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További információ: Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách I. u. 13-14. 
Tel: (1) 328 5100 • www.lilly.hu

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

Küldetésünk, hogy ebben hatékonyan támogassuk Önt. 
Innovatív gyógyszer- és inzulinválasztékot, pontos és 
egyszerűen kezelhető inzulinadagoló eszközöket, 
betegoktató programokat és széleskörű szolgáltatásokat 
biztosítsunk, hogy Ön teljes és szövődménymentes  
életet élhessen.

Ön is a sokmillió diabéteszes 
beteg egyike és mégis különbözik 
mindenkitől? 
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Diabetes20
Mindenki ismeri az érzést, amikor hosszú készülődést és sok 
idegeskedést követően, pár perccel a vendégek érkezése előtt 
legszívesebben elmennénk hazulról, de legalábbis arról álmo-
dozunk, milyen jó lesz, ha a vendégek mennek el végre, és 
leülhetünk nyugodtan pihenni. Aztán megjönnek a vendégek, 
az összejövetel fényesen sikerül: mindenkinek ízlik a vacsora, 
vidám a hangulat, igazi ünnep kerekedik. S amikor a ven-
dégek tényleg elmennek, nyoma sincs a fáradtságnak, a fe-
szültségnek, s elégedetten nyugtázzuk, megérte a sok munka. 
Legszívesebben azonnal elkezdenénk a készülődést a követke-
ző vendégségre.

Épp így érezzük most magunkat mi, akik a Diabetes szüle-
tésnapját szerveztük, rendeztük. Mennyit dolgoztunk…! Olyan 
fárasztó volt! Mennyit dolgoztunk? Amennyit kellett – ahhoz, 
hogy minden rendben legyen, hogy mindenki jól érezze ma-
gát. Megérte? Nagyon! Természetesen! Sőt, örömmel!!!

Amikor június 6-án fél 11 előtt kiszöktem a Veszprém Aréna 
elé levegőzni, földbe gyökerezett a lábam. Több mint húsz au-
tóbuszt számoltam meg a parkolóban, a személyautókat nem is 
kezdtem számolni, mert fél 11-kor ott kellett állnom a színpa-
don, a megnyitó ceremónia szereplőjeként. Ott álltam, szem-
ben a sok száz vendéggel, miközben az előcsarnokban legalább 
ugyanannyian álltak sorban a kiállítóknál. Akik kint maradtak, 
a szakmai ismereteket fontosabbnak tartották, mint a proto-
kollt – így van ez jól. Így szerveztük a programot. Mindenki 
oda ment, azt csinált, amihez kedve volt. Minden percben – 
reggel 9-től délután 5-ig – több választás volt; mindenki lema-
radt valamiről, mindenki megtalálhatta, amit keresett.

És a vendégek jöttek, mentek, tülekedtek, ücsörögtek, mé-
rettek, beszélgettek, tapsoltak, nevettek, morgolódtak, örültek 
a nyereménynek, bosszankodtak, hogy nem nyertek… zson-
gott az Aréna, pezsgett az élet.

Aki jelen volt, tudja, mire gondolok. Aki nem jött el, s e 
lapszámból szeretné megtudni, milyen volt: megpróbáljuk be-
mutatni neki. Nagyon szakszerű útmutatást adtam kollégáim-
nak előző este: beszélgessetek sokat, és írjátok le, amit láttok, 
tapasztaltok. Megtették. Már az is milyen nagyszerű, hogy igazi 
kollégákról beszélhetek: Módos Anikó, Kavisánszki Mária, Szőke 
Mária, József Attila, Keller Richard dolgoztak egész nap, megállás 
nélkül, s írták meg tapasztalataikat. Én pedig valamennyi írást 
beletettem a lapba. Mert a Diabetesnek ez a száma roppant 
szerénytelenül nem szól semmi másról, mint a születésnapról. 
Tízévente – azt hiszem – megengedhetjük ezt magunknak. Elő-
fordulhat, hogy ugyanarról az eseményről két cikkben is ol-
vashatnak – ez nem rontja, inkább erősíti a hatást: ha ketten 
is kiemelték, biztosan érdemes volt rá, s ketten kétféleképpen 
látták, így az olvasó pontosabb képet alkothat magának a tör-
téntekről. Valójában nem tettem bele valamennyi írást ebbe a 
Diabetesbe. Mert kollégáim annyira komolyan vették a főszer-
kesztői utasítást, hogy valósággal elárasztottak kisebb-nagyobb 
cikkeikkel. Jut belőlük majd a következő számokba is.

Azt a bizonyos szerkesztőségi szakmai megbeszélést egyéb-
ként nem akárhol tartottuk. A veszprémi Gizella Hotel étter-
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Lapunk megrendelhető
A Diabetes három, a Hypertonia és a kardio-
vaszkuláris rendszer két alkalommal jelenik 
még meg 2009-ben. Személyes átvételkor in-
gyenes, postai megrendeléskor az alábbi pos-
tázási költséget kérjük befizetni:

Példány-
szám

Diabetes Hypertonia Diabetes + 
Hypertonia

1 (egyéni)    630 Ft    420 Ft    900 Ft
10–50  4 950 Ft  3 300 Ft  7 700 Ft

 51–100  7 200 Ft  4 800 Ft 11 200 Ft
101–150  9 150 Ft  6 100 Ft 14 200 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll 
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együtt-
rendelés azonos időbeli postázást jelent. Fen-
ti ár az egyéni megrendelőkre és a cukorbete-
gek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. Minden 
egyéb esetben az előfizetésről bővebb informá-
ció a kiadóban. A befizetés módja: a kiadótól ka-
pott sárga csekken vagy átutalással a 10402166-
21634572 (K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

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

Következő számunk szeptember végén jelenik meg.

A szerkesztőség megjegyzése: 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 haszná-

lata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
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mében voltunk: a szerkesztőség és a szerkesztő-
bizottság tagjai, a Tudomány Kiadó munkatársai 
voltunk jelen. (A Konyhasarok-
ban látható fotó bizonyítja, hogy 
mértékletesen vacsoráztunk, s a 
kellemes beszélgetéseket köve-
tően hamar ágyba bújtunk. Ün-
nepi vacsora nem ért véget még 
ilyen korán soha – mindenki iz-
gult a másnap miatt, s pihenten 
akart reggel az Arénába érkez-
ni.) Jó volt együtt lenni! Húsz 
év után még mindig volt olyan 
munkatársunk, akit most ismer-
tünk meg személyesen. Beszél-
getni egymással pedig másnap, 
a születésnapi rendezvényen 
úgysem tudtunk.

E lapszámmal kapcsolatban 
még egy technikai információ 
kívánkozik ide: bocsánatkérés. 
Korábbra ígértük megjelenését. A késésnek egye-
dül én vagyok az oka. A késő tavaszi-kora nyári 
időszak a közművelődésben – ahol főállásban dol-
gozom – zsúfolt időszak. Munkatársaim, főnökeim 
május közepétől olyan kíméletesen bántak velem, 
oly mértékben tekintettel voltak a Diabetes szüle-
tésnapi készülődésére, s arra, hogy az én eszem 
már semmi máson nem járt, hogy a rendezvényt 
követően megpróbáltam „jóvátenni” korábbi 
munkahelyi lógásaimat, és teljes erőbedobással a 
veszprémi Művészetek Háza rendezvényire kon-
centráltam. Köszönöm kollégáim megértését.

És köszönöm a Diabetes születésnapját szerve-
ző kollégáim nagyszerű munkáját is. Megosztot-
tuk a feladatokat, s mindenki a maga területén a 
lehető legtöbbet nyújtotta. Sokak nevét felsorol-
hatnám. A Tudomány Kiadó valamennyi munka-
társának nevét, az Alapítvány a Cukorbetegekért 
aktivistáinak névsorát… de két személy munká-
ját mindenképpen külön és nagyon szeretném 

megköszönni e lap hasábjain is. Béki János azon 
túl, hogy ezer ötlettel gazdagította a programot, 
a szervezésből akkora részt vállalt, hogy másutt, 
másért öten sem dolgoznak annyit, mint ő tette 
a Diabetes születésnapjáért. Az Alapítvány a Cu-
korbetegek munkatársai közül Pintér Bernadettel 
ez volt az első közös munkánk. Összeszoktunk, 
s hamar megszoktam, hogy számítani lehet rá. 
Amit kértünk tőle, biztosak lehettünk, nemcsak 
hogy meglesz, akkorra lesz kész, amikorra ígérte. 
Nagyon sokat tett a sikerért.

Ő mesélte a születésnap egyik nagy eredményét 
is. Pár nappal később szokás szerint átment a sarki 
kisboltba vásárolni. S az előadólány megkérdezte 
tőle, hol mérethetné meg a vércukrát. Berni ter-
mészetesen a saját mérőjével ellenőrizte a kereske-
dőlány cukrát, amely teljesen normális volt.

A munkatársak köréből nem 
szeretném kihagyni a család-
tagokat sem. Ha tudnák, hány 
férj, feleség, gyermek és barát, 
barátnő dolgozott június 6-án és 
június 6-áért..!

Végezetül – mielőtt átadnám 
a szót, illetve a lap hasábjait kol-
légáimnak – fontos információ: 
a www.diabetes20.hu honlap to-
vábbra is él. A pályázati felhívá-
sunkra néhány klub, egyesület 
megküldte bemutatkozó anyagát 
– várjuk a többiekét is, még min-
dig, folyamatosan. Egyébként az 
iWiW-re is bejelentkezett a Dia-
betes. Itt is várjuk baráti körünk 
gazdagodását, az Önök jelentke-
zését klubunkba.

Lezárult 20 év. És elkezdődött a huszonegye-
dik. Ahogy Vándorfi Győző doktor úr, a lap kita-
lálója és szerkesztőbizottságának elnöke fogalma-
zott: most már abban is hisz, lesz a Diabetesnek 
századik születésnapja! Úgy legyen!

Herth Viktória

Guti Péter, a Tudomány Kiadó igazgatója, Herth 
Viktória, a Diabetes főszerkesztője, dr. Vándorfi Győző, a 
szerkesztőbizottság elnöke, a lap kitalálója

Reggel 9 óra. Már most jön a tömeg. Fél 11-re már 20 
busz állt a parkolóban

Vándorfi Győző doktor és Herth 
Viktória csodálatos ajándékot 
kaptak a Tudomány Kiadótól: 
a Diabetes 1998-tól megjelent 
lapszámait – beköttetve
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Meg is gondoltam magam, és a sportcsar-
nok előtti téren javában folyó kerékpáros-bemu-
tató irányába indultam.

– Még egy bátor anyukát kérek! – hallatszott a 
hangszóróból. Bátornak bátor vagyok, sőt, négy-
gyermekes anyuka is, így hát rögtön a hang irá-
nyába indultam. Ám amikor megláttam, hogy a 
kerékpárosok a bátor anyukákat fogják átugrani, 
inamba szállt a bátorságom. Persze rögtön indul-
nom kellett ,,dolgozni”, vagyis anyagot gyűjteni 
a Diabetes magazin éppen aktuális számához. A 
vállam fölött azért kíváncsian 
pislogtam vissza, amint a ke-
rékpáros fiatalok bámulatos 
ügyességgel ugratnak át az 
élő akadály fölött.

A csarnokba lépve meg-
hökkentő tömeg fogadott. 
Udvariasan próbáltam be-
kukkantani egy- egy csoporto-
sulás mögé, hogy a kiállítók 
standját, valamit a különböző 
mérési lehetőségeket megnéz-
zem, de eredménytelenül. Így először a nagyszín-
pad felé vettem az irányt. Még időben érkeztem, 
mielőtt az ünnepi nyitóbeszédek megkezdődtek 
volna. Két kollégámmal – Módos Anikóval és József 
Attilával – is összefutottam, együtt ültünk a lelátó-
ra. Hihetetlennek tűnt, hogy mindössze egyetlen 
napja ismerem őket személyesen, holott szinte 
egy évtizede ,,együtt” dolgozunk a Diabetes ma-
gazinnál. Illetve én azóta írok a magazinnak – 
többé-kevésbé rendszeresen –, és természetesen 
olvasom is minden számát, így a kollégák írásait 
is. A technika jóvoltából azonban mindehhez nem 
kellett fülledt szerkesztőségi szobákban ücsörög-
ni, értekezleteket végigbóbiskolni. Hála Herth Vi-
kinek és a Tudomány Kiadónak, mindent rugal-
masan meg tudtunk oldani. Viki rugalmasságára 
jellemző, hogy ehhez a cikkhez is szabad kezet 
adott. S míg én azon gondolkoztam ott, a szü-
letésnapi rendezvényen, hogyan vezetem majd 
fel ezt a cikket, a nagyszínpadon már Hevesi Ta-
más énekelt. (Ugye Te is belátod, Viki, hogy ezt 
nekem is meg kellett hallgatnom!) Utána persze 

már indultam is dolgozni. Na, jó, kicsit elbűvölt 
a színes kavalkád, és úgy nézelődtem, mint egy 
kétéves a bábszínházban. Sok kiállítónál megáll-
tam, és a számat tátottam. Éppen a Tudomány 
Kiadó standját támasztottam, amikor egy mosoly-
gós hölgy megállt mellettem, és annyit mondott: 
– Hú, de elfáradtam!

– Honnan tetszett jönni? – kérdeztem vissza.
– Verőce-Magyarkútról – felelte rögtön, és me-

sélni kezdett.
– Nagyon régóta diabéteszes vagyok, 2003 óta 

inzulinos, és ha csak tehe-
tem, elmegyek minden dia-
béteszes rendezvényre. Jók 
az eredményeim, most mé-
rettem koleszterinszintet, ez 
3,8 lett. A cukrom 4,9. Az 
is jó érték. De voltam szem-
nyomásmérésen is, az is jó, 
az életkedvem szintén jó, mit 
akarhatnék még? Csak kicsit 
már elfáradtam. Minden ki-
állító standjánál megálltam. 

Nagyon sok új információra szert tehet ilyenkor 
az ember, amit akár saját maga életében, akár a 
környezetében élőknél hasznosítani tud. Hiába 
vagyok cukorbeteg, az én életemet nem korlá-
tozza a diabétesz. Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
vannak kötöttségek, azok is az inzulin miatt. Na-
gyon sokat utazom, abban sem befolyásol, csak 
mindent előre el kell tervezni, és oda kell figyelni 
a táplálkozásra.

Miközben beszélgettünk, megtudtam, hogy a 
hölgyet Illyés Józsefnének hívják. (Most én kérek el-
nézést a cikk szerzőjétől: úgy tűnik, mégsem alaposan 
olvasod a Diabetest, Marika! Rózsikát tavaly már be-
mutattuk a lap olvasóinak. Igaz, olyan kedves hölgy, 
és olyan okos diabéteszes, hogy akár évente készíthet-
nénk portrét róla. – a szerk.) Rózsika elmondta még, 
hogy most éppen fogyókúrázik. Bár nem látszik 
rajta, hogy súlyfeleslege lenne, de azt mondta, az 
inzulin miatt felszedett néhány kilót, és szeretné 
leadni, hogy jobban érezze magát.

– Az orvosom kinevetett, amikor közöltem, 
hogy fogyni szeretnék – mesélte. – Mostanra há-

Kevés dolog van egy ember életében, amit szívesebben ünnepel, mint a huszadik születésnap. Hát még 
akkor milyen felemelő az ünnep, ha nem egy, hanem több ezer ember ünnepe. A Diabetes magazin 
húszéves születésnapjára – a Veszprém Arénába – olyan sokan érkeztek az ország minden részéről, 
hogy már az előcsarnokba is alig lehetett belépni, amikor a rendezvényre érkeztem.

Vendégeink

Illyés Józsefné
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rom kiló lement, de nagyon nehéz volt. Kisebb 
súlyból ugyanis sokkal nehezebb leadni. Pedig 
naponta négy-hat kilométert gyalogolok. Miu-
tán három gerinccsigolyámmal is vannak prob-
lémáim, ezért Nordic walkin-
gozom, ami tehermentesíti az 
ízületeket. Nagyon szeretek 
gyalogolni, akár magányosan 
is, ilyenkor jókat lehet gon-
dolkodni. Nem érzem magam 
öregnek, mindig mondom a 
gyerekeknek is: higgyétek el, 
a kor csak a testeteken lát-
szik, a szellem és a gondolko-
dás megreked egy bizonyos 
érett szinten. De most men-
nem kell egy kicsit falatozni, ne haragudjon!

A beszélgetésünk itt félbeszakadt, ám délután 
újra találkoztunk, amikor mindketten egy kis friss 
levegőre és napsütésre vágyva egy padra ültünk a 
sportcsarnok előtt. Ekkor megtudtam, hogyan fo-
gadta, amikor a tabletták he-
lyett inzulinnal kellett szúrnia 
magát.

– Először egy tablettát kel-
lett szednem, majd kettőt, 
négyet… Na, mondták, jön 
az inzulin. Én meg tiltakoz-
tam, hogy nem, elájulok még 
akkor is, ha vért vesznek tő-
lem! Azért erőt vettem ma-
gamon, és elmentem egy na-
gyon kedves orvoshoz Vácra, 
aki megmutatta, hogyan kell beadni az inzulint. 
Mostanra már meg se kottyan, sőt másoknak is 
szívesen segítek. Ha egy ismerősöm váratlanul 
felhív, már pattanok is. A férjem mindig mondja, 
bolond vagyok, minek megyek már megint? De 
én nem tehetek róla, így ér-
zem jól magam.

Ezután még jól kitárgyal-
tuk az ír szetterek és a vizs-
lák élettani szokásait – neki 
ír szetterei vannak, nekem 
vizslám –, a rohanó világot, 
és az étkezési szokásokat, s 
ki tudja még mit, majd azzal 
váltunk el, reméljük, még ta-
lálkozunk.

De térjünk vissza az aréná-
ba, ahol a kiállítók lelkesen kínálták portékáikat. 
Nem vagyok a reklámok híve, de az MBT cipők-
nél még én is csak ámultam. A Mátyus házaspár 
– Mátyus András és Mátyusné Csonka Ágnes – éppen 
sorban állt, hogy komputeres méréssel megálla-
pítsák, milyen terhelés éri a talpukat.

– Mindkettőnket érint a cukorbetegség, bár 
nem vagyunk betegek – mondja a feleség. – Ne-
kem apai ágon vannak diabéteszes rokonaim, a 
férjem édesanyja pedig olyan súlyos cukorbeteg, 

hogy erre a rendezvényre 
sem tudtuk magunkkal hoz-
ni. Őt mindenről tájékoztat-
juk majd, amit itt megtanu-
lunk. A saját egészségünkre 
fokozottan vigyázunk, sze-
retnénk megelőzni a problé-
mákat. Ezeket a cipőket már 
ismerjük, és fantasztikusnak 
tartjuk. Csak az ára sok ne-
künk egy kicsit, de majd 
meglátjuk, mit mutatnak a 

mérések. Nem csak ez a stand fantasztikus, az 
egész program rendkívül színes és érdekes.

Kicsit tovább araszoltam, de nem jutottam 
messzire. Szemembe ötlött az a síbotszerűség, 
amiről az előző interjúalanyom beszélt. Közelebb 

mentem, megtapogattam a 
fogantyúkat. Ahelyett, hogy 
rám szóltak, vagy a kezemre 
ütöttek volna, a standnál ülő 
hölgy – Herendiné Kiss Judit 
– biztatott, nézzem csak meg 
alaposan. Neki is ilyen van, 
csak más márka, mutatott a 
háta mögé.

– Bármelyik korosztály 
könnyen megtanulhatja a 
technikáját – mondta. – Meg-

mozgatja minden ízületünket, miközben mente-
síti azokat a túlzott terhelés alól. A légzésünket 
karbantartja, és nem elhanyagolható a társaság 
sem, akikkel így túrázni járunk. Sajnos Magyar-
országon még nem terjedt úgy el, hogy egyesületi 

szinten összefogva a botokra 
támogatást szerezzünk, hi-
szen elég drágák.

Megköszöntem az infor-
mációt, és elindultam a szem-
nyomásvizsgálat irányába. 
Ha már itt vagyok, miért ne 
vizsgáltatnám meg magam? – 
gondoltam, de olyan hosszú 
volt a sor, hogy hamar letet-
tem róla. Szerencsére voltak, 
akik nem adták fel ilyen köny-

nyen. Kiss Tiborné Kapuvárról érkezett Veszprém-
be. 13 éve 2-es típusú cukorbeteg, s bár a diabé-
tesznek nincsenek nála szövődményei, mégis úgy 
látja jónak, ha megnézeti az értékeit.

– Addig jó, amíg egyéb gond nem fordul elő. Így 
is nagyon nehéz munka mellett betartani a szabá-

Mátyus András és Mátyusné Csonka Ágnes

Herendiné Kiss Judit

Kiss Tiborné
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lyokat, mert olyan munkahelyen dolgozom, ahol 
még kis sem engedik az embert, hogy az inzulint 
beadhassa magának. Úgy kell kikönyörögni, még 
öt percet is – válaszolta, miután megszólítottam. 
– Most itt kihasználom a vizs-
gálati lehetőségeket, nagyon 
jónak tartom az ilyen típusú 
rendezvényeket. Sok újdon-
ságot hallottam, mind tech-
nikai, mind életvitelbeli jelle-
gűt, amiről még nem tudtam, 
és a jövőben megpróbálom 
beilleszteni az életembe. Sőt, 
továbbadom a többi ,,cukros 
társamnak”. Tagja vagyok a 
kapuvári egyesületnek. Igaz, 
még Sopronhoz tartozunk, mert nemrég alakul-
tunk, de egyre növekszik a létszámunk, mert so-
kan belátják, hogy az érdekeinket csak összefogva 
képviselhetjük megfelelően.

A következő interjúalanyom személyében a 
Generáli Egészségpénztár 
képviselőjébe botlottam. Lo-
vász Péter elmondta, hogy 
azokat a költségeket, ame-
lyek a betegségek velejárói, 
lényegesen csökkenteni lehet 
egészségpénztári tagsággal. 
Példaként felhozta, hogy egy 
Bioptron lámpánál akár öt-
venezer forintot is visszakap-
hat valaki a tagsággal. Vagy a 
már említett MBT cipők akár 
15 százalékkal olcsóbban megvásárolhatók. De a 
gyógyszerköltséget is lehet harminc százalékkal 
csökkenteni. Majd hozzátette, a betegek nem túl-
ságosan fogékonyak még erre, sok az olyan idős 
is, akinek nincs lehetősége pénztári taggá válni, 
illetve túlságosan bonyolult-
nak, átláthatatlannak találják 
a rendszert.

A miskolci klub tagjai vo-
nattal érkeztek Veszprémbe a 
húszéves születésnapot ünne-
pelni.

– Nagyon meg vagyok 
elégedve a szervezéssel, és az 
előadások is magas színvo-
nalúak – kommentálta Tóth 
Pálné az addig látottakat, 
hallottakat. – Miután én 18 éve inzulinos beteg 
vagyok, kiváltképpen érdekelt Fövényi tanár úr 
előadása. A neuropátia szinte mindannyiunkat 
érint, és örülök neki, hogy kérdezhettem is, így 
többünk személyes problémáira is választ kap-
hattunk.

Nem véletlenek az interjúalanyom hozzáértő 
szavai, hiszen a miskolci Szent Ferenc Kórház-
ban dolgozik, s nem mellékesen a helyi cukor-
beteg-egyesület vezetője. Rögtön újságolta, hogy 

a Szent Ferenc Kórházban, az 
obezitológiai osztályon – az 
országban egyedülálló mó-
don – inzulinos cukorbetegek 
lefogyasztásával foglalkoznak, 
diabetológus orvos felügyelete 
mellett. A kúra háromhetes, 
száraz-tornával, vízi-tornával, 
valamint szigorú kalóriaszám-
lálással. Akár 10–15 kilogram-
mot is le lehet adni a három 
hét alatt, ráadásul a kúra is-

mételhető. A háromhetes ,,tábor” teljesen térítés-
mentes, és azokat is szívesen fogadják, akik nem 
cukorbetegek, de fogyni szeretnének. Természete-
sen fel kell iratkozni a listára, hiszen olyan sok a 
jelentkező, hogy már csak a jövő év elejére tudják 

előjegyezni a jelentkezőket.
Ugyancsak Miskolcról ér-

kezett Sas Tiborné, aki a lábá-
ban az erek állapotát mérette 
fel.

– Nem lettek jók az ér-
tékeim, pedig évek óta csak 
,,cukorbeteg-cipőben” járok, 
azóta nem fájnak a lábaim. 
Nyolc évvel ezelőtt derült ki 
a cukorbetegségem. Éppen 
lábmasszírozáson voltam, s 

amikor felálltam, megszédültem. A masszázst 
végző hölgy kérte, másnap menjek el vércukor-
szint-mérésre, ahol rögtön kiderült, magasak az 
értékeim. Azóta rendszeresen járok vizsgálatokra, 
a miskolci cukorbeteg-egyesületnek alapító tagja 

vagyok. Nagyon jó a betegek 
egymás közötti kapcsolata ná-
lunk, gyakran összejövünk, 
és átadjuk egymásnak a ta-
pasztalatainkat. Úgy gondo-
lom, hogy a diabétesz nem 
betegség, én egészségesnek 
vallom magam, és úgy is aka-
rok kinézni, ennek megfele-
lően próbálok élni.

Én is elfáradtam a sok új 
információtól, pedig nem is 

vagyok diabéteszes. Kihasználva a lehetőséget, 
vércukorszintet, szemnyomást mérettem. A meg-
felelő értékek megnyugtattak ugyan, de tudom, 
az ördög nem alszik. Ezután én is odafigyelek 
magamra, ha lehet, még jobban, mint eddig.

Kavisánszki Mária

Lovász Péter

Tóth Pálné

Sas Tiborné
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A születésnapi ünnepség résztvevői közül 
sokan álltak sorba a méréseknél – vércukor-
szint-, koleszterinszint- és vérnyomásmérés 
több kiállító cég standján is volt, mérőmű-
szereket is lehetett vásárolni. Kívánatos volt 
az állóképesség a lábvizsgálat kivárásakor is, 
annyian álltak sorba. A lábunk nagyon tud 
fájni, ennél már csak az a vészesebb, amikor 
nem érzünk fájdalmat. A neuropátiás szö-
vődmények kialakulásáról, kezeléséről és a 
fájdalom csillapításáról több előadást is hall-
hattak az érdeklődők: dr. Vándorfi Győző, dr. 
Budai Erika és dr. Kiss Gábor főorvosoktól és 
dr. Nagyerdei Zsófiától. A diabéteszesek min-
dennapjairól Benedekné Török Máriát hallhat-
tuk, dr. Barna István főorvos pedig majd öt órát 
utazott egy debreceni kongresszusról Veszpré-
mig, hogy a magasvérnyomás-betegség kezelésé-
ről értékes előadását megtartsa. Manapság már 
nem csak a cukorbetegeket, de az emberek jelen-
tős részét is gyötrő magasvérnyomás-betegségről 
szólva kiemelte a rendszeres vérnyomásmérés 
jelentőségét. Az eredmények értékelésénél arra 
hívta fel figyelmünket: tartsuk be a mérés sza-
bályait, ügyeljünk a módjára és körülményeire, 
amit a mérőkészülékhez mellékelt tanácsok kö-
zött olvashatunk.

A vércukor-önellenőrzés jelentőségéről dr. 
Hosszúfalusi Nóra és dr. Hídvéginé Kovács Annamá-

ria, valamint dr. Elek Csaba is tartott előadást, sőt 
más-más időpontban és más-más teremben meg-
ismételték, hogy minél több születésnapos részt-
vevő képezhesse magát. Már ez a három előadás 
maga is aláhúzza, mennyire fontos a jól képzett 
diabéteszes számára, hogy tisztában legyen na-
ponta és folyamatosan állapotával, mert csak így 
érheti el, hogy – megfelelő vércukorszint-átlag 
esetén – jó HbA1c-szintje legyen. Ami azért kívá-
natos, mert csak így lehet minél távolabbi messze-
ségben tartani a szövődményeket.

Érdemes volt odafigyelni Ladocsi Anikóra is, aki 
a cukorbeteg-diéta lényegét tanította meg az ér-
deklődőknek, dr. Rosta Klára pedig a vitaminok 

szerepéről tartott előadást. Tölgyesi Ferenc a 
Gluco.NET programját és előnyeit ismertette, 
s főleg azok számára mondott sokat, akik a 
számítógép kezelését nem alapfokon ismerik, 
mert azok nem csak a diétás napló körmö-
lését válthatják számítógépes nyilvántartásra, 
de orvosukkal is a világhálón tudathatják ak-
tuális eredményeiket.

Az életmód a 
legfontosabb
Dr. Rakk Erika a 2-es típusú cukorbetegség 
gyógyszeres kezeléséről tartott előadást. Is-

A szakmai előadásokról

A Peti és a Fecsi terem – sokan dicsérték a helyiségek elnevezését – a tanulás helyszínei voltak. Reg-
gel kis csúszással elkezdődtek az orvosi előadások, és tartottak késő délutánig. Volt olyan előadó, aki 
háromszor is elmondta ugyanazt, hogy aki csak akarja, meghallgathassa.
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meretes, hogy a diabétesz gyors terjedésével az 
emberiség valaha tapasztalt legnagyobb járványa 
lett. Nem oltathatjuk be magunkat ellene, azon-
ban védekezni képesek vagyunk: egészséges táp-
lálkozással kerülni az elhízást, vagy éppen leadni a 
felesleges kilókat, sokat és rendszeresen mozogni, 
szűrésre, ellenőrzésre járni, s ha kell, már a be-
tegség korai szakaszában gyógyszert szedni. Sok 
a cukorbeteg közöttünk, és legalább ugyanannyi-
unknál lappangó formában jelen van a diabétesz. 
A kezelést a beteg életmódja is befolyásolja, amire 
leginkább akkor döbbennek rá, amikor a tabletta 
helyett az inzulint kell bevezetni. Ilyenkor a be-
teg haladékot kér, pedig az érdeke mást diktál. A 
szúrás elkerülése helyett a késői szövődmények 
elkerülése a tét!

Mikor mérjünk?
Dr. Fövényi József főorvos úr nagy igazságot mon-
dott bevezetőül: csak vércukor-önellenőrzéssel 
lehet hatásos az inzulinkezelés. Két orvosi vizit 
között a betegnek tudnia kell kezelni önmagát. Ki 
kezeli jól magát? Aki eléri, hogy az esetek 70 szá-
zalékában a normálértékek közelében tudja tarta-
ni vércukorszintjét. Az elfogadott értékek: étkezés 
előtt 4–6 (legfeljebb 7) mmol/l, étkezés után 6–8 
(9) mmol/l. Ha a vércukorszint magasabb, tudnia 
kell a betegnek, hogy mennyi ételadaghoz meny-
nyivel több egység korrekciós inzulin szükséges. 
Ezt az orvossal, edukátorral lehet megbeszélni. 
Elmondta a főorvos úr, hogy az általa kezelt be-
tegek fele túladagolja az étkezéshez az inzulint. 
Megkérdezték tőle: étkezés után mennyi idővel 
mérjük a vércukrot? Ha 60 perc után alacsony, 
akkor 70–120 perc múlva csökken veszélyesen a 
szint. Tanulság, hogy aki mindig csak evés előtt 
mér, hibázik. Az jár el helyesen, aki rendszeres 
életritmust tart, rendszeresen étkezés előtt és után 
is mér, és nem csak az inzulint, de a szénhidrátot 
is a nap során az étkezésekben közel egyformán 
elosztva adagolja magának. Mérési javaslat: egyik 
nap étkezés után 60 perccel mérni, másik nap 
ugyanannyi élelem elfogyasztása után 90 perccel. 
De tudni kell, hogy az étkezés utáni vércukorszint 
nagyon egyéni.

Az elhízás szemmel láthatólag a diabéteszesek 
jelentős részének nagy gondja. Főleg az inzuli-
nosoké. Mivel az inzulin normalizálja a vércukor-
szintet, a szervezet nem veszíti el a bevitt cukrot, 
vagyis hízunk tőle, csak egy megoldás lehet: keve-
sebbet enni, pontosan mérni, és csak a szükséges 
minimális inzulint beadni.

Végül egy sokat mondó előadáscím dr. Böször-
ményi Nagy Klárától, amely a tudományos program 

mottója is lehet: Tájékozott beteg – fél gyógyulás! 
Hát… egy ma már divatjamúlt szerző mondta, 
hogy tanulni, tanulni, tanulni, s ebben igaza is 
volt, esetleg hozzátehetjük a magyar közmondást, 
miszerint lányomnak mondom, menyem is értsen 
belőle.

Szőke Mária

Sokat mondó mondatok 
az előadásokból

„Intenzív kezelés mellett rendszeres életmó-
dot kell tartani! Nem csak az inzulinadás, de 
a szénhidrátok pontos mérése is szükséges! Az 
étkezésekben közel egyformán elosztva kell ada-
golni a szénhidrátokat!”

„Ha egy gyógyszernek 15 generikuma (után-
gyártott változata) van, és a megszokott helyett 
mást ajánl a patikus, jó, ha tudjuk: pár forint 
különbségért nem érdemes váltogatni.”

„Évente 9,1 milliárd forintot költünk vércu-
korcsökkentőkre, 7,2 millió doboz fogy belő-
lük.”

„Ha a cukorbeteg le tud fogyni, javulnak az 
eredményei, kevesebb gyógyszerre lesz szüksé-
ge.”

„Az orvosnak nem szabad elfelejtenie, hogy 
az a beteg, aki vele szemben ül, egyetlen tan-
könyvben sem szerepel. Mindenki egyetlen és 
egyedi eset!”

„Mindig a beteg életmódjától függ a kezelés, 
és annak eredménye.”

„A vegetáriánus étrenddel maximum 10 szá-
zalékkal csökken a koleszterinszint, nem ez tehát 
a megoldás, hanem a megfelelő gyógyszer.”

„A nagyon is fontos és hatásos testmozgás ak-
kor javít a cukorbeteg állapotán, ha rendszeres, 
nem pedig alkalmi megerőltetés. Az akaraterőt 
nagyban befolyásolja az, ha többen együtt spor-
tolunk.”

„Egy őserdei indián törzs tagjai, amikor a fel-
fedezőik rájuk találtak, nem ismerték a sót. Ami-
kor egészségállapotukat megvizsgálták, kiderült: 
egyetlen szívbeteg sem volt közöttük!”

„A magas vérnyomásért súlyos vád alá he-
lyezendő a konyhasó. Az a baj, hogy az életkor 
előrehaladtával romlik az ízérzékelésünk, emiatt 
egyre többet használunk belőle, pedig mérsékel-
hető a sózás, ha sokféle zöld vagy szárított fű-
szert teszünk ételeinkbe. Keressük a boltokban 
a nátriumszegény konyhasót!”

„Olyan ásványvizet igyunk, amelynek nátri-
umtartalma (Na) 40 mg/l érték alatt van, s ez a 
címkén olvasható.”
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Az ünnepélyes megnyitó után a Peti 
teremben a cukorbetegség idegrendszeri 
szövődményeire fókuszáló szekció kezdő-
dött, amelyhez Hevesi Tamás nagyszínpa-
don zajló koncertje adta a háttérzenét. Dr. 
Vándorfi Győző belgyógyász, diabetológus 
és dr. Kiss Gábor ideggyógyász ismertette 
a diabétesz okozta idegkárosodás (neuro-
pátia) jellegzetességeit és a kezelés lehető-
ségeit. Ijesztő számadatok hangzottak el: 
félpercenként történik egy alsó végtagi 
amputáció valahol a világon, hazánkban 
pedig évente 3-4000 amputációt végez-
nek diabéteszes betegeken. Gyakori szö-
vődményről van szó, a cukorbetegég 20 
éves fennállása után már minden máso-
dik betegnél kimutatható.

Bizsereg – és ami a 
nagyobb baj, nem fáj
A diabéteszes betegek neuropátiáját furcsa ket-
tősség jellemzi: nehezen csillapítható, főként az 
éjszakai órákban megjelenő zsibbadó-bizsergő 
fájdalom mellett a láb érzéketlenné válik, ami 
kezdetben észrevétlen sérülések, fertőzésék ki-
indulópontja lehet. Vándorfi főorvos úr elő-
adásában részletesen kitért azokra a lábápolási 
feladatokra, amelyek elvégzése minden cukor-
beteg számára ajánlható. A neuropátia keze-
lésén, a láb gondos ápolásán múlhat a végtag 
sorsa. Dr. Budai Erika két beteg (Lajos bácsi és 
Erzsébet) kórtörténetének ismertetésével bebi-
zonyította a hallgatóságnak, hogy a neuropátia 
eredményesen kezelhető. Ebben a szekcióban 
említettek meg egy felmérést, ami azt mutatta, 
hogy az orvosok átlag 18 másodpercig hagyják 
betegeiket egyfolytában beszélni, ezt követően 
célzott kérdéseket tesznek fel. A vizsgálat során 
kitűnt, hogy a betegek akkor éreznék úgy, hogy 

minden panaszt elmondtak, ha 63 másodpercen 
át megszakítás nélkül beszélhetnének. Ez a fel-
mérés számomra is nagyon tanulságos volt, az-
óta minden betegem megkapja ezt az 1 percet a 
szakrendelésen.

Inkább tervezzünk, mint 
korrigáljunk!
Dr. Hosszúfalusi Nóra, a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem docense a vércukor-önellenőrzés 
jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az elmon-
dottakból kitűnt, hogy az önellenőrző készülék 
rendszeres használata, a kezelési napló vezeté-
se HbA1c-csökkenésben (0,4 százaléknyi) is kife-
jezhető anyagcsereállapot-javulást eredményez. 
Rendszeres méréssel derülhet csak fény a pana-
szokat még nem okozó, céltartomány feletti vér-
cukorértékekre. Korrekcióval (étkezéstől függet-
len, kis dózisú gyors hatású inzulin beadásával) 
a vércukorértékek normalizálása elérhető, ami az 
észlelt vércukorkilengés alkalmi megoldását je-

Orvos – az orvosi előadásokról

A Diabetes újságban megjelenő néhány cikk szerzőjeként ért az a megtiszteltetés, hogy részt vehettem 
a folyóirat 20 éves fennállását ünneplő jubileumi rendezvényen. A Veszprém Arénát egy teljes napon át 
nem sportolók, hanem változatos korú cukorbetegek népesítették be azzal a szándékkal, hogy kikap-
csolódjanak, tanuljanak. A rendezvény szervezői a legnevesebb hazai szakembereket kérték fel előadó-
nak, az ő személyük engem is a szakmai programok felé vonzott. Az olvasók számára összeállítottam 
egy rövid összefoglalót a hallottakról, a teljesség igénye nélkül.
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lenti. Több nap vércukorprofilját elemezve észre-
vehetjük azokat az eltéréseket, amelyek visszatérő 
jellegűek, tendenciózusak. Ez esetben az inzulin-
kezelés módosításával, tervezésével meg-
előzhetjük a további kilengéseket. A kor-
rekció és a tervezés kérdéskörét az alábbi 
útmutatással zárta le az előadó: inkább 
tervezzünk, mint korrigáljunk!

De ne feledkezzünk meg arról, hogy 
aki a vércukrát nem méri, az sem tervez-
ni, sem korrigálni nem tud. Az előadás-
ban szó esett még a szakmai ajánlásokban 
megfogalmazott célértékekről. A Magyar 
Diabetes Társaság szigorú irányleveket 
jelöl meg, eszerint 5,5 mmol/l alatti éh-
gyomri, 7,5 mmol/l alatti étkezés után 
mért vércukorérték jellemzik a jó anyag-
csere-vezetést (önellenőrző készülékkel 
mért értékek). Néhány gyakorlati isme-
rettel is gazdagabbak lettünk, kiderült, 
hogy a vércukormérés során nem csak az 
ujjakat lehet megszúrni, hanem a tenyéren a hü-
velykujj alatti területet is.

A diéta szabályai
Ladocsi Anikó (Győr) dietetikus a cukorbeteg-diéta 
lényegét vázolta fel a hallgatóság előtt. Néhány ki-
ragadott gondolat az előadásból: A tej fogyasztása 
nagyon egészséges, de a cukorbetegek reggelire 
lehetőleg ne fogyasszák, mert a reggeli órákban 
markáns vércukor-emelkedést okoz. Tízóraira, 
uzsonnára már bátran iható, a javasolt mennyi-
ség 2 dl étkezésenként. A diabéteszes betegek di-

étájának sarokpontja, hogy az egyes étkezésekkor 
elfogyasztható szénhidrátmennyiség korlátozott. 
Ezért fontos tudni az egyes étkezésenként meg-

ehető élelmiszerek maximális adagját: burgonya: 
20 dkg, tészta, rizs: 5-6 dkg, főzelék: 3 dl, levesbe 
való tészta: 1 evőkanál (1 dkg).

A szakmai előadások után bekapcsolódtam a 
nagyszínpad programjába, ahol éppen a Nemzet-
közi Diabetes Szövetség Joslin-érmeinek átadása 
zajlott. 12 olyan cukorbeteg vehette át ezt a díjat, 
aki több mint 25 éve úrrá tudott lenni cukorbe-
tegségén.

Az előítéletek ellen 
küzdenek
A rendezvényt a Pannon Várszínház műsora zár-
ta. Az általuk megjelenített Táncdalfesztivál csak 

egy volt a számos, tartalmas kikapcsoló-
dást jelentő kulturális program közül. 
A korábbi fellépők között üdvözölhet-
tük Hevesi Tamást, aki fergeteges koncer-
tet adott. Erős Antónia személyesen nem 
lehetett jelen. Ők mindketten a nyilvá-
nosság előtt vállalják 1-es típusú dia-
béteszüket, ezzel nagyon sokat tettek a 
cukorbetegséggel kapcsolatos előítéletek 
felszámolásáért. Eddigi életükkel, mun-
kájukkal egyértelműen bebizonyították, 
hogy a cukorbetegek teljes életet tudnak 
élni, semmivel sem rosszabbak nem cu-
korbeteg társaiknál.

Végül köszönet illeti a szervezőket 
azért, hogy olyan rendezvényt állítottak 
össze, melynek középpontjában végig 
a beteg állt. Várjuk a 25 éves jubileumi 

rendezvényt, amely biztosan csordultig tölti majd 
a Veszprém Arénát.

Dr. Bakó Barnabás
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A Neuropátiás Fájdalom Munkacsoport is 
meghívást kapott a Diabetes újság 20 éves rendez-
vényére. Az előadásukat nagy érdeklődés fogad-
ta, ami ismét megerősítette abban a neves orvos-
szakértőket, hogy a betegeknek szükségük van, 
sőt igénylik a folyamatos tájékoztatást, és akarnak 
tenni egészségük érdekében. A folyamatos törő-
dés a testünkkel különösen fontos cukorbetegség 
esetén, hiszen a diabétesz az egyik legtöbb szö-
vődménnyel járó kórkép. Ezek a szövődmények 
azonban mindennapi odafigyelés mellett elkerül-
hetők, egyes már kialakult szövődmények pedig a 
megfelelő kezeléssel vissza is fordíthatók.

Mindehhez elengedhetetlen a rendszeres vér-
cukor- és HbA1c-mérés, hiszen ezek képezik a cu-
korbetegség alapvető kontrollját, emellett pedig 
nem szabad elfelejtkezni a szükséges szem- és láb-
vizsgálatokról sem.

A Neuropátiás Fájdalom Munkacsoport fontos-
nak tartja a cukorbetegek figyelmének felkeltését, 
hiszen a diabéteszesek körében az egyik leggyak-
rabban és legalattomosabb módon megjelenő szö-
vődmény az idegi eredetű (más néven neuropá-
tiás) fájdalom.

Dr. Vándorfi Győző, a Veszprém Megyei Csol-
noky Ferenc Kórház diabetológus főorvosa meg-
döbbentő, ugyanakkor elgondolkodtató adatokat 
osztott meg a hallgatósággal, melyek rávilágítot-
tak arra, hogy nem szabad félvállról vennünk az 
első jeleket. A világon félpercenként kerül sor egy 
diabéteszes láb amputációjára, és élete során min-
den hatodik cukorbeteg, évente összesen 4 mil-
lió érintett esetében alakul ki talpi (fájdalmatlan, 
neuropátiás) fekély. Napjainkban a cukorbeteg 
páciensek alsó végtagi amputációjának 85 száza-
lékát tartják megelőzhetőnek.

Magyarországon évente 3-4000 cukorbeteg 
lábát amputálják, ami a neuropátiás esetek kb. 
10–15 százaléka! Neuropátiás eredetű amputáci-
ónak nem szabadna ma már előfordulnia, napi 
egyperces önvizsgálattal súlyos végtagi szövőd-
mények is megelőzhetők lennének. Dr. Vándorfi 
Győző gyakorlati útmutatóként a diabéteszes láb-
ápolást 10 fontos lépésben foglalta össze.

Dr. Kiss Gábor, a Károlyi Sándor Kórház neu-
rológus főorvosa, a Munkacsoport tagja a neu-
ropátiás fájdalomról és kezelésének lehetőségei-
ről tartott előadást, melyben a fájdalomtípusokat 
mutatta be, hiszen a fájdalom is sokféle lehet. Jól 

ismert az úgynevezett nociceptív fájdalom, mely 
sérüléskor, gyulladáskor, szövetkárosodáskor lép 
fel, éles, sajgó, lüktető jellegű, és élettani szerepe, 
hogy a sérült testrészt óvjuk a további károso-
dástól. A neuropátiás fájdalom teljesen más: itt 
az idegek károsodása okoz krónikus, élettani sze-
reppel nem bíró, „értelmetlen” fájdalmat. A neu-
ropátia nem minden esetben jár fájdalommal, az 
idegek károsodása miatt először érzészavar jelent-
kezik, ezt követően alakulhatnak ki fájdalmatlan 
fekélyek a talpon, melyeket a beteg sokszor nem 
észlel, csak ha a seb már megjelent. A fájdalmas 
neuropátia diabéteszben 10–20 százalék közöt-
ti, melynek jellegzetes tünetei a folyamatos égő, 
perzselő, szúró érzés, a végtagok éjszakai égő fáj-
dalma, a rohamokban jelentkező nyilalló, hasoga-
tó, áramütés szerű, villanyozó fájdalmak, illetve a 
fonákérzések fajtái, érzészavarok. A neuropátiás 
fájdalom szövődményeként pszichés jelenségek 
is kialakulhatnak, mint pl. alvászavar, szorongás, 
depresszió, és mindezek egymásra is hatással van-
nak. Minden második beteg, aki 25 éves diabé-
teszt tudhat magáénak, neuropátiás fájdalomban 
szenved.

A neuropátiás fájdalom anyagi terhet jelent 
nemcsak a betegnek és a hozzátartozóknak, ha-
nem a társadalomnak, illetve az egészségügyi el-
látórendszernek is, így tehát mindenkinek érde-
ke a fájdalom megelőzése, mielőbbi felismerése 
és kezelése.

Az idegi fájdalom sokféle tünetet produkálhat, 
így a fogorvostól a sebészig számos szakma ke-
zelheti a beteget, ezért az orvosok számára sem 
egyszerű a diagnosztizálás.

Komoly érdeklődés a Diabetes20 rendezvényen
Cukorbetegség és neuropátia
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Előfordul, hogy ha nem szakorvoshoz fordu-
lunk, a kezelőorvosunk nem rendelkezik megfe-
lelő ismeretekkel a neuropátiát illetően. Nehéz a 
diagnosztizálás azért is, mert a betegek sokszor 
változó tüneteket észlelnek, melyek sokféle pa-
naszt eredményeznek, amelyek más betegségekre 
is utalhatnak. Ráadásul sokszor a beteg sem tudja 
megfelelően leírni fájdalmát.

A kivizsgálás rendszerint a kórtörténet felvéte-
lével kezdődik, majd ezt követik a fizikális és esz-
közös vizsgálatok. A neuropátiás fájdalom gyógy-
szeres kezeléssel enyhíthető, speciális terápiák 
állnak rendelkezésre, melyek személyre szabva 
fejtik ki leghatékonyabban a hatásukat.

Dr. Budai Erika, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
Fájdalom Ambulanciájának aneszteziológus-in-
tenzív terápiás főorvosa, szintén a Munkacsoport 
tagja, esetbemutatásokon keresztül szemléltette 
a diabéteszes neuropátia tüneteit, következmé-
nyeit, előfordulási formáit és a fájdalomcsillapítás 
különböző lehetőségeit.

Az esettanulmányok olyan helyzeteket mutat-
tak be, melyek kiemelik a neuropátia legfonto-
sabb tulajdonságait, s így útmutatást adhatnak a 
cukorbetegségben szenvedőknek: mire érdemes 
odafigyelniük, mit jelezhetnek bizonyos tünetek, 
milyen kockázattal járhatnak a különféle társbe-
tegségek.

Lábápolás diabéteszben 
– 10 fontos lépés
1. Ellenőrizze lábait naponta

Figyelemre méltó lehet: elváltozás, bőrsérülés, 
vöröses területek, kifejezett nedvesedés, lábizza-
dás, bőrberepedés, vérzés, halvány (sápadt vagy 
kékes) bőrelszíneződés, érezhető bőrhőmérsék-
let-változás. A vizsgálathoz kézitükör használata 
javasolt, hogy a láb talpi felszíne is áttekinthető 
legyen.

2. Tartsa lábait mindig tisztán!

A megfelelő higiénia nagyon fontos a megelőzés 
szempontjából. A láb tisztítása meleg (nem for-
ró) vízben, szappannal naponta elengedhetetlen. 
A lábfürdő után a lábat minden esetben szárazra 
kell törölni, a lábujjak között is.

3. Ápolja lábai bőrét!

A cukorbetegek kb. harmadának kifejezetten szá-
raz a bőre, ami elsősorban az alsó végtagokon 

észlelhető. Megfelelő hidratáló krémmel a fájdal-
mas bőrberepedések, vérzések, fertőzések meg-
előzhetők. A lábápolás segíti a rugalmas, ép bőr 
megtartását.

4. Kerülje a forróságot!

Kerülendő a lábmelegítő, illetve a forró vizes láb-
fürdő használata.

5. Kövesse kezelőorvosa tanácsait!

Rendszeres kapcsolat szükséges a diabetológus 
vagy háziorvos kezelőorvossal. A beteg kerülje 
azon szerek, kenőcsök használatát, melyről ko-
rábban nem beszélt még kezelőorvosával.

6. Ne használjon szoros ruhaneműt!

Keringési zavarokkal küzdőknek különösen ke-
rülendő a szoros nadrág, zokni, és minden olyan 
ruhanemű vagy kiegészítő, mely elszorítja a lábat 
és gátolhatja a vérkeringést.

7. Óvakodjon az éles, hegyes tárgyaktól!

Az éles eszközök (olló) hámsérülést okoznak, és 
ilyen esetben a cukorbetegekben jóval nagyobb 
a fertőzések kialakulásának kockázata. Hozzáértő 
pedikűrös sokat segíthet.

8. Kontrollálja testsúlyát!

Testsúlyfelesleg esetén lassú, kontrollált fogyás 
javasolt, ami egyébként az anyagcsere (vércukor-
szint) javításában is segíthet. Ezzel csökkenthető 
az alsó végtagra kifejtett nyomás.

9. Legyen mindig óvatos és körültekintő 
lábaival kapcsolatban!

Cipőhúzás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a cipő 
belsejében nincs-e kavics vagy más sérülést okozó 
anyag, illetve hogy a cipő belfelülete sima-e, és 
nem irritálja sehol sem a lábat.

Ellenőrizni kell a zoknit is, nem túl szoros-e, 
nincs-e szakadás vagy nyomást okozó durva var-
rás rajta.

10. Szokjon le a dohányzásról!

A cukorbetegség önmagában érkárosító beteg-
ség. Dohányzás esetén ez az érkárosító hatás 
többszöröződik. A dohányzás abbahagyása első 
lépés lehet az egészséges életmód felé megtett 
úton.



A diabétesz mellituszt kísérô bôrbetegségek
gyakoriak, amelyek tovább súlyosbíthatják a
szövôdményeket, és kedvezôtlenül befolyásol-
hatják az életminôséget. Ezek közé tartozik a
lábgomba, melyet könnyû elkapni, szabadulni
tôle viszont már jóval nehezebb. A lábgomba
ugyanis rendkívül makacs fertôzés, sikeres
kezelése hosszadalmas. Kis körültekintéssel
azonban kialakulása megelôzhetô.

Különösen igaz ez a nyári hónapokra, amikor a
nagy meleg még inkább elôsegíti terjedésüket.
A gombák ugyanis a meleg, sötét, nedves
környezetet kedvelik. A strandok medencéi, a
szaunák, a kempingek és sportlétesítmények
zuhanyzói kedvezô feltételeket teremtenek sza-
porodásuknak. A láb erôs izzadása, zárt lábbe-
lik, mûszálas zokni viselete szintén olyan
környezetet teremt, ahol a gombák nagyon jól
érzik magukat és a fertôzés forrásaivá válhatnak.

A lábgomba kellemetlen probléma

Sokan gondolják, hogy a talp szélén, vagy a
lábujjak között megjelenô hámlás egyszerûen
csak a száraz bôr részjelensége, pedig ezek láb-
gombára utalhatnak. A lábgomba tünetei ugya-
nis elôször a talpon és a lábujjak között jelennek
meg, közéjük tartozik a kínzó viszketés, a bôr
hámlása, kipirosodása, esetleg berepedezése.
Kísérôje lehet a lábgombának a kellemetlen
szag is, ami a bôrfelületen felhalmozódó bak-
tériumok és gombák bomlásának következ-
ménye. Ha a köröm elszínezôdik, és megvas-
tagszik, valamint töredezik, a gomba már a
körömágyat is megtámadta, és ilyenkor jelenik
meg a körömgomba.

Védekezzen a lábgomba ellen!

A nyári melegben ne csak a forró napsütés káros
UV-sugaraitól védje bôrét, hanem a gombás fer-
tôzéstôl is. A megelôzés érdekében használja
Mycosid gombaellenes hintôport. A Mycosid
nátrium-paraklórbenzoátot, cink-oxidot és
talkumot tartalmaz. A Mycosid hintôpor kül-
sôleges alkalmazású, gombaellenes, enyhe
összehúzó és viszketés-csillapító hatású gyógy-
szer, amely mind száraz, mind nedvedzô felületi
gombás bôrfertôzések megelôzésére és kezelésére javallt. Az érintett bôrfelület
alapos mosása és szárazra törlése után alkalmazható. Használhatjuk a testha-
jlatok, illetve a lábfej behintésére, és fôleg zárt, rosszul szellôzô lábbeli rend-
szeres viselésekor. A már kialakult fertôzés esetén az érintett területeket (láb,
lábujjak közei és az ágyéki, hónalji, emlôk alatti és egyéb testhajlatok) hintsük
be naponta 1-2 alkalommal. Lábgombásodás esetén a zoknit és a cipô belse-
jét is szórja be az újra fertôzôdés megelôzése érdekében.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-
TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

gombaellenes
hintôpor

Gyártó: Meditop Kft.

Vény nélkül kapható gyógyszer

nátrium-paraklórbenzoátot

tartalmazó hintôpor.

A lábgombát jobb megelôzni!

®

Tegye meg az elsô lépést!



D
ia

be
te

s 
•  2

00
9/

3

15

Gyerekszemmel

Szia, Ricsi, hol lehet pólót festeni? – Rá-
mutatok a szomszéd standra, és Miron, 
aki egyébként a maga nyolc évével iga-
zi veterán cukorbeteg, rutinos táborozó, 
máris elviharzik. Mosolygós szülők érkez-
nek tündéri kislányukkal. Beszélgetünk 
egy keveset, megtudom, hogy a kislány 
idén januárban lett cukorbeteg, és már 
eddig is nagyon bátran és hősiesen visel-
kedett. Üvegfestéket, színes gyurmát és 
diabetikus nápolyit adok neki jutalmul. 
A szülők a kislány vércukornaplóját mu-
tatják dagadó büszkeséggel, elvétve lehet 
csak felfedezni egy-egy rosszabb, 7 felet-
ti vércukorértéket benne. Hirtelen egy 
csengő-bongó vékony kis hangocska vet 
véget beszélgetésünknek: Anya, nézd, pólót lehet 
festeni!

Később Miron talál vissza hozzám, hogy eldi-
csekedjen remekművével, lehuppan a standunk 
egyik székére. Már kérdezném is, beszélgetnék 
kicsit vele, mint régi jó „földimmel”, merthogy 
akárcsak én, ő is egri cukorbeteghős, de máris 
felpattan: Jaj, majdnem lekéstem a BMX-bemutató-
ról!

Régi ismerősök integetnek a távolból, még 
odakiáltják nekem: Majd benézünk ám hozzád, csak 
már így is el vagyunk késve, előadásra megyünk a Fecsi 
terembe. Kintről zenekar vidám harsogása hömpö-
lyög be az Arénába, jelezve a vendégeknek, hogy 
hamarosan kezdődik az ünnepség a nagyszínpa-
don. „Nálunk”, az Aréna második emeletén, ahol 
a gyermekprogramok kaptak helyet, már javá-

ban tart a fiesta: boldogan szaladgál összevissza 
kipirult arccal az „aprónép”. Vidáman ugrálnak, 
bohóckodnak a széles folyosókon a lufikkal, néha 
meg-megállnak, és kikerekedett szemmel csodál-
koznak, például hogy milyen hatalmas ez a te-
rem (amúgy az Arénára gondol), mennyi sok szék 
van, amin jókat lehetne ugrálni, ha anya enged-
né. Néhány lurkó az ablakból bámulja szüleivel 
a folyamatosan érkező színes buszokat (egy nagy, 
szép kék színűt választanak ki, az a kedvenc, 
majdnem össze is vesznek azon, hogy ki „stop-
polta le” előbb, melyiküké legyen).

Van egy szusszanásnyi időm, és a standunkat 
hátrahagyva a nézőtér egyik bejáratánál a kor-
látnak támaszkodom. Egy darabig egyedül figye-
lem, ahogy komótosan, ráérősen népesülnek be 
az ülőszektorok, mellettem a „kakas-ülőn” egy 

család üldögél, és az egyik kisfiú komoly, „tu-
dományos” arccal megjegyzi: nagyon kicsi az 
a színpad. Na, ja: az Aréna legfelsőbb szintjé-
ről nézve valóban az. Tíz óra felé jár az idő, 
kissé lelombozva fürkészem a még jócskán 
foghíjas sorokat, amikor egy kedves ismerős 
terem mellettem: Peti, Fecsi és Ferike szülő-
atyja, Miklosovits László grafikusművész, akivel 
nagy örömömre előző este volt szerencsém 
megismerkedni a szerkesztőségi vacsora utáni 
fakultatív sétán, a veszprémi várhegyen. Mo-
solyogva közli, nem kell ám aggódnunk, mert 
gyülekezik már a nép, csak leragadt a kiállítók 
standjainál a földszinten. A 10 éves szülinapi 
partiról mesél egy keveset, ami a mostani ese-
ményhez képest szolid zsúrnak, békés teadél-
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utánnak tűnik a számomra. Hirtelen félbeszakítja 
mondandóját, vendégei érkeztek. Tüstént nagy 
alkotásba kezd: Fecsi portréját rajzolja le kész-
ségesen, ki tudja, ma 
már hányadik alka-
lommal, a tágra nyílt 
szemű apróságoknak, 
miközben a szülők 
nagy lelkesedéssel, 
boldogan magyaráz-
zák, hogy bizony ő az 
a bácsi, aki Fecsibe és 
barátaiba életet lehelt. 
Oszkó Zsuzsa terem ott 
hirtelen zseniális ér-
zékkel és időzítéssel, és 
máris villan a vaku. Is-
mét megragadott egy 
kedves pillanatot, ami 
bekerülhet a Diabetes 
újság ünnepi számába. 
Zsuzsa már szalad is 
tovább, mert esemény, 
kedves pillanat ma aztán van ám rengeteg.

Vidáman lemerészkedem a földszintre, meg-
döbbentő és szorongató látvány fogad: annyian 

vannak a vendégek, hogy egy gombostűt sem 
lehetne leejteni. Összeszűkül a gyomrom, és 
a szervezők arcát keresem: Herth Viktóriáét, 
Vándorfi Győző főorvos úrét, Guti Péterét, Béki 
Jánosét, de egyiküket se látom. Óriási lehet 
most a nyomás rajtuk, de biztos rendben lesz 
minden, gondolom, remélem. Nem irigylem 
a földszinti standok házigazdáit sem, akik 
egyébként fáradhatatlanul, hősiesen állják a 
vendégek szűnni nem akaró érdeklődését, 
kérdéseit. Csupa vibrálás, izgalom a levegő, a 
vendégek érezhetően ki vannak éhezve a nagy 
eseményre, mindenki felfokozott izgalommal, 
hatalmas várakozással tekint e napra.

Végül, ha lassan is, de megtelnek a lelátók, 
és néhány percnyi feszült várakozás után olyan 
egyszerűen és könnyedén kezdődik az ünnepség 
a köszöntőkkel, megnyitó beszédekkel, mintha 

valóban egy szűk körű, bensőséges családi ese-
ményről lenne szó. Merthogy most már kimond-
hatom nyugodt szívvel, valóban az volt: egy nagy, 

meghitt, könnyed és kellemes családi találko-
zónak, ünnepségnek voltunk a boldog része-
sei. Hevesi Tamás koncertje alatt már igazi 
házibuli-hangulat tombolt, mindenki vidáman 
csápolt és tapsolt.

A standjainknál pedig csak most indult be 
igazán a nagyüzem, egymást érték a cukor-
beteg-családok, zsúfolásig teltek a kézműves-
helyek, játszóházak, minden gyerkőc alkotni 
akart valami maradandót. Az egyik anyuka 
nevetve jött oda hozzám, hogy teljesen „meg-
őrült” a gyermeke, már két órája képtelen 
elrángatni a BicikliSuliból, a másik arra „pa-
naszkodott”, hogy a Tudj és Merj társasjátékon 
kívül nem érdekli más program a gyermekét. 
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Időközben egy másik kedves ismerősöm cukor-
beteg fia is előkerült, aki ferraris logót rajzolta-
tott az arcára, és megesküdött, hogy soha többé 
nem mossa le. E nap különlegességét jelezte az is, 
hogy a színpad fergeteges záróeseményét, a Pan-
non Várszínház Táncdalfesztiválját is nagy szám-

ban csápoltuk végig, 
pedig egy „átlagos” 
diabétesz-eseményen 
ilyenkor már a „vidé-
kiek” javában hazafelé 
tartanak.

Az én számom-
ra nemcsak azért volt 
fantasztikus és egye-
di A SZÜLINAP, mert 
a szervezők, a szer-
kesztőség néhány tag-
ja mindig különleges 
helyet foglalt el a szí-
vemben. Hanem azért 
is, mert mint mindig, 
most is sokat gondol-
tak a cukorbeteg gyer-
mekekre, fiatalokra, 

nagyon sok színes programmal kedveskedtek ne-
kik. Akik (természetesen első kézből tudom) nem 
a 25. szülinapi ünnepséget várják nagyon, hanem 
jövőre a 21-et. Hölgyeim és Uraim, a lecke tehát 
fel van adva…

Keller Richard

A születésnap rendezvény egyik színfoltja 
volt Fecsi, aki fáradhatatlanul mosolygott és 
beszélgetett a gyerekekkel és a felnőttekkel. 
Kiderült, ő Módri Györgyi színművész, a veszp-
rémi Petőfi Színház társulatának tagja.

– Milyen kapcsolatban áll a cukorbetegséggel?
– Semmilyenben. Herth Viktória, a Diabe-

tes főszerkesztője kért meg, hogy segítsek a 
szülinapi rendezvényen. Mielőtt jelmezbe búj-
tam, olvasgattam a képregényt, onnan tud-
tam meg néhány dolgot a cukorbetegségről.

– Hogy érzi magát ebben a nagy sürgés-forgás-
ban?

– Nagyon jól! Nemsokára mennem kell a 
színpadra énekelni, emiatt kicsit izgulok. A 
Légy jó mindhalálig! című musicalből A szí-
vek melegében dalt adom elő.

(Nem kellett volna izgulni, Györgyi! Szívet 
melengető fellépés volt. Köszönjük szépen.)

M. A.

Fecsi énekelni is tud

Mint 10 évvel ezelőtt, most is megörökítettük Fecsit és 
rajzolóját (Miklosovits Lászlót) együtt
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Ferike cukorbeteg. Peti doktor bácsi - aki maga is gyermekkora óta diabéteszes - kezeli őt, s vigyáz 
arra, hogy Ferike mindent megtanuljon betegségéről. Fecsi, a nagyszájú inzulinadagoló lelkesen segít 
ebben. Barátaikkal, ismerőseikkel most mindnyájan Veszprémbe, ebbe a gyönyörűséges városba láto-
gattak, hogy megünnepeljék a Diabetes újság megjelenésének 20. évfordulóját.

Eljött a nagy nap! A látogatókat, 
vendégeket gazdag program várja a 
veszprémi Arénában. Rengeteg kiál-
lító cég kínálja gyógyító termékeit.

Látod, Ferike, a szervezők mindenről gondoskodtak. Van 
itt ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérés, szakta-
nácsadás, de a Peti és a Fecsi teremben is zajlik az élet.

Orvosok és szakemberek elődásait hallgatják az érdeklődők. 
Itt kerül sor az olvasók és a szerkesztőség tagjainak találko-
zására is. Ne feledkezzünk meg a gyerekekről! Változatos…

Ezt én is tudom! Bő a választék! Igazi 
játszóház: arcfestés, rajzolás, gyöngy-
fűzés és még annyi minden más szó-
rakoztató játék várja a gyerekeket.

Fecsi élő megsze-
mélyesítője is itt 
jár-kel köztünk, és 
meglepetésünkre 
dalra fakad.

1
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A műsor óriási! Hevesi 
Tamás a kedvencem!

Meghallgattuk Erős Antónia üdvözletét, Maksa Zoltánt, verse-
ket, előadásokat. Sor került díjak ünnepélyes átadására, aján-
dékok sorsolására. A Pannon Várszínház műsora is jó volt!

Mindent összevetve fantasztikusra sikerült ez a nap! 
A többezer vendég, látogató szines élményekkel gya-
rapodva élte meg az együttlét változatos óráit.

Üdvözlet a résztvevőknek! 
Köszönet illeti a szerkesztőség, 
a Tudomány Kiadó, az alapítvá-
nyok lelkes munkatársait.

Köszönet a közreműködő-
nek! Reményeink szerint 
öt év múlva, a 25. évfordu-
lón újra találkozunk…

Számomra is felejthe-
tetlen volt. Aranyosak 
voltak a mazsorettek…

Ezt megértem! Nagyszerűen táncol-
tak, énekeltek a fiatalok, igazi nosz-
talgikus táncdalfesztivál volt.

Lezajlott az ünnepélyes 
megnyitó. Nekem később a Tébláb 
néptánc-csoport tetszett legjobban.

7

8

9

10

11
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Lapunk ez év tavaszán felvállalta, hogy meg-
szervezi a 25, 50 vagy 75 éve diabétesszel élők 
elismerését. Első lépésként elkészítettük az érmek 
és oklevelek igényléséhez szükséges kérdőívek 

magyar-angol nyelvű változatát, hogy megköny-
nyítsük azok értelmezését mind a hazai diabéte-
szesek, mind az igényeket elbíráló amerikai szak-
emberek számára.

Majd csodálatos alkalom nyílt: a Győrben már-
cius végén tartott diabétesz-szeniorok találkozója. 
Sok-sok igénylőlapot szétosztottunk a több mint 
40 éve cukorbetegként élő sorstársaink között. 
(Vannak persze, akiket nem vonz az elismerés, 
de többen úgy érezték, az elmúlt évtizedek meg-
alapozták igényüket.)

A Diabetes nemzetközi kapcsolatokért fele-
lős munkatársa – József Attila – gondoskodott az 
igényléshez szükséges dokumentáció fordításáról, 
majd az igényeket eljuttattuk az amerikai diabé-
tesz-centrumhoz. Nagy örömünkre a kezdemé-
nyezést a Joslin Diabetes Center munkatársai is 
támogatták, főként, hogy a díjak átadását lapunk 
20 éves születésnapi rendezvényére időzítettük. 
(A Magyarországon élő tévhittel ellentétben nem 
kell szövődménymentesnek lenni ennyi évtized 
után. Elegendő hitelt érdemlően bizonyítani, 
hogy az érintett hány éve cukorbeteg.) Miután 
megérkeztek az Amerikában kiállított oklevelek 
és gratulálólevelek, elkészítettük azok magyar 
fordítását. Nem maradt hátra más, mint átadni 
ezeket 12 diabéteszesnek a lap születésnapi ün-
nepségén.

A kitüntetéseket a Joslin-érem Program kereté-
ben ítéli oda a Joslin Diabetes Center. Az USA-be-
li Boston városában található diabétesz-intézmény 
a világon egyedülálló módon három területen – 
kutatás, gondozás, oktatás – foglalkozik a cukor-
betegekkel. A kutatók, diabétesz-szakemberek és 
edukátorok együttes munkájának köszönhetően 
számos tudományos felfedezést, egyedülálló keze-
lési módszert és modellt, valamint úttörő oktató-
stratégiákat vallhat magáénak az intézmény.

A központ kutatórészlegében 300-nál is több 
tudós dolgozik az őssejt-biológia, a diabétesz ge-
netikai hátterének vizsgálata, vagy éppen a diabé-
tesz és a gyulladásos állapotok közti összefüggés 
felderítése terén. A Joslin Klinika ugyanakkor a 
világ legelső és legelismertebb diabétesz-gondozó 
központja. Nevét alapítójáról, Elliot P. Joslin or-
vosról kapta, aki egy évszázaddal ezelőtt lefek-
tette a mai, modern cukorbeteg-kezelés alapjait. 

A hazai cukorbetegek gondozásának és érdekképviseletének történetében először vehették át csopor-
tosan magyar diabéteszesek az amerikai Joslin Diabetes Center kitüntetéseit.

Amerikai elismerés magyar cukorbetegeknek

Bíró Antalné Berettyóújfaluban él, 48 éve cu-
korbeteg.

Bordás Béláné jászárokszállási sorstársunk 46 
éve diabéteszes.

Budai Ferencné Alattyánban lakik, 45 éve „társa” 
a diabétesz.

Kovács Anna letenyei cukorbeteg 42 éve tartja 
kordában diabéteszét.

Szakonyiné Nemes Klára szombathelyi sorstár-
sunk hiába fiatal asszony, már 40 évnyi diabé-
teszes sorssal „dicsekedhet”.

Urbán Lászlóné Jászapátiban él, 43 évnyi cukor-
betegségéért vehette át az oklevelet.

Angyal Béláné 52 éve cukorbeteg. Őt évekkel 
ezelőtt a Diabetes hasábjain is bemutattuk. Akkor 
Győrben élt, ma Pápán lakik. Nemcsak oklevelet, 
érmet is átvehetett.

Juranovics Józsefné most is Győrben él. 56 évnyi 
cukorbetegsége miatt érdemelte ki a Joslin-ér-
met. Ám köszönet és dicséret illeti a tavaszi győ-
ri szeniortalálkozó megszervezéséért is. Ha nincs 
ez az összejövetel, a születésnapi rendezvényen 
nem vehette volna át ilyen sok diabéteszes az el-
ismerést.

Dr. Koppány Miklós szakályi sorstársunk 51 évnyi 
cukorbetegségét követően kapta a Joslin-érmet.

Szmodits Zoltán budapesti sorstársunkat már 
szövődmények is terhelik, mégis megérdemli 56 
évnyi betegséggel folytatott harcáért az elisme-
rést, az érmet.

Cserti Józsefné Tiszavasváriban él. Épp 50 éve 
cukorbeteg. A győri találkozón kiderült, kitűnik a 
többiek közül. Akár hiszik, akár nem: 50 év után 
sincs felfedezett szövődménye. Gratulálunk!

A sztár, akit a Diabetes ez évi második számá-
ban a címlapon láthattak, dr. Szabadi Endréné 75 
éves és 72 éve cukorbeteg. Mind a mai napig 
életerős, víg kedélyű, csodálatos asszony! Saj-
nos egy szemprobléma miatt nem tudott eljönni 
Veszprémbe, postán kapta meg elismerését.
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A klinika tevékenysé-
gét ma is áthatja dr. 
Joslinnak a páciensek 
bevonásába és felké-
szítésébe vetett hite. 
A centrum 1998-ban 
létrehozott egy részle-
get a diabétesz-ellátás 
minőségének javítá-
sa céljából. Az oktatá-
si részleg munkatársai 
számos olyan oktatási 
programot dolgoztak 
ki, amelyet később világszerte átvettek és követ-
tek a szakemberek.

A Joslin Diabetes Center 1970-ben indította 
el érem-programját, ám annak története jóval 
korábbra nyúlik vissza. 1948-ban Győzelem-érem 
néven alapítottak egy elisme-
rést a 25 éve diabétesszel élők 
számára. A név idővel Kék sza-
lagra módosult, amit a Joslin 
Diabetes Center ma 25 éves 
oklevélként ítél oda. A 70-es 
évek óta 550-nél is több okle-
velet adományoztak azoknak, 
akik legalább 25, de legfeljebb 
49 évet éltek diabéteszükkel, 
mintegy 2400 cukorbeteg az 
50 éves érmet érdemelte ki. Az 
1996–2005 közötti időszakban 
odaítéltek 17 darab, 75 év cu-
korbetegséget elismerő érmet is, 6 amerikai és 
egy új-zélandi asszonynak, továbbá 10 amerikai 
férfinak. Az érméket és okleveleket ugyanis nem 
csupán amerikai állampolgárok kaphatják meg, 
már számtalan angol, ausztrál, brazil, dél-afrikai, 
Fülöp-szigeteki, holland, japán, kanadai, orosz, 
pakisztáni, spanyol, svájci, svéd és természetesen 
magyar is átvehette.

Ranch C. Kimball, a bostoni központ elnök-igaz-
gatója levélben köszöntötte a hazai kitüntetettek: 
A Joslin Diabetes Center igazgatósága, kurátorai és 
munkatársai nevében örömmel juttatom el Önhöz a 
mellékelt oklevelet, amellyel a cukorbetegként megélt 

huszonöt évet kívánjuk elismerni – 
írta Kimball a legalább negyed 
évszázada cukorbetegként élők-
nek. – Szeretnénk kifejezni Önnek 
tiszteletünket lelkiismeretes hozzá-
állásáért, és bátorságáért, melyet a 
diabétesszel leélt sikeres évek során 
minden nehézség ellenére tanúsított. 
Gratulálunk Önnek és a legjobba-
kat kívánjuk egészségének további 
megőrzéséhez!

A Diabetes lap által koordi-
nált hazai Joslin-érem Program 
folyamatos. A veszprémi szüle-

tésnapi rendezvény ideje alatt is számos, sok éve 
diabétesszel élő vette át a kitüntetés igénylőlapját. 
E nyomtatvány a szerkesztőségben bármikor igé-
nyelhető. Mi továbbra is várjuk mindazok jelent-
kezését, akik inzulinnal kezelt cukorbetegként si-
keresen megéltek huszonöt, ötven vagy hetvenöt 
évet.

József Attila – Herth Viktória

Néhányan azok közül, akik átvehették a Joslin Diabetes Center elismerését: Bordás Béláné, Urbán Lászlóné, Budai 
Ferencné, Szakonyiné Nemes Klára (Klárától balra a lánya ül)

Szmodits Zoltán veszi át a Joslin-érmet Cserti Józsefné 50 éve szövődménymentes
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A pályázók számos zárójelentés vagy igazolás 
másolatát csatolták kérvényükhöz. Egy cukorbe-
teg hölgy az 1960. augusztus 6-án keltezett záró-
jelentésére például ráírta: Itt már diabéteszes vol-
tam, csak ez irányú vizsgálat nem történt. Egy későbbi 
dokumentumban viszont már ez olvasható: A … 
kórháztól vettük át diabetes mellitus diagnózissal, amit 
megerősítettünk.

A kislányt elesett állapotban, mérsékelt acidózissal 
vettük fel, vizeletében cukor és aceton volt. Infúzió, in-
zulin és diéta hatására állapota javult. További keze-
lése céljából a budapesti gyermekklinikára továbbítjuk 
– állt ugyancsak egy cukorbeteg kórlapján. Mint 
oly sok társa, ő is egyik kórházból járt a másikba, 
míg valamelyest rendeződött az állapota.

Egy orvos írásban kérte unokaöccsének beállí-
tását. A kórtörténet mellett a minden diabéteszes 
által tapasztalt kilengésekre is fény derült levelé-
ből: Ebben az időtájban már a diéta körül hibák voltak, 
a gyermek több ízben melléevett. A szénhidrát-egyen-
súlya pontosan ugyanolyan labilis volt, mint eddig… 
Lassan azt lehet mondani, a gyerek szabad diétára fog-
ta önmagát, úgyhogy az inzulinmennyiségen időnként 
változtatni kellett, hol több, hol kevesebb mennyiségben. 
Az idei év ismét igen kritikus volt, amit az érettségivel 
kapcsolatban beállott fokozott izgalmak, tanulás okoz-
tak.

Az igazolások között több, az 50-es és a 60-
as években kiállított gyermekklinikai bizonyít-
vány fénymásolata is szerepelt. Ezek mindegyi-
kén olvasható a diagnózis: Diabetes mellitus ellen 
gyógykezeltetett… Baja nem ragályos: iskolát látogat-
hat. E sorok mindent elárulnak az akkori diabé-
teszesek megítéléséről és a külvilág felfogásáról. 
A gyermekklinikai bizonyítványok legtöbbjén a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem I. sz. Gyer-
mekklinikájának pecsétje látható, egy korai zá-
rójelentésen azonban a Magyar Királyi Horthy 
Miklós Tudományegyetem I. sz. Gyermekkliniká-
jának neve áll.

Sok diabéteszes azonban már nem bukkant 
az eredeti zárójelentések nyomára. Ilyen esetek-
ben a Joslin Diabetes Center korabeli kezelési 
vagy vércukornaplók másolatát is elfogadja, eset-
leg hozzátartozók és barátok nyilatkozatát. Egy 
diabéteszes elküldte 1968-69-es kontrollnaplója 
néhány oldalának másolatát, amelyben vizelet-

cukor-mennyiségek találhatók, vércukorértékek 
csak elvétve, azok valószínűleg a laboratóriumi 
mérések eredményei voltak.

Egy pályázó nővérétől és sógornőjétől kért 
„igazolást”, hogy bizonyítsa: 1956 novembere óta 
inzulinos cukorbeteg – ám a hozzátartozó azt is hoz-
zátette: A családunkban senki nem volt cukorbeteg. 
Egy sorstárs még ennél is pontosabb leírást ka-
pott: … óvodás korában, 1952 őszén a szüret és az 
őszi termény-betakarítások idején lett cukorbeteg. A fent 
nevezett a szomszédunkban lakott.

Találtunk egy levelet, amelyben egy édesapa a 
gyermeke kórházi költségeinek rendezéséhez szükséges 
munkáltatói igazolást küldte el a budapesti gyer-
mekklinikának. Az édesapa sorai alapján a fővá-
rostól 160 kilométerre élő család nem látogathatta 
gyakran gyermekét, hiszen a levél befejezésében 
ez áll: Mellékelten még annyi szívességet kérek Önök-
től, hogy a mellékelt válaszborítékban szíveskedjenek pár 
sorban a gyermek állapotáról értesíteni.

A TRES Gyógyszervegyészeti, Ipari és Keres-
kedelmi Rt. diétás tápszerosztályának az 1930-as 
években egy cukorbeteg kislány édesanyjához 
írott levelében a következő olvasható: A nyers-
anyagbeszerzés mai komoly gondjai közepette minden 
áldozatot meghozunk az iránt, hogy készítményeink 
változatlan minőségben, fennakadás nélkül szállítha-
tók legyenek. Ezenfelül ma, amikor a cukorbetegek in-
zulinnal való ellátása szintén nehézségekbe ütközik, a 
diabetikusok étrendi ellátása az eddiginél is fokozottabb 
jelentőséget nyer.

A dokumentum egyfajta reklám, hiszen a levél 
címzettje korábban megszüntette a cég diabeti-
kus tápszereinek előfizetését, ám abban a cukor-
betegek hazai érdekképviseletére is találhatunk 
utalásokat: A magyarországi cukorbetegeknek komoly 
hátrányára nincs meg az a közösségük, amely külföldön 
csaknem minden országban megvan. A magyarországi 
Cukorbetegek Egyesülete igen rövid fennállás után már 
évekkel ezelőtt megszűnt. Azóta gyűjtjük a magyarorszá-
gi cukorbetegek címeit, és bár igen tekintélyes címanyag 
felett rendelkezünk, azt állandóan tovább kell fejlesz-
tenünk, hogy a cukorbetegeket az őket érdeklő létfon-
tosságú készítményekről és eseményekről minél szélesebb 
körben tájékoztathassuk. (Ez a levél a Veszprém Aré-
nában, a régi tárgyak kiállításán látható volt.)

József Attila

A Joslin-oklevelek, -érmek odaítéléséhez a pályázóknak bizonyítaniuk kellett, hogy hány éve használnak in-
zulint. Megható volt, amikor a nyomtatványok és igazolások sorai mögül előbukkantak az életek és érzelmek.

Életek a sorok mögött



D
ia

be
te

s 
•  2

00
9/

3

23

A kiállítók véleménye
A Diabetes 20. születésnapját ünneplő rendezvényre az ország minden részéből 
érkeztek kiállítók, akik termékeikkel, tanácsaikkal segítették az érdeklődő 
cukorbetegeket. Nézzük, nekik mik voltak a tapasztalataik!

Jó hangulatú, nagy betegszámú, jól szervezett 
rendezvénynek értékeljük az eseményt. A pár-

huzamos aktivitás és programok miatt csak néhá-
nyat sikerült megtekintenünk. Saját szervezé-
sünkben a changing diabetes séta sikeres volt, a 
résztvevők pozitív visszajelzést adtak. 30 perc séta 
megéri az egészség érdekében. (Novo Nordisk 
Hungária Kft., dr. Bibok György)

A cukorbetegek életében fontosnak tartom a 
felvilágosítást és a mindennapi kontrollt, a pozi-
tív életszemléletet, illetve a kialakult betegségben 
szenvedők, valamint a veszélyeztetettek életmód-

váltását. Sok érdeklődő állt meg a pultunknál. 
Úgy tűnik, sokan használják a Bioptron lámpát, 
ismerik annak jótékony hatását. A rendezvény 
szervezésével meg voltunk elégedve, a Képzett 
beteg kártya használatát nagyon ötletesnek és jó-
nak tartjuk. (Zepter Ungarn Kft., Kőrösi Béláné)

Meglepődtünk a sokaságon, amikor szem-
betalálkoztunk az érdeklődőkkel, de örültünk a 
termékeinkről feltett kérdéseknek. Szívesen vá-
laszoltunk, és hálásak vagyunk, hogy találkozhat-
tunk az érintettekkel. Engem különösen meg-
hatott, hogy szervezett betegklubok az ország 

különböző pontjairól is el tudták hozni tagjaikat. 
A programok színesek és változatosak voltak, és a 
szervezés is profi volt. Fontosnak tartom a helyes 
táplálkozásra való tanítást, a folyamatos ellen-
őrzéseket, a tudatosság szintjének fenntartását. 
Erre kitűnően megfelelt ez a rendezvény. A gyár-
tóknak, forgalmazóknak is remek alkalom volt a 
betegekkel való közvetlen kapcsolatra, az azon-
nali visszacsatolásra. Szeretném kifejezni elisme-
résemet a rendezvény színvonaláért, a résztvevők 
mozgósításáért, valamint a szervezés profizmusá-
ért. Valóban nagyon sok embernek adott feledhe-
tetlen élményt. További sikereket kívánok az új-
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sághoz, amit tapasztalataim szerint a betegklubok 
tagjai haszonnal forgatnak, az edukáció folyama-
tos eszköze. Az ehhez hasonló rendezvényből pe-
dig sokat kívánok, és persze szülinapi ünneplés-
ből is… mert megérdemlik! (Wörwag Pharma Kft., 
dr. Alfási Tünde)

Fontosnak tartjuk, hogy a diabéteszes min-
dig tisztában legyen vércukorértékeivel, hogy a 

terápiáját a optimálisan lehessen beállítani. Sok 
érdeklődő volt a standunkon, legnagyobb sike-
re a vércukorszűrésnek volt. Több mint 700 fő 
vércukorszintjét ellenőriztük. (77 Elektronika Kft., 
Tóth Rebeka)

Jól éreztük magunkat, a rendezvény lebonyolí-
tása, tartalma elnyerte tetszésünket. A rendez-

vényt meglátogatók nagy választékban találkoz-
hattak szakmai kiállítókkal, széles palettán 
mozogtak a programok. A látogatók pozitívan fo-
gadták termékeinket. Azt tapasztaltuk, hogy a cu-
korbetegek szinte száz százaléka ismeri, fogyasztja 
és szereti az általunk gyártott és forgalmazott ter-
mékeket, amelyek listáját folyamatosan bővítjük, 
hogy a cukorbetegségben szenvedők is minél szé-
lesebb termékkörből tudjanak választani. (Kara-
mell-Snack Kft., Palotás István)

A mindennapokban az a legfontosabb, hogy 
a társadalomban egyenrangúként, betegségtudat 
nélkül tudjon élni minden cukorbeteg. Ehhez 
nagy segítséget nyújt a Diabetes újság. Nem utol-
sósorban fontos lenne, hogy minél több cukorbe-
teg tartozzon valamilyen diabéteszklubhoz. Nagy 
sikere volt a könyveinknek. Akik már korábban 
hozzájutottak a receptekhez, gratuláltak a mun-
kánkhoz, többen bemutatták cukorbeteg gyerme-
keiket. Sok betegtárs az ország különböző pont-
jairól felkeresett, hogy megismerjenek minket, 
szerzőket, gratuláltak, és buzdítottak a további 
munkára. Nagyon köszönjük a Tudomány Kiadó-
nak a lehetőséget. Nekem mint cukorbetegnek ez 
a nagy elismerés felér egy Kossuth-díjjal! (Máger 
József, az Édes élet cukorbetegeknek receptkönyv-sorozat 
szerzője)

Módos Anikó

Édesítőszereink cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak, 
diétázóknak és általános fogyasztásra is ajánlott.

Alkalmasak bármilyen étel, ital, sütemény édesítésére 
és befőttek, dzsemek készítéséhez is.

Kiváló receptgyűjteményt ajánlunk: 
Máger József: ÉDES ÉLET cukorbetegeknek 

című– már két kötetből álló – kiadványát, amelyben termékeinkkel 
elkészített sütemény, befőtt, lekvár és savanyúság receptek találhatók.

Politur Szövetkezet
1035 Budapest, Palóc u. 14.
Tel.: +36 1 474-60-60, fax: +36 1 474-6046
E-mail: info@politur.hu • www.politur.hu
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Már januárban, amikor a Diabetes című 
betegtájékoztató lap születésnapi rendezvényé-
ről értesültünk, elhatároztuk és az éves munka-
tervünkbe is belefoglaltuk, hogy részt kívánunk 
venni a lap megjelenésének 20 éves évfordulója 
alkalmából szervezett rendezvényen. A veszprémi 
Alapítvány a Cukorbetegekért és a Tudomány Ki-
adó tiszteletteljes meghívója és tájékoztatója után 
már biztosak voltunk benne, hogy sokszínű, szín-
vonalas programban lesz részünk. Nem is kellett 
csalódnunk.

A Veszprém Arénában megrendezett ünnepi 
forgatagban mindenki megtalálta az érdeklődé-
sének megfelelő programot. Annyira lekötöttek 
bennünket a színvonalas egészségügyi előadások 
és a kulturális műsorok, hogy eszünkben sem volt 
elhagyni az Arénát egész nap, csak ebédszünet-
ben, amikor a „Séta az egészségünkért” program-

ban vettünk részt. Nagyon jólesett az aktív séta az 
erdőben a jó levegőn.

A klub tagjai a szűréseken lepecsételtették 
„Képzett beteg” kártyáikat, amellyel több klub-
társunknak is szerencséje volt, és mindkét sorso-
láson ajándékokkal lettek gazdagabbak, amellett, 
hogy nagyon sok tudásra és tapasztalatra tettünk 
szert ezen a napon.

Kissé fáradtan, de élményekkel tele térhettünk 
haza Várpalotára.

Megköszönjük a szervezőknek azt a rengeteg 
munkát, amit a rendezvény előkészítése és lebo-
nyolítása során végeztek, a kitüntetetteknek szív-
ből gratulálunk az elismerésekhez!

A Várpalotai Diabétesz Klub tagsága nevében 
köszönjük e felejthetetlen napot:

Kóti Lászlóné
a klub elnöke

Egy felejthetetlen nap

Gullon diabetikus kekszek

Diabetikus  kekszekDiabetikus kekszek

www.asix-kft.hu

ASIX Distribution Kft.: Budapest, Soroksári út 160., Tel.: 280 1430

Keresse további diabetikus termékeinket a boltokban.

Diabetikus

A SZEGEDI

GABONAKUTATÓ ÁLTAL FEJLESZTETT

Diabetikus
Kenyérlisztek: 

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

Süteményliszt:
DIABET-MIX Linzerliszt

Száraztészták:
DIABET-MAX Széles metélt
DIABET-MAX Cérnametélt
DIABET-MAX Kiskocka
DIABET-MAX Fodros nagykocka
DIABET-MAX Rövid csõ

rendelhetõk utánvéttel 
a www.diabettrade.hu honlapról,

vagy telefonon: (30) 9-951-984, faxon: (62) 439-035,
levélben: Diabettrade Kft.

6726 Szeged, Tambura u. 5.
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„Édestestvérek”
Ferkáné Pellérdi Zsuzsa a Magyar Cukorbetegek 
Országos Szövetsége elnökhelyetteseként „édes-
testvéreknek” szólította a jelenlévőket. Köszöntő-
jében hangsúlyozta: a Diabetes 20 évvel ezelőtt 
az országban elsőként adott mankót, és nyújtott 
segítséget a cukorbe-
tegeknek és hozzátar-
tozóiknak. Elmondta, 
bár ma már nem ez 
az egyetlen diabéte-
szeseknek szóló újság, 
abban, hogy első, utá-
nozhatatlan!

Zsuzsa is első vala-
miben: magánszemély-
ként ő kapta meg el-
sőként az Alapítvány 
a Cukorbetegkért által 
alapított Lang Gusz-
táv-díjat. Megérdemel-
te több évtizedes, a cukorbetegek érdekében vég-
zett fáradhatatlan munkájáért.

M. A.

Házaspár Földvárról
Majd’ minden tudományos előadáson láttam egy 
házaspárt. Figyeltek, jegyzeteltek, és utána meg-
beszélték a hallottakat. Balatonföldvárról jöttek, 
s csak a beszélgetéskor derült ki, hogy a feleség 
diabéteszes, a férj a kísérő. A karcsú, makkegész-
séges megjelenésű, immár nyugdíjas asszony nem 
csak annak látszik, de – mint mondja – szövőd-
ménymentesen is él együtt immár 8 éve beteg-
ségével.

Tartja a súlyát, gondos a diétázásban, így olyan 
jók az értékei, hogy a mai napig is tablettás. Na-
gyon dicséri a földvári diabétesz-klubot, ahol 
nemcsak beszélgetnek és szórakoznak együtt a 
tagok, hanem rendszeresen hallgatnak betegsé-
gükről orvosi előadásokat.

Sz. M.

„Teljes szolidaritás”
A vércukormérő standnál egy szimpatikus házas-
párt szólítok meg. A feleség, Géri Péterné éppen 
akkor állt fel a székből.

– Megkérdezhetem mennyi lett az eredmény?
– 5,2.
– Gratulálok! Ezek szerint az Ön cukrával minden 

rendben van.
– Igen. A nagyobbik fiúnk, Péter diabéteszes. 

Ő 13 éves, és ötödik éve inzulinos – feleli az édes-
anya.

– Jelent-e problémát a családban egy cukorbeteg fia-
tal nevelése?

– Nem, hiszen a diabétesz sokkal inkább élet-
forma, mint betegség – kapcsolódik be az édesapa, 
Géri Péter a beszélgetésbe. – Az a legfontosabb, hogy 
beleneveljük a gyerekeket ebbe az életformába. Az 
a tapasztalatunk, ha van is gond, az nem a mé-
réssel, az inzulinbeadással és a diétázással kapcso-
latos. A lényeg, hogy a fiatalnak önmagában kell 
elrendeznie ezt a dolgot. Nálunk ez szerencsére 
működik. Egyfélét főzünk, az egész család ezt eszi, 
és teljes szolidaritást vállalunk Péterrel.

M. A.

Jobban odafigyelünk 
egymásra
A Veszprém Aréna bejáratánál kedves fiatal lány 
fogadja a belépőket. Programfüzetet oszt, taná-
csot ad, készséggel segít az eligazodásban. Rei-
chardt Judit hostess az édesanyja miatt jött el a 
rendezvényre.

– Anya (Reichardt Béláné – a szerk.) 20 éve cu-
korbeteg, és az alapít-
vány kuratóriumának 
elnöke. Örülök, hogy 
itt lehetek és segíthe-
tek, mert az emberek 
kedvesek és érdeklő-
dőek.

– Hogyan éled meg, 
hogy édesanyád cukorbe-
teg?

– Jobban odafigye-
lünk egymásra. Anya 
egyfélét főz, mi, a csa-

Reichardt Béláné Margó évtizedekig csak a háttérben 
dolgozott. Most első ízben, mint a veszprémi alapítvány 
kuratóriumának az elnöke, a nagyközönség elé is kilépett

Születésnapi mozaik



D
ia

be
te

s 
•  2

00
9/

3

27

ládtagok pedig felvállaltuk, hogy ugyanazt esz-
szük, mint ő. Nálunk a sütemények is édesítő-
szerrel készülnek, és nagyon finomak!

M. A.

Két cukorbeteg beszélget
(A képzett beteg, Hevesi Tamás és egy nem annyi-
ra képzett idős néni)

– Nekem ragyogó a cukrom! – dicsekszik a 
néni.

– Mennyi, Ma-
riska néni? – ér-
deklődik az éne-
kes.

– 6,0.
– És mikor mér-

te?
– Két hete…

M. A.

Ellentétek
Kicsit nehezen mászta meg az emeletet egy fiata-
labb és egy korosabb asszony, az egyik karcsú, a 
másik jócskán cipelt felesleges kilókat. A Peti te-
rembe igyekeztek, de megálltak a kávéautomata 
szomszédságában, az órájukra néztek, majd elő-
vették a szendvicsüket és falatozni kezdtek. Ki-
nek a szendvicse volt tele zöld salátával, retekkel, 
uborkával, és szerénykedett apró méretével? A jól 
ápolt, karcsú és korosabb asszonynak. És mint ki-
derült, kettőjük közül ő a diabéteszes.

Sz. M.

Képviselőfánk és 
gyümölcsmártás
A Diabetes 20. születésnapjának szervezői a legki-
sebbekre is gondoltak. Az Aréna legfelső szintjén 
a Lurkó Alapítvány és a Leo Klub munkatársai-
nak jóvoltából játszóház „üzemelt”, ahol a kisfiúk 
és kislányok önfeledten rajzoltak, festettek, gyur-
máztak. Kipróbálhatták a Tudj és Merj! elneve-
zésű speciális társasjátékot is, amely diabéteszes 
gyerekeknek és családtagjaiknak segít játszva 
megtanulni, hogyan kell együtt élniük a cukor-
betegséggel.

Az apróságok közül többen az arcfestést is ki-
próbálták, s ennek köszönhetően szebbnél szebb 
„sminkekben” pompáztak. Az egyik legbájosabb 
egy 8 éves bodajki kislány, Gál Emília volt. Érdek-

lődésemre elmesélte, hogy pontosan egy éve cu-
korbeteg. Naponta kétszer egyedül ad magának 
inzulint, de azért az édesanyja néha segít neki. 
Kedvence a képviselőfánk és a gyümölcsmártás 
(cseresznyéből).

– Megtanultam ezeket is elkészíteni édesítővel. 
Mivel a képviselőfánk tésztájába nem kell cukor-
pótló, egy darab sütemény szénhidrátértéke csak 
8 gramm – teszi hozzá a mosolygós édesanya, 
Gálné Benyó Dorottya.

Emília még megmutatja a lila és narancssárga 
gyöngyökből fűzött karkötőjét, majd elköszön, hi-
szen szeretné kipróbálni a pólófestést is.

M. A.

Majomtól…?
Előadása előtt a doktornő egy sokak által is-
mert képsorozatot vetített, ami tréfásan ábrázol-
ja, hogy a majom négykézlábról felemelkedik, 
szőrös ősemberré „lesz”, majd a karcsú, egyenes 
tartású emberből görnyedt, elpuhult nagyhasú 
válik.

Az édesanyjával és nagyijával üldögélő Andika, 
az öt év körüli kis diabéteszes érdeklődik, hogy is 
van ez. A nagyi azt magyarázza, hogy az ember a 
majomtól származik. A kicsi tanakodik egy sort, 
majd édesanyjához fordul:

– Mami, te is majom voltál?!
Sz. M.

Megérte
A délceg örökifjú úr akkorát ásít, hogy azt takar-
gatni se lehet. Szolnokról érkezett, négyórányi az 
út, hajnalban keltek. Hát még a nyíregyháziak 
mennyit utaztak! Igaz, ők előző nap érkeztek, 
péntek délután körülnéztek a városban – szin-
tén a lap szervezte az idegenvezetőt. Sokan érkez-
tek messziről, mégsem panaszkodik senki sem, a 
helyszín ugyanis nagyon természetesen adódott: 
a Diabétesz lap ebben a festői szépségű városban, 
Veszprémben született, s az új veszprémi sport-
csarnok is ideális az ilyen hatalmas rendezvény-
hez. Mindenkitől azt hallottam, hogy érdemes 
volt eljönni!

Szerénytelennek ne tűnjön, de nem tudom 
elhallgatni: akit csak megszólítottunk, mi, a lap 
munkatársai, azok először is arról beszéltek, hogy 
szeretik a lapot, s nemcsak azért, mert hasznos 
tudnivalók vannak benne, de ahogy fogalmaztak, 
szív és szeretet is. És ez bizony elkél a mai zakla-
tott világban. Szívből köszönjük!

Sz. M.
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„Lélektől lélekig”
Az Aréna nagyszínpadán a délelőtti köszöntők 
után egy Sopronból érkezett diabéteszes, dr. Papp 
Miklósné Jolika szavalta el Tóth Árpád Lélektől lé-
lekig című költeményét.

– Ez volt az én ajándékom az ünneplőknek – 
meséli a derűs és lelkes hölgy. – Gyerekkorom óta 
kedvelem a verseket. Ötven évvel ezelőtt szavaló-
versenyeket is nyertem, most nyugdíjasként pe-
dig elsősorban az unokáimnak szavalok.

– Mióta tagja a cukorbetegek egyre szélesedő tábo-
rának?

– Hat-hét éve egy laborvizsgálat során derült 
ki, hogy valami nincs rendben. Megállapították, 
hogy 2-es típusú diabéteszes vagyok, azóta tab-
lettával kezelnek. Valószínűleg családi örökség 
ez, hiszen az apai nagyanyám 84 esztendősen 
lett inzulinos cukorbeteg. Én akkor 16 éves vol-
tam, s emlékszem, az unokaveje adta neki az in-
zulint.

– Milyen érzés volt, amikor szembesült azzal, hogy 
ezentúl a diéta és az önellenőrzés lesz a legfontosabb az 
életében?

– Tudatosan törekszem arra, hogy lelkileg is 
jól legyek. A HbA1c-m még soha sem volt 7 fölött, 
s a mindennapi életemben a pozitív emberek tár-
saságát keresem. Szerintem a legfontosabb, hogy 
a cukorbetegek megőrizzék a jó komfortérzésü-
ket. Én sokat köszönhetek a soproni cukorbeteg-
klub elnök asszonyának, Nagy Andrásné Katinak, 
és minden tagjának. A diabétesszel kapcsolatos 
lényeges dolgokat tőlük tanultam meg. Az pedig, 
hogy alkalmazom ezeket, azt bizonyítja, hogy le-
het egészségesen élni cukorbetegen is!

Szórakozni mentem!
Nagy Andrásné Kati, a Soproni Cukorbeteg Egye-
sület elnök asszonya derűs, pozitív életszemléletű 
ember. Cukorbetegsége révén évek óta önzetlenül 
segít másoknak. Szervez, intéz, mozgósít, buzdít. 
S közben – a nehézségek ellenére is – tudatosítja 
mindazokban, akik a közelébe kerülnek, hogy aki 
diabéteszes, annak nincs minden veszve még… 

Kati a születésnapi rendezvényre 35 soproni és 
kapuvári cukorbeteget vitt magával.

– Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat 
– mesélte hazaérkezésük után a Soproni Cukor-
beteg Egyesület elnök asszonya. – Szép volt a 
fogadtatás, érdekesek és színesek a programok. 
Örömünkre szolgált a kiállítók jelenléte a ren-
dezvényen, valamint az ingyenes mérések, ame-
lyekre – azt gondolom – ebben a szorult gazda-
sági helyzetben még nagyobb szükség van. A nap 
nagy részét a nagyteremben töltöttem, ugyanis a 
szülinapi rendezvényre szórakozni mentem! Sors-
társaimmal együtt élveztem a köszöntőket, a kul-
turális bemutatókat, a koncerteket, és izgultam 
végig a sorsolásokat. Tudtam, hogy a szakmai elő-
adásokról felvétel készül, amely majd megjelenik 
DVD-n. Ezt biztosan megveszem, megnézem, sőt 
tovább is adom az egyesület tagjainak. Nagy öröm 
volt az is, hogy személyesen találkozhattam Herth 
Viktóriával, a Diabetes újság főszerkesztőjével, és 
mindazokkal, akik nekünk, cukorbetegeknek ké-
szítik a lapot. Az egyesület elnökeként büszke va-
gyok arra, hogy a szervezők elfogadták jelentke-
zésüket, és a soproni diabéteszesek közül ketten 
is szavaltak a születésnapi rendezvényen. (Horváth 
Margit Ilona Bódás János Ki van jelölve a helyed 
és Mécs László A harmadik című művével aján-
dékozta meg a jelenlévőket a Fecsi teremben.) 
Az örömömbe azonban egy kis üröm is vegyült. 
Az Alapítvány a Cukorbetegekért a születésnapi 
rendezvény kapcsán pályázatot hirdetett klubok, 
egyesületek számára támogatásként adható utazási 
költség címén. A maximálisan igényelhető hozzá-
járulás 150 000 forint volt. Ahhoz azonban, hogy 
valaki elnyerje az összeget vagy az összeg egy ré-
szét, buszt kellett bérelni. Közben kiderült, három 
és félszer annyian pályáztak a támogatásra, mint 
tervezték, ezért a rendelkezésre álló összeget ará-
nyosan osztották szét az alapítvány vezetői. Így a 
mi egyesületünk 50 000 forintot kapott, s 58 000 
forint hiányunk keletkezett. Ezt a saját pénzem-
ből kellett kifizetnem. Ha ezt tudom előre, me-
netrendszeri járattal mentünk volna Sopronból 
Veszprémbe, ugyanis a 36 cukorbeteg közül 30-an 
nyugdíjasok, így ők ingyen utaztak volna…

Módos Anikó

Soproniak egymás közt

Nem vádolom elfogultsággal soproni kolléganőnket, Módos Anikót, aki két soproni hölggyel beszélge-
tett a születésnapon, illetve azt követően. Íme, miről beszélgettek a soproniak egymás között.
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Veszprém a királynék városa… Veszprém a 
dombokra épült város… Veszprém a Diabétesz 
Gála városa.

Nagy örömmel mentünk, mert tudtuk, hogy 
nagyon sok baráttal találkozunk. A veszprémi 
gála tiszteletére alakult meg egyesületünk ének-
kara, az Egri Mézvirág Kórus.

Ennek a próbája még az utazás ideje alatt is 
folyt, igen jó hangulatot teremtve a buszon. Ez a 
jó hangulat elmosta az esőfelhőket, előcsalogat-
ta a napfényt. Kell ennél jobb indulás?! Éreztük, 
hogy nagyszerű két nap vár ránk. Csodálatos volt 
sétálni a Balaton-parton, ellátogatni a Herendi 
Porcelánmanufaktúrába, majd megérkezni a ba-
rátságos városba, Veszprémbe.

A vacsora után sokat beszélgettünk a másnapi 
gáláról. Mennyi munka és elszántság van a mö-
gött a húsz év mögött, ami alatt a Diabetes újság 
mai formáját elnyerte, hogy tartalmában ennyi 
embernek ismeretet, sokszor biztatást, reményt 
adjon. Szeretjük az újságot, és köszönet érte min-
den egykori és jelenlegi munkatársának!

Másnap, a gála megnyitója előtt, városnéző sé-
tánkon meggyőződhettünk róla, valóban milyen 
királynői ez a város. Mennyi szépség van épüle-
teiben, milyen gondossággal tervezték parkjait.

A Veszprém Aréna hatalmas épülete tiszteletet 
parancsolt. A benne tapasztalt zsongás lenyűgöző 
volt. Több ezer cukorbeteg együtt! Idős és fia-
tal, cukorbetegségben kezdő és haladó, akik so-
kat tesznek betegségük szinten tartásáért, és sokat 
tesznek egymásért is. Jó volt látni olyan cukorbe-
tegeket, akik több évtizede viselik a betegség min-

dennapi nehézségeit, de mosolygósak és példát 
mutatnak. Szembesültünk a szövődmények lehe-
tőségével is, de láttuk azt is, hogy ennek ellenére 
van remény.

A veszprémi kirándulás jól indult, és csodála-
tosan fejeződött be. A Cukorbetegek Egri Egye-
sülete elsőként vehette át azt – a lap tulajdonosa, 
az Alapítvány a Cukorbetegekért által alapított 
– kitüntetést, amelyet Lang Gusztávról neveztek 
el. A díj országos elismertséget jelent, amely szól 
az egyesületi vezetésről, a közösségi életről, más 
egyesületekkel való kapcsolatokról.

Jó volt egrinek lenni Veszprémben, éreztük a 
szervezők, a régi partneregyesületek és új bará-
taink szeretetét, elismerését. Jólesik, hogy sokan 
– akik egyesületünk munkáját ismerik – együtt 
örülnek velünk. Lang Gusztáv munkásságához 
méltóan fogjuk tovább folytatni a munkát!

Útban hazafelé a gála folytatódott a buszon. 
Megnéztük a rendezvényen készült videós fel-
vételeket. Soha nem felejtjük el ezt a csodálatos 
élményt. Éreztük, hogy mi ott mindnyájan össze-
tartozunk. Köszönettel tartozunk mindenkinek, 
aki segített e nagyszerű rendezvény szervezésé-
ben és lebonyolításában. Kívánjuk, hogy legyen 
még sok ilyen nagyszerű találkozása a cukorbete-
gek közösségének!

Reméljük, sokakkal újból találkozunk szeptem-
ber 12–13-án, az Eger Ünnepén szervezett Nem-
zetközi Cukorbeteg-találkozón.

Cukorbetegek Egri Egyesülete

Egri sorstársaink beszámolója
Jó volt együtt Veszprémben

Nagy sikere volt az egriek – erre az alkalomra alakult – 
kórusának

A Cukorbetegek Egri Egyesülete érdemelte ki a 
közösségnek szánt Lang Gusztáv-díjat
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A pályázat célja: A 15 éves Fecskepalota születésnapi ünnepségén az esélyegyenlőség képviselete 
széles nyilvánosság előtt – fotókiállítással egybekötve.
Beküldési határidő: 2009. augusztus 30.

Témakörök

1.  Mi is itt vagyunk! – fogyatékossággal élők fotói önmagukról
2.  Ők is itt vannak! – ép alkotók fotói fogyatékossággal élőkről
3.  Ifjúsági kategória – 15 év alatti fiatalok esélyegyenlőséggel kapcsolatos fotói

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet minden amatőr fotós, életkortól, lakóhelytől és foglalkozástól függetlenül. 
Csak olyan fotókat várunk, amelyek kiállításon vagy versenyen még nem szerepeltek. A pályázatra 
szánt fekete-fehér vagy színes fotókat nem kell kinagyítani, kizárólag digitális változatban, 300 dpi fel-
bontásban minimum 2400×1600 pixel méretben, JPG formátumban kell beküldeni.
A pályázatról részletek a www.kep-szin-ter.hu honlapon találhatók.

Kedves Fiatal Barátunk!
Írni, alkotni fantasztikus élmény, az élet egyik legizgalmasabb kihívása, 

kalandja. És ami a legfőbb: „Amit az ember leírt, az többé nem sanyargatja” 
(Ernest Hemingway). Ennek szellemében a Diabetes betegtájékoztató lap 

és a Diabétesz Junior Cukorbeteg Gyermekek Magyarország pályáza-
tot ír ki számodra, és arra biztat: legyél Te is az idén 20. szülinapját 

ünneplő Diabetes újság tudósítója. Természetesen nem szükséges 
semmiféle előképzettség, tapasztalat ehhez, csak arra kérünk, 
ne törődj semmiféle formával, stílussal, engedd, hogy lelked, 
fantáziád szabadon szárnyalhasson. Írj kötetlenül, szabadon, 

minél többet. Írásod témáit sem szabjuk meg pontosan, lehet 
az bármi: akár egy esemény (pl. diabétesz-program, 

baráti kirándulás, buli a haverokkal), vagy „pusztán” 
egy kósza életérzés, érzelemdús élmény, 

életbölcsesség, tapasztalat.
Csehov írja: „Annak, ki írna, ne tanácsot 

adj, hanem írószerszámot.” Mi az írószer-
számot szimbolikusan ezennel a kezedbe 
adtuk, rajtad hát a sor, vágj bele bátran!

Írásaidat az alábbi címre várjuk: 
Legyél a Diabetes tudósítója! – Tudomány Kiadó Kft., 

1442 Budapest, Pf. 100. 
E-mail: diabetes20@tudomany-kiado.hu

A legjobb alkotásokat novemberben 
értékes ajándékokkal díjazzuk 

a Diabétesz Junior világnapi rendezvényén. 
A fődíj egy digitális fényképezőgép

(További információ: www.diabetesz-junior.hu)

Legyél 
a Diabetes 
tudósítója!

legyeltudosito.indd   1 7/13/2009   11:44:34

Esélyegyenlőség
A 15 éves Fecskepalota és a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú 
Egyesület országos jubileumi fotópályázata
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A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. támogatásával megvalósuló Összefűz az Egészség pályázat célja: 
a hétköznapi emberek és közösségek ösztönzése annak érdekében, hogy életvitelüket, illetve közvetlen 
környezetüket egészségtudatosabbá tegyék, és a gyakorlatban is megvalósítsák eddig csak halogatott, 
életmódváltással kapcsolatos terveiket és álmaikat.
A közös díj a pozitív példák felmutatását és az egészséges életmód népszerűsítését helyezi előtérbe.

Pályázati feltételek

Pályázni lehet táplálkozással, dohányzással és mozgással kapcsolatos témakörökben, öt kategóriában.
Pályázhat magánszemély, oktatási intézmény, munkahelyi vagy egyéb közösség, illetve sajtóorgánum. A 
beküldési határidő 2009. november 20.
Az értékelésnél figyelembe veszik az életmódváltásban bekövetkező változtatások minőségét és mérté-
két, a megvalósítás menetét, a közösségi kategóriákban a megvalósításban elkötelezett segítő, támogató 
közösség csapatmunkáját.

A pályázat fődíja az Összefűz az Egészség 2009-díj és bruttó 500 000 Ft pénzjutalom kategóriánként.
A pályázatról részleteket a www.egeszsegdij.hu honlapon találnak.

Kedves Fiatal Barátunk!
Írni, alkotni fantasztikus élmény, az élet egyik legizgalmasabb kihívása, 

kalandja. És ami a legfőbb: „Amit az ember leírt, az többé nem sanyargatja” 
(Ernest Hemingway). Ennek szellemében a Diabetes betegtájékoztató lap 

és a Diabétesz Junior Cukorbeteg Gyermekek Magyarország pályáza-
tot ír ki számodra, és arra biztat: legyél Te is az idén 20. szülinapját 

ünneplő Diabetes újság tudósítója. Természetesen nem szükséges 
semmiféle előképzettség, tapasztalat ehhez, csak arra kérünk, 
ne törődj semmiféle formával, stílussal, engedd, hogy lelked, 
fantáziád szabadon szárnyalhasson. Írj kötetlenül, szabadon, 

minél többet. Írásod témáit sem szabjuk meg pontosan, lehet 
az bármi: akár egy esemény (pl. diabétesz-program, 

baráti kirándulás, buli a haverokkal), vagy „pusztán” 
egy kósza életérzés, érzelemdús élmény, 

életbölcsesség, tapasztalat.
Csehov írja: „Annak, ki írna, ne tanácsot 

adj, hanem írószerszámot.” Mi az írószer-
számot szimbolikusan ezennel a kezedbe 
adtuk, rajtad hát a sor, vágj bele bátran!

Írásaidat az alábbi címre várjuk: 
Legyél a Diabetes tudósítója! – Tudomány Kiadó Kft., 

1442 Budapest, Pf. 100. 
E-mail: diabetes20@tudomany-kiado.hu

A legjobb alkotásokat novemberben 
értékes ajándékokkal díjazzuk 

a Diabétesz Junior világnapi rendezvényén. 
A fődíj egy digitális fényképezőgép

(További információ: www.diabetesz-junior.hu)

Legyél 
a Diabetes 
tudósítója!

legyeltudosito.indd   1 7/13/2009   11:44:34

Összefűz az egészség
A Médiaunió NincsDe kampányának szervezői versenyre mozgósítják a lakosságot, 
amelynek tétje maga az egészség. 
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A Konyhasarokban most azoknak az ízletes pás-
tétomoknak, krémeknek a receptjeit olvashatják, 
amelyeket a Diabetes születésnapján a Veszprém 
Arénában megkóstolhattak – Nagy Margit és az 
Alapítvány a Cukorbetegekért jóvoltából, a Servire 
Hungária Kft. támogatásával.

Padlizsánkrém
80 dkg padlizsán• 
25 dkg zöldpaprika• 
20 dkg paradicsom• 

15 dkg vöröshagyma• 
8 gerezd fokhagyma• 
só, bors• 

A padlizsánt megtisztítjuk, felkarikázzuk és meg-
sózzuk. Egy óráig állni hagyjuk, majd leöblítjük, 
szárazra töröljük és olajon elősütjük. A zöldpap-
rikából, a lehúzott héjú paradicsomból, a hagy-
mából kevés olajjal lecsót készítünk. A padlizsán-
karikákat tűzálló tálba rakjuk, ráöntjük a lecsót, 
és sütőben addig pároljuk, míg puha nem lesz. 
Kicsit hűlni hagyjuk, ekkor adjuk hozzá a zúzott 
fokhagymát, ha kell, sót, borsot.

E.: 620 kcal Sz.: 67 g (Az összes)

Sonkakrém
30 dkg gépsonka• 
10 dkg light marga-• 
rin

1 dl tejföl• 
Piros Arany, snid-• 
ling, só, pici bors

A sonkát ledaráljuk, hozzáadjuk a margarint, tej-
fölt, sót, borsot, Piros Aranyat, és jó habosra ke-
verjük. A végén adjuk hozzá a finomra szelt snid-
linget.

E.: 975 kcal Sz.: 4 g (Az összes)

Sajtkrém
30 dkg reszelt óvá-• 
ri sajt
15 dkg light marga-• 
rin

15 dkg piros kalifor-• 
niai paprika
1 dl tejföl• 
só• 

A sajtot, a margarint és a tejfölt habosra kever-
jük, ha szükséges, sózzuk, a végén hozzákeverjük 
az apró kockákra vágott kaliforniai paprikát. A 
krémmel uborkát is megtölthetünk, amit előzőleg 
kifúrtunk.

E.: 1605 kcal Sz.: 16 g (Az összes)

Patisszonpástétom
80 dkg patisszon• 
10 dkg vöröshagyma• 
20 dkg sárgarépa• 
5 dkg majonéz• 
1 dl tejföl• 

2 db főtt tojás• 
5 dkg light margarin• 
só, fehérbors, mus-• 
tár, pici curry

A patisszont és a sárgarépát enyhén sós vízben 
megfőzzük. Leszűrjük, kihűtjük, majd finomra 
összetörjük vagy leturmixoljuk. Hozzáadjuk a fi-
nomra reszelt vöröshagymát, a majonézt, a tejfölt, 
a margarint, a fűszereket, és jó habosra keverjük. 
A végén hozzáadjuk az apró kockákra vágott főtt 
tojást.

E.: 1172 kcal Sz.: 47 g (Az összes)

Parajkrém
50 dkg paraj• 
25 dkg light marga-• 
rin

5 dkg fokhagyma• 
só, bors• 

A parajt kevés margarinon megpároljuk, majd 
lehűtjük. Hozzáadjuk a margarint, a sót, a bor-
sot, a fokhagymát, és az egészet összeturmixol-
juk.

E.: 1000 kcal Sz.: 4 g (Az összes)

Az elkészítés módjánál megadott mennyiségek 4 
személy adagjára vonatkoznak. Az energiaérték (E.) 
és a szénhidrátérték (Sz.) egy személy adagjára vo-
natkozik. Az ettől eltérő mennyiségeket külön jelöl-
jük. A receptek kiötlője – ellenkező jelölés hiányá-
ban – Nagy Margit dietetikus. Fotó: Oszkó Zsuzsa.

Konyhasarok

A pástétomok minőségét mutatja, hogy mire fotósunk 
odaért, már alig maradt a tálcán kóstoló-falatka
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Nagy Margit rovata

Nagy Margit, a Konyhasarok „háziasszonya” szívesen 
adott tanácsokat beszélgetőpartnereinek

Június 5-én este a szerkesztőség és a szerkesztőbizottság 
tagjai szűk körű vacsorán vettek részt. Íme a bizonyíték, 
hogy fegyelmezettek voltunk: egészséges ételeket 
ettünk.

Garancia a minőségre
www.neera.hu

Xilit (xylitol) - teljesen természetes édesítő,
az egészséges étrend része (glikémiás indexe: 7)

Alkalmas sütésre, főzésre, édesítésre - Édes, mint a cukor, teljesen utóízmentes.
Cukorbetegek is használhatják - Glikémiás indexe (7) kisebb a gyümölcscukorénál, 
így fogyasztása a vércukorszintet egyenletesen alacsonyan tartja.
A szervezetben lassan szívódik fel és alakul át, ezért erősíti a jóllakottság érzését.
Szénhidráttartalma 75%-kal, kalóriatartalma 40%-kal kisebb a cukorénál, 
így elősegíti a kalóriabevitel csökkentését, ezen keresztül pedig a fogyást.
Lúgosít, így segít a szervezet savtalanításában - Candida diétán lévők is használhatják.
Cukor helyett használva, elősegítheti a fogak egészségének megtartását.

Xilit - segítség a természetbőlTovábbi információ: Tel: (1) 297-1626, (30) 202-4910 neera@madalbal.hu

A xilit egy természetes és biztonságos édesítőszer a cukor és a mesterséges szerek mellék-
hatásai nélkül. Ez az édes, kristályos szénhidrát a természetben szinte minden zöldségben
és gyümölcsben előfordul, sőt szervezetünk maga is termel xilitet.

Mivel a xilit a cukorhoz hasonlóan viselkedik, ol-
dódik, keveredik, ezért sok esetben felcserélhető 
azzal. A xilit tökéletesen helyettesíti a cukrot me-
leg italok, torták, kekszek vagy egyéb sütemények 
készítésekor, illetve ízletes édesítője gyümöl-
csöknek és gabonaféléknek. Napi használata 
biztonságos, korlátlanul fogyasztható.
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Rejtvénynyertesek: A sárgarépát és a hámozott almát – e két finomsággal kell valamit csinálni ahhoz, hogy a finom étel elkészüljön – vala-
mikor decemberben. Mert az egész ételrecept addigra „áll össze”, ha a rejtvényeket helyesen megfejtik. Az első lépést jól megtevők – az idei 
első rejtvényt helyesen megfejtők – közül az öt szerencsés nyertes: Annus Ferencné, Pannonhalma; Futó Tibor, Pécs; László Andrea, Debre-
cen; Nógrádi Vilmos, Salgótarján; Rácz István, Eger. Ők Máger József és Gézsiné Márta: Édes élet cukorbetegeknek 2. c. könyvét nyerték.

Fasorral 
szegélyezett, 
egyenes út

Zérus, nulla A völgybe Ház körüli 
terület

Gion Nándor 
ifjúsági 
regénye

Ésszel felfog

Vélemények 
ütköztetése

Európa-
kupa, röv.

Montreal 
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Méter, röv.

Keserűsége 
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része
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`

Futam 
résztvevője!

Minden óra 
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Alvásfázis
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röv.

Növényt 
nemesít
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A Csendes 
Don írója 
(Mihail)
Haragos

… ipso; 
természe-

tesen
Szintén

Kissé régi! 

Molibdén 

Szoba-
növény; 

filodendron
Fluor

… Mark; 
védjegy

Nemesgáz 

Madarak 
nyelőcső-
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Johnson 
regénye

Üres vár! 
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Tokió régi 
neve
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Kambodzsai 
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Limited, röv. 

Világító 
dióda

Csavar 

Évi párja! 
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Newton, röv. 
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regénye
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Ítélkezik 

Takaró 
közepe!

Római 
501-es
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méh
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Kábítószer 

Londoni 
söröző
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Ebben az évben egy ételreceptet rejtettünk el a keresztrejtvényben. Ennek 
mondatait kérjük beküldeni szerkesztőségünkbe. 

Javasoljuk, hogy az év végén készítsék el magát az ételt.
Címünk: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.

Beküldési határidő: 2009. szeptember 15.
A helyes megfejtést beküldők között az ECO-Invest Kft. ajándékát, 

5 db inzulin szállításához használható hűtőtáskát sorsolunk ki.

Minden egy helyen, aMire 
a cukorbetegnek szüksége van

www.cukorbetegekboltja.hu



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

worwag@worwag.hu

WÖRWAG PHARMA KFT.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

Tel.: (1) 345-7350

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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•   A zsíroldékony benfotiamin jobban szívódik fel,
és a szövetekben tovább raktározódik, mint a
vízoldékony tiaminhidroklorid.

•   A benfotiamin központi idegrendszeri hatása
bizonyított.

•   A piridoxin javítja a kiesett mozgató, érző és
vegetatív idegrostok működését.

*Milgamma készítmények hatóanyagtartalma drazsénként, ill. kapszulánként.

Hatóanyagtartalom Benfotiamin Piridoxin B12-vitamin

Milgamma neuro drazsé 100 mg 100 mg

Milgamma N kapszula 40 mg 90 mg 0,25 mg

Milgamma drazsé 50 mg 0,25 mg

Tiamin- és piridoxin hiány okozta idegrendszeri betegségekben.
Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). Forgalombahozatali engedély száma:OGYI-T-9595/01-0

A benfotiamin átjut a sejthártyán
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A világ egyik vezetô inzulingyártója, 
a Novo Nordisk, dán székhelyû 
gyógyszergyártó vállalat, 80 éve élen 
jár a cukorbetegség kezelésében. 
Ma a hagyományos inzulinokon 
túl a modern inzulinok széles 
skáláját kínálja a betegek számára. 
Minôségi inzulinadagoló eszközei 
biztonságot, megbízhatóságot 
garantálnak. A Novo Nordisk 
modern inzulinjai 
hozzájárulnak a hosszútávon 
is szövôdménymentes, 
teljes élet lehetôségéhez, 
ezzel a cukorbetegek 
széles körében 
változtatva meg 
a diabétesz lefolyását.


