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Éljen a lehetőséggel!

Világnapi
rendezvények
www.diabetes.hu
facebook.com/diabetes.hu

FORMOLINE L112

Cukorbetegen is fogyhat
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 tapasztalatok 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 koleszterinszintet, 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 december elején jelenik meg.

Lapunk megrendelhető
A Diabetes hat, a Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer négy alkalommal jelenik meg 2012-ben. Megrendeléskor az alábbi
postázási költséget kérjük befizetni:
Példány- Diabetes Hypertonia Diabetes +
szám
Hypertonia
1 (egyéni) 1 890 Ft
1 260 Ft
2 490 Ft
10–50
12 600 Ft
8 600 Ft 19 600 Ft
51–100 18 600 Ft 12 400 Ft 28 200 Ft
101–150 24 400 Ft 15 800 Ft 36 000 Ft
A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együttrendelés azonos időbeli postázást jelent. A fenti ár az egyéni megrendelőkre és a cukorbetegek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. Minden
egyéb esetben az előfizetésről bővebb információ a kiadóban. A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga csekken vagy átutalással a 1040216621634572 (K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

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

Világnap Cukorfalván
A sajtó munkatársainak szeme november elején felcsillan, remek témára bukkantak: közeledik a Diabétesz Világnap.
Jó ez nekünk? Nagyon jó! Csak ügyesen kell élnünk a lehetőséggel! Próbáljuk meg lebeszélni a megyei lap szerkesztőjét
arról, hogy a világhálón böngésszen, hívjuk meg inkább a mi
kis vidéki rendezvényünkre. És most fogadjanak el tőlem – aki
ezernyi ünnepségről, összejövetelről tudósítottam − pár jó tanácsot.
Mondjuk: eljött a megyei lap tudósítója Cukorfalvára, a helyi klub világnapi programjára. Az elnök üdvözléskor átnyújt
neki egy lapot, amelyre előző este felírt minden fontos tudnivalót: mikor alakult a klub, hány tagja volt akkor és hány most.
Ki a klub vezetője? Még a telefonszámát is odaírja, ha utólag
akarna valamit pontosítani az újságíró, fel tudja hívni. Hogy
írják helyesen a diabetológus orvos nevét, aki a klub támogatója? Mikor tartják az összejöveteleiket és hol? Cukorfalván
kik azok, mely szervezetek, akik támogatják a klubot? A tavalyi
világnap óta milyen fontos rendezvények voltak a klubban, illetve Cukorfalva milyen fontos rendezvényén vettek részt a cukorbetegklub tagjai? De csak a legfontosabbakat kell felsorolni,
ha mindet leírjuk, lehet, hogy nem a lényegeseket választja ki
az újságíró. Szűréseket végeztek, felvilágosításokat tartottak a
település nem cukorbeteg lakóinak?
Egy bekezdést arra is kell szánni, milyen típusai vannak a
diabétesznek, s ezekre mi jellemző. Melyek a legfőbb szabályok, amelyeket a cukorbetegeknek be kell tartaniuk? (Ehhez
a Diabetes korábbi számait is segítségül hívhatják.) Mit jelent
cukorbetegség esetén a prevenció?
Ne várják el az újságírótól, hogy olyan dolgokra figyeljen,
ami a megye másik végén élő olvasókat nem érdekli, ami „családi” ügyünk. Mi megtapsoljuk, amikor Marika néni átveszi az
elismerő oklevelet a klub életéről készített szép tablóért, nekünk ez fontos. De nem ennek kell megjelennie a sajtóban a
Diabétesz Világnap alkalmából.
Ellenben feltétlenül teremtsenek lehetőséget arra, hogy az
újságíró leülhessen egy nyugodt sarokban, esetleg külön szobában a diabetológussal, a háziorvossal, interjút készíteni. És
előre beszéljék meg, válasszák ki, melyik tagtársuk, sorstársuk
vállalja a nyilvánosságot, akivel szintén leülhet abban a csendes
sarokban hosszan beszélgetni az újságíró. Mert nincs az az izgalmas ünnepségről szóló tudósítás, amely versenyre kelhetne
az újságban egy őszinte hangú interjúval, egy hús-vér embert
bemutató portréval.
Higgyék el, ha így fogadják az újságírót, örömmel fog dolgozni. Önök pedig elérték a céljukat: felhívták a figyelmet a
Cukorfalvi Cukorbeteg Klubra, a cukorbetegségre, és a nem
diabéteszes cukorfalviak prevenciójára. Erre való a Diabétesz
Világnap – többek közt.
Herth Viktória

E lapszámunk megjelenését
a Novartis Hungária Kft.
támogatta.

A Szerkesztőség és a Kiadó a hirdetések szakmai tartalmáért felelősséget nem vállal, az a hirdetőre hárul.
Az optimális cukoranyagcsere eléréséhez a lapunkban hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges a beállított
diéta, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés!
Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
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Diabétesz Világnap – programkínálat
A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete immáron 20. alkalommal, november 6-án 9 órától
rendezi meg a Diabétesz Világnapot az Uránia
Nemzeti Filmszínházban (1088 Budapest, Rákóczi út 21.).
Népszerű szakértők előadásaival, gyógyszer-,
műszer-, élelmiszergyártó cégek bemutatóival
várják az érdeklődőket. A filmszínház előtt álló
szűrőkamionban vérnyomás-, koleszterin-, vércukor-, húgysav-, triglicerid-, véroxigénmérés,
EKG, testtömegindex (BMI)-számítás, hastérfogatmérés, testzsíranalízis, vázizomtömeg-mérés, szemfenék-vizsgálat, érszűkületmérés, „célsúly”-megállapítás zajlik. A rendezvényen való
részvétel és a szűrések ingyenesek!

November 12.
Diabétesz Világnap és Országos Cukorbeteg Találkozó november 12-én 10 órától Győrben, a Városi Egyetemi Sportcsarnokban (Győr, Egyetem
tér 1.).
A 20 éves Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége a Győr-Moson-Sopron Megyei Diabétesz
Egyesületet kérte fel az idei Diabétesz Világnap
országos rendezvényének szervezésére.
Tervezett 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
13.00–14.30 Kulturális program: Bakonyszentlászlói dalkör, fiatal zeneművészeti
tanulók és balett-táncosok előadása
14.00–14.30 Egyesületek, klubok csapatainak nevezése a vetélkedőre (3 fő/egyesület)
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

A belső térben és a galérián: gyógyszercégek,
kiállítók, a város és a szponzorok bemutatói.
Szakkönyvek, reformétkezés, életviteli tanácsok,
diabetikus termékek bemutatója és vására. A külső térben: kamionban átfogó szűrések.

November 13.
Egy Csepp Világnap a SYMA Csarnokban november 13-án (1146 Budapest, Dózsa György út 1.).
A rendezvényen ingyenes egészségügyi mérések, egészségpiac, kézműves-foglalkozások, koncertek, nyereményjátékok várják a látogatókat.
Ugyanitt megtartjuk a Diabétesz Sétát, valamint
átadjuk a „Legegészségesebb város”-nak és a
WAMP+Egy Csepp Figyelem Alapítvány közös
tárgytervező pályázata nyertesének járó díjat.
Másnap, azaz hétfőn kezdetét veszi az Egy cseppes Patikahét, amelyen az „egycseppes” patikákban 30 százalék kedvezménnyel lehet vércukor-,
vérnyomás- és koleszterinmérő készüléket kapni.

November 26.
Együtt erősebbek vagyunk! Békés, Csongrád,
Fejér és Veszprém Megye összefogása a Nemzeti Diabetesprogram szellemében november 26-án
10 órától Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban (Székesfehérvár, Liszt Ferenc
utca 1.).
Rövid, közérdekű előadások, műsor, mozgásprogram, az Országalma kékfényes megvilágítása
a főtéren.

K

ínálatunk a teljesség igénye nélkül készült. További rendezvények találhatók a www.diabetes.hu eseménynaptárában. Ha szeretné, hogy 2012-ben az Ön
klubjának, egyesületének programja is szerepeljen a
kínálatban, küldje el szerkesztőségünkbe tervezetét, felhívását!
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Beszélgetés Poór Balázzsal

Összhangban a természettel
Folyamatosan beszámoltam Önöknek előző lapszámainkban – a végül sikerrel zárult
– fogyókúrámról. Illetve a sikertelen fogyókúráról és a sikeres fogyásról. Legutóbb
elárultam a titkot, a kínai orvoslással foglalkozó Poór Balázs „csodatételét”, és
megígértem, hogy bemutatom őt és módszerét.

A

zt már említettem, hogy mélytüzű szemeivel olyan áthatóan tudja nézni az embert, hogy
akinek titkolnivalója van, jobb, ha elkerüli. De
nincs benne semmi szigorú, kedves és esendő
ugyanúgy, mint én, aki szemben ülök vele.
Interjúnk azzal kezdődött, hogy bevallottam,
nyáron bizony nem tartottam szigorúan a diétát,
majd ősszel ismét… Elmosolyodott és megnyugtatott: így van rendjén!
– A nyár a tékozlás ideje, az életritmusunk
megváltozik, amink van, szétszórjuk, élvezzük a
napsütést, a hosszú nappalokat. Az ősz az értékelés, a selejtezés időszaka. Testünk, lelkünk új
rendet teremt, majd télen feldogozzuk mindazt,
amit összegyűjtöttünk, s ami az őszi selejtezéseknek nem esett áldozatul. A természetben is a legtöbb zöldség, gyümölcs ősszel érik be. Ha ezzel a
ritmussal összhangba kerülünk, magával a természettel kerülünk összhangba.
Milyen egyszerű! Éreztem ezt hosszú évek óta,
de tudni sosem tudtam. A gondolatsor nem ér
véget itt:
– Szervezetünk része a természetnek, csak nem
veszünk tudomást róla, sőt ellene dolgozunk.
Mesterséges környezetet teremtettünk magunknak, de a Földön élünk. Nem vagyunk képesek
annyira eltorzítani, mint szeretnénk. A természet
újra és újra kiigazítja önmagát, s bennünket is,
akik benne élünk. Az vagy, amit eszel: a bioszféra
elemeként az ember ezzel olvadhat bele a nagy
egészbe. Ha mesterséges anyagokat eszünk, távolodunk a természet harmóniájától, ha a természet
termékeit fogyasztjuk (zöldséget, gyümölcsöt), újrateremtjük azt a harmóniát, amelybe beleszülettünk, s amit hosszú évek alatt szisztematikusan
széttörtünk.
Ha figyelünk a testünkre, megérezzük, mire
van szükségünk. Azt kívánjuk, ami jó nekünk. Sosem szerettem a kelkáposztafőzeléket, de mikor
nagyfiamat vártam, hetente legalább kétszer azt
ebédeltem. A kicsivel a sárgarépa lett a mániám.
Persze vigyázzunk: a chipset csak az ízlelőbimbóink kívánják, nem a szervezetünk. Ha rágcsál-
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ni akarunk, diót, pisztáciát, mandulát tegyünk
magunk elé, mert a csonthéjas gyümölcsökben
a sok-sok kalcium mellett ezernyi más hasznos
anyag van.
Balázs januárban lesz 33 éves, krisztusi kor, jelentős pillanat: ilyentájt illik megtalálnia az embernek önmagát. Balázs megtalálta.
− Nem úr vagyok, szolgája mindenkinek.
Fennkölt gondolat, az ő szájából mégis természetes. Ha 7-8 évesen megkérdezték, mi szeretne
lenni, azt válaszolta: pap és orvos, de nem olyan,
mint akiket ismerek. Az élet tekergő kígyója sokat
fordult, míg valóban elérkezett ide. A gimnáziumi
érettségivel együtt két szakmát is szerzett, szakács
és pincér lett. Majd dolgozott asztalosként, mozigépészként, postásként és szakácsként, miközben
történésznek készült. E hosszú úton megtanulta a
megfigyelés, az odafigyelés, az alaposság és türelem fontosságát, s megtanulta, hogy tanulni örökké kell.

Bölcs Tigris
A teológusi iskolát, egy időben a kínai orvoslás
iskolájával, akkor végezte, amikor első gyermeke már megszületett. Kezében volt a papír, és
nem akarta hinni, hogy ő képes gyógyítani. Első
sikere épp egy cukorbeteg volt, aki az általa javasolt étkezést követve pár nap múlva riadtan
telefonált, hogy túl alacsony a cukra. Az illető
vércukra rendeződött, a friss diplomás kínai orvost pedig felhívta az „igazi” kezelőorvos, hogy
szeretne találkozni vele. Balázs nem mert elmenni hozzá, hónapokig halogatta, s amikor végre
találkoztak… a vége az lett, hogy a háziorvos
felajánlotta, rendeljen nála heti egy alkalommal,
segítsen a többi betegének is. Azóta minden
hétfőn Budapesten rendel, szerdánként pedig
Veszprémben.
– Első kínai nevem Bolond Tigris volt. A tigris
a nyugati ember szimbóluma, és gyógyítót jelent,
a bolond olyan embert, akit már nem érdekel,
mit gondolnak róla.

A kínai orvos gyógyító és tanító
A nyugati orvostudomány az okokat kutatja, elemeire szedi az embert, az emberben zajló folyamatokat. A kínai orvos erre képtelen, ő a maga
egészében nézi az embert és a történéseket.
– Viszont a nyugati orvostudomány, miután
„szétszedte az embert”, újra összerakni képtelen.
Nézzünk egy egyszerű példát. Az európai orvos
szerint a torokfájást baktérium okozza, megtámadta a testet egy idegen, erről az érintett ember nem tehet, el kell szenvednie. A keleti orvos
ugyanezt a torokfájást azzal magyarázza, hogy
megromlott a kapcsolatod a természettel, nem
öltöztél fel megfelelően, a diszharmóniának tehát
magad vagy az okozója. Ahogy a házasságban a
kapcsolat egyben felelősséget is jelent – önmagadért és a másikért –, úgy az élet minden területén a kapcsolat felelősséget rak a válladra. A
felelősség viszont cselekvési lehetőség is egyben,
tehát nem vagy tehetetlen elszenvedője a bajnak,
okozója és helyrehozója is lehetsz. Egészségügyi
szempontból fogalmazva: a felelősség egyet jelent
a prevencióval. „A jó orvos akkor gyógyít, amikor
nincs betegség, a rossz orvos akkor, amikor van”
– vallja egy kínai mondás. A kínai orvos nemcsak
gyógyító tehát, hanem a közösség tanítója.
A nyugati orvoslás nem rossz, ezt Poór Balázs a
beszélgetés során többször is hangsúlyozza. Nem
rossz, csak más, bonyolultabb, alaposabb. A részt
kezeli, gyakran feláldozva a részért az egészet,
míg a kínai orvostudomány roppant egyszerű
szemlélettel az egészhez közelít. A két módszer
békésen megfér egymás mellett.
Érdekesség, hogy a kínai orvoslás alapjai honnan származnak: Görögországból. A hippokratészi rendszer átkerült egy másik kultúrába, ott „átgyúrták”, kísérleteztek vele, de csak addig, míg
gyakorlati haszna lett az eredménynek. Kínában

Cukorbetegség kínaiul
A cukorbetegséget Kínában édes vizelet betegségnek nevezik, a beteg vizeletének magas cukortartalma miatt. A hagyományos kínai orvoslás
a betegség minden fajtáját a yin-elégtelenségre
vezeti vissza, a lép-hasnyálmirigy csoporthoz kötve azt.
Akárcsak nyugaton, Kínában is a túlsúly a legnagyobb rizikófaktor. A tradicionális leírás így
hangzik: a zsír pangást okoz a májban, ami megtámadja a lép-hasnyálmirigyet (megbontja kettejük harmóniáját).
Kezelésében nagy hangsúlyt kap az étrendiés mozgásterápia, amit kiegészíthetnek gyógynövényekkel is. A betegek által követendő étrend
célja a lép-hasnyálmirigy és a yin megbomlott
egyensúlyának helyreállítása. Az általános javaslatok között szerepel az omega 3-ban gazdag olajok használata, amelyek védelmet nyújthatnak a
diabétesz járulékos tüneteivel szemben.

mindig nagy volt a népsűrűség, pihenés nélküli,
rohanó, városias életet éltek, élnek. Európában
most érkezünk erre a szintre. Kínában nincs idő
orvoshoz járni, nincs idő és hely a különtornáknak. Ott munkába menet a parkban végzik a tornagyakorlatokat, állva. Ott a betegségeket megelőzni próbálják.

Kapcsolathiány a szervezetünkkel
Csodát emlegettem, amikor Poór Balázsról írtam,
pedig szó sincs természetfölötti külső segítségről.
– A csodavárás a felelősséget és az akaratot
helyettesíti. A 2-es típusú diabétesz az emberi lustaság és felelőtlenség szindrómája. Régen
a gazdagok privilégiuma volt a cukorbetegség,
nem dolgoztak, sokat ettek… a felső tízezer élte
azt az életet, amit most mindenki. Megbomlott
az egyensúly a szervezetünkben, és elromlott a
kapcsolatunk a szervezetünkkel. A betegség nem
más, mint kapcsolathiány a saját testünkkel.
– Hogyan lehet a kapcsolatot visszaállítani?
Gondolja végig, hogyan él! Vannak elvek a táplálkozásában, vagy össze-vissza befalja, amit lát? Mozog eleget? Ha e két dolgot végiggondolja, megtette az első lépést. Másodikként értse meg, saját
maga rontotta el, tehát saját magának kell visszaállítania a rendet, az egyensúlyt önmagában.
Ennyire egyszerű! Csak még valami! Amit soha
nem szabad elfelejteni: nélkülem a Jó Isten is tehetetlen. Nem tud rajtam nélkülem segíteni.
Herth Viktória
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Mostani neve Bölcs Tigris, s a bölcs szót nem
kell magyarázni. Mindehhez Balázs még csak 33
éves… teológus és a kínai orvoslás tudója.
– Az európai orvosláshoz képest a kínai orvoslás egyszerű, primitív rendszer. Viszont minél egyszerűbb egy rendszer, annál átláthatóbb
és könnyebben észrevehetők az elemi igazságok.
Ezt szeretném átadni az embereknek. A kínai orvoslás empirikus úton dolgozik, összegyűjti a tapasztalatokat. Sok ezer év tapasztalatairól beszélhetünk, az egységes kínai birodalomban ősrégi
feljegyzések is megmaradtak, mintha mi a honfoglalás időszakáról olvashatnánk korabeli írásokat. A népi orvoslás hasonlít ehhez: nem tudják
miért, de tudják, hogy mi történik, ha ezt vagy
azt a gyógyfüvet használják.
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Magyar szakember a világ legnagyobb szemklinikáján
Az Egyesült Királyságban évek óta világszínvonalon végzik a diabéteszesek szemészeti szűrését. A
rendszer kiépítésében és hatékony működtetésében pedig jelentős szerepe van egy magyar szakembernek. Dr. Pető Tünde tudományos fokozatán dolgozott Ausztráliában, s a PhD megszerzése során nyert
tapasztalatainak köszönhetően kapott meghívást a londoni Moorfields Szemészeti Klinikára (Moorfields
Eye Hospital). Az akkor már felállított, de még nem működő Képelemző Centrumot (Reading Centre)
kellett 2001-től működőképessé és versenyképessé tennie a világ jelenleg legnagyobb és egyik legnevesebb szemészeti klinikáján.

A

képelemző centrumokban szemészeti felvételek elemzése folyik, beleértve a cukorbetegek
szűrése során nyert képek elemzését, de ezt nem
orvosok, hanem technikusok végzik. Mielőtt a képek a centrumba érkeznek, a szakirányú képzéssel rendelkező szakemberek a szembogár tágítását követően digitális fényképet készítenek a szem
ideghártyájáról. A fotókat képelemző szakemberek értékelik, a szemészeti elváltozásban szenvedőket pedig szemészorvoshoz utalják.
– 2001-ben létesítették a képelemző centrumot, megérkezésemkor már rendelkezésre állt a
hely, a számítógépek és az elemzést végző személyzet – nyilatkozta lapunknak dr. Pető Tünde.

A doktornő, aki egészség-megőrzési és oktatási mester fokozattal is rendelkezik, maga állította
össze a technikusok és a képelemezők számára a
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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 leggyakoribb betegségek, amelyekkel foglalkozunk, a vaksághoz vezető szembetegségek,
ilyenek az időskori makuladegeneráció (szemfenéki meszesedés), a fiatalokat is érintő degenerációs betegségek, a zöld hályog és a szem különböző gyulladásos betegségei – tudjuk meg Pető
doktornőtől. – A szemről készített felvételt ki kell
elemezni objektív, szisztematikus módon.
Az objektivitás azt jelenti, hogy megadott
szempontok alapján történik az értékelés, nem
az elemző dönti el, hogy mire szeretne koncentrálni. Az eljárás szisztematikus is, vagyis minden
képet ugyanazon protokoll alapján kell értékelni. Ebben az is segít, hogy a beteg nincs jelen,
nem szakítja félbe a munkát, minden alkalommal
ugyanúgy van beállítva a világítás és a számítógép
képernyője.
Hasonló képelemző centrumok Európa-szerte
léteznek, dr. Pető Tünde az Európai Szemészeti Intézet (European Vision Institute) képelemző központjainak is vezetője. E feladatkörben azt
kell biztosítania, hogy a központok mindegyike
megfeleljen az előírásoknak és készenlétben álljon egy esetleges ellenőrzésre.
– Maguk a képelemző centrumok autonómok,
különböző módon épülnek fel, de az adminisztráció és minőségellenőrzés szintjén teljes közöttük
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tananyagot. A képelemzők először megismerték
a szem részletes anatómiáját, működését, a leggyakoribb szembetegségeket, valamint az ezekhez
tartozó képalkotó módszereket.
– Az évek során egyre több betegséget és képalkotó módszert adtunk az alapokhoz, így ma
már nincs olyan szemészeti betegség vagy kamera, amelyet ne ismernének a munkatársak.
Pető doktornő, aki tagja a Magyar Szemészeti
Társaságnak és a Magyar Diabetes Társaságnak,
azért választotta a szemészetet, mert a szem, ha
nem is a lélek, de a test tükre. Mint elmondta, nagyon sok betegségnek van szemészeti jele,
nemcsak a cukorbetegségnek, de a magas vérnyomásnak, az öregedésnek, a gyulladásos betegségeknek is. Így a szemész képes hozzájárulni a
teljes test egészségének megőrzéséhez. Emellett a
technikai újdonságok, a műtétek is mindennapos
kihívást jelentenek számára. E téren nem szabad
lemaradni, állandóan fejlődni kell.
Nyugat-Európában egy központi nyilvántartás
alapján történik a diabéteszesek beutalása szűrővizsgálatokra, közel 3 millió cukorbeteg ellenőrzése történik így a szigetországban. A diabéteszes retinopátia az egyik alapbetegség, amit a
képelemző centrumokban kutatnak, de további
elváltozásokat is szűrnek a központ szakemberei.
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az együttműködés – meséli a doktornő, majd a
hazai lehetőségekről beszél:
– Nincs kizárva, hogy Magyarországon is alapítsanak ilyen központot, ehhez azonban nagy
szakmai és anyagi befektetés szükséges. Az viszont könnyen elképzelhető, hogy létrehozzanak
egy limitált körű, például cukorbetegek szemszövődményeinek szűrésére specializálódó centrumot. Ez hasznos lenne és kis befektetéssel is
fenntarthatná önmagát.
2009 januárjában indult a Debreceni Egyetem Informatikai Karán a DRSCREEN-projekt,
amelynek célja egy szemészeti szűrővizsgálatok,
illetve kifejezetten a diabéteszes retinopátia szűrésének céljára alkalmazható automatizált képelemző rendszer kifejlesztése. A rendszer feladata
az, hogy a szemfenékről készített standard digitális felvételek elemzése alapján elkülönítse egymástól az egészséges és a diabéteszes retinopátiát
ábrázoló szemfenéki képeket – olvasható a projekt honlapján. A rendszer fejlesztésében és klinikai validálásában a Moorfields Szemészeti Klinika
és dr. Pető Tünde is részt vesz:
– A Debreceni Egyetemmel a kutatásban dolgozunk együtt, mind informatikai, mind szemészeti szempontból. Egyelőre koncepcionális és
szemléletbeli kérdésekben egyeztetünk, a pro-

jekt előrehaladottabb részében viszont szorosabb
együttműködésre is szükség lesz.
A képelemző központok működése rendkívül
hatékony és időtakarékos:
– A cukorbetegek nagy részének nincs akut
ellátást igénylő szembetegsége, de ezt csak vizsgálat alapján lehet eldönteni. A legtöbb fejlett
országban már nem orvosok nézik meg a betegeket, hanem a technikusok lefényképezik őket,
a képelemzők kielemzik a felvételeket, és akinek a látást veszélyeztető elváltozása van, azt a
szemészetre utalják – magyarázza a doktornő a
rendszer gyakorlati hozadékát. – Ezzel csökken a
fölöslegesen megtekintett, egészséges szemű betegek száma a rendelőkben, az orvos pedig arra a
betegre tud koncentrálni, akinek a látása valóban
veszélyben van. Aki nem igényel orvosi ellátást,
rendszerint egy év múlva újra kontrollra hívjuk.
A módszer tehát bárhol alkalmazható, ahol
már megvalósult a fényképezésen alapuló szűrés.
A Debreceni Egyetem és a Moorfields Szemészeti
Klinika dr. Pető Tünde által irányított képelemző
centrumának együttműködése révén remélhetőleg Magyarországon is bevezetésre kerül a cukorbetegek automatizált képelemző rendszerrel való
szemészeti szűrése.
József Attila

96 000 kilométer diabétesz
Véredényeink hosszúsága a testünkben 96 000 kilométert tesz ki. Ez a távolság körülbelül két
és félszerese a Föld kerületének az Egyenlítônél. Ekkora hosszúságú útról kell gondoskodnunk
nap mint nap, hogy vérünk könnyen szállíthassa az oxigént egyes szerveinknek.
Ez akkor is nagy feladat, ha egészségesek vagyunk.
És ha nem…
A cukorbetegség számos szövôdménye közül a
legveszélyesebb az érelmeszesedés, amely ér
szûkülethez vezet. Ennek következménye a fáj
dalom a végtagokban, a rossz vérkeringés mi
att az elégtelen vérellátás, ami lábcsonkolással,
szívinfarktussal, agyvérzéssel végzôdhet.
Hogyan kerülhetjük el ezeket a súlyos beteg
ségeket? Odafigyeléssel, önfegyelemmel, aka
rattal. A cukorbetegség orvosigyógyszerészi
kezelésébe kiválóan besegítenek a gyógynö
vények is. A kezelés fô célkitûzései a vércu
korszint csökkentése, illetve a szövôdmények,
mint például az érelmeszesedés megelôzése.
A Világegészségügyi Szervezet (WHO) egyik
kiugróan fontos kutatási területként emeli ki
a diabétesz kezelésére szolgáló növényi sze
rek vizsgálatát. Hiszen az inzulin felfedezése
elôtt gyógynövényekkel kezelték a több ezer
éve ismert cukorbetegséget.
Mik ezek a gyógynövények?
A vértisztító csalánlevél, a vércukorszintet
csökkentô gyermekláncfûgyökér, a fekete
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áfonya levele és a katángkóró gyökere, me
lyeknek fontos szerepük van az erek tisztítá
sában, a méregtelenítésben.
Ezekbôl a növényekbôl készül a Gyuri
bácsi–féle Diabess-Györgytea teakeverék.
Szabó Gyuri bácsi a Bükkben élô 83 éves
füvesember, aki értô kezekkel nyúl a termé
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szet patikájához. A cukorbetegség az egyik
„specialitása”. 10 éve ismeri a magyar cu
korbeteg társadalom a Györgyteát, amelyet
diabéteszes betegek fogyasztanak. Gyuri bá
csi javasasszony nagymamájától örökölte a
receptet, melyet aztán továbbfejlesztett.
Akik isszák, hálásak Gyuri bácsinak. Például a
69 éves budapesti Somfai Csaba:
„Tíz éve derült ki, hogy cukorbeteg vagyok. Egy éve iszom a Diabess-Györgyteát,
és mára már tartósan 6 egység alatt tartom a vércukorszintem. Az orvosom is
észrevette a csökkenést, és azt mondta,
hogy látja, hogy nagyon jót tesz nekem
ez a kiegészítô gyógymód. Természetesen
folyamatosan szedem a gyógyszert, sokat
mozgok, és diétázom is mellette. Most újra
egészségesnek, sportosnak, fiatalosnak érzem magam!”
Íme, a recept: táplálkozzanak egészségesen,
tartsák be az orvos utasításait és igyák a
DiabessGyörgyteát, hogy sikeresen kivéd
hessék a szövôdményeket.
LopesSzabó Zsuzsa,
fitoterapeuta, Gyuri bácsi lánya
Bôvebb információ: www.diabess.hu
vagy 06-30/590-4505, 06-46/390-278

Jogsi, te drága!
Nem mindig az új a jobb – ezúttal az idén év elején bevezetett, a jogosítványokkal kapcsolatos új egészségügyi
alkalmassági előírások okoznak a krónikus betegeknek, így a cukorbetegeknek is sok gondot. A Magyar Orvosi Kamara pedig nehezményezi, hogy nem egyeztettek az orvostársadalom képviselőivel a változtatásokról.

J

ózsef 20 éve vezet, személykocsival jár munkába. Tíz éve lett cukorbeteg, nem vett észre semmi változást a betegsége óta a vezetési
stílusában, sőt óvatosabb, mint előtte. Jól kezelt
cukorbeteg, aki rendszeresen jár diabétesz szakrendelésre, egészségesen él, betartja a diétát és
megtanulta az inzulinadagolás „finomhangolását”. A hipoglikémiát csak hírből ismeri.
Egy hete nem autózhat, lejárt a jogosítványa, és
mert ősmagyar szokás szerint az utolsó pillanatig
halogatta az orvosi alkalmassági vizsgálatot, későn szembesült a ténnyel: diabetológiai szakrendelésre, valamint szemészetre kell mennie, mert
krónikus beteg szakorvosi szakvélemény nélkül
nem kaphat alkalmassági igazolást jogosítványa
érvényesítéséhez. Az egyik szakrendelésre rövidebb, a másikra hosszabb várólista után jutott be.
Sokba került. Az is, hogy két hétig buszozhatott
a munkahelyére, átszállással, s emiatt sok ideje
ment el, de idén megváltoztak a költségek is. Az

Az egészségügyi alkalmasság megállapításakor
Magyarországon az Európai Bizottság 2009/112/
EK. (2009. aug. 25.) irányelvét veszik figyelembe. Ez megállapítja, hogy a gépjárművezetői alkalmasságot befolyásoló, de nem feltétlenül kizáró egészségi állapot a látáskorlátozottság, a
cukorbetegség és az epilepszia.

egészségügyi alkalmasságot igazoló tanúsítvány a
családorvosnál 5000 helyett 6800 forintba kerül
(40 év alattiaknak), a szakrendeléseken ugyanen�nyit kellett fizetnie, mert ezeket a vizsgálatokat
nem finanszírozza az OEP. Hát még akinek kardiológiai szakrendelésre is mennie kell!

A közlekedés veszélyes üzem
Jelentős fizikai és idegi megterhelés a gépkocsivezetés még a makkegészséges embernek is. Szak-

SPRING MED KIADÓ

Postacím: 1519 Budapest, Pf. 314. • Telefon: 279 0527 • Fax: 279 0528
E-mail: info@springmed.hu • Honlap: www.springmed.hu
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emberek szerint egy közlekedési lámpa nélküli
kereszteződésben legalább 15-féle dolgot, jelenséget kell érzékelnünk és értékelnünk, mielőtt döntenénk a továbbhaladásról. Érthető hát, mennyire
fontos, hogy múló rosszullét se gyötörje a vezetőt
ebben a veszélyes üzemben, a forgalomban.
Cukorbeteg is szerezhet jogosítványt, és megújíthatják számára akkor is, ha gyógyszeres kezelés
alatt áll, akkor is, ha inzulinos. Ezzel nem mondtunk újat. Viszont állapotát diabetológusnak, vagy
szükség esetén más szakorvosnak is véleményeznie
kell. Ezenkívül ötévente kötelezően részt kell vennie szakorvosi vizsgálaton. Ez utóbbiról tisztelettel
kérdezzük: mit akar jelenteni? A cukorbetegeknek
elenyésző hányada nem jár szakrendelésre. És a
többiek nem ötévente, hanem – reményeink szerint – évente többször jutnak el szakorvoshoz.

Alkalmas-e a cukorbeteg hivatásos
sofőrnek?
Hivatásos jogosítványt cukorbeteg nem kaphat,
de a meglévő meghosszabbítását kérelmezheti,
amit szintén hivatalos szakorvosi véleménynek
kell alátámasztania. A szakorvos javaslata lehet
pozitív, de az a szabály akkor is érvényes, miszerint inzulinnal kezelt cukorbetegek egyáltalán

nem kaphatnak vezetői engedélyt csoportos személyszállító járművekre (autóbuszra, villamosra
és egyéb olyan járműre, amihez pályaalkalmassági – PÁV – vizsgálat kell). A PÁV során olyan
alapvető pszichikai és egészségünk/betegségünk
által befolyásolt tényezőket sorolnak fel, amely a
krónikus betegséggel nem összeegyeztethető.
Vannak mégis hivatásos sofőrök, akik cukorbetegek. Akiknek eddig a meglévő jogosítványát
megújították, szakorvosi vélemény alapján. Béla
nem akar erről beszélni. Ő is régen vezetett már,
amikor felfedezték a cukorbetegségét. Kamiont,
nagy teherautót, kis teherautót, amikor és amire a munkaadónak szüksége volt. Béla 2-es típusú, tablettás cukorbeteg. Vigyáz magára, ha úton
van, akkor is ötször étkezik, a diétát betartja,
értékei általában, de nem mindig jók, általános
állapota jó. De mert már több mint egy évtizede cukorbeteg, kezelő diabetológusa azt mondta
neki, időben kell áttérni az inzulinterápiára, hogy
a szövődményeket minél távolabbi időkre tudják
száműzni. Akkor ő most mit válasszon: biztosítsa
minél tovább jó egyensúlyi állapotát, ha kell inzulinnal, vagy mondjon le hivatásos jogosítványáról
az inzulinkezelés miatt? A rendeletek nem tudnak személyre szabott passzusokat nyújtani, nincs
külön fejezet Bélának.

Újdonság a súlycsökkentésben: A CM3 Alginat segítségével
Ön kevesebbet eszik, mégis jóllakottnak érzi magát
Álomsúly könnyedén
A CM3 Alginat segít, hogy Ön
kevesebbet egyen és mégis jóllakottan
fogyjon. Hosszantartó teltségérzetet biztosít órákon át.
A CM3 Alginat kapszula szabályozza a
bevitt étel mennyiségét és így a kilók
szinte maguktól olvadnak le. Természetes
alapanyagokból készül, használata rendkívül egyszerű.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020
Az Országos Szűrőprogram hivatalos partnere a CM3 Alignat

Kapható a patikákban, drogériákban,
gyógynövényboltokban.
A CM3 Alginat egészségpénztárban
elszámolható.

Cukorbetegek is fogyaszthatják
www.cm3.hu
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Jóllaktam!
Pedig jóval kevesebbet eszem!
A CM3 Alginat biotechnológiai
szenzáció, egy barnamoszatból nyert
komplex rost, amely a gyomorban
egy puha, zselészerű anyaggá duzzad. Ez az Alginat-test a gyomorfallal
érintkezve folyamatosan ingerli a jóllakottság érzésért felelős receptorokat.
Ezek az érzékelők az agy éhségközpontjába újra és újra elküldik
az üzenetet: Jóllaktam!
Az Alginat-test természetes módon
bomlik le és felszívódás nélkül távozik
a szervezetből. Orvostechnikai eszköz.
CM3 Alginat
- Órákon át tartó teltségérzet
- Természetes alapanyagok
- Nem kell beszámítani a naponta
bevitt szénhidrát mennyiségébe

Idealbody Kft. 1139 Budapest, Váci út 91. I. em.

Diabetológus, mégsem adhat igazolást?

Az Accu-Chek Active készülék gyógyászati segédeszköz.

alacs
alacsony
ár

magas minőség
inőség
g

33%
KEDVEZMÉNY!

Ajánlott fogy. ár: 6.883 Ft

Pontos
és megbízható

Accu-Chek®
Active Vércukormérő

AAM2/PDADC/2011/01v.

most rendkívüli
árkedvezménnyel!

Az akció 2011. okt. 15. – dec. 31. között érvényes.

Az Accu-Chek® Active vércukormérőt keresse
a patikákban vagy gyógyászati segédeszközöket
forgalmazó boltokban!

Bővebb információ:

www.vercukormeres.hu
06 (80) 200-694
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A diabetológus képesítést szerzett családorvosok
ma még vívnak az OEP-pel azért, hogy teljes körűen elláthassák a cukorbeteg pácienseiket, ne
kelljen diabétesz szakrendelésre küldeni őket.
A jogosítványhoz a „pecsétet” a családorvos adhatja, de krónikus betegek esetében csakis a betegségnek megfelelő szakrendelés szakorvosának
véleménye alapján. Tehát a diabéteszesnek fel
kell keresnie a diabetológiai szakrendelés szakorvosát, akkor is, ha betegségét minősített diabetológus családorvos gondozza.
Dr. Oláh Ilonától, a Magyar Diabetes Társaság
háziorvosi munkacsoportjának vezetőjétől kérdeztük: mi az, amit az általános vizsgálatokon túl
kikötnek egy cukorbetegnél?
– Diabéteszesnél megkötés, hogy ne legyen súlyos szemproblémája és ne forduljon elő súlyos hipoglikémiás rosszullét. Le kell írnia a szakrendelő
orvosának, hogy a beteg nem szed hiperglikemizáló
gyógyszereket, és így nincs akadálya az engedély kiadásának. Amennyiben olyan készítményt szed, ami
hiperglikemizál, le kell írni, hogy használ ugyan
ilyet, de a betegnél nem szokott hipoglikémia előfordulni. Minden eshetőségre fel kell készülni,
ezért nyilatkozni kell arról is, hogy amennyiben
mégis előfordulna hipoglikémiás rosszullét, a beteg tudja-e hárítani, vagyis részesült-e oktatásban,
tud-e arról, hogyan kell táplálkoznia, és hogy nem
szabad étkezéseket kihagynia. Ha mégis kihagyja,
vagy más ok miatt bekövetkezik a hipoglikémiás
rosszullét, tudja-e, mit kell tennie. Ezeket mindenkinél jobban képes megítélni a családorvos, esetleg
diabetológus családorvos. Ő az, aki jól ismeri a beteget, ő követi a betegség alakulását és kezeli azt folyamatosan. Sok esetben az a fonák helyzet áll elő,
hogy a családorvos ír egy vizsgálatkérőt a diabetológus felé, amelyben leírja a fentieket, s a diabetológus ezen levél alapján állítja ki a gépjárművezetésre
vonatkozó javaslatot. Végül, ha drágán és nehézségek árán is, a cukorbeteg megszerezheti, megújíthatja jogosítványát. Drágán, mert arról ugyan nincs
konkrét előírás, hogy a szakorvosnak mennyit kell
fizetni, de az OEP nem fizeti a költségeket.
A Magyar Orvosi Kamara lapjának legújabb
számában dr. Éger István, a kamara elnöke úgy
véli, egy évtizedek óta jól működő rendszerbe
nem szerencsés módon nyúltak bele, és a jogosítványokkal kapcsolatos új egészségügyi alkalmassági előírások a gyakorlatban folyamatosan gondokat okoznak. Nem csak a cukorbetegeknek.
Egyes számítások szerint a több krónikus betegségben szenvedőknek akár 30 ezer forintba is kerülhet a különböző szakorvosi vizsgálatok sora.
Szőke Mária
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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.

Érbetegségek szövődményei diabéteszben
A cukorbetegség kezelése a megfelelő életmód és a gyógyszeres terápia alkalmazásával a magas vércukorszint megelőzésére, illetve kezelésére irányul. A megfelelő vércukorkontroll döntően befolyásolja
az érszövődmények kialakulását, amelyek még ma is a fő meghatározói az 1-es és 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek halálozásának.

A

z érszövődményeket általában nagyereket érintő, makrovaszkuláris és kisereket érintő,
mikrovaszkuláris elváltozásokra szokás osztani.
A makrovaszkuláris elváltozások következtében
szívinfarktus, szélütés (stroke) és perifériás verőérbetegség alakul ki, ezek a betegségek felelősek
a cukorbetegek halálozásának kétharmadáért. A
mikrovaszkuláris szövődmények következményeként diabéteszes retinopátia, nefropátia és neuropátia alakul ki. Most elsősorban az alsó végtagokat érintő szövődményekre szeretnénk felhívni
a figyelmet, mivel a cukorbetegek sorsát döntően
befolyásolhatják az itt kialakuló keringészavarok,
amelyek gyakran végtag-amputációhoz vezetnek.
A diabéteszben kialakuló makro- és mikroangiopátia a nem traumás végtag-amputáció leggyakoribb oka.

Diabéteszes makroangiopátia – perifériás
verőérbetegség
A perifériás verőérbetegség, vagy közismert nevén érszűkület az egész szervezetet érintő, általános érelmeszesedés egyik megjelenési formája,
amely diabéteszben 2-4-szer gyakrabban fordul
elő, 50 évnél idősebb cukorbetegek esetén az előfordulás eléri a 30 százalékot. (A perifériás verőérbetegség angol neve Periferial Arterial Disease,
amit gyakran PAD-nak rövidítenek.)
A romló alsó végtagi keringés tipikus tünete a
járáskor a vádliban vagy a combban fellépő görcs,
fáradtság- vagy nehézségérzés, fájdalom, amely
pihenéskor rövid idő alatt megszűnik. Ez a tünet
a claudicatio intermittens (intermittáló – átmeneti
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– sántítás), jellemzője, hogy a görcs vagy fájdalom
szinte mindig ugyanolyan hosszú út vagy lépcső
megtétele után lép fel. Az érszűkület sokáig semmilyen panaszt nem okoz, és sok esetben a fájdalom kevésbé jellegzetes, néha csak zsibbadás,
esetleg izomgyengeség formájában jelentkeznek
az alsó végtagi panaszok.
A betegség előrehaladása során a görcs egyre
rövidebb távolságok megtétele után lép fel, majd
súlyosabb esetben a romló vérellátás következtében a fájdalom éjszaka, nyugalomban is jelentkezhet, illetve a lábon nem gyógyuló seb, fekély
is kialakulhat (1. ábra). Lábfekély kialakulása a
cukorbetegek 15 százalékában várható, és a fekélyes elváltozások 15 százalékában amputáció válik
szükségessé. A seb kialakulása komoly panaszokat okoz, a hétköznapi feladatok ellátását akadályozza, így jelentős életminőség-romláshoz vezet.
Több nagy, a lakosság megbetegedési mutatóit
elemző, úgynevezett epidemiológiai vizsgálat is
igazolta, hogy a PAD (periféris verőérbetegség)
nagy szív- és érrendszeri halálozással jár együtt,

1. ábra. Súlyos vérkeringési zavar az V. ujjon
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az arány a claudicatio intermittensben (intermittáló sántítás) szenvedő, illetve a tünetmentes PAD
betegekben 5 év alatt elérheti a 30 százalékot. Ez
a nagy halálozás a perifériás érbetegek több mint
60 százalékában egyidejűleg fennálló szívkoszorúér- és agyi verőér-elváltozásokkal függ össze.
A PAD nemcsak tünetekkel járó esetekben,
hanem tünetmentes állapotban is a szív- és érrendszeri események független előrejelzője, ezért
felderítése és kezelése a megelőzés egyik fontos
eszköze. Az alsó végtagi panaszokkal jelentkező
betegek esetében kötelező az alsó végtagi pulzusok megtapintása. Hiányzó pulzus esetén szükséges a boka-kar index műszeres meghatározása. A
boka-kar index (BKI) a boka magasságában, illetve a felkaron mért szisztolés vérnyomás hányadosa. A folyamatos hullámú (CW) Doppler-készülékkel végzett egyszerű vizsgálat az alapja a PAD
diagnosztikájának (2. ábra).
A BKI normálértéke fekvő helyzetű betegben
1,0–1,3. Kórosnak tekintjük, ha az index kisebb
0,9-nél, vagy nagyobb 1,3-nál. A módszer alkalmas a tünetmentes érszűkület kimutatására is, a
csökkent (≤0,9) BKI tünetmentes betegekben is
a nagy kardiovaszkuláris kockázat elfogadott jelzője. Alkalmazása diabéteszes betegekben korlátozott lehet, mivel egyes esetekben az érfal diffúz

2. ábra. Boka/kar-index mérése kézi Doppler-készülékkel
elmeszesedése következtében összenyomhatatlan
lábszárerek miatt a boka magasságában mért értékek tévesen magasak, a mérés nem értékelhető. Ezekben az esetekben más műszeres eljárással
(duplex ultrahang, plethysmographia) kell tisztázni az artériás keringés állapotát.
A diabéteszes makroangiopátia klinikai megjelenése a perifériás érbetegséggel azonos, bár az
érelváltozások gyakrabban perifériás típusúak,
ennek következtében a műtéti vagy radiológiai
érrekonstrukciós beavatkozások lehetősége sokszor korlátozott.

Már 3 nap után
látható változás.
Sarok- és lábápoló balzsam nagyon
száraz, kirepedezett sarokra és lábra

természetes hidratáló szer, amely segít megőrizni
a bőr puhaságát

25%-os urea tartalommal

Forgalmazó: Ceumed Kft.
1138 Margitsziget Grand H. IV/6
tel.: +36 1 237 0005 • fax: +36 1 237 0006,
info@ceumed.eu • www.ceumed.eu

www.ceumed.eu/maxiderma

csökkenti a bőr vízveszteségét
vízmegkötő hatásának köszönhetően hosszú ideig
megtartja a bőr hidratáltságát
felgyorsítja a bőr sejtjeinek újjáépülését segítve
a bőr regenerálódását
Keresse a patikákban!
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Diabéteszes mikroangiopátia és neuropátia
A diabetes mellitusban szenvedő betegek döntő
többségében a bőr kisereiben a vérkeringés károsodása kimutatható. Az úgynevezett mikrocirkuláció zavarának hátterében több tényező szerepét
bizonyították. Ezek közül igen fontosak a hajszálerekben kialakuló szerkezeti változások.
A kapilláriskeringés károsodásának másik tényezője a neuropátia következtében kialakuló működészavar, amely a különböző ingerekre adott csökkent értágító, illetve érszűkítő válaszban nyilvánul
meg. A strukturális és funkcionális károsodás következtében a kapillárisokban áramlásnövekedés,
emelkedett kapillárisnyomás alakul ki, fokozódik a

3. ábra. Diabéteszes láb: bevérzett bőrkeményedés a III.
ujjon
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kapillárisok áteresztőképessége, aminek következtében a szöveti oxigénellátás csökken. A mikroangiopátia egyidejű makroangiopátia nélkül is bőrelváltozások kialakulásához vezethet, és e folyamat
végső következménye számos esetben lábfekély, elhalás, ami amputációt tesz szükségessé.

Megelőzés – komplex gondozás
A diabéteszben kialakuló alsó végtagi vérkeringési zavarok jelentőségét jelzi, hogy Magyarországon az amputációk száma változatlanul magas
(kb. 7000/év), és az alsó végtagi amputációk felét
diabéteszes betegeken végzik.
Az amputációk számának csökkentéséhez elengedhetetlen a nagy kockázatú betegek azonosítása, a korai elváltozások felismerése. Nagy kockázatot jelent a korábbi amputáció vagy fekély,
illetve az ismert perifériás verőérbetegség. Megfelelő felvilágosítással a betegek megtanulják lábuk
rendszeres ellenőrzését, a megfelelő profilaktikus
köröm- és bőrápolást, amelyet megfelelő terápiás
lábbeli viselése egészíthet ki. A betegek figyelmét
fel kell hívni a gondos lábápolásra és lábuk rendszeres megtekintésére, mert a neuropátia okozta érzészavar következtében a nyomásnak kitett
pontokon keletkező hámhiányok sokszor csak
későn kerülnek felismerésre. Fekélyt megelőző
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elváltozás lehet a tartósan fennmaradó bőrpír a
cipő levétele után, a bőrkeményedés vagy bőrkeményedés bőralatti vérzéssel, a berepedés, illetve
az ujjak közötti hámhiány, gombás fertőzés, valamint a körömelváltozások (3. ábra).
A diabéteszes betegek gondozásában rendkívül
fontos a láb keringésének időszakos ellenőrzése. A
háziorvosi vizsgálat során megtekintéskor felismerhető a láblógatáskor jelentkező bőrvörösség, a láb
felemelésekor fellépő elfehéredés, a szőrzethiány,
a körömelváltozások vagy seb jelenléte. Tapintással tisztázható a perifériás pulzusok megléte vagy
hiánya (4. és 5. ábra). Ajánlott a betegek műszeres
szűrővizsgálata is, a boka/kar index mérésével.
Amennyiben a betegnek alsó végtagi panasza
van, feltétlenül szakorvosi vizsgálatra kell irányítani, ahol lehetőség van a vérkeringési zavar, illetve neuropátia pontosabb tisztázására és az ennek
megfelelő terápia kiválasztására. Fontos, hogy a
gyógyszeres kezelés mellett, szükség esetén, időben kerüljön sor a vérkeringést helyreállító érműtétre vagy értágító beavatkozásra. A kialakult
fekély azonnali, gyakran több szakma együttműködését igénylő kezelése szükséges.
A sikeres megelőzésben a gondos anyagcsere-
vezetés, a megfelelő gyógyszeres kezelés, a neuropátia korai észlelése, a fertőzések megelőzése, a

4. ábra. Pulzus tapintása a lábháton (arteria dorsalis
pedis)

5. ábra. Pulzus tapintása a belboka mögött (arteria
tibialis posterior)
mikrocirkulációs zavar felismerése és a megfelelő
lábbeli megválasztása egyaránt szerepet játszik.
Dr. Farkas Katalin

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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Költségcsökkentés önkéntes egészségpénztárral
Akár betegséggel küzdünk, akár egészségesek vagyunk, sokat költünk saját jövedelmünkből egészségügyi kiadásokra. Az önkéntes egészségpénztári rendszer jelentősen mérsékelheti ezeket a költségeket. S bár jelenleg az országban már 930
ezer személy egészségpénztári tag, azoknak az arányához viszonyítva, akik élhetnének ezzel a lehetőséggel, alacsonynak mondható a számuk.
Idén márciusban az Alapítvány a Cukorbetegekért és a Tudomány Kiadó Kft. közös szervezésében megtartott Civil Fórum II. rendezvényen Szabó László, az MKB
Egészségpénztár egészségpénztári üzletágvezetője többek között erre a lehetőségre hívta fel a figyelmet.

Adókedvezmény,
jövedelemkorlát nélkül
Az egészségpénztár megtakarításokat gyűjt egészségügyi és egészségvédelmi célra a tagjainak. A
befizetések a tag részére érkezhetnek a munkáltatótól és a tagtól mint egyéni befizetés.
Egyre többen ismerik fel és használják ki a lehetőséget, és fizetnek be egyénileg: ekkor a befizetés 20 százalékát a személyi jövedelemadójukból az egészségpénztárba visszaigényelhetik az

Adóhivataltól az éves adóbevallásukban. A visszaigényelhető összeg egy évben akár 100 000 vagy
130 000 Ft is lehet, és nincs jövedelemkorláthoz
kötve, így bárki élhet az egyéni befizetés adta előnyökkel. A visszakapott összeget teljes egészében
elköltheti a tag a pénztárból. Ez az a többlet, amivel az állam a magánemberek egészségügyi kiadásait támogatja.
Gyakori felvetés, hogy nyugdíjas nem élhet
a lehetőséggel, mert nincs szja-köteles jövedelme. Javasolható, hogy ilyen esetben a közvetlen
hozzátartozók éljenek az egyéni tagsággal, egyéni befizetéssel és az adókedvezménnyel (például
munkaviszonyban álló gyermek), s a keret felhasználását engedjék át a nyugdíjasnak, csökkentve ezzel a diabétesszel járó kiadásokat.

Családi és széleskörű felhasználási
lehetőség, várakozási idő nélkül
Az egészségpénztári számla családi számla. A keret
a tag és a családja részére költhető el, igen széles
körben. A kedveltségnek megfelelő rangsor a szolgáltatásokban a következő: gyógyszer, gyógyhatású termék, orvosi szolgáltatások, gyógyászati segédeszközök, szemüveg, orvostechnikai eszközök,
hallókészülék, sportolás, gyógy- és egészségügyi
üdülés. Fontos előny, hogy a tag fel nem használt
pénze szja- és kamatadómentes hozamot termel.

Önkéntes nyugdíjpénztár, a
nyugodt jövő érdekében
Szabó László az előadás során elmondta, hogy
míg az egészségpénztári megtakarítások a mindennapok során ténylegesen felmerülő, akár
váratlan egészségügyi kiadásokat, az egészség
megőrzésének költségeit fedezik, ezzel szemben,
illetve e mellett az önkéntes nyugdíjpénztár a
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Kényeztető akció új és régi tagoknak egyaránt!
Lépjen be, vagy fizessen be az MKB Egészségpénztárba vagy az
MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágába, és mi választásának megfelelően masszázzsal, fitneszbelépővel, vacsorával vagy akár egy
éjszaka szállással kényeztetjük a Danubius Hotels jóvoltából! Az
akció a 2011. december 31-ig belépő és/vagy egyénileg befizető
tagokra érvényes.
További részletekről a www.mkbep.hu vagy a www.mkbnyp.hu címen olvashat.

Éljen a lehetőségekkel az egészségesebb jelen és a nyugodt jövő érdekében!
A részletek iránt érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken:
MKB Egészségpénztár: ugyfel@mkbep.hu • (1) 268-7614 • www.mkbep.hu
MKB Nyugdíjpénztár: ugyfel@mkbnyp.hu • (1) 268-7001 • www.mkbnyp.hu
Az MKB bankfiókokban is szívesen állnak rendelkezésükre.

nyugdíjrendszert kiegészítő, hosszú távú előtakarékosság optimális formája.
Az önkéntes nyugdíjpénztárnak fontos előnye, hogy bár elsődleges célja a nyugdíj majdani kiegészítése, segítség lehet az aktív években is.
Meghatározott feltételekkel hároméves tagsági viszony után egy évre tagi kölcsön igényelhető a
számlánk 30 százaléka erejéig, tíz év után pedig
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az 50 százaléka akár banki hitel fedezeteként is
felhasználható.
Az MKB Nyugdíjpénztárban négyféle befektetési csomag közül lehet választani, így nem szükséges pénzügyi szakembereknek lennünk ahhoz,
hogy pénzünk megfelelően gyarapodjon, erről a
pénztár megbízott vagyonkezelője és befektetési
szakemberek gondoskodnak.

19

Peti doktor bácsi gyermekkora óta cukorbeteg, így nem csak 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. Ahogy vége a
nyárnak, a cukorbetegek körében nagy az izgalom, a szervezkedés: készülnek a Diabétesz Világnapra.
Épp ez a jelentősége a világnapnak,
hogy ilyenkor ők is hallhatnak,
tanulhatnak a cukorbeteg5
ségről.

Rengeteg ember nem is tudja, mit
jelent az, hogy Diabétesz Világnap.
2

Még ilyet! Van
olyan ember
egyáltalán, aki nem
tudja, hogy létezik
cukorbetegség?

3

Egy olyan nap, amikor
az egész világon mindenki a cukorbetegséggel foglalkozik, még a
nem cukorbetegek is!

Feltéve, hogy tudnak a világnapról és tudják, mi az
a diabétesz. Sokan vannak, akik eddig talán azt sem
tudták, hogy mi fán terem a diabétesz…
4

8

Képzeljétek csak
el! Magam előtt
látom, ahogy megtámadja őket Fecsi
és Pumi..!

20
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1

6

Kevesen lehetnek, de a helytelen életmód és étkezés miatt 7
a világon egyre több a diabéteszes és egyre többen vannak
azok is, akik veszélyeztetettek.

Ferike, ez nem vicc! Hogy
mondhatsz ilyet?! Mi nem
bántunk, hanem segítünk!

9

Jól van na, nem gondoltam
komolyan…

10

Manapság sok ember él és 11
étkezik helytelenül. Keveset
mozognak, sokat esznek, sőt
sok egészségtelen ételt fogyasztanak, ettől elhíznak. Ők
talán még nem cukorbetegek,
de ha így folytatják az életüket,
rövidesen azok lesznek…
14

Az a jó, hogy ezen a napon az újságokban, a tévében, a rádióban
rengeteget beszélnek a cukorbetegségről.
12

Talán nekem
is egészségesebben kellene
étkeznem?
Több
mozgás?
ta?

Dié

13

Ha valaki tudja, hogy
milyen veszély leselkedik rá,
védekezni tud ellene. Változtat
az életmódján, több zöldséget,
gyümölcsöt eszik, többet mozog, máris sokat tett magáért.

Ha minden világnapon csak
egy-két ember „tér jó útra”,
akkor már megéri ilyen programokat szervezni.
16

Ha a világnapon a többi ember
megismeri a betegségünket, ők
is könnyebben elfogadnak minket.

17

18
Ilyenkor diabéteszes sportolókat, tudósokat, művészeket is
megismerhetünk, akik életükkel, munkájukkal bizonyítják,
hogy ugyanolyan ügyesek, okosak, sikeresek, mint bárki más.

Ráadásul mi sokkal helyesebben élünk, egészségesen táplálkozunk, sokat mozgunk…

19
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Jó lenne, ha az emberek tudnának egymástól tanulni és 15
változtatnának az életükön a
saját egészségük érdekében!

Ez így is van! Jó hogy mondod!
Erről jut eszembe, sietnem kell,
el fogok késni az edzésről… 20

21

Dcont.hu telediabétesz szolgáltatás

Elektronikus online vércukornapló

Megoldás az IGAZI
diabétesz
önmenedzsment
eléréséhez!
Elemezze vércukorszintjének változását
diagrammokon, tendencia táblázatok
segítségével, könnyítse meg saját és orvosa
munkáját, nyomtassa ki vércukor naplóját!

A mérési
eredményeket
többféle,
könnyen
értelmezhető
grafikonon, és

jól átlátható
táblázatokban
jeleníti meg.

77 Elektronika Kft.

alapítva 1986-ban

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, www.dcont.hu

Dcont.hu

Joslin-érmeseink
Urbán Lászlóné Jászapátiban élő sorstársunk 2009-ben, lapunk születésnapi
ünnepségén vehette át a diabétesszel töltött 25 évéért a Joslin Diabetes Center
elismerő oklevelét.

rendszerváltásig, amikor kénytelen
voltam megválni tőlük. Szolnokon
találtam rá dr. Telek Juditra, akit
nagyszerű, lelkiismeretes orvosnak
tartok, s akinek nagyon sokat köszönhetek.
2005 óta használok inzulinpumpát, s ez sokat segített az akkor már
teljesen felborult vércukraimon. A
pumpával nemcsak a cukraim lettek jobbak, de az életvitelem is egyszerűbb lett. Nem vagyok olyan szigorúan időhöz kötve, és nem kell
naponta négyszer szúrni magam.
Sajnos, neuropátiám már van, de
örülök, hogy a szemem és a vesém még jó. A mai
napig intenzíven dolgozom, és szeretnék továbbra is. Köszönöm, jól vagyok.

HAJLAMOS
A CUKORBETEGSÉGRE?
Használja a GYÓGYNÖVÉNYEK
és FŰSZEREK hatóanyagait tartalmazó

CUKOR - KONTROLL

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

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

KErEssE a gyógyszErtáraKBan,
gyógynöVényBoLtoKBan, DrogérIáKBan.
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etegségem megfázással, állandó ivással és WC-re járással kezdődött. 1965-ben, 7 éves koromban,
a jászberényi gyermekkórházban
derült ki, hogy cukorbeteg vagyok.
Mindenki nagyon megijedt a családban, szerencsére az orvosok többé-kevésbé tudták kezelni a dolgot.
Azonnal napi kétszeri sima és
cinkinzulint kaptam, jött a szigorú
diéta, kenyérdekázás… édesanyám
el sem tudta képzelni, hogyan tovább. Az injekció beadását is keresztanyám tanulta meg elsőként,
mert anyu annyira sajnált, hogy
nem merte vállalni. A vércukorértékeim nem
voltak igazán jók, pedig betartottam mindent,
nehogy kórházba kerüljek. Sokat kellett bent feküdnöm, már nagyon féltem tőle. Abban az időben a tűt, a fecskendőt főzéssel sterilizáltuk, ami
nagyon sok időt elvett édesanyámtól, nem tudott
dolgozni menni a sok teendő miatt. Később ő is
megtanult minden cukorbetegséggel kapcsolatos
dolgot. Más által készített ennivalót el sem fogadtam, csak azt ettem, amit édesanyám főzött.
1970-ben olyan magas volt a cukrom, hogy a
jászberényi kórházban meg sem tudták mérni.
Mentővel vittek a budapesti Bókai Gyermekklinikára, ahol Bartha professzor kezelt. Remek orvos volt! Két hét alatt helyrehozta a vércukromat.
Egyre ritkábban kellett kórházba mennem, mégis
egész jók voltak az eredményeim. Elvégeztem a
gimnáziumot – miközben kollégiumban laktam.
Nos, ez nem volt mindig könnyű, sem az étkezések, sem az időnként jelentkező rosszullétek miatt. Segítséggel, de megoldottam minden problémát – sikerült!
Majd elkezdtem a nagybetűs életet. Dolgoztam, férjhez mentem. 1979-ben mint kismama
kerültem a Korányi utcába, az I. számú Belgyógyászatra, dr. Baranyi Éva doktornőhöz. Ekkor
már négyszer adtam magamnak inzulint. Mégis elvetéltem, majd kemény harcok árán – de
megérte – 1982-ben megszületett a fiam. Ezen
a klinikán több remek orvos kezelt egészen a

Antioxidáns-elixírrel

23

„Ajánlom mindenkinek,
aki hajlamos a cukorbetegségre”
Dr. Szőts Gábor okl. gyógyszerész
A népszerű CUKOR - KONTROLL kapszulás kiszerelés mellett most már
FILTERES változat is kapható!

A készítmények együtt is használhatóak.

OÉTI: 1773/2007

B

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

Egyesületi hírek
Eger Ünnepén
A Cukorbetegek Egri Egyesülete Eger Ünnepe alkalmából az idén is 3 napos Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót rendezett, amelyen 15 bel- és
külföldi egyesület vett részt. A rendezvény díszvendége dr. Kerényi Zsuzsa főorvos, diabetológus
volt, aki maga is gyerekkorától, 58 éve cukorbeteg.
A doktornő a legjobb diabetológusok egyike, nemzetközi hírű szaktekintély, így a szakember és a
beteg szemszögéből egyaránt látja a cukorbetegek
problémáit. Előadása végén a több mint 300 résztvevő percekig felállva tapsolta. A főorvos asszony
megígérte, hogy ha 20 fiatal, 1-es típusú cukorbeteg összejön egy vele való találkozásra, újból eljön
Egerbe, hogy több évtizedes tapasztalataira építve beszéljen nekik a cukorbetegséggel való helyes
együttélés fortélyairól, és erőt adjon a kitartáshoz.
A találkozóval tovább szilárdult a partnerség az
egyesületek között és közös közlemény született
a konferencia eredményeiről, a szakmai munka

Édes élet Szerencsen
Keresse a boltokban
a DIABON termékeket!

E-mail: info@szerencsibonbon.hu
www.szerencsibonbon.hu
Szerencsi Bonbon Kft. • 3900 Szerencs, Gyár u. 22.
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folytatásáról, az együttműködés erősítéséről. A
szombati napon egyesületünk részt vett az Eger
Ünnepe rendezvényén is az Érsekkertben. Ingyenes vércukorméréssel, információs anyagokkal és
tanácsadással vártuk az érdeklődőket. Sátrunkat
több mint 300 érdeklődő kereste fel. Az egyesület Mézvirág kórusa egri dalcsokorral lépett fel
az ünnepen. Köszönjük mindenkinek, aki segítette ennek a találkozónak a sikerét. A részletes
beszámolót, a képeket és híreinket megnézhetik
honlapunkon: egridiab.egalnet.hu
Jakabné Jakab Katalin
a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke

20 éves a kaposvári
egyesület
A Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete
szeptember végén tartotta 20 éves jubileumi rendezvényét. Az elsők között voltak, akik a rendszerváltást követően egyesületet alakítottak. Az elmúlt
20 év során töretlen lendülettel és elhivatottsággal végezték munkájukat. Ferkáné Pellérdi Zsuzsa,
az egyesület elnöke, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének elnökségi tagja méltán érdemelte ki elsőként a Lang Gusztáv-díjat, amelyet lapunk születésnapi rendezvényén, 2009-ben
vehetett át. Most pedig ezüst plakettet kapott az
egyesület tagjaitól: köszönetül 20 év munkájáért!
A kaposvári meghívót öröm volt nézegetni, különösen a támogatók hosszú névsorát. Nemcsak
Kaposvár önkormányzata, de külön a polgármester úr is ott szerepel. Helyi gazdálkodó szervezetek, gyógyszertárak, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Köz-

5 éves a Cukorbetegek
Nyíregyházi Egyesülete
A Városmajori Művelődési Ház adott otthont
egyesületünk ünnepi közgyűlésének szeptember
10-én, ahol az eltelt 5 évre emlékeztünk.
Először Rubóczky János elnök úr visszatekintését
hallgattuk meg. Szólt az indulás nehézségeiről, a
tagság számának örömteli gyarapodásáról és az
egyesület civil pályázatairól. Magát a jubileumi
rendezvényt is a Nemzeti Civil Alap támogatásával valósítottuk meg. A gazdasági beszámolókat

követően Sinka Gáborné Mara az önkéntességről
beszélt, kiemelve, hogy egyesületünket sokan segítik önkéntes munkájukkal. Munkácsi Sándorné a
Nyírpazonyi Nők Klubjának elnöke megköszönte a többéves együttműködést, majd jó hangulatú, briliáns műsort láthattunk klubjának előadásában. A műsorba aktív szereplőként vonták be
egyesületünk tagjait. Két tagtársunk, Megyoláné
Dienes Viola és Karnóczi Erzsébet szívet melengető
versekkel köszöntötte az évfordulót.
A rendezvényt jó hangulatban elköltött büféuzsonnával zártuk. Gyöngyösi Ilona cukrászmester
születésnapi diétás tortát készített számunkra, térítés nélkül. Köszönet az adományozónak!
Szabó Józsefné
Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete

A csipkebogyót, hibiszkuszt és csalánt tartalmazó cukormentes Verbena cukorka
édesítőszerként izomaltolt és maltitolt tartalmaz, így cukorbetegek is fogyaszthatják.
Mentes minden mesterséges színezőanyagtól, hozzáadott C-vitamint is tartalmaz és energiatartalma 40%-kal alacsonyabb a cukros változatokénál. Kiválóan alkalmas lehet a megfázásos, vírusos megbetegedések megelőzésére és segítheti a
szervezet felépülését a betegség után.

www.verbena.hu
Forgalmazza: I.D.C. Hungária Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.,
Tel.: 24/525-534; Fax: 24/525-532 www.idchungaria.hu
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pontja, valamint nagy gyógyszeripari cégek nevei
sorakoznak a meghívón – ékes bizonyítékaként
annak, hogy a munkát, a jó munkát elismerik,
értékelik, s a nemes célokat sokan támogatandónak ítélik. Mindenki, aki a 20 év során segítette
az egyesületet, szerepel a meghívón – ez az egyesület részéről szép gesztus.
A rendezvény programja megszokott módon
szűrésekből, termékbemutatóból és a diabétesszel
kapcsolatos előadásokból állt. Természetesen nem
maradt el az emlékezés az elmúlt 20 évre, és az
alapító tagok, a támogatók jutalmazása sem.
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A Tudomány Kiadó és a Diab-Pont Kft. közös akciója keretében 2011. december 31-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 „DIABETES10” 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!

MÉRY vércukormérő tesztcsík 3×50 db + ajándék MÉRY mini vércukormérő készülék 8310 Ft/db
Vásároljon 3 doboz MÉRY tesztcsíkot és ajándékba kap 1 db MÉRY mini vércukormérő készüléket! A készlet 3 doboz (50 db/doboz) MÉRY tesztcsíkot, MÉRY mini vércukorszintmérő készüléket, ujjszúrót, 10 db
vérvételi lándzsát, használati útmutatót, hordtáskát és teljes körű garanciát biztosító jótállási jegyet tartalmaz. Elsősorban tablettás készítményeket alkalmazó cukorbetegek és várandós kismamák részére ajánlott.
darab

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

1390 Ft/csomag

CSENGETTYŰ vegyes ízesítésű diabetikus szaloncukor 400 g

A fruktózzal készült kávés, marcipános, epres és rumos töltelékű szaloncukor elmaradhatatlan kelléke a
hagyományos karácsonyi ünnepnek.

csomag

Mikulás-kosárka

1650–3500 Ft/csomag

Cukorbetegek által fogyasztható termékekből összeállított 1650 Ft, 2500 Ft vagy 3500 Ft értékű Mikuláscsomagok, amelynek megvásárlásakor az édességet tartalmazó kosárkát ajándékba adjuk. Az egyes
csomagok összetételéről telefonon érdeklődhet.
1650 Ft-os:

, 2500 Ft-os:

, 3500 Ft-os:

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

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

, fehér csokoládé eperrel:

, mandulás tejcsokoládé:

, egész mogyorós tej-

csomag

Megrendelő neve: .................................................................................................................................................................
Szállítási cím: ........................................................................................................................................................................
Telefonszám: ....................................... E-mail cím: ............................................................................................................

Egészséges anyuka szeretnék lenni

A

zt mondják, hogy két
dologért mindenre képes egy
nő: azért, hogy legyen gyereke, vagy azért, hogy ne. Szarvas Violetta az első csoportba
tartozik. Évek óta szerettek
volna már gyermeket, eredménytelenül. Ennek hátterében a PCOS, azaz a policisztás
ovárium szindróma állt, amely már Vica tinédzser
korában is jelentkezett, csakhogy sokáig nem ismerték fel. A PCO szindróma gyakori oka a női
meddőségnek, azonban a petefészek-elváltozások
csak részeit képezik egy összetett cukor-, zsíranyagcsere- és hormonális betegségnek. Dominánsan öröklődő betegség, amely a sejtek inzulint
érzékelő fehérjéinek (receptorainak) érzéketlenségében (inzulinrezisztenciában) nyilvánul meg.
Mindez rontja a sejtek cukorfelvételét, ezért a
szervezet kénytelen a normálisnál nagyobb men�nyiségű inzulint termelni, s ez kóros hormonális
és anyagcsere-rendellenességekhez vezet.
– Hogyan derült ki, hogy ez a genetikusan öröklődő
betegség áll a meddőség hátterében? – kérdezem a boldog anyukától, akinek néhány hónapos babája elégedett mosollyal az arcán szunyókál a kiságyában.
– A menstruációmmal kezdettől fogva gondjaim voltak, előfordult, hogy fél évre is kimaradt.
Ezt akkor fogamzásgátlóval kezelték, ami hatásosnak is bizonyult, egészen addig, amíg nem
akartunk gyereket. A nőgyógyászom többféle
hormonális és vérvizsgálatot végeztetett, amiből
kiderült, hogy PCO szindrómám van, hiszen több
cisztát is találtak a petefészkeimen, a terheléses
cukorvizsgálatok pedig alátámasztották az inzulinrezisztenciát.
– Hogyan kezelték mindezt?
– Végeztek egy laparoszkópiás műtétet, közben gyógyszereket kaptam. Kezdetben olyan szert
írt fel az orvosom, aminek peteérést kellett volna
kiváltania, de nem volt semmilyen hatása, ezután
egy olyan gyógyszerrel próbálkozott, amit a cukorbetegek kapnak. Ezt egy évig szedtem, és meg
is hozta a várva várt peteérést, ami nem szabályos
ciklusban történt, ezért az inszemináció mellett

döntöttünk, hiszen már közel
jártam a harmincéves korhoz,
nem akartunk évekig próbálkozni. Szerencsére a második
alkalom sikeresnek bizonyult,
így februárban épen és egészségesen megszületett Regő.
Közben Regő ébredezni kezd, mintha megérezné,
hogy róla beszélgetünk. Édesanyja karjába veszi,
s miközben beszél hozzá, úgy néz rá, mint egy
csodára – hiszen tényleg egy csoda –, majd vállára veszi.
– A kezelések igényeltek életmódbeli változást? Diétáznod kellett, mint a cukorbetegeknek?
– A gyógyszer önmagában, az életmód megváltoztatása nélkül nem elegendő. Hiába sportoltam
egész életemben, és odafigyeltem az étkezésemre,
mindig volt rajtam néhány kiló súlyfelesleg. A kezelés alatt naponta 5-6 alkalommal ettem, kisebb
adagokban, a szénhidrát mennyisége naponta
nem haladhatta meg a 160 grammot. Eleinte írtam, hogy hány kalóriát eszem naponta, később
már nem volt rá szükség, mert nagyjából „beállt”
magától, hogy miből mennyit szabad ennem.
– Amikor Regő megfogant, és megszűnt a gyógyszeres
kezelés, továbbra is tudtad kontrollálni az étkezéseket?
– Többé-kevésbé igen. A terhesség első felében
alig híztam, aztán kicsit ugrott a mérleg mutatója,
így húsz kiló pluszsúllyal mentem szülni. Ebből
a szülés utáni hatodik hétre mindössze 5-6 kilogramm maradt, de ez is el fog tűnni, ha elkezdek
edzeni, ettől nem félek.
– Most még szoptatsz, nyilván ez befolyásolja a hormonrendszeredet. De mi lesz utána? Újra számolni kell
a PCO szindrómával?
– Ezt most még nem lehet tudni. Hallottam
sok olyan esetről, amikor a terhesség után helyreállt a hormonrendszer és rendeződött a cukor- és
zsíranyagcsere, és a második baba már spontán
fogant. Ha mindezt az életmódommal tudom befolyásolni, akkor nem lesz semmi gond, mindent
megteszek azért, hogy egy egészséges baba egészséges anyukája legyek.
Kavisánszki Mária
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Sikertörténetről számolunk be, egy „majdnem cukorbeteg” fiatalasszony édesanyává
válásáról. Ami a történetből bennünket, cukorbetegeket is érint: a helyes életmód és
táplálkozás fontossága.
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Étkezési rend analóg inzulinok adása esetén
Az alábbiakban néhány napi mintaétrendet és néhány különleges receptet találnak. A mintaétrend úgynevezett analóg inzulinnal kezelt betegek részére készült. Miután a napi szénhidrátbevitelt 3 főétkezésre és az esetek egy részében egy kisétkezésre kell elosztani, a főétkezések a „szokásosnál” nagyobb
szénhidráttartalmúak.

A

Vacsora

Ebéd

Tízórai

Reggeli

mennyiben a cukorbeteg az étkezés előtt
gyors hatású analóg inzulint ad (ez az ún. bólus
inzulin), bázisinzulinként bázisanalógot, az étkezésére az alábbiak szerint figyeljen.
A gyors hatású analógok felszívódása gyors, hamarabb jutnak a keringésbe, mint a humán gyors
hatású inzulinok. Ezért a gyors hatású analóg inzulin beadása után elég néhány percet várni az
étkezéssel, amennyiben a vércukorszint étkezés
előtt 5-6 mmol/l között van. Azonban, ha az étkezés előtt a vércukorszint magasabb a kívánatosnál, 10-15 percet (de akár ennél is többet) kell

várakozni az optimális vércukorcsökkentő hatás
eléréséhez. 5 mmol/l alatti vércukorszintnél a lehetséges hipoglikémia kivédésére az étkezési inzulint közvetlenül az étkezés után, esetleg az étkezés közben kell beadni.
A gyors hatású inzulinanalógot rendszerint naponta három alkalommal adagolják a betegek,
ebben az esetben napi három főétkezés javasolt,
köztes étkezések (tízórai-uzsonna-pótvacsora)
nem szükségesek. A betegek egy részénél délelőtt
10–11 óra között, az inzulinérzékenység növekedése miatt, 10 gramm szénhidrátbevitel (pl. gyü-

Mintaétrend őszi időszakra
1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
• Zöldfűszeres
• Barackos turmix 1
• Tonhal zöldségágyon • csirkemellsonka
túrókrém (tehéntúró adag
(tonhalkonzerv
5 dkg, margarin
50 g, kefir 50 ml,
• lenmagos kenyér 9
6 dkg, jégsaláta)
2 dkg, bakonyi barna
petrezselyemzöld)
dkg
• Graham-kenyér 11
kenyér 8 dkg
• magvas kifli 2 db (12
dkg
• Narancsos
dkg)
sárgarépasaláta
(narancs 10 dkg,
sárgarépa 10 dkg)
• grépfrút 15 dkg
• alma 15 dkg
• narancs 12 dkg (1
• körte 9 dkg (1 db
db kisebb)
kisebb)
• Pikáns töltött gomba • Zellerkrémleves
• Zöldséges rizs (rizs
(zeller 10 dkg, liszt
4 dkg, sárgarépa 3
1 csapott evőkanál,
dkg, olaj 1 ek., só,
tejszín 30 ml, őrölt
petrezselyemzöld)
fehér bors, só)
• Marharagu
burgonyagombóccal
• Csirkesaláta
• Mustáros tormakrém
bagettben
• Nyers zöldségköret
(Csirkesaláta 1
(sárgarépa,
adag, bagett 13 dkg) kaliforniai paprika,
uborka 5-5 dkg)
• rozskenyér 12 dkg
E.: 1898 kcal
E.: 1518 kcal
Sz.h.: 217 g
Sz.h.: 214 g

• Csirkés-pestós pizza • Minestrone
• Zöldsaláta
• Grillezett
(kígyóuborka,
sertésszelet
zöldpaprika,
• Petrezselymes
paradicsom,
burgonya (burgonya
olívaolaj, oregánó)
20 dkg, olaj 1 ek.,
petrezselyemzöld)
• Meleg brokkolis
• Tésztasaláta
sajtkrém
marhahússal
• teljes kiőrlésű
• banán 16 dkg
pirítós kenyér 13
dkg
E.: 1731 kcal
Sz.h.: 211

E.: 2107 kcal
Sz.h.: 210 g

Az étrendben felhasznált élelmiszer-alapanyagok 1 főre vonatkoznak. Azon ételeknél, amelyek receptjét is közöljük a
következő oldalakon, a nyersanyagok a receptnél olvashatók. A feltüntetett mennyiségek tisztított alapanyagok.
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mölcsök) megengedhető. Amennyiben a beteg
nagyobb ételadagot (20 grammot vagy azt meghaladó mennyiségű szénhidrátot) szeretne enni a
főétkezések között, azon étkezés előtt is szükséges
étkezési inzulint adni a szénhidrátbevitel függvényében. Figyelni kell rá, hogy a két gyors hatású
analóg inzulin beadása között lehetőség szerint
(így a két étkezés között is) teljen el 2 óra, hogy az
inzulinok hatása ne érjen össze, csökkentve így a
hipoglikémia (alacsony vércukorszint) kockázatát.
Szénhidráttartalmú kisétkezés csak abban az
esetben jön szóba gyors hatású analóg inzulin
adása nélkül, ha a beteg fizikai aktivitása azon
napszakban nő (például fél-egyórás séta, kerti munka, úszás). Ekkor a hipoglikémiát elkerülendő 15-30 gramm szénhidrát fogyasztására van
szükség étkezési inzulin beadása nélkül. A testedzés időpontját, ha lehetőség van rá, célszerű
minden esetben úgy megválasztani, hogy legalább 2 óra teljen el az analóg gyors hatású inzulin beadása után.
A bazális inzulinadagot e kezelési rendszerben
úgy határozzák meg, hogy a beteg szokásos életvitele esetén étkezés nélkül a vércukorszint a normáltartományban legyen.
Kicsák Marian
dietetikus

29

Konyhasarok
Marharagu
burgonyagombóccal
A raguhoz:
• 2 púpozott evőkanál
sima liszt
• háromnegyed kk. só
• fél kk. őrölt fekete bors
• 50 dkg sovány marhahús, felkockázva
• 2 db közepes nagyságú vöröshagyma,
összevágva
• 2 ek. olaj
• 1 db marhahúsleves-
kocka (ízfokozómentes)
• 8 dl víz
• 1 ek. vörösborecet
• 4 db közepes méretű
sárgarépa, 5 cm-es
darabokra vágva
• 2 db babérlevél
• 2 gerezd fokhagyma

• 1 kk. szárított, morzsolt kakukkfű
A gombóchoz:
• 1 db tojás
• 10 dkg száraz zsemlemorzsa + 2 evőkanál natúr vegeta
• 1 ek. felaprított petrezselyem
• 1 ek. felaprított vöröshagyma
• fél kk. szárított, morzsolt kakukkfű
• fél kk. só
• fél kk. őrölt fekete bors
• 40 dkg vékonyra reszelt nyers burgonya
(az almareszelőn reszeljük le)
• kb. 2 ek. sima liszt a
behintéshez

A lisztet, a sót és a borsot egy műanyag zacskóba szórjuk és összekeverjük. Beletesszük a húst,
rázogatva összeforgatjuk, hogy a lisztes keverék
mindenütt egyenletesen bevonja. A húst a hagymával egy nagy lábosba tesszük, és megpirítjuk az
olajban. Felengedjük a vízzel meg az ecettel, beletesszük a leveskockát, a sárgarépát meg a fűszereket, és felforraljuk. Mérsékeljük a hőfokot, és
fedő alatt 1 óra 30 percig csendesen főzzük, amíg
a hús már csaknem megpuhul. A babérlevelet kidobjuk. Egy nagy tálban felverjük a tojást, beleszórjuk a zsemlemorzsát, a petrezselymet, a hagymát meg a fűszereket. Hozzáadjuk a burgonyát,
az egészet jól összekeverjük. Belisztezett kézzel
4 cm-es gombócokat formálunk, majd behintjük
liszttel. Felforraljuk a ragut, rátesszük a gombócokat. Lefedjük, és 30 percig csendesen főzzük
(közben ne emeljük fel a fedőt). Azonnal tálaljuk.
Viszonylag ritkán készítünk marhahúsos ételeket, pedig
a jó minőségű marhahús beltartalmi értékei magas. Íme
egy ötlet, amivel nemcsak családunkat, de vendégeinket
is meglephetjük. (Elkészítés 10 perc, párolás 1 óra 50
perc)
E.: 495 kcal (2069 kJ) F.: 35 g Zs.: 14 g Sz.: 55 g
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Az elkészítés módjánál megadott mennyiségek 4
személy adagjára vonatkoznak. Az energiaérték
(E.), a fehérjeérték (F.), a zsírérték (Zs.) és a szénhidrátérték (Sz.) egy személy adagjára vonatkozik.
Az ettől eltérő mennyiségeket külön jelöljük. A receptek kiötlője Kicsák Marian dietetikus.

Grillezett sertésszelet
• 4 szelet laposan kiterített, kissé kiklopfolt sertésszelet (lehet kicsontozott karaj vagy comb, esetleg tarja) egyenként
kb. 15 dkg
• 1 dl olívaolaj
• 2 ek. citromlé
• 5 gerezd fokhagyma,
felaprítva
• 2 ek. reszelt citromhéj
• 1 kk. őrölt fekete
bors
• 1 kk. szárított, morzsolt bazsalikom

• 1 kk. petrezselyemzöld
• 1 kk. lehetőleg friss
rozmaring (a szárítottból a fele is elég)
• 1 kk. só
A tetejére:
• 20 dkg felszeletelt
friss gomba
• 1 ek. vaj
• fél kk. őrölt fekete bors
• 4 szelet lehetőleg
borsos cheddar sajt
(trappista is elfogadható) kb. 8 dkg

Az olajat, a citromlevet, a fokhagymát, a citromhéjat, a sót, a borsot, a bazsalikomot, a petrezselymet meg a rozmaringot egy nagy visszazárható
műanyag zacskóba tesszük, összekeverjük, majd a
húst is beletesszük. Lezárjuk a zacskót, és többször megforgatjuk, hogy a páclé mindenütt érje
a húst, majd 2 órára vagy egész éjszakára behűtjük. Leszűrjük a húsról a páclevet, és kiöntjük.
A hússzeleteket 8-10 cm-re a hőforrástól oldalanként 5-6 percig grillezzük, vagy amíg szépen megbarnulnak. Készíthetjük nagy méretű teflon- vagy
más tapadásmentes edényben a tűzhelyen is. Közben egy kis serpenyőben megpirítjuk a gombát
a vajon, sózzuk, borsozzuk. Szűrőkanállal kiemeljük, és a grillezett hússzeletekre tesszük. Mindegyik szelet húsra egy-egy sajtszeletet fektetünk.
Betesszük a grillsütőbe, és 1-2 percig grillezzük,
amíg a sajt megolvad a tetején.
Különleges pácolásának köszönhetően igen élvezetes lesz
elfogyasztani ezt a sertésszeletet. Bármilyen friss kevert
salátát kínálhatunk mellé. (Előkészítés 15 perc + pácolás, grillezés 10 perc)
E.: 415 kcal (1735 kJ) F.: 39 g Zs.: 27 g Sz.: 3g

Nagy Margit rovata

Barackos turmix
• 1,5 dl magas gyümölcstartalmú (min.
35%-os) light (cukormentes) sárgabaracklé
• 1 db közepesen érett
banán, megfagyasztva és feldarabolva
• 2 dl natúr joghurt

• 30 dkg friss vagy
mélyhűtött őszibarack felszeletelve
• 1 ek. citromlé
• néhány csepp vaníliaaroma
• 1 kk. reszelt citromhéj
• 6 db jégkocka

Az összes hozzávalót turmixgépbe tesszük, lefedjük, és simára keverjük. Poharakba töltjük, és
azonnal tálaljuk. Készíthetjük botmixerrel is.
Ezt az italt az őszibarack, a banán és a sárgabarack
ízének zamatos elegye teszi üdítően simává. (Elkészítés
10 perc)
E.:97 kcal (404 kJ) F.:2,6 g Zs.:1,9 g Sz.:17 g

Csirkés-pestós tepsis pizza

olvadnak. Ha időnk engedi, természetesen a tésztát házilag is elkészíthetjük, ebben az esetben az
elkészítési idő valamivel hosszabb lesz.
Ehhez a csábító pizzához a hagyományos paradicsomszósz helyett konyhakész pestót használunk, de természetesen paradicsomszósszal is nagyon finom. (Elkészítés
30 perc)
E.:343 kcal (1459 kJ) F.:23 g Zs.:14 g Sz.:32 g

Mustáros tormakrém
• 5 dl natúr joghurt
• 6 ek. apróra vágott
metélőhagyma
• 2 ek. reszelt torma
(ecetes is lehet)
• 2 ek. dijoni mustár

(10 adag)

• 2 ek. apróra vágott
friss kapor
• 4 ek. majonéz
• csipetnyi fehér bors
• friss zöldségek, vegyesen

A joghurtot, a metélőhagymát, a majonézt, a kaprot, a tormát, a mustárt, a sót meg a borsot egy
kis tálban összekeverjük, tálalásig behűtjük. Csi-

(8 szelet)
• 30 dkg csíkokra szedett foszlós, főtt csirkehús (tökéletes az
előző napról maradt)
• 15 dkg konzerv szeletelt gomba, lecsepegtetve
• 4 db közepes paradicsom, felkarikázva
• 10 dkg vastagon reszelt ementáli
• 10 dkg ricotta
• 5 dkg reszelt keményebb sós juhsajt

A pizzatésztát kigöngyöljük, és egy megfelelő méretű tepsibe tesszük. Elsimítjuk és kialakítunk
hozzá egy kis peremet is. A tésztalapot villával
több helyen megszurkáljuk, és 200 °C-ra előmelegített sütőben 7 perc alatt világosbarnára sütjük. Közben egy lábasban a pestót addig hevítjük,
amíg átforrósodik (ne forraljuk fel!). Hozzáadjuk
a spenótot, a ricottát meg a hagymát, jól összekeverjük, és a pizza-alapra kenjük. Rátesszük a
csirkehúst, a gombát, a paradicsomot meg a sajtokat. 200 °C-on 8-10 percig sütjük, vagy amíg
a pizzatészta aranysárgára sül és a sajtok is meg-
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• 40 dkg készen kapható hűtött pizzatészta-tekercs (nem
mélyhűtött)
• 10 dkg (1 kis üveg)
pesto
• 25 dkg friss, esetleg
mélyhűtött, összevágott spenótlevél (a
mélyhűtött felengedve és szárazra nyomkodva)
• 1 db kisebb összevágott vöröshagyma
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nosra vágott sárgarépával, uborkával, zöldpaprikával, kaliforniai paprikával és egyéb zöldségekkel kínáljuk.
Ezt a sokoldalú zöldségkrémet sonkához és pulykás vagy
marhasültes szendvicshez is adhatjuk. Azok számára,
akik nem kedvelik a csípős ízeket, csökkentsük a torma mennyiségét 2 kiskanálra. Amennyiben energiaszegényebbé szeretnénk tenni, készítsük 0,1% zsírtartalmú
joghurttal és light majonézzel. (Elkészítés 10 perc)
E.: 114 kcal (476 kJ) F.: 2,2 g Zs.: 9,6 g Sz.: 4,6 g

Egyszerű minestrone
• 2 csík baconszalonna
kockára vágva
• 10 dkg füstölt pulykakolbász karikákra
vágva
• 1 db közepes vöröshagyma összevágva
• 2 gerezd fokhagyma,
felaprítva
• 8 dkg sárgarépa feldarabolva
• 4 ek. feldarabolt zellerszár, vagy fél közepes zeller apróra
kockázva
• fél liter csirkealaplé (készíthetjük adalékmentes leveskockából, de jó az előző
napi maradék is)

• 30 dkg felkockázott
paradicsom
• 3 dl paradicsomlé
(100%-os)
• 20 dkg feldarabolt
cukkini
• 1 kk. szárított, morzsolt bazsalikom
• fél kk. szárított, morzsolt oregánó
• 10 dkg konzerv vörösbab, átöblítve és
lecsepegtetve
• 4 dkg apróra tört
makaróni
• 2 ek. reszelt parmezán sajt
• csipetnyi őrölt fekete bors

A baconszalonnát egy lábasban, közepes hőfokon
ropogósra sütjük. Szűrőkanállal kiemeljük. Kisült
zsírjában 3 percig pirítjuk a kolbászdarabkákat, a
hagymát meg a fokhagymát, majd a sárgarépát
és a zellert is belekeverjük. Állandóan kevergetve
még 2 percig pirítjuk. Felöntjük az alaplével, és
hozzáadjuk a paradicsomot, a paradicsomlevet, a
cukkinit meg a fűszereket. Felforraljuk, beleszórjuk a száraztésztát, majd mérsékeljük a hőfokot,
és fedő alatt 10 percig csendesen főzzük, vagy
amíg a zöldségek megpuhulnak. Belekeverjük a
babot, végül átforrósítjuk. Rászórjuk a parmezán
sajtot és a baconszalonnát.
Ezt a levest akkor is készíthetjük, ha kevés az időnk a
főzésre, de akkor is, ha csak kis adagnyit szeretnénk
készíteni, mert a hozzávalók egyszerűen felezhetők. Így
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remek kétszemélyes vacsora lehet belőle. (Előkészítés 15
perc, sütés 35 perc)
E.: 326 kcal (1363 kJ) F.:15 g Zs.: 17 g Sz.:27 g

Pikáns töltött gomba
• 8 db friss, nagy méretű, szép fehér
gomba
• 2 db apróra vágott
húsos zöldpaprika
• 2 ek. vaj
• 10 dkg reszelt trappista sajt
• 2 db közepes, apróra összevágott vöröshagyma

• 2 db másnapos
zsemle (vagy annak
megfelelő kenyér)
felkockázva
• 4 gerezd fokhagyma
áttörve
• 2 csipetnyi só
• 2 csipetnyi őrölt fekete bors
• 2 csipetnyi Cayenne-
bors

Levágjuk a gomba szárát, felaprítjuk, a gombafejeket félretesszük. Egy nagy serpenyőben kevés
vajon megpirítjuk a felaprított szárakat, zöldpaprikát és hagymát. Levesszük a tűzhelyről, hozzákeverjük a kenyérkockát, a sót, a fokhagymát, a
fekete és a Cayenne-borsot. A keveréket a gombafejek üregébe töltjük. A töltött gombákat főzőolajjal bepermetezett vagy kikent tűzálló tálba
tesszük. 175 °C-on 15 percig sütjük, vagy amíg a
töltelék kissé megpirul. Rászórjuk a reszelt sajtot,
és még néhány percig sütjük, hogy a sajt ráolvadjon és kissé megpiruljon.
Ezt a kissé csípős finomságot kínálhatjuk különféle zöldfűszerekkel ízesített joghurtos öntetekkel vagy friss vegyes salátával is. (Elkészítés: 30 perc)
E.: 309 kcal (1292 kJ) F.: 18 g Zs.: 16 g Sz.: 24 g

Meleg brokkolis sajtkrém
(10 adag)
• 40 dkg (1 csomag)
mélyhűtött, földarabolt brokkoli, felengedve, lecsepegtetve és szárazra törölgetve
• 20 dkg mascarpone
• 1 kis pohár tejföl

• 20 dkg vastagon reszelt, félzsíros cheddar sajt, megosztva
• 1 tasak olasz salátaöntet-por (mesterséges adalékoktól
mentes)

A mascarponét a tejföllel meg a salátaöntet-porral simára keverjük. Beleforgatjuk a brokkolit és

Nagy Margit rovata

Tésztasaláta marhahússal
• 10 dkg marhasült,
gyufaszálnyi vastag
csíkokra vágva (1 közepes szelet akár maradék is lehet)
• 1 db nagy feldarabolt zöldpaprika
• 2-3 dkg reszelt zeller
• 1 db kis méretű, ös�szevágott lila hagyma
• 2 szelet feldarabolt
piros húsú paprika
• 1 szál újhagyma, felkarikázva
• 15 dkg csavart tészta

• 1 db feldarabolt kicsi kapros savanyú
uborka
A salátaöntethez:
• fél db marhahúsleves-kocka (ízfokozómentes)
• 2 dl forrásban lévő
víz
• 1 dl majonéz
• 1,5 dl tejföl
• 1 kk. kapor
• 1 csipet őrölt fekete bors

A tésztát a csomagoláson feltüntetett utasítás szerint kifőzzük. Leszűrjük, hideg vízben átöblítjük.
Egy nagy tálba tesszük, és hozzáadjuk a marhasültet, a zöldpaprikát, a zellerszárat, a hagymát,
a piros húsú paprikát, a savanyúságot és az újhagymát. Az öntethez a húsleveskockát feloldjuk a
forrásban lévő vízben. Kihűtjük, hozzáadjuk a majonézt, a tejfölt, a kaprot és a borsot, és jól összekeverjük. Összeforgatjuk a tésztás keverékkel, majd
lefedjük, és tálalásig a hűtőszekrénybe tesszük.
Ezt a salátát egész évben bármikor elkészíthetjük, de
egy forró nyári napon jól behűtve valódi csemege. Kínáljunk mellé csíkokra vágott jégsalátát. (Elkészítés 20
perc)
E.: 499 kcal (2084 kJ) F.: 12,5 g Zs.: 36 g Sz.: 31 g

Csirkesaláta
• 40 dkg felkockázott
főtt csirkehús (comb,
mell)
• 20 dkg felkockázott
ementáli sajt
• 1 fej saláta
• 2 dl natúr joghurt
• 1 ek. szárított kapor

• 1 dl majonéz
• 1 ek. petrezselyemzöld, felaprítva
• 1 kk. citromlé
• fél kk. sómentes ételízesítő
• csipetnyi őrölt fekete bors

A csirkehúst, a sajtot egy nagy tálba tesszük. A
majonézt, a petrezselymet meg a citromlevet egy
tálban összekeverjük, sózzuk, borsozzuk, majd
hozzákeverjük a kaprot és a joghurtot, az egészet a csirkés keverékhez adjuk, és jól összeforgatjuk. A tányérokra terítjük a salátaleveleket, majd
egyenletesen elosztva ráhalmozzuk a csirkesalátát.
Ennek az ínycsiklandó salátának az ementáli és a savanyú mártás adja jellegzetes ízét. Kivájt croissant-ba vagy
bagettbe töltve önálló vacsora is lehet. (Elkészítés 15 perc)
E.: 470 kcal (1965 kJ) F.:32 g Zs.:36 g Sz.:4 g
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majdnem az egész reszelt sajtot. Egy lapos hőálló tálba kanalazzuk, amelyet előzőleg szórófejes
flakonból főzőolajjal bepermeteztünk, vagy vékonyan kikentünk olajjal. 175 °C-on fedő nélkül 20
percig sütjük. Rászórjuk a maradék sajtot, és még
5 percig sütjük, amíg a sajt ráolvad. Tálalhatjuk
nagyon vékonyra szeletelt, teljes kiőrlésű pirítós
kenyérrel, esetleg sós keksszel, vagy extrudált kenyérrel körítve melegen, de friss, ropogós, vékonyra vágott sárgarépával, zölduborkával vagy
pritaminpaprikával is kitűnő.
Ezt a receptet egészségesebb, vagyis zsírszegényebb változatban is elkészíthetjük, ha a tejtermékekből a soványabb
változatokat használjuk: light mascarpone, 12%-os tejföl, fokhagymás sajt. (Előkészítés 15 perc, sütés 25 perc)
E.: 181 kcal (756 kJ) F.:8 g Zs.:15 g Sz.:3,8 g
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légicég
Szuez része!
Megelégelé

Juhtejtermék

Milli-

Beltag!

` R

Segéd,
röviden
Lórán …;
komika

Közterület

Dunántúli
megye

Tényekkel
igazolás
A Bantuk
egyik törzse

Svéd
autómárka

Karvég!

Aranyérmes

Kacat

…, Médi
és Hédi

Előadó,
röviden
Sérülés

Félév!

Századrész!

Formában
van!

Arzén

Dán légicég
kódjele
Magasodik
Dal
Híd közepén
áll!

`
!

Rejtvénynyertesek: Az idei 3-as számban megjelent rejtvényünkben található vicc: Mire jó a telefon kihangosító az autóban? Végre
megint lehet nyugodtan enni és inni vezetés közben. Szerencsés nyerteseink, akik a Nutrilab Kft. ajándékcsomagjait nyerték: Császár
Istvánné, Kunfehértó; Kakuk Anna Magdolna, Budapest XIV. kerület; Rácz Tímea, Eger; Molnár Ferencné, Kenyeri; Csupor András,
Kalocsa.
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Tudta, hogy a diabéteszes neuropátia
a szervezet egészét érinti?

Az idegek károsodása mozgás- és érzészavart (izombénulás, bizsergés, égő érzés)
és a belső szervek (pl. gyomor, epehólyag) működésének zavarát is okozhatja.
Az orvosok által gyakran ajánlott Milgamma segíthet az idegrendszeri eredetű vagy
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
ma

Mindent
M
tud az idegek védelméről.
Wörwag Pharma Kft., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Tel.: (06 1) 345-7350, fax: 345-7353, e-mail: worwag@worwag.hu

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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