hogy mekkora
fizikai aktivitást jelent ez a nem éppen „kisasszonysport”.
– Brazil találmány, már több mint 40 éve meghódította a teremjátékokat kedvelők szívét. Villámgyors, látványos, tele briliáns megoldásokkal.
Felemelő látvány és érzés tele sportcsarnokban
játszani, együtt kapkodni a levegőt a nézőkkel.
Kisebb és nehezebb labdával játsszák, mint a focit.
A négy mezőnyjátékos és a kapus egymás gondolatait ismerve, tökéletes összhangban kell hogy
játsszon. Én kapus lettem.
– Fizikai és szellemi tevékenység felsőfokon! Milyen
eredményeket ért el, milyen csapatokban játszott?
– Nagypályás koromban utánpótlás országos
bajnok és 16-szoros magyar utánpótlás-válogatott
voltam. Több hónapot töltöttem Angliában a Premier Ligás Stoke City csapatánál és tesztelt a spanyol első osztályú Real Betis is, de 16 éves koromban még fiatal voltam a külföldi profi labdarúgó
élethez. A 183 centis testmagasságom, valamint a
megkezdett jogi egyetemi tanulmányaim azonban
a futsalt választatták velem, így 18 éves koromtól
már közel 20-szoros utánpótlás-válogatott és közel 10-szeres felnőttválogatottsággal büszkélkedhetek. Voltam az év legjobb utánpótlás-kapusa.
Azért sorolom fel, mert a háromszoros magyar
utánpótlásbajnok-csapat tagjaként és felnőtt Magyar Kupa győztesként, valamint országos bajnoki ezüst- és kétszeres országos bronzérmesként
hívtak meg, és szerződtem ki Hollandiába. Ott az
első évben a bajnoki 3. helyezett csapat első számú kapusává váltam.
– Hogyan figyeltek fel teljesítményére?
– Utánpótlás európa-bajnoki felkészülési mérkőzést játszottunk a holland válogatottal, ahol a
magyar válogatott vezéregyénisége voltam. Felfigyeltek rám, és már nem érte váratlanul őket,
amikor a menedzselésemet ellátó Futsalsa Kft.
promóciós anyagát kézhez kapták. Próbajátékokat, szerződésegyeztetéseket követően a sokszoros
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holland bajnok és kupagyőztes FCK de Hommel
szerződtetett 2010-ben.
– Sok-sok küzdelem ez, és van mögötte egy alapvető
nagy küzdelem…
– Igen, önmagammal és a diabétesszel. Már
gyerekként felfogtam, hogy nem az ellen küzdök,
ami megmásíthatatlan, hanem magamért, hogy
ezzel az állapottal is teljes életem legyen. Hogy
ezek a sportsikerek másnak is üzennek-e valamit,
vagy csak nekem fontosak, azt nem tudom. De
nekem fontosak, az biztos. Nekem ezek duplán
nagy csaták. Aki nem sportol, annak is győznie
kell, nap nap után le kell győznie betegségét, és
valójában önmagát. Önmagát, hogy én így is és
ezzel a betegséggel is mindenre képes vagyok,
ha akarom, elérek minden célt, és vigyázok magamra, ellenőrzöm az állapotomat. Magamért és
a szeretteimért.
– 21 évesen került Hollandiába. Milyen volt önállóan új életet kezdeni egy idegen országban?
– Az első három hónapban hiányzott a megszokott környezetem, a családom, a barátok. Azóta sikerült beilleszkednem, sok barátot, ismerőst
szereztem Hollandiában, s ebben sokat köszönhetek a sportnak, valamint az Utrechti Egyetemnek.
– Nehéz volt Hollandiában folytatni az egyetemi tanulmányait?
– A kinti egyetemi oktatás, főként az angol
szaknyelv miatt, eleinte nehézségekbe ütközött,
és itthon is eleget kellett tennem tanulmányi kötelezettségeimnek. Ez nem volt könnyű, de sikerült az elvárásaimnak megfelelően teljesítenem
mindkét egyetemen.
– Gyakran haza tud jönni?
– Ha sportbeli kötelezettségeim, tanulmányaim és elfoglaltságaim lehetővé teszik, akkor 6-8
hetente hazajövök Budapestre.
– Milyennek találta a kinti diabéteszgondozást?
– Az engem gyermekkorom óta kezelő kiváló
orvosomnak köszönhetően kint nem szorultam
orvosi ellátásra. Most is rendszeres kapcsolatban
vagyunk. Tanácsaira, utasításaira mindig számíthatok. Azt azonban tudom, hogy Hollandiában
lazább orvosi protokoll szerint kezelik betegtársaimat, elnézőbbek a kilengések iránt. Nem
olyan gyakoriak az ellenőrzések, kevesebb lehetőség nyílik az orvos-beteg párbeszédre, lazább
az együttműködés. Meg kell becsülniük a cukorbetegeknek, hogy nálunk jobb az ellátás.
Gábor szüleivel és a szintén diabéteszes öc�csével nyaralt, igazi felüdülés volt számára ismét
a családdal együtt lenni. Aztán itthon letett egy
vizsgát a jogi egyetemen, és már vissza is utazott
Hollandiába. Várják az új egyetemi tanév és a
megkezdődött bajnoki idény feladatai.
Szőke Mária
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„Minden nap búvárkodnom kellene”
Ha mások azt mondják, nem lehetséges, én csak azért is küzdeni akarok – mondja Szauer Kitti, akinek
nemrégiben teljesült az álma: letette a búvárvizsgát, és egy kis horvát szigeten a családjával együtt felfedezhette az Adria misztikus világát.

A

tizenhárom éves tatabányai lány közel
hat éve cukorbeteg, akaratereje pedig már
most kenterbe veri sok felnőttét. Már harmadszor szerepel lapunkban, legutóbb a Diabetes által szervezett tihanyi túrán vett részt
családjával együtt.
Néhány évvel ezelőtt talán még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy diabéteszes kislány
kipróbálhasson valamilyen extrém sportot.
Nemcsak az orvostársadalom zárkózott volna
el, de a technikai lehetőségek sem lettek volna
adottak. Erről mesél Kitti édesanyja, a szintén
diabéteszes Baumgartner Katalin.
– A ’80-as évekbeli szemlélet egészen más
volt, akkoriban sportolni sem lehetett cukorbetegen, vércukormérő készülékek sem voltak.
Mára megváltozott a szemlélet.
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Diabetológiai szakápolóként pedig nem csak
a lánya, de más cukorbeteg gyerekek vágyaival,
küzdelmeivel és lehetőségeivel is találkozik.
– A gondozottjaim között van egy nagyfiú, aki
kérte, hogy meséljem el, milyen tapasztalataink
voltak, mert ő is szeretne búvárkodni. Azt gondolom, egy tizenéves kiskamasz, aki megbízható, és
foglalkozik a diabéteszével, rendesen eszik, adja
az inzulint és az orvosi alkalmassági vizsgán is
megfelel, kipróbálhatja ezt a sportot.
Ehhez persze akaraterőre, kitartásra, fegyelemre és szakértő támogatásra is szükség van.
– A búvárkodás rengeteg energiát igényel,
mindent pontosan át kellett gondolnunk előre.
Le kellett vennie az inzulinpumpát és folyamatosan mérni a cukrát. A víz alatti mozgás elképesztően leviszi a vércukorszintet. Például akkor,
amikor 8-as körüli értékekkel merült, 2-es cukorral jött ki a vízből, ha 15-össel, akkor 4-es
értékkel.
Kitti csak annyit fűz hozzá, hogy minden nap
búvárkodnia kellene. Az inzulinszükséglete negyedével csökkent, fagyit, cukros üdítőt, és olyan
ételeket, italokat fogyasztott, amelyeket normális
körülmények között nem szabad. Emellett persze
a látvány is magával ragadta, elsüllyedt roncsokat és több ezer éves amforákat is láttak a tenger
mélyén, de Kittit leginkább a színes, életteli világ nyűgözte le. Korábban már jártak az Adrián, de akkor még csak a nyaralások megszokott
kellékével, pipával nézelődtek a tengerben. Kittit
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és édesapját is teljesen megragadta a látvány, azt
mondja, egyszerűen húzza őket a mélység.
Édesanyja rukkolt elő az ötlettel: nem szeretnék-e letenni a búvárvizsgát, hogy palackkal mélyebbre is merülhessenek. A tatabányai lánynak
pedig nem kellett kétszer mondani, máris tudta,
mit fog kérni karácsonyra.
– Nem tartott tőle, hogy baj lehet – kérdezem
Katit –, hisz sem a búvárcentrumnak, sem nekik
nem volt tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy a
diabéteszére milyen hatással lesz a merülés?
– Fel sem merült bennem, hogy baj lehet! Amikor én voltam gyerek, annyi mindentől tiltottak,
nem akarom Kittit a lehetőségeitől megfosztani.

Nyilván nem lesz mélytengeri búvár belőle, de
figyelemmel, fegyelemmel megoldható. Persze a
mi családunkban könnyebbséget jelenthet, hogy
diabetológiai szakápoló vagyok, aki maga is cukorbeteg, talán Kittinek is könnyebb így. De abban biztos vagyok, hogy jó családi háttérrel és egy
jó oktatóval kivitelezhető, mint ahogy nekünk is
sikerült. Annyi biztos, hogy mérni, mérni, mérni
kell! – hangsúlyozza Katalin.
Kitti veti fel, hogy szívesen szerveznének búvártábort, ahol 4-5 fiatal diabéteszes számára
olyan meghatározó élményeket adhatnának, mint
amilyenekkel ő is gazdagodott a nyaralás során.
Kérdezem, hogy csak az élményszerzésről
szól-e a búvárkodás, vagy bizonyítani akar, a határait feszegetni, megmutatni, hogy a diabétesz
nem gátolhatja, vagyis van-e ebben egyfajta lázadás is.
– Ha mások azt mondják, hogy nem lehetséges, én „csak azért is” küzdeni akarok! – mondja
határozottan.
Az édesanyja hozzáteszi, az is céljuk volt, hogy
az orvostársadalomnak megmutassák: ne vegyék
el a lehetőségeket a diabéteszesektől! Persze legyenek kemény kikötések, de ne fosszák meg
őket ettől a csodás élménytől!
Szabados Judit
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Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
A tavaly indított oktatóprogramunk első évének tapasztalatai jók, a cukorbetegek és 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.

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

A rendezett anyagcsere titkai és a megoldások
Ma már szlogennek számít, hiszen minden fórumon – de mégsem elégszer – halljuk: a 2-es típusú cukorbetegek több mint felénél a betegség megelőzhető (lenne) a helyes táplálkozás és a fizikai aktivitás
fokozása segítségével.
Számos, nagyszámú beteg bevonásával végzett vizsgálat (Finn Diabetes Prevenciós Vizsgálat; Diabetes
Prevenciós Program Vizsgálat stb.) ugyanis igazolta, hogy a diabétesz kockázatát önmagában az életmód megváltoztatása 42–58 százalékkal csökkenti.

A

betegség kialakulásában minden személy
kockázati tényezőkkel rendelkezik. A kockázati
tényezők két típusra oszthatók: változtatható és
nem változtatható elemekre. Ennek alapján az
elhízás, a mozgásszegény életmód, a vérzsír-eltérések, a magas vérnyomás vagy az egészségtelen
táplálkozás mind-mind változtatható, ha az érintett is akarja.
Ugyanakkor sajnos számos olyan komponense
van a 2-es típusú cukorbetegség esélyének, amely
nem változtatható, de tudni kell róla, mert növelik a veszélyeztetettséget. Ilyen például az etnikai hovatartozás (roma családokban gyakoribb),
a nem (nőkben gyakoribb), a családi halmozódás,
az életkor (előrehaladtával megnő a kialakulás
esélye), vagy egyéb „inzulinrezisztens” állapotok a
kórtörténetben. Utóbbinak két formáját kell megemlíteni a nőkben: a zsíros bőrrel, szőrösödéssel és cikluszavarokkal járó PoliCisztás Ovárium
Szindrómát (PCOS), illetve a terhesség alatt fellépő csökkent glukóztolerancia vagy „átmeneti”
cukorbetegség (úgynevezett gesztációs diabétesz)
meglétét.
Amennyiben valaki tudja magáról, hogy a fentiek alapján nagy kockázatúnak tekinthető, a diabétesz kialakulásának az esélyét csökkentenie kell!
Az életmód változtatásában törekedni kell az alacsonyabb testsúly elérésére. Nem drasztikus, hanem folyamatos, lassabb fogyás (0,5–1,0 kg/hét) a
kívánatos. Ehhez a kalóriabevitelt mérsékelni kell
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mintegy 500–1000 kcal-val. Ha mindehhez napi
30 perces tudatos, de mérsékelt, illetve fokozatosan erősödő fizikai aktivitás is társul, megtettük
mindazt, ami megelőző tevékenységként elvárható.

A kezelés célértéke – elég ez?
Az elmúlt években minden, már ismert cukorbeteg megtanulta, hogy a HbA1c-érték mintegy
2,5-3 hónapra visszamenően tükrözi a vércukor
átlagos alakulását. Az egyes szakmai ajánlások is
a HbA1c jól megfogalmazott célértékében látják
bizonyítottnak a kezelés eredményességét. Ez a
terápiás célérték az Amerikai Diabétesz Szövetség (ADA) ajánlása szerint 7, a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF) szerint 6,5 százalék. Ennek
figyelembevételével az egyes terápiás protokollok
beállítása, illetve módosítása is aszerint történik,
vajon a beteg (akiről feltételezzük, hogy diétáját
betartja, és egy keveset mozog is!) HbA1c-értéke
megközelíti, vagy eléri-e a célértéket.
A HbA1c ismerete kétségtelenül hatásos lehet a gondozásban, és egyfajta motiváló tényező a beteg számára – különösen nem kívánatos
magas érték esetén. A hátránya azonban, hogy
OEP-támogatottan csak 3 havonta (92 naponta)
lehet meghatározni. Ennek következtében csak
viszonylag hosszú idő elteltével derül ki, hogy a
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A rendszeres vércukormérés
A fentiekből nyilvánvaló, hogy a jó anyagcsere-vezetéshez nélkülözhetetlen a vércukorszint rendszeres meghatározása és ismerete. Ez a módszer
ugyanis azonnal jelez vissza. Ezen túlmenően, ha
azt is tudjuk, hogy mit tekintünk kóros értéknek,
és mi a teendő, nem kell várni a következő vizitig,
hanem mi magunk is tehetünk lépéseket a javítás
irányába. Könnyebben derülnek ki a nem kívánatosan magas és alacsony értékek, az ingadozások, illetve az ezekből fakadó kezelési hibák. Ily
módon a rendszeres vércukormérés eredményeit
fogja a HbA1c-érték visszaigazolni.
A vércukormérés akkor lesz informatív a betegek számára, ha az éhomi és az étkezés utáni 90.
percben mért értéket ismerik. Az étkezés utáni
vércukorérték ismerete ugyanis nagyon fontos. A
DECODE nevű, több ezer beteget magában foglaló tanulmányban kimutatták, hogy amennyiben az
étkezést követő 120. percben mért vércukorszint
rendszeresen 6–10 mmol/l-rel magasabb az étkezés
előttinél, ez a teljes-, illetve a szív- és érrendszeri
halálozás kockázatát 2-3-szorosára növeli.

Ennek ismeretében tehát valamennyi cukorbeteg számára kifejezetten javasolt a vércukormérés
rendszeres és szisztematikus végzése, hiszen így
tudunk védekezni a magas étkezés utáni vércukorszintek ellen.
A vércukormérőkbe beépített memóriának
hála, ki lehetett fejleszteni olyan programokat az
egyes készülékekhez, amelyek elemezni tudják a
mért értékeket. A mérőkészülék memóriájában
lévő adatok megfelelő, úgynevezett infraport segítségével speciális számítógépes programba tölthetők. A program pedig különböző statisztikák
elvégzésére alkalmas. Kiszámítja az adott időben
(pl. reggel, reggeli után, ebéd előtt stb.) mért vércukorértékek átlagát, szórását. Grafikusan is jelzi
a számított vércukorszinteket, illetve a legalacsonyabb és legmagasabb értékeket.

A

rendezett anyagcserehelyzet biztosításában
tehát immár nem csak a megfelelő kezelés, de
a megfelelő gyakorisággal végzett önellenőrzés
is nélkülözhetetlen. A vércukormérés ma technikailag könnyen kivitelezhető, rendszeresen alkalmazva pedig nagyon informatív az anyagcsere-vezetés optimalizálásában.
Dr. Blatniczky László

MemoFit® Ginkgo
tabletta 40 db
Egy tabletta 60 mg Ginkgo Biloba extraktumot, 2 mg B1 és 2 mg B6
vitamint tartalmaz. A Ginkgo Biloba értágító hatása révén segíti a
vérkeringést, az agy, a szem és a végtagok vérellátását. Gátolja a
kóros szabadgyököket a szervezetben. A B1 és B6 vitamin szükséges
az idegrendszer normál mûködéséhez, az egészséges szénhidrátés zsír-anyagcseréhez.
®
A MemoFit Ginkgo hatóanyagai segítik a szellemi teljesítõképességet, hozzájárulnak az
idõskori agymûködés megfelelõ szinten tartásához és a
végtagfájdalmak csökken-

téséhez.

®

Vas-3

étrendkiegészítő tabletta 60 db

Vaspótlásra, vérképzéshez
A készítmény hatóanyaga a vas-(III) pirophosphat jól felszívódik és
kiválóan tolerálható, azaz hatékony és kevés mellékhatással bír.
A készítményben lévő C-vitamin segíti a vas felszívódását.
A vas nélkülözhetetlen a vérképzéshez, a sejtosztódási és energiatermelő folyamatokhoz és az oxigén szállításához.
®

A Vas-3 tabletta szedése javasolt:
- megnövekedett vas-szükségletben: terhes és szaptató anyáknál,
aktív korban lévő nőknek erősebb menses esetén,
- elégtelen vas-bevitelkor: szigorú diéta, egyoldalú táplálkozás,
vegetariánus étrend mellett.
A készítmények kaphatók gyógyszertárban és gyógynövény szaküzletben.
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mögöttes vércukorértékek benn voltak-e a kívánatos tartományban, vagy sem.
A HbA1c ismerete ugyanakkor azért is fontos,
mert ennek birtokában jósolható meg a késői szövődmények esetleges jelentkezésének az időbeli
sebessége. Kimutatott ugyanis, hogy a HbA1c-érték emelkedésével párhuzamosan exponenciálisan megnő a szív- és érrendszeri szövődmények
jelentkezésének az esélye. Nem véletlen tehát,
hogy a kezelés célértéke a 7 százalék körüli HbA1c.
Az elmúlt években számos tanulmány foglalkozott a vércukor-ingadozás és a programozott
sejthalál viszonyával. A programozott sejthalál a
természetes folyamat – sejtpusztulás, sejt-újdonképződés – egyik eleme. A vizsgálatok kimutatták,
hogy amennyiben a vércukor ingadozása egy-egy
napon belül igen nagy, ez fokozza a programozott sejthalál mértékét, tehát az optimális arány
megbomlik, és ez a szervezet lassú sorvadását
eredményezheti. Ha például két különböző beteg
HbA1c-értéke egyaránt 7,8 százalék, az a beteg tekinthető jobban kezeltnek, akinek a vércukor-ingadozása a legkisebb. Azaz, a vércukorszint átlaga
egyenletesebb értékekből tevődik össze.
Mindez alátámasztja azt a véleményt, miszerint a HbA1c ismerete hasznos a kezelés sikerének
megítélésében, azonban a vércukorszint ingadozásának ismerete a valóban sikeresség (a késői
szövődmények kialakulásának késleltetése) érdekében nélkülözhetetlen.
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Szemészeti szövődmények diabéteszben
Az 1-es típusú cukorbetegség fennállásának első néhány évében még nem találkozunk szemészeti szövődményekkel, azonban a 2-es típusú cukorbetegségben sokszor a szemészeti szövődmények hívják fel
a figyelmet az egyébként panaszokat nem okozó, fel nem derített cukorbetegségre.

A

legismertebb szemészeti szövődmény a látóhártya (orvosi szaknyelven: retina) betegsége, a
diabéteszes retinopátia, de gyakorlatilag a szem
összes szövetét érintheti a cukorbetegség okozta
anyagcserezavar, amely miatt a szövetek működése is zavart szenved. Kialakulhat még:
• visszatérő (recidiváló) árpa,
• a szaruhártya érzészavara következtében szaruhártyafekély,
• a pupilla működési zavara (nehezen táguló
pupilla),
• zöld hályog (glaukóma),
• korai szürke hályog (katarakta),
• a szemmozgás zavara (kettőslátás vagy diplopia),
• a látóideg sorvadása.
A diabéteszes retinopátia fontosságát jelzi, hogy
a vakság előfordulása 25-ször gyakoribb a diabéteszes betegek körében, mint a nem diabéteszesekben, és 20–65 éves kor között a vakság vezető
oka (ezt az idősebbekben felváltja az időskori makuladegeneráció). A diabéteszes retinopátia valószínűsége a diabétesztartam növekedésével nő; 10
éve fennálló diabétesz esetén 50 százalék, 20 éve
fennálló diabétesz esetén már 90 százalék.

A diabéteszes retinopátia
stádiumai
A diabéteszes retinopátia már akkor elkezdődik,
amikor a szemfenéken még nem láthatók a tünetek. Később az érfalak meggyengülése következtében kialakulnak az első apró értágulatok, majd
ezek elpattanásakor megjelennek pontszerű vérzések. Nagyobb erek megpattanásakor nagyobb
vérzések keletkeznek. A vérzések felszívódnak,
de újabb és újabb vérzések keletkeznek. Ha kisebb-nagyobb erek elzáródnak, vérellátás nélkül maradó területek alakulnak ki, látótérkiesést
okozva. Az oxigénhiányos területek szélén érújdonképződések jelenhetnek meg. A felnőttkorban keletkezett erek fala vékony, szakadékony, így
könnyen megrepedhet, üvegtesti vérzést okozva.
Az üvegtesti vérzés pedig hirtelen kialakuló, je-
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lentős látásromláshoz vezethet. Az érújdonképződés néha karfiolszerűen burjánzik, majd ez a
membrán zsugorodik, lehúzva a látóhártyát az
alapjáról. Ez is súlyos látáskárosodással jár.
A diabéteszes makulopátia az éles látás helyén
kialakuló vizenyő, ödéma. Ez bármelyik retinopátiás stádiumban kialakulhat, a 2-es típusú diabéteszes betegekben gyakoribb. Makulaödémában a
diabéteszes kiserek fala elvékonyodik, és a vérsavó kiszivárog a szövetközti térbe. Ez okozza a
vizenyőt. Mivel érinti az éles látás helyét (a makulát), ezért a sokáig fennálló ödéma a látásélesség
csökkenésével jár.

Diagnózis
Fontos a diabéteszes retinopátia korai diagnózisa,
mert az időben elvégzett kezelés a beteg látásának
megőrzését jelentheti.
Szűrővizsgálatokat lehet végezni ma már olyan
funduskamerákkal, amelyek nem igényelnek pupillatágítást. A szemfenékről készült digitális fotókat egy értékelő központban elemzik, és szükség
esetén szakorvosi vizsgálatot javasolnak.
A hagyományos szemészeti vizsgálat során
azonban a retina vizsgálatát minden esetben tágított pupillán keresztül kell végezni. Szűk pupillán
keresztül a szemorvos képtelen részletesen értékelni az apró elváltozásokat, a széli szemfenéki
részeket pedig nem is látja. A pupilla megfelelő
tágasságához a cseppentés után legalább fél órát
kell várni. Napjainkban a szemfenékvizsgálat réslámpánál, egy nagyítólencsén keresztül történik.
Így minden retinopátiás elváltozás láthatóvá válik. Ha üvegtesti vérzés lehetetlenné teszi a szemfenék vizsgálatát, akkor ultrahangos (B scan) vizsgálattal lehet a retina állapotát megítélni.
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A diabéteszes makulopátia és a proliferatív (érújdonképződéssel járó) retinopátia hatásosan kezelhető lézerrel. Míg a makulopátia esetében az éleslátás körüli kis területet lézerezi a szemész, addig
a proliferatív formában szinte az egész szemfeneket meg kell lézerezni az érújdonképződések
megállítása céljából.
Az elmúlt években a makulaödéma kezelésére
a lézerkezelésen kívül a szembe adott injekciókkal értek el eredményt. Kezdetben a gyulladáscsökkentő triamcinolont használták, azonban
a gyakori mellékhatások (szürke hályog, magas szemnyomás), valamint az ideiglenes, majd
mind csökkenő hatása miatt napjainkban már
nem használjuk. Új, már törzskönyvezett injekció a ranibizumab, amit szintén az üvegtesti térbe adnak, szükség esetén ismételhető az adása.
Tartós ödémacsökkentő hatása van, azonban a
gyakorlati alkalmazását megnehezíti a készítmény nagyon magas ára. (Ezt a szert az időskori
sárgafolt-elfajulás nedves eseteiben is sikeresen
alkalmazzák.)
A súlyos proliferatív stádiumú, üvegtesti vérzéssel vagy retinaleválással járó eseteket már csak

egy bonyolultabb műtéttel, a vitrektómiával tudjuk kezelni, ezzel a további romlást szerencsés
esetekben meg tudjuk állítani. Sokszor szilikonolajat kell a műtét végén a szembe tenni, ezt
azonban egy másik műtéttel hónapokkal később
ajánlatos eltávolítani.

Gondozás, megelőzés
A diabéteszes beteget kezdetben ajánlatos évente
egyszer ellenőrizni, majd amikor megjelennek az
első retinopátiás jelek, onnantól félévente, és a
retinopátia súlyosságától függően a későbbiekben
3 havonta, vagy kezelések esetén még gyakrabban szükséges a szemészeti kontrollvizsgálat.
Nagy tanulmányok bizonyítják, hogy a retinopátia megelőzésében legeredményesebb a szénhidrát-anyagcsere szoros kontrollja, de hasonlóan
fontos szerepe van a normális vérnyomásnak és
a jó vérzsírértékeknek is. A komplex, hatékony,
eredményes kezelés megvalósításában az elsődleges szerep a háziorvosé és a diabetológusé. A
szemész feladata a rendszeres ellenőrzés és a kialakult szövődmények időben való kezelése. A két
szakma együttműködése elengedhetetlen a beteg
eredményes kezelése érdekében.
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Kezelés

15

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek

Szürke hályog

Árpa

Ismert, hogy diabéteszes betegekben az egyébként időskorban megjelenő szürke hályog (katarakta) fiatalabb korban jelenik meg. Szerencsére
ma már legtöbb esetben cseppérzéstelenítésben,
fakoemulzifikációval (ultrahangos technika) fájdalommentesen, fél óránál nem hosszabb időtartamú műtét során, műlencse beültetésével lehet
kezelni a szürke hályogot. Nehézséget okozhat
azonban műtét közben, ha a diabéteszes neuropátia miatt nem tágul kellően a pupilla.

A szemhéj vissza-visszatérő, helyi duzzanattal
járó gyulladása néha az első jel, ami felhívja az
orvos figyelmét a lappangó, fel nem fedezett diabéteszre. Antibiotikumos kenőcs, párakötés, letokolódás után ambuláns sebészeti megnyitás a
kezelése.

Glaukóma
Diabéteszes betegekben gyakoribb a zöld hályog
(glaukóma), amely lehet elsődleges, vagy a szivárványhártya tövében kialakult érújdonképződések következtében másodlagos is. Ez a betegség
enyhébb esetekben sikeresen kezelhető egy vagy
több csepp kombinációjával, de ha a konzervatív
kezelés elégtelen, akkor többféle műtét is szóba
jön. Azért kell feltétlenül gondozni a glaukómás
betegeket, mert a kezeletlen magas szemnyomás
viszonylag gyorsan vezethet vaksághoz.

Neuropátia a szemben
A már említett pupillatágulási elégtelenség,
az átmeneti vagy tartós kettőslátás, a szaruhártya beidegzési zavara miatt kialakuló, ros�szul gyógyuló szaruhártyafekély, a látóideget
ellátó kiserek elzáródása miatt kialakuló látóideg-sorvadás következtében látótér-kiesés vagy
látáscsökkenés mind diabéteszes neuropátiás
szövődmény. Ezek részletezésére most nincs lehetőség, de látható, hogy a diabéteszes anyagcserezavar a szem minden szövetét érintheti.
Ezért fontos a rendszeres szemészeti ellenőrzés,
így a beteg időben megkaphatja a szükséges kezeléseket.
Dr. Borbándy Ágnes
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Vitam

A Merck nemzetközi szinten
inten vezetô
a cukorbetegség kezelésében!
sében!
Merck Kft - Consumer Health Care
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6–10.
Tel.: (1) 463-8100 • Fax: (1) 463-8174

MCDI/188/110907

www.diabion.hu
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Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer. Kapható a patikákban.
További információk a www.diabion.hu internetes oldalon.

A Tudomány Kiadó és a Diab-Pont Kft. közös akciója keretében 2011. november 30-ig a Diabetes betegtájékoztató lap valamennyi olvasójának lehetősége nyílik telefonon (06-30-900-5217) vagy postán (2030 Érd, Mester u. 39.)
kedvezményes kiszállítással megrendelni az itt szereplő termékeket. Megrendelését leadhatja interneten keresztül
a Diab-Pont webáruházban (diabetikus.bolt.diab-pont.hu) is, ahol további több száz diabetikus terméket talál. Internetes megrendelés esetén kérjük, írja be a „DIABETES09” kódot a megjegyzés rovatba, hogy jogosulttá váljon
a kedvezményre. A kiszállítás díja 5000 Ft-os értékhatárig 1500 Ft, 5000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes.
Bízunk benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel hozzájárulhatunk a cukorbetegek életminőségének javulásához!

9760 Ft/db

MÉRY TD-4252 bioszenzoros vércukormérő + 50 db MÉRY tesztcsík

Korszerű, Európában és az amerikai kontinensen a legnagyobb számban használt bioszenzoros technológiával működő készülék. A méréshez igen kis mennyiségű (0,7 µl) vérmintára van szükség, a mérés
max. 7 másodpercig tart. A készlet ujjbegyszúrót, 10+50 db tesztcsíkot, elemet, felhasználói kézikönyvet,
hordtáskát és jótállási jegyet (6 év garancia) tartalmaz.
darab

Katona Zsuzsa: Cukor nélkül – torták, sütemények, desszertek

2960 Ft helyett 1690 Ft/db

A szerző, aki maga is cukorbeteg, kikísérletezte kedvenc süteményeinek diétás változatát, és ebből nyújt
át egy csokorral a könyv lapjain keresztül. A könyvben szereplő valamennyi süteményt és desszertet fogyaszthatják cukorbetegek, tejcukorérzékenyek és fogyókúrázók is.
darab

AA THERAPY puhító, védő lábkrém aktív lipid hatóanyagokkal és karbamiddal, 100 ml 3120 Ft/db
Teljes körű regenerálást biztosít, védelmet nyújt a kiszáradás, a bőrkeményedés és a kirepedezés ellen.
Aktív lipid összetevői kiegyenlítik a vízháztartásért felelős természetes anyagok hiányát. Az urea tökéletes hidratálságot biztosít. A krém gyorsan felszívódik, finom védőréteget képez a bőr felszínén. Mindennapi lábápolásra ajánlott, fürdés után.
darab

435 Ft/csomag

KM kézzel készült töltött nápolyi fruktózzal 200 g

Magyar cukrászmester által, magyar alapanyagokból kézzel készített termékek. Ezek a fruktózzal édesített rendkívül ízletes nápolyi falatkák 3 ízben kaphatók.

citromos:

, kakaós:

, kakaós-vaníliás:

csomag

COPPENRATH diabetikus keksz, 200 g

699 Ft/csomag

A köztudottan kiváló minőségű osztrák teasüteményeket már a cukorbetegeknek sem kell nélkülözniük,
hiszen ez a több ízben is kapható termékcsalád különleges élményt nyújt. Egyetlen hibája van: nehéz eldönteni, hogy melyik a legfinomabb!
mogyorós:

, vaníliás:

, bécsi karika:

, csokidarabos:

, zabos (175 g):

TORRAS édesítőszerrel készült 75 g-os csokoládék

csomag

575 Ft/db

étcsokoládé kávébabbal:

, fehércsokoládé eperrel:

csomag

koládé:

DR. MAKKAI görögszénamag-kapszula (100 db)

, mandulás tejcsokoládé:
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Kiváló minőségű spanyol édességek. Ízesítésük alapján elmondható, hogy szerencsére a cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk a különlegességekről, de a mennyiségre természetesen muszáj odafigyelni!

, egész mogyorós tejcso-

2945/doboz

Cukorbetegek számára ajánlott étrendkiegészítő, mivel számos területen igen kedvező hatást eredményez: antidiabetikus, koleszterincsökkentő, tejelválasztás-fokozó, gyulladáscsökkentő, érelmeszesedést
gátló, emésztést elősegítő, roboráló, nemi hormonokat szabályzó. Napi javasolt mennyiség: 2×1 kapszula.
darab

Megrendelő neve: .................................................................................................................................................................
Szállítási cím: ........................................................................................................................................................................
Telefonszám: ....................................... E-mail cím: ............................................................................................................
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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 a közelmúltban új barátot kapott, Pumit, a legkorszerűbb inzulinadagolót. Most nagy az
izgalom, mert Ferike a családjával és Pumival együtt a tengerpartra készülnek utazni.

1

Remélem, alaposan átgondoltátok az utazással járó teendőket! Nagyon gondosan kell
csomagolnotok!
Semmi fontos
nem maradhat
itthon!

Azt hiszem, ezek valóban nélkülözhetetlenek
a tengerparton, de én másra gondoltam.
4

2

… Mindenesetre viszünk búvárszemüveget, békatalpat,
napolajat és gumicsónakot…

3

Ez természetes, de feltétlenül vinnetek kell
Pumi kellékeiből még tartalék darabokat is.
Engem semmiképp nem szabad
itthon felejteni!

5

És Fecsikét is
be kell dugni a
táskába!

8
Ha én ott leszek, mégis mi
szükség van egy fecskendőre?
6

7

Mi van, ha napszúrást kapsz, 9
megbetegszel… Ferike is érezze rosszul magát, vagy szaladjanak haza másik pumpáért..?

18
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Miért kapnék
napszúrást?

Lassan a testtel, Pumi! Tudnod kell, hogy
a tengerparton nagyon erősen süt ám a
nap! De ettől függetlenül bármi előfordulhat, más bajod is történhet!
10

Igazad van, Fecsi. Tartalék 11
fecskendőre ilyen hosszú út
során feltétlenül szükség
van. Biztos, ami biztos, Pumi
garancialevele is legyen
veletek, és nézzétek meg az
interneten, hol lesz hozzátok
legközelebb pumpa-központ.

Juppijé!!!
Szükség esetén ott is kérhettek segítséget. Erről jut
eszembe: váltsátok ki az
Európai Egészségbiztosítási
Kártyát! Ennek birtokában
az uniós országokban ugyanolyan egészségügyi ellátást
kaphattok, mint itthon.
12
Velem nem történik semmi
baj, meglátjátok! Ferike nagyon vigyáz rám. Inkább a pocakomra gondoljatok: legyen
elegendő inzulin bennem.
13

És természetesen legyen ott a vércukormérő készülék, elegendő tesztcsíkkal! Legyen
szőlőcukor, elegendő cukros üdítő, és természetesen, a „Cukorbeteg vagyok” kártya.
15

17

Engem tartotok feledékenynek, de
kérdezem:
Megdicsérlek, Pumi! Ez is
rendkívül fontos dolog. Nézzétek, én már kiszámoltam,
két hétre mennyi inzulinra
van szükséged. Ennek a
mennyiségnek a dupláját kell
magatokkal vinnetek.
14

Labdát visztek?
18

A labda..! Hogy te milyen okos vagy, Fecsi!
Erről mindnyájan megfeledkeztünk!

19
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Hú, de felkészültek leszünk! Gyere, Pumi, csomagoljunk, induljunk, már
alig várom… Nem felejtettünk el semmit, ugye?
16

19

Edukátorképző tanfolyam

A

Juvenilis-Diab-Help Alapítvány hagyományaihoz híven 2012 márciusában is megrendezi
négynapos bentlakásos edukátorképző tanfolyamát.
Célunk, hogy az arra alkalmas fiatalok elméleti és gyakorlati ismereteket kapjanak cukorbetegekkel, főleg gyermekekkel, serdülőkkel történő
foglalkozások vezetéséhez. Így híd szerepet tölthessenek be a gondozó team és a páciens között.
A képzés tematikája:
• általános diabetológiai ismeretek,
• korszerű inzulinterápiák,
• táplálkozási és dietetikai tudnivalók,
• pedagógiai és pszichológiai alapok,
• személyiségfejlesztő foglalkozások, szituációs
gyakorlatok, önismeret-fejlesztés.
A jelentkezéshez szükséges:
• középiskolai érettségi, vagy annál magasabb
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
• érett személyiség, rátermettség, elhivatottság,
• személyes hangvételű önéletrajz, beleértve a
diabéteszes közösségekben végzet tevékenységeket is,
• ha a jelentkező cukorbeteg, diabetológus orvosának javaslata.
Előnyt jelent, ha a jelentkező IDDM-es és jó
önmenedzselő, egészségügyi/pedagógiai területen tanul vagy dolgozik, az edukációhoz kapcsolódó laikus vagy szakmai sajtóban megjelent publikációja.
A tanfolyam elvégzéséhez a később megküldendő kötelező irodalom elolvasása is szükséges.
Az elsajátított ismeretekről a képzés végén, záróvizsgán számolnak be a jelöltek.
A jelentkezéseket a tanfolyam korlátozott létszáma miatt 2011. december 31-ig az alábbi címre kérjük hagyományos postai úton megküldeni:
Juvenilis-Diab–Help Alapítvány, 1277 Budapest,
Pf. 105.
A jelentkezés kedvező elbírálása után a hallgatók 2012 elején kapnak majd további tájékoztatót. A hallgatók által fizetendő önköltség 12.000
forint. Az edukátorképzés többi költségét (szállás,
étkezés, oktatás, programok, útiköltség) a JDH
alapítvány vállalja fel.
A J.D.H. Alapítvány kuratóriuma
juvdiabhelp@freemail.hu
www.jdh.hu
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Diabetes Világnap, Győr

A

20 éves Magyar Cukorbetegek Országos
Szövetsége a Győr-Moson-Sopron Megyei Diabétesz Egyesületet kérte fel az idei Diabétesz Világnap országos rendezvényének szervezésére.
A rendezvényen – az előzetes becslés szerint –
800–1000 cukorbeteg vesz részt az ország minden
részéből, sőt a győriek meghívják a Kárpát-medencében működő cukorbeteg-közösségeket is.
A MACOSZ 20 éve alakult. Ebből az alkalomból a rendezvényen megemlékezünk az alapítókról és visszatekintünk az elmúlt időszakra.
A Diabétesz Világnap és Országos Cukorbeteg
találkozó rendezvény helyszíne: Városi Egyetemi
Sportcsarnok, Győr, Egyetem tér 1., időpontja:
2011. november 12., szombat, 10 órától 17 óráig

Program
9:00–10:00 Regisztráció
10:00–10:30 Programnyitó köszöntő beszédek
10:30–11:45 Orvosi előadások a jelmondat adta
témában
11:45–12:00 Önmenedzselés a diabéteszben,
cukorbetegek és előadók a tapasztalataikról
12:00–13:30 Ebédidő
14:00–14:30 Egyesületek, klubok, csapatainak
nevezése a vetélkedőre
(3 fő/egyesület)
13:00–14:30 Kulturális program: Bakonyszentlászlói dalkör, fiatal zeneművészeti
tanulók és balett-táncosok előadása
14:30–14:45 20 éves a MACOSZ: megemlékezés
és visszatekintés
14:45–15:45 Egyesületek vetélkedője, újszerű
szavazógépes technikával, a közönség előtt
15:45–16:30 Tombola
16:30–      A rendezvény zárása
Egész nap: A belső térben és a galérián: gyógyszercégek, kiállítók, a város és a szponzorok bemutatói. A külső térben: kamionban átfogó szűrések. Szakkönyvek, reformétkezés, életvitel,
diabetikus termékek bemutatója és vására.
Dr. Hidvégi Tibor PhD, Győr, Petz Aladár Megyei
Oktatókórház, Anyagcsere, endokrin és diabetológiai
belgyógyászati osztály
Kincses János, a MACOSZ elnöke
Venesz László, egyesületi elnök

A

z „Egészségfejlesztés Törökszentmiklós Városban” pályázat keretén belül valósult meg júniusban négynapos bentlakásos Életmód táborunk
15 cukorbeteg részvételével, a Törökszentmiklósi
Strandfürdő Kempingjében. A tábort dr. Lukács
Zsuzsanna főorvos, projektmanager nyitotta meg.
Megtisztelte a rendezvényt dr. Juhász Enikő polgármester asszony is. A tábor házigazdája Buzás
Sándorné, a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért
Egyesület vezetője volt, míg a szakmai vezetést
Postás Tiborné, a MÁV Korház dietetikusa és dr.
Kiss Zsolt háziorvos irányította.

A négy nap folyamán közvetlen beszélgetések
kapcsán szó volt az egészséges életmód és a diabétesz kapcsolatáról, az egészséges táplálkozásról és
életmódról, megismerkedtünk a tápanyagokkal,
élelmiszercsoportokkal. A glikémiás index téma
feldolgozása alkalmával kiderült számunkra, hogy
a kalória és a szénhidrát ismerete nélkülözhetetlen a cukorbeteg-étrend összeállításánál. Dr. Kiss
Zsolt háziorvos előadásaiban a betegség okozta
szövődmények elkerülésére hívta fel a figyelmet.
A tábori program a lakók cukorbetegséggel
kapcsolatos ismereteinek felmérésével kezdődött.
Azokkal a témákkal, ahol sok volt a hiányosság,
kiemelten foglalkoztak a négy nap alatt a szakemberek. A tábor végén újraírtuk a tesztet, s az eredmény magáért beszél: 90 százalékos volt a javulás.
A Kapocs a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány által szervezett gyógytorna, a mozgás jelentőségének tudatosítása, a vízitorna tanulása,
gyakorlása hozzájárult az egészséges életmód kialakításához. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének lelkes kis csapata az elsősegélynyújtás
alapjait oktatta. A táborban alkalmazott étrendet,
az ételek receptjeit kiadványban összegeztük,
amellyel a szervezők a tábor zárásaként megajándékozták a résztvevőket.

Egriek Nyíregyházán

N

yíregyházán több mint 5 éve működik a
Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete, fő célja a
betegség megelőzése, felvilágosítás a cukorbetegségről, annak szövődményeiről. Ingyenes szűréseket végzünk, amelyekre a lakosság széles körét
várjuk. Igyekszünk saját tudásunkat is fejleszteni,
tapasztalatainkat egymásnak átadni, helyi szinten,
Nyíregyházán és a megyében.
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
más megyében élő cukorbetegekkel kapcsolatot
alakítson ki, illetve azt folyamatosan ápolja. Ennek
a programnak a részeként személyesen találkozunk
egymással, hol mi utazunk, hol mi hívjuk meg más
városban élő sorstársainkat. Így történt ez idén júniusban is. Tavaly mi jártunk Egerben, most mi
hívtuk meg egri betegtársainkat és családtagjaikat.
Sok ember nem is gondolná, hogy ahol a családban cukorbeteg él, ott nemcsak a beteg, hanem
a családtagjai is életmódváltozáson esnek át. Így
támogatva, segítve a frissen diagnosztizált beteget. Ezzel elkerülik a cukorbetegség kialakulását,
a cukorbeteg pedig elkerüli a szövődmények kialakulását.
A Cukorbetegek Egri Egyesületéből negyvenen
érkeztek hozzánk, Jakabné Jakab Katalin elnök vezetésével. Bár az eső cseperegett, kedves, mosolygós arcok bukkantak fel egymás után. Voltak, akik
már régi ismerősként üdvözöltek bennünket, de
akik nem ismerték egymást, azok is hamar megtalálták a közös hangot. Zsíroskenyér-partira invitáltuk vendégeinket, ők pedig a híres egri borral kedveskedtek nekünk. Beszélgetés, kávézás, nevetés
hangjai és mosoly az arcokon. Az asztalokon sütemény, ami cukor nélkül készült, ezzel is bizonyítva,
hogy nem kell teljesen lemondani a finomságokról.
Bár az eső egyre jobban esett, ez a mi kedvünket
nem rontotta el, örültünk az együtt töltött időnek.
Karnóczi Erzsébet
Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete
E tudósítás végére kívánkozik egy hír, amelyről a
Nyírpazonyi Nők Klubjának vezetője, Hortobágyiné
Erzsó írt. Falujukban augusztus 20-án, az Új Kenyér fesztiválján a nyíregyházi cukorbeteg egyesület tagjai, valamint egészségügyi szakemberek közel
200 falubelinek mérték meg a vércukrát, vérnyomását. Ám az ellenőrzésen túl mindenkivel el is
beszélgettek, tanácsokat adtak, hangsúlyt fektetve
a megelőzésre. A nyírpazonyiak köszönik e munkát, s jövőre visszavárják a nyíregyházi egyesületet.
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Törökszentmiklósi tábor
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Érdekességek a diabetológiában
A cukorbetegek oktatásának első hírnökei
Apollinaire Bouchardat francia orvos volt az első, aki
szorgalmazta a kettes típusú cukorbetegségben
szenvedők felvilágosítását, oktatását. Az 1883-ban
megjelent La Diabéte Sucré című könyvében leírta, hogy a beteg vizeletének glükózszintje lehet
a kezelés alapja, amit a beteg saját maga is képes
ellenőrizni. Úgy fogalmazott, hogy a napi cukorürítés olyan a kezelés során, mint „az iránytű,
ami ismeretlen óceánokon vezeti át a tengerészt”.
A Bouchardat-féle gyógyászati megközelítés
a kettes típusú cukorbetegség kezelését illetően
olyannyira pontos volt, hogy mind a mai napig
helytálló; az orvos már a XIX. század végén alacsony kalóriatartalmú diétát és testedzést javasolt
betegeinek, amelyekkel javulás érhető el vércukorértékeikben. A XX. század első felében ugyanakkor
a tudományos kutatók még viszonylag kevés erőfeszítést tettek a cukorbetegséggel kapcsolatos tudnivalók terjesztésére. R. D. Lawrence brit orvos volt
a betegséggel kapcsolatos tudnivalók oktatásának

egyik első szószólója. H. G. Wellsszel közösen alapították meg a Brit Cukorbeteg Szövetséget, majd
létrehozták az első cukorbetegosztályt a londoni
King’s College Kórházban. Lawrence pontosan
tisztában volt a betegek oktatásának fontosságával,
amely – mint utóbb bebizonyosodott – a sikeres cukorbetegkezelés elengedhetetlen előmozdítója lett.
Mindazonáltal a világhírű orvosnak, Jean-Philippe Assalnak sikerült megalapítania az első cukorbetegoktató részleget az 1970-es években a
genfi egyetemen. A cukorbetegeket ötnapos képzés során tanították meg arra, hogy saját maguk
miként kezelhetik betegségüket. Mellettük az Európa minden részéből érkező fiatal diabetológusok is nagy számban vettek részt a képzésben. Ők
ezután tájékoztatni tudták orvos vezetőiket saját
cukorbeteg-osztályaik szükséges megújításáról.
Az időközben eltelt negyven esztendő jelentős sikerei ellenére is elsődleges fontosságú a cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás és oktatás a
betegek sikeres kezelésének érdekében.
(forrás: Diabetes Voice, 2011. március)

EGÉSZSÉGRÕL, BETEGSÉGRÕL MINDENT!
SPRING MED KÖNYVESBOLT

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

• Egészséges életmód
• Orvosi szakkönyvek magyarul
és idegen nyelven

1114 Bp., Bartók Béla út 62-64.
(a régi Bartók Mozi épületében)
Tel.: (06 1) 279 0527
Nyitva tartás: H–Cs:8–17; P:8–15

Honlap: www.springmed.hu
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Egyre több kutatás foglalkozik a vegetáriánus diéta és
a cukorbetegség összefüggésének vizsgálatával. Régóta
ismert tény, hogy az állati eredetű táplálék fogyasztásának csökkentése vagy teljes elhagyása étrendünkből
nagyban csökkenti az elhízás, a szív- és bizonyos rákbetegségek kialakulásának veszélyét. Ugyanakkor a nemrégiben elvégzett kutatások bebizonyították, hogy világviszonylatban is ritkábban fordul elő cukorbetegség
azokban a társadalmakban, amelyek étrendje hagyományaik – vagy épp gazdasági fejletlenségük – miatt
főként zöldségek és gyümölcsök fogyasztásán alapul.
Egy 2009-ben, több mint 60 ezer ember bevonásával elvégzett felmérés szerint a proteinben gazdag
ételeket – tejtermékeket és tojást, halat, szárnyast vagy
marhát – fogyasztók körében háromszor magasabb a
cukorbetegség veszélye, mint a vegetáriánusoknál. A
„Diabetes Care” című amerikai folyóirat által nyilvánosságra hozott kutatás a cukorbetegek körében bevezetett étrend-változtatás hatásait vizsgálta.
Míg az egyik csoport koleszterin-szegény ételek
meghatározott napi adagja szerint diétázott, addig
a kutatásban részt vevők másik csoportja korlátlanul
fogyaszthatott teljes kiőrlésű gabonákat, zöldségeket
és gyümölcsöket. Az utóbbi csoport tagjainak ugyanannyi idő alatt dupla annyi súlyt sikerült leadniuk.
Ráadásul a vegetáriánusok HbA1c-szintje háromszor
akkora csökkenést mutatott, és ennek eredményeként
a csoport tagjainak 43 százaléka csökkenthette a cukorbetegsége miatt szedett gyógyszereket is. Továbbá
a vegetáriánus diétát meglepően könnyen fogadták a
betegek, ugyanis az nem határozott meg napi adagokat és kalóriamértékeket; a magas rosttartalom miatt
még jóllakottnak is érezhették magukat.
(forrás: Diabetes Voice, 2011. március)
M. T.

Kincses János kitüntetése
A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének (MACOSZ) elnöke, Kincses János magas
állami kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án: Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkeresztet kapott a cukorbetegekért
végzett munkája elismeréseként. Kincses János
hosszú évek óta odaadással képviseli idehaza és
külföldön egyaránt a magyar cukorbetegek érdekeit, segíti a betegszervezetek, klubok és egyesületek szakmai munkáját. Résztvevője nemzetközi szakmai kongresszusoknak, munkatársaival
támogatója a civil kezdeményezéseknek.
Gratulálunk Kincses Jánosnak az elismeréshez,
további jó munkát és jó egészséget kívánunk!

cognit B12

0,7 mg cianokobalamint
(B12 vitamint) tartalmazó táplálék-kiegészítõ

A szellem
örök erejével
Az életkor elõrehaladásával a tápanyagok,
nyomelemek és vitaminok felszívódása lelassul.
Idõs korban elõfordulhat, hogy bár elegendõ
mennyiségben fogyasztunk B12 vitamint,
mégsem szívódik fel szervezetünkbe kellõ
mennyiségben. Számos újonnan megismert
vizsgálatból pedig megtudhattuk, hogy
összefüggés mutatható ki a szervezetben a
kelleténél alacsonyabb B12 vitamin szint és az
idõskori elbutulás, a demencia illetve az
Alzheimer-betegség között. Ilyen esetekben
hatékony lehet egy-két hónapon át napi 5001000 mikrogramm B12 vitamin bevétele
kapszula formájában. „Ezáltal a szérum B12
vitamin szintje normalizálódik, a páciens szellemi
képessége és általános hangulata jelentõs
mértékben javulhat” – állítja Dr. Bezzegh Attila
laboratóriumi szakorvos.

A Cognit B12 készítmény kapszulánként 700
mikrogramm B12 vitamint tartalmaz. Egy doboz
30 kapszulát tartalmaz, így figyelembe véve a
4.000 Ft-os árat, a napi kezelési költség
mindössze 133 Ft. Nem szabad azt sem
elfelejteni, hogy az 1-2 hónapos emelt B12
vitamin bevitel után normalizálódó szérumszint
kedvezõ hatása évekre szól. Az idõs ember
búskomor, ködös állapota elmúlik, fényes
hangulatú személy kerekedik a kúrát követõen.

Elfelejtheti az Alzheimert !!!
További információ és megrendelés:

www.cognitb12.hu
06-30 300-3066
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Zöld-diétával a cukorbetegség ellen
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Korunk „járványa” a diabétesz

A

z emberiséget sújtó megbetegedések zöme
életmódfüggő, és így hatékonyan befolyásolható.
Maximálisan vonatkozik ez a korunkban szinte
népbetegségnek számító cukorbetegségre is.
Mai életvezetésünk mellett szinte mindenki potenciális cukorbeteg, tehát megelőzésképpen mindenkinek érdemes lenne mellőzni a finomított
szénhidrátok, növelni a zöldségfélék, alacsony glikémiás indexű gabonafélék fogyasztási arányát,
napi 40–50 perc aktív, személyre szabott testmozgást végezni, és végül, de nem utolsósorban mind
kiegészítő terápiaként, mind megelőzésképpen
célzott és jó minőségű, komplex étrend-kiegészítőt kellene fogyasztani. Ezek közül is kiemelkedik
a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének
ajánlásával – mi több, aktív közreműködésével –
forgalomba hozott Diabé komplex, mely természetes alapanyagok organikus komplexe, és amelyik
megfelelő életvezetés és az egészséges életmódra
vonatkozó orvosi ajánlások betartása esetén hatékonyan képes hozzájárulni a cukorbetegség megelőzéséhez és kiegészítő terápiájához.
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Jellemző alkotója a népi gyógyászatban is ismert Momordica (balzsamkörte) gyümölcsének kivonata, mely hatékonyan támogatja a máj, epe és
hasnyálmirigy egészséges működését, hozzájárul
a vércukorszint normalizálásához. A benne levő
króm optimalizálja és hatékonyabbá teszi a szénhidrát- és zsíranyagcserét. A diabétesz következtében a szervezetben fellépő fokozott oxidációs
folyamatok gátlásához nagymértékben hozzájárul
a készítményben levő antioxidánsok gazdag bevitele is. A Diabé komplexben jelen lévő C-vitamin,
magnézium és cink ugyanis védik a szervezetet a
szabad gyökök káros hatásaitól, és hatékonyan támogatják, optimalizálják az immunrendszer működését.
Amennyiben betartjuk az egészséges életmódra
vonatkozó szabályokat és alkalmazzuk a hatékony
étrend-kiegészítést, lényegesen csökkenthetjük
ennek az alattomos kórnak a veszélyeit.
Dr. Bakanek György
sportorvos, életvezetési tanácsadó

Joslin-érmeseink

T

izennégy évesen – 1948-ban – a szüleim
csodálkozására egy hét alatt csont és bőrré fogytam. Szekérrel vittek be a szikszói kórházba, ahol
– mindig hálás leszek érte – Hauzer főorvos úr
megállapította, ez bizony cukorbetegség. Szegény édesapám azt mondta, amilyen gyorsan jött,
olyan gyorsan el fog menni ez a betegség. Azt hitte, ez is olyan, mint a nátha. Bár igaza lett volna..!
Szüleim, hála istennek, nagyon vigyáztak rám,
olyan időszakban, amikor édesanyám negyed kiló
húsért fél napot állt sorban, hogy a fia valami diétásat egyen. Megvette a spirituszégőt, a kémcsövet,
az úgynevezett nillander vegyszert (nem tudom,
jól emlékszem-e rá [Nylander-próba, a szerk.]),
hogy a vizeletből kimutassa a cukrot. Pedig nagyon szegények voltunk! Ha rokonaink, szomszédaink megleptek kolbásszal, szalonnával, akkor
örömünnep volt szegény cukorbeteg fiúnak.
Apám önálló iparos volt, tehát az inzulinért,
a kezelésért fizetnie kellett. Ezért elment segédmunkásnak a diósgyőri gépgyárba, mert így ingyenessé váltak. Amerikában élő nagybátyám küldött inzulint, fecskendőt, mert a beszerzéssel is
gondok voltak itthon. Kórházba csak beállításra
kellett mennem, az inzulint a miskolci SZTK-ban
írták fel havonta, egységre pontosan kiszámítva a
mennyiséget. Tartalékolni nem lehetett.
Középiskolámat a miskolci gépipari technikumban végeztem. Reggel fél hatkor keltem és
este ötre értem haza. Indulás előtt és érkezéskor
adtam az inzulint, iskolatársaim, tanáraim nem
tudták, hogy cukorbeteg vagyok. Az ötvenéves
találkozón vallottam be nekik – amikor az élők
közül már minden második cukros volt –, hogy
annakidején is volt köztük egy cukorbeteg. Minden orvosi tanács ellenére sokat futballoztam, talán nem is rosszul.
Hazudnék, ha azt mondanám, nem volt hipoglikémiás állapotom, de csak körülbelül évente egyszer, és mindig otthon, orvosi segítség sem
kellett soha. A technikum alatt minden nyári szünetben, a szomszédos faluban dolgoztam, az alsóvadászi gépállomáson. A G35-ös traktorral, két
társammal, éjjel nappal szántottunk, otthonomtól úgy 20 kilométerre, a határban. Hetente jártunk haza. Otthonról hozott kenyeret, szalonnát
ettünk, meg azt, amit esetleg a gazdák adtak. Hol

volt az inzulinos készletem? Rossz bőrtáskában,
másfél decis csavaros üvegben, amelynek az aljára vattát tettünk, majd 90 fokos szilvapálinkát
öntöttünk rá. (A tiszta szesz nagyon drága volt.)
Munkatársaim sem tudták, hogy cukorbeteg vagyok. Ma már egy fiatal nem hiszi ezt el, már
nekem is csak rossz álomnak tűnik, de büszke is
vagyok, mindent kibírtam az élet érdekében. Dolgoznom kellett, pénzt keresnem, hogy ősszel az
iskolába új nadrágban mehessek.
1953-ban érettségiztem mint gépésztechnikus,
majd a diósgyőri nehézszerszám gépgyárba mentem dolgozni szerszám és készülék szerkesztőként.
Naponta jártam be Szikszóról, de itt már tudott
volt a cukorbetegségem. Az üzemi konyhán diétás
ebédet kaptam, hipoglikémiám nem volt.
1957-ben házasságot kötöttem. Azóta, minden
nehézséget leküzdve, boldogságban élünk. Két
fiúgyermekünk született, öt unokánk van. Levelező úton, 1964-ben diplomáztam a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen mint gépgyártó mérnök.
Mindig türelmetlen, célratörő ember voltam.
Ha tudásomat, szorgalmamat nem fizették meg,
más munkahelyet kerestem. Dolgoztam a Tiszai
Vegyi Kombinát szovjet, német beruházásain is.
Ötvenéves koromban önálló iparos lettem. Fiaimat autószerelő mesterré képeztettem ki. 1992től az én vezetésemmel kft.-t alapítottam, autószerelés és autóalkatrész-értékesítés profillal. Napi
50-60 egység inzulin mellett jól ment a munka.
Az újságban olvastam, hogy van egy új inzulin, ami úgy működik, mint a hasnyálmirigyben
termelődő igazi inzulin, amikor eszem, annak
megfelelően szívódik fel. Lehet, hogy rosszul értelmeztem az olvasottakat, nekem nem jött be.
Ma már nagyon jól „be vagyok állítva” az új inzulinra, évek óta. Naponta ötször adom az inzulint, legalább ötször ellenőrzöm a vércukromat
és körülbelül havonta egyszer hipózom. Ezt nem
igazán értem: a diétát betartom, a cukrom átlagban jó. Igaz, megöregedtem, kevesebbet mozgok,
mégis gyakrabban van hipoglikémiám.
Jó szervezetemnek, a Jó Isten után az orvostudománynak, gondoskodó édesanyámnak, s immár 57 éve feleségemnek, családomnak köszönhetem, hogy ma is azt mondhatom: jól vagyok!
Berindza István

Diabetes • 2011/4

Berindza István 2010 tavaszán vehette át az 50 év cukorbetegségért járó
Joslin-érmet. Most az ő életét ismerhetik meg.

25

Nem kúrázom, fogyok
Emlékeznek? Elmeséltem, hogyan határoztam el, hogy le kell fogynom, hogyan csináltam januártól
március végéig, s e három hónap alatt minden önfegyelem ellenére sikerült leadnom két kilót.

T

örténetem mégis happy enddel végződik,
megtörtént a csoda! 10 kilóval lettem kevesebb június végére, mint április elsején voltam. A kék ruhát − amire nosztalgiával gondoltam tavasszal, hiszen évek óta nem jött rám –, amikor június végén
felvettem, pörgött a derekam körül. Hogy történt?
A csoda egy szimpatikus, csillogó szemű fiatalember személyében ült velem szemben a veszprémi SZTK-ban, a diabetológiai szakrendelés részeként működő életmód- és étkezési tanácsadó
szobájában. Poór Balázsnak hívják, hagyományos
kínai belgyógyász, de a rajta lévő fehér köpenyen
kívül nincs benne semmi orvosi.
Mi a baj? Miért jött? Le szeretne fogyni? Azzal nem
foglalkozunk. Megpróbáljuk visszaállítani szervezetének
eredendő egyensúlyát. S ha ez sikerül, majd a szervezete elrendezi a túlsúlyt. Míg beszélgettünk, éreztem,
ahogy figyel. A szememet nézte, a bőrömet, és
megkérdezte, mióta fáj a térdem. Biz’ isten, egy
szóval sem említettem neki, hogy időnként szokott fájni. Honnan tudja? – szörnyedtem el, mert

HAJLAMOS
A CUKORBETEGSÉGRE?
Használja a GYÓGYNÖVÉNYEK
és FŰSZEREK hatóanyagait tartalmazó
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Magas polifenol tartalma révén
elsősorban II. típusú diabétesz,
cukorbetegségre való hajlam
esetén ajánlható a megfelelő
diéta
kiegészítéseként
az
étrendi szabályozással elérhető
egyensúlyi állapot támogatására.
Szedése elősegítheti az egészséges
szénhidrát-cukor
anyagcserét,
valamint a kóros szabadgyökök
eltávolítását a szervezetből.

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

A készítmények együtt is használhatóak.

OÉTI: 1773/2007

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

Forgalmazza: LC Hungary Kft., 1148 Budapest, Vezér. u. 134.
Infovonal: 460-0717 • Doktor infóvonal: (06-30) 652-2853
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KErEssE a gyógyszErtáraKBan,
gyógynöVényBoLtoKBan, DrogérIáKBan.

26

Antioxidáns-elixírrel
Diabetes • 2011/4

varázslatot gyanítottam, és a varázslókban nem
hiszek. Így aztán belül kajánul somolyogtam, mikor mondta, hogy a magas vérnyomásommal is
kezdeni kell valamit. Nekem ugyanis alacsony a
vérnyomásom, napi hat kávénál, ha kevesebbet
iszom, kóválygok és fáj a fejem. Megdöbbent.
Közben megnézte a pulzusomat, mindkét karomon, mint mondta, soha nem egyformák. Ennyi
volt a vizsgálat. Majd egy papírra elkezdte írni,
mit kellene ennem, mit nem.
Reggel, délben, este kölest, barna rizst, kukoricából készült darát, lisztet. Reggel gyümölcsöt,
délben zöldséget és baromfihúst, vagy halat, este
újra zöldségeket, meghatározott arányban. Felírta
azt is, milyen fűszereket használjak, és igyak zöld
teát. Nem árulom el a részleteket, mert már én is
tudom, mindenkinek más és más a jó. Ha valaki
az én cikkem alapján elkezdi enni reggelente a
jujubát, és gyömbérrel ízesíti a teáját, nem biztos,
hogy jó tesz magának. Ezek nekem tesznek jót.
Április 1-jén kezdtem ezen előírások alapján étkezni. Nem diétáztam, s nem diétázom most sem.
Ha éhes vagyok, eszem, ha nagyon éhes vagyok,

Új segítő alapítvány
Értesítjük olvasóinkat, hogy a cégbíróság a nyár folyamán bejegyezte az Alapítvány a Cukorbetegek
Kezelésének Támogatására elnevezésű alapítványt,
amelynek célja, hogy anyagilag támogassa azokat a
rászoruló cukorbetegeket, akik a támogatások csökkenése miatt nem tudják az inzulinpumpát, annak tartozékait, vagy más költségesebb eszközöket, például
egy-egy szenzort, glukométert, többlet tesztcsíkot stb.
megvásárolni.
A támogatás odaítélése a kuratórium feladata a beteg
körülményinek felmérésével.
Alapító: dr. Kautzky László pumpa koordinátor és kuratóriumi tag. Elnök: dr. Kis János. Tagok: dr. Grósz
Andrea, dr. Blatniczky László, dr. Borda Ferenc, dr.
Pátkay József. Ellenőrző bizottság: dr. Gosztonyi Zsuzsa, dr. Siller Imre, Sinsik József páciensek.
Bankszámlaszámunk:
12010116-01289018-00100004
Köszönettel várjuk a támogatók adományait!

sokat eszem. (Bár ritkán vagyok nagyon éhes.)
Kérte, hat hét múlva menjek vissza, addig tartsam
a szabályokat, ennyi idő feltétlenül kell a szervezetemnek, hogy elvégezze a dolgát, vagy legalábbis
nekikezdjen a belső egyensúly visszaállításának.
Hat hét múlva hat (!) kilóval voltam kevesebb.
(Később lassult a fogyásom tempója, a második
hat hét alatt „csak” négy kilót fogytam.) A hetedik héten egy étteremben undorodva néztem a
hagymával megszórt csülköt a férjem tányérján, és
megkönnyebbülten vettem számba a görög salátát.
Visszamentem Poór Balázshoz, s amit akkor
mondott, végleg meggyőzött, hogy hiteles ember.
Megköszönte, hogy segítettem neki a tanulásban.
Én segítettem? Ön tanított meg arra, hogy az alacsony vérnyomás ugyanazokat a jeleket mutatja, mint a
magas. Miután nálam járt, és én olyan nagyot tévedtem, kutatni kezdtem, és megtanultam, mire kell figyelnem. Attól a perctől, mikor ezt mondta, tekintem
őt partneremnek.
Apropó, vérnyomás. Ma már egy adag kávét
iszom naponta, kétfelé osztva, de gyanítom, en�nyit is inkább csak az íze miatt. (Épp tegnap este
főztem pótkávét, íze annak is van, koffeintartalma viszont semmi.) A kávéról egyébként napok
alatt leszoktam, a zöld tea csodálatosan helyettesítette egész addig, míg rosszul nem lettem tőle.

Majd’ meghaltam, főleg az ijedtségtől, amikor
lüktető halántékkal, zsibbadó karral ellenőriztem
a vérnyomásomat. 150 fölött volt – nekem! Ez
már a harmadik hónapban történt, már tudom,
a szervezetem ennyi idő alatt normalizálta a vérnyomásomat. Én viszont még mindig túl sok zöld
teát ittam, amely már nem az alacsony, hanem
a normális vérnyomásomat emelte. Mostanában
gyümölcsteát iszom és vizet.
A nyár könnyítette és nehezítette egyszerre az
új étkezési szokásomat. Sok a zöldség, de a megszokottnál több az összevisszaság az életemben:
nyaralás, kirándulás szendvicsekkel, csábító fagylaltok, lángos a strandon. Mégsem híztam vissza
egyetlen dekát sem, s most, hogy kezd újra a régi
kerékvágásba kerülni az életem, újabb kilóval lettem kevesebb. Ha arra kényszerülők, hogy mást
egyek, mint amit szoktam, nem esik jól, viszont a
salátákat sokkal nagyobb mennyiségben kell készítenem, mint tavasszal, mert előbb a fiaim, majd
a férjem állt be a salátatolvaj-csapatba.
Irigyelnek? Irigyelhetnek is! Ha hitetlenkednek, nem baj. Következő számunkban interjút olvashatnak majd Poór Balázzsal, s akkor jobban
megértik, miről van szó. Talán innen, a lap hasábjairól is tud segíteni Önöknek.
Herth Viktória

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

www.mery.hu
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Kisebb vérminta, kisebb fájdalom,
gyorsabb eredmény
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Milyen a kövér ember? Hogyan fogyjak le?

Segítség, kövér vagyok! – II.
Az előző részben ott hagytuk abba, hogy a helyzet súlyos, de nem reménytelen. Lehet ezt úgy is
érteni, hogy a kövér ember igazából abban reménykedik, hogy jelenlegi helyzete – súlyossága –
nem is olyan szörnyű dolog. Akkor is, ha számos kellemetlen, akár fájdalmas velejárója van.

E

z első pillantásra eléggé meglepő, de ha belegondolunk, valójában ez történik. Igazolják ezt
a fogyásra való többnyire sikertelen próbálkozások, számtalan adat igazolja, hogy a fogyókúrákat
rövid időn belül visszahízás követi, és a testsúly
a legtöbb esetben magasabb, mint a fogyókúrát
megelőzően (jojó-effektus). E mögött egyfajta
nem tudatos ragaszkodás húzódik a jelenlegi, túlsúlyos állapothoz. Hogy is van ez?
Az ember életében igen fontos, a létfenntartást
szolgáló szerepe van a közmondásban foglalt utasításnak: járt utat a járatlanért el ne hagyj! Kutatások
igazolják, hogy a korai tanulás szerepe meghatározó az ember életében, és ennek az idegrendszer
működésében fellelhető bizonyítékai vannak. Ez
esetünkben azt jelenti, hogy a gyermekkorban
szerzett evési tapasztalatok mélyen bevésődnek és
igen nehezen korrigálhatók. Vonatkozik ez az ízekre és a táplálék összetételére, az evési magatartásra,
azaz hogy mit, mennyit és mikor eszünk. A kövér
ember tehát hűséges, és elhatározásai dacára nehezebben változtat a(z evési) szokásain, mint mások.
Az is fontos tapasztalat, hogy a kövérek fogékonyabbak a külső jelzések (az ételek illata, a gusztusos terítés, tetszetős csomagolás vagy külső megjelenés), mint testük belső jelzései (gyomorkorgás
vagy éhségérzet megjelenése) iránt. Tehát a kövér
ember csábíthatóbb, ha ennivaló kerül a látóterébe, de jelentheti azt is, hogy előrelátó, még azelőtt
gondoskodik a raktárak feltöltéséről, mielőtt azok
kiürülnének. Tudjuk, hogy az evés-ivás többnyire
társasági magatartás (jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek) és az együtt-evés szövetséget jelent
(lásd: munkaebédek). A kövérek esetében ez fokozottan érvényes: hajlamosak akár minden családtaggal külön-külön leülni enni. Lefordítva: az
evéssel lojalitásukat fejezik ki.
Ismeretes a „bánatzsír” elnevezés, ami arra utal,
hogy az étel arra is tud szolgálni, hogy elűzze a
szomorúságot, ez különösen érvényes az édes ízű
dolgokra, elsősorban a csokoládéra (emlékezzünk a
Csokoládé című filmre, ahol a csokoládénak – elsősorban lelki – sebgyógyító, közösségformáló szerepe van). E mögött nem nehéz felfedezni a csokoládéfüggők valószínű érzelmi sebzettségét, illetve az
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erre való érzékenységet. Kutatások igazolják, hogy
a distressz, azaz az életben előforduló olyan helyzetek, amelyekből csak vesztesen lehet kikerülni, a
kövéreket evésre késztetik, azaz ők rosszabbul tűrik
a kudarcot, mint mások. Ha egy kicsit továbbgondoljuk ezt, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a kövérek
számára ebben az esetben az evés a túlélés záloga.
Foglaljuk össze: a kövérek számára az evés és
az étel biztosítja a túlélést, a magányosság, a kudarc és az érzelmi sebződés elkerülését, a tartalék nyújtotta biztonságot, és ezzel igazolják hűségüket a szokásokhoz és a szokásokat kialakító
csoporthoz, elsősorban a családhoz és a társadalmi-kulturális környezethez.
Valamit azonban észre kell vennünk: az ő számukra az étel és az evés ezek fordítottját is jelenti.
A súlyuk veszélyezteti egészségüket (túlélésüket),
sok társas helyzetből kizárja őket (gondoljunk a
megelőző részben említett hátrányos diszkriminációra), ami magányossághoz, érzelmi sérülésekhez és bizonytalansághoz is vezet, és valójában
soha sincsenek meggyőződve családjuk önzetlen,
feltétel nélküli szeretetéről. Talán ezért is próbálják a súlyuk révén kifejezni, hogy akár az életüket is adnák azért, hogy biztosak lehessenek abban: a család (és a szűkebb környezet) elfogadja
őket. Mondhatjuk, hogy a helyzet reménytelen!
A túlsúly kezelése azért olyan komoly probléma, mert nem csak a megnövekedett testsúlyt,
de ezzel együtt a lelki nehézségeket is figyelembe kell venni, azaz mindig a kövér embert kell
gyógyítani. Halmy professzort idézve: „…minden
zsírsejten egy ember függ, genetikai kódjával és
szociokulturális környezetével…”
Aki próbált túlsúlyosakat kezelni, tudja, hogy
csak a komplex gyógyítási programok sikeresek.
Foglalkozni kell azzal, hogy mit eszünk, ami jelentős változtatást kíván a megszokott ízekhez, étkezési
rendhez, azaz az eddigi evési szokásokhoz képest.
Ez önmagában is komoly feladat egy túlsúlyos számára (emlékeztetünk itt arra, hogy a korai tapasztalatokhoz való alkalmazkodást igen nehéz megváltoztatni a törzsfejlődésben játszott szerepe miatt).
Igen fontos az energiafelhasználás és a táplálékbevitel egyensúlya, azaz a bevitt táplálékmennyisé-

A legfontosabb feltételről azonban még nem
esett szó, márpedig e nélkül az összes segítő szakember próbálkozásai sikertelenek. Ez a túlsúlyos
ember belső hozzáállása, ami nem tévesztendő
össze a tudatos elhatározással. Ha csak ésszerű
döntést hozunk a súlycsökkentésről, az többnyire időleges változást eredményez. Ha azonban „a
helyzet reménytelen”, ami azt jelenti, hogy nem
csak tudjuk, de lélekben át is éljük a jelenlegi
helyzet vagy állapot tarthatatlanságát, akkor vagyunk csak képesek felfedezni, hogy a dolog nem
is annyira súlyos, azaz van segítség. Másképpen
fogalmazva: csak akkor lehetséges változás, ha
elfogadjuk magunkat kövérnek, és nem harcolni akarunk a kövérség ellen (önmagunk ellen),
hanem fel tudjuk tenni a kérdést: mit kezdjünk
vele. Ez az első lépés, egyben a legnehezebb. Ha
ezen túljutottunk, a következők már szinte spontán adódnak, ami akár azt is jelentheti, hogy megtaláljuk azokat a gyógyuláshoz vezető állomásokat
és szakembereket, amelyek számunkra használhatók, és nem kergetünk egy ideális feltételrendszert, amely talán nem is elérhető… Lefordítva: a
gyógyulásnak szenteljük magunkat, ami kinek-kinek lehet nagyon másféle, mégis ugyanoda vezet.
Azaz, hajlandók vagyunk az egészségünk érdekében összerakni a gyógyulásunk puzzle-darabjait.

Dr. Joó Mária Nóra
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get el kell égetni, és természetesen a „raktárakat”
is el kell kezdeni felszámolni. Lefordítva: a mozgás
kiemelt helyre kell hogy előrelépjen, meg kell tanítani a testünknek, hogy a „boldogsághormon”,
az endorfin felszabadulását a mozgás és ne a csokoládé eredményezze! Ez megint jelentős erőfeszítést kíván, ha tekintetbe vesszük a túlsúlyosak
fizikai adottságait, a kudarcra való fokozott érzékenységüket, alacsony önbecsülésüket… Hajjaj!
Már látjuk, hogy sürgős szükség van arra, hogy
az elhízottak lelki nehézségeivel is foglalkozzunk,
hiszen ha elvettük azt a támaszt, amit eddig a
megszokott és mindenható evés adott, muszáj
egyéb kapaszkodót biztosítani a léleknek is, nem
csak a testnek. Azaz: személyre szabott pszichoterápiás segítségre is szükség van és a tapasztalatok szerint a túlsúly kezelésében ennek legalább
olyan jelentősége és helye van mint az étkezés és
a mozgás átalakításának. Fogalmazhatnánk úgy
is, hogy a pszichés segítségnyújtás biztosítja a fizikai változások eredményességét és tartósságát.
Ehhez a programhoz sok szakember részvétele és
együttműködése szükséges (belgyógyász szakorvos, dietetikus, mozgásterapeuta vagy gyógytornász és evészavarokban jártas pszichoterapeuta
együttes segítségével érhető el tartós eredmény,
ugyanúgy, mint az evészavarok kezelésében, amelyek közé akár a túlsúly is besorolható).

29

Mintaétrend nyári–őszi időszakra
Az alábbiakban egy mintaétrendet olvashat. Ez egy csökkentett energiatartalmú, napi 150 g szénhidrátot tartalmazó étrend, nyári-őszi időszakra. Az egyes étkezések átlagos szénhidráttartalma: reggeli 30,
tízórai 10, ebéd 40 g, uzsonna 15 g, vacsora 40 g, utóvacsora 15 g.

A

mennyiségek, illetve az energia- (E.) és
szénhidráttartalom (Sz.) 1 főre vonatkozik, a feltüntetett hozzávalók tisztított alapanyagok. (Az
energia- és tápanyagszámítás a NutriComp étrend 3.0-val készült).

1. nap
• Reggeli: csipkebogyótea, csirkesonka 4 dkg,
light margarin 1 dkg, paradicsom 5 dkg, rozskenyér 5 dkg
• Tízórai: cukormentes gyümölcsjoghurt 150 ml,
korpáskeksz 1 db
• Ebéd: csontleves (sertéscsont, vegyes zöldség
[sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, kelkáposzta, vöröshagyma] 10 dkg, só, petrezselyemzöld, fokhagyma, feketebors, 8 tojásos
száraztészta 1 dkg), töltött paprika (zöldpaprika
10 dkg, közepes zsírtartalmú sertéshús 8 dkg,
paradicsompüré 4 dkg, rizs 2 dkg, búzaliszt 1
dkg, vöröshagyma 1 dkg, tojás 1/4 db, olaj 1
mk., zeller, só, fűszerpaprika, fekete bors)
• Uzsonna: alma 20 dkg
• Vacsora: köményes sajt 3 dkg, light margarin 2
dkg, rozskenyér 7 dkg, sárgarépa, nyers 5 dkg
• Utóvacsora: tej, 1,5%-os 2 dl, korpáskeksz 2 db
E.: 1375 kcal, Sz.: 152 g.

2. nap
• Reggeli: citromos tea, lecsó (zöldpaprika 20
dkg, paradicsom 10 dkg, vöröshagyma 3 dkg,
olaj 1 tk., só, fűszerpaprika, feketebors), Graham-kenyér 5 dkg
• Tízórai: korpáskeksz 3 db
• Ebéd: gyümölcsleves (alma 10 dkg, búzaliszt 0,5
dkg, tejföl 20%-os 30 ml, szegfűszeg, citromhéj, édesítőszer), natúr halfilé (tőkehalfilé 10
dkg, búzaliszt 1dkg, olaj 1 tk., só), párolt kelbimbó (kelbimbó 10 dkg, olaj 1 mk., só, petrezselyemzöld, köménymag), petrezselymes burgonya
10 dkg
• Uzsonna: nektarin 12 dkg
• Vacsora: zelleres szendvicskrém (light margarin 2
dkg, zeller 2 dkg), Graham-kenyér 7 dkg
• Utóvacsora: alma 20 dkg
E.: 1200 kcal, Sz.: 155 g
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3. nap
• Reggeli: gyümölcstea, gépsonka 4 dkg, light
margarin 2 dkg, lenmagos kenyér 6 dkg, uborka 5 dkg
• Tízórai: vajas pogácsa (házi) 1 db (kisebb)
• Ebéd: lebbencsleves (burgonya 5 dkg, vegyes
zöldség 3 dkg, 4 tojásos száraztészta 1 dkg, vöröshagyma, lecsókonzerv, só, petrezselyemzöld,
fűszerpaprika, fekete bors), sült csirkecomb (csirkecomb 1 db, olaj 1 mk., só, majoránna, feketebors), tökfőzelék (főzőtök 25 dkg, tejföl 12%-os
30 ml, búzaliszt 1 ek., olaj 7 g, vöröshagyma 6
g, só 2 g, ecet 20%-os 2 g, kapor, fűszerpaprika)
• Uzsonna: alma 20 dkg
• Vacsora: tej, 1,5%-os 2 dl, lenmagos fehérkenyér 6 dkg
• Utóvacsora: lenmagos fehérkenyér 3 dkg, zsíros kockasajt 1 db
E.: 1323 kcal, Sz.: 153 g

4. nap
• Reggeli: citromos tea, zöldfűszeres túrókrém (félzsíros tehéntúró 5 dkg, petrezselyemzöld), félbarna kenyér 5 dkg, paradicsom 5 dkg
• Tízórai: alma 20 dkg, dió 1 dkg
• Ebéd: csirkeraguleves (csirkemell 6 dkg, zöldborsó 2 dkg, vegyes zöldség 3 dkg, olaj 1 mk.,
vöröshagyma, zeller, só, petrezselyemzöld, fokhagyma, rozmaring), csőben sült brokkoli (brokkoli 25 dkg, tej, 2,8%-os 1 dl, zsemlemorzsa
1 dkg, trappista sajt 2 dkg, Rama margarin 1
dkg, búzaliszt 2 dkg, tojás 1/4 db, só, petrezselyemzöld, szerecsendió)
• Uzsonna: körte 12 dkg
• Vacsora: baromfivirsli 1 db, félbarna kenyér 6
dkg, paradicsom 5 dkg
• Utóvacsora: csokoládés puding édesítőszerrel 1
kistálka (2 dl tejből)
E.: 1415 kcal, Sz.: 155 g

5. nap
• Reggeli: zöld tea, Karaván füstölt sajt 2 dkg,
light margarin 1 dkg, Graham-kenyér 5 dkg,
zöldpaprika 5 dkg

• Tízórai: light rostos őszibaracklé 2 dl, korpáskeksz 2 db
• Ebéd: köményes sertéssült (sovány sertéshús 10
dkg, olaj 1 tk., vöröshagyma, paradicsompüré, só, köménymag, fekete bors), zöldborsófőzelék
(zöldborsó 20 dkg, tej, 1,5%-os 1 dl, búzaliszt
1 ek., olaj, petrezselyemzöld, fekete bors, só)
• Uzsonna: alma 20 dkg
• Vacsora: görög saláta (paradicsom 10 dkg, zöldpaprika 5 dkg, uborka 5 dkg, mozarella sajt 5
dkg), Graham-kenyér 6 dkg
• Utóvacsora: cukormentes gyümölcsjoghurt
150 ml, korpáskeksz 2 db
E.: 1370 kcal, Sz.: 150 g

6. nap
• Reggeli: citromos tea, tojás 1 db, light margarin 1 dkg, Graham-kenyér 5 dkg, paradicsom
5 dkg
• Tízórai: körte 10 dkg, mandula 1 dkg
• Ebéd: daragaluska-leves (sárgarépa 2 dkg, búzadara 2 dkg, petrezselyemgyökér 1 dkg, olaj 1
mk., tojás 1/8 db, zeller, karalábé, vöröshagyma, só, petrezselyemzöld, fekete bors), rakott
karfiol (karfiol 20 dkg, közepes zsírtartalmú
sertéshús 6 dkg, tejföl 12%-os 30 ml, rizs 2

dkg, olaj 1 mk., lecsókonzerv, vöröshagyma,
só, fűszerpaprika, fokhagyma, fekete bors)
• Uzsonna: görögdinnye 20 dkg
• Vacsora: túróval töltött zsemle (tej, 2,8%-os 1,5 dl,
zsemle 1 db, félzsíros tehéntúró 50 g, tojás 1/5
db, margarin, 70% zsírtartalmú 1 dkg, citrom)
• Utóvacsora: alma 20 dkg
E.: 1436 kcal, Sz.: 150 g

7. nap
• Reggeli: 0%-os joghurt 150 ml, vajas pogácsa,
házi 1 db (közepes nagyságú vagy 2 db kisebb)
• Tízórai: trappista sajt 2 dkg, rozskenyér 2 dkg,
uborka 3 dkg
• Ebéd: pirított csirkemáj (csirkemáj 10 dkg, olaj 1
tk., vöröshagyma, lecsókonzerv, fűszerpaprika,
fekete bors, majoránna), petrezselymes burgonya
(burgonya 15 dkg, olaj 1 mk.), almás sárgarépasaláta (alma 5 dkg, sárgarépa 10 dkg)
• Uzsonna: friss paradicsomlé 2 dl
• Vacsora: baromfipárizsi 5 dkg, rozskenyér 7
dkg, light margarin 2 dkg, zöldpaprika 5 dkg
• Utóvacsora: light őszibaracklé 2 dl, abonett 2 db
E.: 1230 kcal, Sz.: 147 g
Kicsák Marian
dietetikus

TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS A SÚLYCSÖKKENTÉSBEN: CM3 ALGINAT
CUKORBETEGEK IS FOGYASZTHATJÁK

Álomsúly könnyedén

A gyomorban kifejtett hatásmechanizmus

A CM3 Alginat egy biotechnológiai szenzáció a természetes teltség
érzet és jóllakottságérzet elérésére. A CM3 Alginat kapszula egy bar
namoszatból nyert komplex rost, amely a gyomorban puha, zselészerű
Alginattestté duzzad, és a gyomorfallal érintkezve folyamatosan ingerli
a jóllakottságérzetért felelős érzékelőket (receptorokat). A receptorok
pedig újra és újra elküldik az üzenetet az „agy éhségközpontjába”:
Jóllaktam!
A zselészerű Alginattest a vékonybélbe érve természetes módon bomlik le
és távozik a szervezetből, felszívódás nélkül.

Az Országos Szűrőprogram
hivatalos partnere a CM3 Alginat.

A CM3 Alginatot nem kell beszámítani a naponta bevitt
szénhidrát mennyiségébe.
Kapható a patikákban, drogériákban, gyógynővényboltokban!
A CM3 Alginat egészségpénztárban elszámolható
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A CM3 Alginat segít, hogy Ön kevesebbet egyen, így természetes módon, mégis jól
lakottan csökkentheti testsúlyát, míg végül eléri az álomalakját. Hatékonyságát
klinikai vizsgálatok, és több százezer elégedett német fogyókúrázó igazolja.
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Konyhasarok
Az elkészítés módjánál megadott mennyiségek 4
személy adagjára vonatkoznak. Az energiaérték
(E.) és a szénhidrátérték (Sz.) egy személy adagjára vonatkozik. Az ettől eltérő mennyiségeket külön jelöljük. A receptek kiötlője – ellenkező jelölés
hiányában – Nagy Margit dietetikus.

Meggykocsonya
• 40 dkg diétás
meggybefőtt
• 1 ek. zselatin

• 2 dl kefir
• 2 szem szegfűszeg
• fahéj, citromhéj

A citromhéjjal, szegfűszeggel, fahéjjal megmelegítjük a befőttlevet. Közben egy kevés hideg vízben feloldjuk a zselatint, és a befőttléhez öntjük.
Kivesszük belőle a szegfűszeget, a fahéjdarabot,
és simára keverjük benne a kefirt. Végül közékeverjük a kimagozott gyümölcsöt. Kivizezett őzgerincformába öntjük, és a hűtőszekrényben hagyjuk megdermedni.
E.: 82 kcal Sz.: 10 g

Gomba tükörtojással
•
•
•
•

40 dkg gomba
6 dkg vöröshagyma
2 ek. étolaj
4 db tojás

• 5 dkg reszelt sajt
• 1 ek. ketchup
• só, bors, petrezselyemzöld

Az olajon megpároljuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a cikkekre szelt gombát, sózzuk,
borsozzuk, és fedő alatt puhára pároljuk. Hozzáadjuk a ketchupot, majd lapos tűzálló tálra simítjuk. Vizes merőkanállal négy mélyedést nyomunk
bele, és mindegyikbe egy-egy tojást ütünk. Meghintjük reszelt sajttal, és a sütőben addig sütjük,
amíg a tojások fehérje meg nem olvad. Tálaláskor a tetejét finomra vágott petrezselyemzölddel
hintjük meg.
E.: 174 kcal Sz.: 5 g

Töltött csirkecomb
•
•
•
•

60 dkg csirkecomb
10 dkg gomba
10 dkg narancs
0,5 db zsömle

•
•
•
•

4 dkg margarin
2 dkg darált dió
1 db tojás
só, petrezselyemzöld

Összekeverjük az áztatott, kinyomkodott, összemorzsolt zsömlét a nagyon apróra vágott gombával, 2 dkg margarinnal, a tojással, a kis kockákra
szelt narancsbéllel, a dióval és sóval, finomra vágott petrezselyemzölddel fűszerezzük. A csirkecombokba töltjük, amelyeket előzőleg besóztunk.
Megkenjük margarinnal, és tűzálló tálban megsütjük.
E.: 323 kcal Sz.: 7 g
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Gulyásleves
•
•
•
•
•
•

30 dkg marhahús
20 dkg burgonya
10 dkg sárgarépa
2 ek. olaj
6 dkg gyökér
5 dkg vöröshagyma

•
•
•
•

2 gerezd fokhagyma
7 dkg zöldpaprika
5 dkg paradicsom
só, köménymag, fűszerpaprika

Az apróra vágott vöröshagymát az olajon átpirítjuk, meghintjük pirospaprikával, kevés vizet
aláöntve rövid ideig fedő alatt pároljuk. Hozzáadjuk a kockára vágott húst, megsózzuk, zúzott
fokhagymával, köménymaggal ízesítjük. Fedő
alatt kevés vízzel pároljuk. Ha félig megpuhult,
beletesszük a kockára vágott burgonyát, a felkarikázott zöldségeket, a paradicsomot, paprikát.
Rövid ideig tovább pároljuk, majd felöntjük körülbelül 2 liter hideg vízzel, és az egészet együtt
puhára főzzük.
E.: 230 kcal Sz.: 15 g

Zöldséges palacsinta
• 40 dkg mirelit mexikói vegyes zöldség
• 10 dkg liszt
• 1 dl tej
• 1 db tojás
• 5 ek. étolaj

• 10 dkg sonka
• 1 dl kefir
• 1 dl energiaszegény
tejföl
• só

A zöldséget enyhén sós vízben 5 percig főzzük,
majd leszűrjük. Simára keverjük a lisztet a tojással, tejjel, sóval és annyi vízzel, hogy kicsit
sűrűbb palacsintatésztát kapjunk. Egy óráig állni hagyjuk. Ekkor belekeverjük a zöldségeket
és a vékony csíkokra szelt sonkát, majd 8 darab
palacsintát sütünk belőle teflonsütőben. A palacsintákat megkenjük a kefir, tejföl keverékével,
tűzálló tálra egymásra fektetjük, forró sütőben
átsütjük. Tálalhatjuk sajtmártással, de nélküle
is finom.
E.: 355 kcal Sz.: 32 g

Nagy Margit rovata

•
•
•
•

4 dkg liszt
5 dkg vöröshagyma
1 cs. kapor
2 dl energiaszegény
tejföl

Palócleves
•
•
•
•

1 db citrom
4 db tojás
3 ek. olaj
só, pirospaprika

Az olajból és a lisztből világos rántást készítünk,
belereszeljük a vöröshagymát és az összevágott
kapor felét. Kissé megpirítjuk, majd felengedjük
körülbelül egy liter vízzel. Habverővel elkeverjük
és felforraljuk. Sóval, pirospaprikával ízesítjük.
10–15 percnyi forrás után hozzáadjuk a tejfölt és
a citromlevet. Óvatosan beleengedjük az egész tojásokat, majd még 2-3 percig főzzük. Végül meghintjük a megmaradt kaporral.
E.: 245 kcal Sz.: 8 g

Sütőtökfőzelék
• 1 kg sütőtök
• 2 dkg liszt
• 1,5 dl tej

• 2 dkg light margarin
• só, édesítőszer

A sütőtököt sütőben megsütjük. A margarinból,
lisztből fehér rántást készítünk. A sült tök héját
lekaparjuk, és beletesszük a rántásba. Felöntjük
tejjel, ízesítjük sóval, összefőzzük. A tűzről levéve
hozzáadjuk az édesítőszert.
E.: 252 kcal Sz.: 46 g

Túróval töltött karalábé
•
•
•
•
•

80 dkg karalábé
25 dkg túró
5 dkg vöröshagyma
10 dkg zöldpaprika
10 dkg paradicsom

•
•
•
•

2 ek. étolaj
1 db tojás
1 dl tejföl
só, bors, pirospaprika

A karalábét megtisztítjuk, a közepébe lyukat vájunk. Enyhén sós vízben majdnem puhára pároljuk. A vízből kivesszük, lecsepegtetjük. A túrót összetörjük, összekeverjük az apróra vágott
hagymával és a szintén apróra vágott főtt tojással.
Sóval, borssal, pirospaprikával ízesítjük. Jól összedolgozzuk, és a karalábé üregébe töltjük. Tűzálló
tálba tesszük, és meglocsoljuk a tejföl és olaj keverékével. A tetejére szeljük a zöldpaprikát, a paradicsomot, és pirosra sütjük.
E.: 283 kcal Sz.: 20 g

•
•
•
•
•
•

30 dkg sertéshús
15 dkg zöldbab
10 dkg burgonya
2 ek. étolaj
2 dkg liszt
5 dkg vöröshagyma

• 1 dl zsírszegény tejföl
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, köménymag, pirospaprika,
babérlevél

A finomra vágott vöröshagymát olajon átfuttatjuk, pirospaprikával meghintve kevés vízzel felengedjük. Összeforraljuk, majd zsírjára pirítva
hozzáadjuk a kockára vágott húst. Megsózzuk,
borsozzuk, babérlevéllel, köménymaggal, zúzott
fokhagymával ízesítjük. Fedő alatt csaknem puhára pároljuk. Közben külön-külön kevés sós vízben
megfőzzük a darabokra vágott zöldbabot, burgonyát, majd a főzővízzel együtt a húshoz adjuk. A
levest még kellő mennyiségű vízzel felengedjük,
összeforraljuk, és tejfölös habarással sűrítve jól kiforraljuk.
E.: 195 kcal Sz.: 13 dkg

A SZEGEDI
GABONAKUTATÓ ÁLTAL FEJLESZTETT

Diabetikus

Kenyérlisztek:

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

Süteményliszt:
DIABET-MIX Linzerliszt

Száraztészták:
DIABET-MAX Széles metélt
DIABET-MAX Cérnametélt
DIABET-MAX Kiskocka
DIABET-MAX Fodros nagykocka
DIABET-MAX Rövid csõ
rendelhetõk utánvéttel
a www.diabettrade.hu honlapról,
vagy telefonon: (30) 9-951-984, faxon: (62) 439-035,
levélben: Diabettrade Kft.
6726 Szeged, Tambura u. 5.
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Anyakönyvi Gotovac
operahőse

Numero,
röviden

Ady Endre
Indiai
Levert csőkút egyik
álneve légitársaság

Ajánlott
betű!

Futás

A német
ábécé utolsó Dátumrag
betűje

Erőtlen,
sovány ló

Hangos
kodás,
lármázás

Osztrák
Szentkuthy
gépkocsik Miklós esszé Szuez része! Előrebocsát
jelzése
regénye

Az aljához
tekintés

André Gide
regénye

`

-…, -re

Hajófar

Csecsemő

Darabonként

2

Székes
egyház

A
szomszédba
Amper,
röviden

Néma Nóra!

Merre?
Európai nép

Kánaán
határai!

Félsz!

Kölcsönöz

Hatodrész!

Tegez szélei!

Fentről

Színész
(Oszkár)

Esetleg

Közlékeny

Cin
Karaj szélei!

A francia
kártya egyik
színe

Egy vicc poénját kell
megkeresniük, illetve egy
vicces kérdésre a vicces választ.

Származik
Oxigén

Az Irén angol
alakja

Íme a kérdés:

Gyomirtó
szer

Hogyan érzékeli a pincér, hogy
hónap vége van?

Fogoly

… Dagover;
német
színésznő

Római
500-as
Nyers,
goromba
Német
névelő

Állóvíz

A helyes megfejtést beküldők
között az Idealbody Kft.
ajándékcsomagjait
sorsoljuk ki.

Agrárüzem

Néhai
osztrák
politikus
(Thomas)
És a többi,
röv.
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könnyed

Azon a
helyen

Francia
zeneszerző
(Francis)

Törött dézsa!

Uralkodó erő

Belső hang!
Hidrogén

Érett
gabonát vág

Néhai író
(Elek)

Eres!

Roham,
támadás

Csen, lop

Előtag:
hasi, has-

www.cm3.hu
06 (1) 237-0300
Vatikáni
gépkocsik
jelzése

Egyetem,
főiskola
díszterme

Sic itur
ad …

Vakvölgy

Rádium

Előtag: vállHaim …;
izraeli
színész
Kilo-

Pro …;
részletekben

Vágófelület

Svájc része!

Maró
… carte;
anyaggal
kezel, tisztít étlap szerint

-…, -vel
Fülöpszigeteki
város

Föld alatti
várbörtön
… troll
(Heine)

Rendfőnök
Ódavég!
Sváb…; német
hegység

Verdi operája
Román
autómárka

A finnek
nemzeti
eposza

A

… próba;
Federico
Fellini filmje

Valamely
arameus
állam

• Valódi újdonság!
• Cukorbetegek is fogyaszthatják!
• Jóllakottság érzése órákon át!
• Természetes fogyás!
• Álomsúly könnyedén!
A CM3 Alginat egészségpénztárban elszámolható.

Beküldési határidő:
2011. november 15.

Tubus szélei!

Csinos, tiszta

CM3 Alginat

Címünk:
8200 Veszprém,
Ádám Iván u. 1.

Táplál
Kérdőszócska
Másfelé
irányít

Dinnye
nedve
Az átmérő
jele

Bór

Düledékes

Fogadására

Sajtótermék
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Rend(i),
röviden

A -ra
ragpárja

Hogyishívják
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A bibliai
Júda fia

Mákos …;
népies étel

… királya;
Lalo operája

Forrasztófém

Közepén
ráég!

Az Odera
partjai!

Feszítő
eszköz

Éneklő
szócska

Város a
tiszántúl
északi részén
Hím eb

Ott elhelyező

Vetíthető
állókép

A tesla jele

Tökfedő

Nagy lakoma

Győri
sportklub

Az elektron
jele

Régi angol
körtánc

Muzikális

Kisebb
ruhakészítő
üzem

Nem is
fölött!

Beltag!
Szentlőrinc
patakja
Kiadó(i),
röviden

Román
autójel
Lamartine
verse

Csúsztat

Orosz város
Mesterséges
nyelv

Laosz része!

Mangán

Tükör szélei!
Ilyen mész
is van

Hozzánk
talicskáz

Igevég!

Római 50-es

Olasz névelő

-…, -ke

Kijárat része!

Terbium

` P
Rejtvénynyertesek: Az idei 2-es számban megjelent rejtvényünkben található vicc: Hogyan kell rávenni egy férfit, hogy csináljon meg
valamit, amihez nincs kedve? Azt kell mondani neki, hogy túl öreg hozzá. Szerencsés nyerteseink, akik a Máger József: Édes élet
c. könyveit nyerték: özv. Telek Sándorné, Cegléd; Kövecses Jenőné, Monostorapáti; Majorné P. Katalin, Debrecen; Győrfi Györgyné,
Nagyatád; Tamási Gyula, Salgótarján.
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FÁ J D A L O M · É R Z É S Z AVA R · I D E G K Á R O S O D Á S

Kutatások igazolják, hog y a fájdalom- és érzészavar-csökkentő hatáson túl
a Milgamma előnyösen befolyásolja a szénhidrát-anyagcserét és gátolja a cukorbetegség
kisérszövődményeinek kialakulásához vezető folyamatokat.
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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