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Aggasztóan magas a cukorbetegek száma

Modernkór?

JÁNOSI ANDRÁS

Másfél éves kutatómun-
kát követően nyilvá-
nosság ra  hoz tá k  a

Pre datorr-tanulmány eredmé-
nyeit, melyet a cukorbetegség 
és cukorbetegségre való hajla-
mosság, túlsúlyosság és elhí-
zás, anyagcsere-rendellenes-
ségek, húgysavtúltengések és 
krónikus vesebajok elterjedt-
ségéről készítettek. Eszerint 
az egész országban a cukor-
betegség sokkal elterjedtebb,
mint ahogyan azt korábban be-
csülték, számolt be dr. Lőrinczi 
Csaba, a székelyudvarhelyi 
kórház orvosigazgatója és dia-
betológusa. Elmondta, életmód-
betegségről van szó, illetve hogy 
nem halálos ítélet, ha valakit 
cukorbetegséggel diagnoszti-
zálnak. „Gyógyíthatatlan, ám 
kezeléssel és egészséges életvi-
tellel hosszú, teljes életet lehet 
élni cukorbetegen is” – hang-
súlyozta.

A CUKORBETEGSÉGNEK
NINCSENEK TÜNETEI

Két típusú cukorbetegség el-
terjedtebb: az 1. típusú, gyer-
mekkori cukorbajnak – amit in-
zulinnal kezelnek – ritkább az 

előfordulása, a 2. típusú, fel-
nőttkori cukorbetegség pedig a 
leggyakrabban előforduló vál-
faja a diabétesznek. Ide sorol-
ják a terhességi cukorbetegsé-
get, a hasnyálmirigy-betegsé-
gekhez másodlagosan kapcso-
lódó cukorbetegséget, illetve az 
öröklött, valamint a gyógysze-
res kezelés nyomán kialakuló
diabéteszt, bár ezek előfordu-
lása jóval ritkább, vélekedett a 
szakember. 

Elmondta, hogy a Predatorr-
eredmények Udvarhelyszékre 
is vonatkoznak: a szé kely-
udvar helyi kórházban három-
ezer cukorbeteget kezelnek, 
ezenkívül a keresztúri kór-
ház belgyógyászati rendelőjé-
ben is ellátnak további 8–900 
beteget. „Nem a cukorbetegség 
okozza a bajokat, hanem an-
nak szövődményei. A kezelet-
len diabétesz szív- és érrend-
szeri, vese-, reumatikus, vala-
mint olyan betegségekhez ve-
zet, amelyek már képesek visz-
szafordíthatatlan kárt okozni 
az emberi szervezetben” – ma-
gyarázta Lőrinczi. Fokozott fi-
gyelemre intette azokat is, akik 
hajlamosak a betegségre, hisz
a diagnosztizálatlan és keze-
letlen betegség a legveszélye-
sebb.

SZABAD-E CUKROT ENNI?

Elterjedt tévhit, hogy a cu-
korbetegek nem fogyaszthat-
nak cukrot. Étrendjükben azon-
ban épp olyan fontos a szénhid-
rát fogyasztása, mint az egész-
séges emberekében. Csakhogy 
egy cukorbetegnek természe-
tes cukrokkal és nyers ételek-
kel kell biztosítania szükséges 
szénhidrátigényét, kerülnie kell
a finomított cukrot. Vigyáznia 
kell továbbá arra, hogy vércu-
korszintje ne ingadozzon, mert 
olyankor teszi ki szervezetét a 
veszélynek. A főorvos hiányos-
nak tartotta környékünkön az 
ismeretterjesztő és megelőző 
kezdeményezéseket

Megtudtuk egyébként, hogy a
rendszerváltás után Udvarhely 
az első városok között volt, ahol
a cukorbetegek önsegélyző cso-
portot alakítottak, ám a kezde-
ményezés rövid életű volt „Az 
ilyen önszerveződések nagy-
ban megkönnyítenék az orvosok
munkáját, és támpontot nyúj-
tanának sok cukorbetegnek” – 
fogalmazott a szakorvos. Kö-
vetendő példaként említette a 
Nemzetközi Diabétesz Szövet-

ség (IDT), valamint a Magyar 
Diabétesz Társaság munkáját. 
Örömmel számolt be ugyanak-
kor arról, hogy az utóbbi évek-
ben udvarhelyszéki cukorbeteg
gyerekek is részt vehettek okta-
tótáborokban, ahol betegségük 
kezeléséről tanulhattak. Idén 
Gyergyószentmiklóson tartot-
ták a tábort.

TELJES ÉLET CUKORBETEGEN

Az egészséges életmód és a 
cukorbetegség a témája 2014–
2016-ban a diabétesz-világnap-
nak: idén például a reggeli fon-
tosságára hívták fel a figyelmet,
amellyel megelőzhető a 2-es tí-
pusú cukorbetegség kialaku-
lása. A cukorbetegek táplálko-
zásáról Nagy Bea dietetikust 
és táplálkozási tanácsadót kér-
deztük. Az érintetteknek min-
dig a szénhidrátfogyasztásra 
kell leginkább figyelniük – mu-
tatott rá a szakember, hozzá-
téve, hogy a cukorbetegségben 
szenvedők étrendjének a lehe-
tő legkiegyensúlyozottabbnak 
kell lennie. A szénhidrátok ese-
tében mindig a teljes kiőrlésű 
szénhidrátforrást kell válasz-

tani, például a rozskenyeret,
a barna rizst, valamint a tel-
jes kiőrlésű tésztát – tanácsol-
ja a dietetikus. Kulcsfontosságú 
az elegendő zöldség fogyasztá-
sa, azonban ezt sem jó túlzás-
ba vinni, étkezéskor kiemel-
ten kell figyelni az adagokra. 
A magas glikémiás indexű éte-
leket messziről kerüljék a cu-
korbetegek – hívta fel a figyel-
met Nagy Bea –, tiltott ínyenc-
ségek közé tartozik például a 
hagyományos fagyi, cukorka 
és sütemény. A zsíros ételek 
mellőzése is ajánlott a szakér-
tő szerint, ugyanakkor a fehér-
jefogyasztásra is kell vigyáz-
ni, ugyanis a túl sok hús és tej-
termék fogyasztása veseprob-
lémákhoz vezethet a cukorbe-
tegséggel élőknél. A cukorbe-
tegek továbbá a testsúlyukra
is figyeljenek, igyekezzenek a 
normális testtömegindex  ha-
tárértékei között tartani. Fon-
tos viszont, hogy a cukorbe-
tegek is élhetnek teljes életet,
ha megfelelően táplálkoznak, 
rendszeresen járnak vizsgá-
latokra és egészséges életmó-
dot folytatnak – hangsúlyozta 
a dietetikus szakember. 

A diabétesz kezelése tudatos életmódváltást igényel

Világszerte november 14-én tartják a dia bé-

tesz napot, amelyet 1991-ben a Nemzetközi 

Dia béteszszövetség és az Egészségügyi Világ-

szervezet kezdeményezett, ugyanis ezen a na-

pon született Frederick Banting, aki Charles 

Besttel közösen 1922-ben felfedezte az inzulint.

Udvarhelyszéken mintegy négyezer nyilvántar-

tott cukorbeteg él, a diagnosztizálatlan betegek 

száma azonban beláthatatlan. A kórral együtt 

élni lehet, az első figyelmeztető jelek után azon-

ban életmódváltással akár meg is előzhető a di-

abétesz, hangsúlyozzák a szakemberek.

Előadás és tanúságtétel

Szombaton Udvarhelyen, vasárnap pedig
Zeteváralján hallgathatják meg az érdeklődők az 
állítólagos jelenésekről Olga Merkovic Medju go r-
jéban dolgozó magyar tolmácsot és idegenvezetőt. 
A zarándokhely történetét ismertető előadást kö-
vetően a medjugorjei Cenacolo-közösséghez tar-
tozó fiatalok tanúságtételét hallgathatják meg hol-
nap délelőtt tizenegy órától Szé kely udvarhelyen, a
bethlenfalvi kultúrotthonban. Az erdélyi körút va-
sárnap a zeteváraljai plébániatemplomban tíz óra-
kor kezdődő szentmise után zárul.

A Musica Sacra Kamarakórus 
7. találkozója

Kodály Zoltántól választott jelmondattal – 
Mondd meg nekem, mit dalolsz, s megmondom, 
ki vagy – hetedik alkalommal rendeznek kórus-
találkozót Székelyudvarhelyen, a Szent Mik-
lós-plébániatemplomban. Az esemény novem-
ber 15-én, szombaton 10 órakor szentmisével

kezdődik. Közreműködik a Szent Miklós Schola, 
Simó Zsuzsa vezényletével, majd bemutatkoz-
nak a meghívott kórusok. Fellép a Guttman Mi-
hály Pedagóguskórus Kolozsvárról (karvezető
Bedő Ágnes), a csíksomlyói kegytemplom kóru-
sa (karvezető Bíró János), Sepsiszentgyörgyről
a Pro Musica Kamarakórus (karvezető Sipos Zol-
tán) és a Laudate Kamarakórus (karvezető Lőfi
Gellért), a székelyudvarhelyi Psallite Vegyeskar 
(karvezető Simó Zsuzsa), a kézdivásárhelyi-
kantai Szentháromság-plébániatemplom kóru-
sa (karvezető Fórika Balázs), valamint a szer-
vező Musica Sacra Kamarakórus. Szólót énekel
Sófalvi Bernadette és Tóthi Csilla, vezényel Ró-
zsa Imre kántor-karnagy.

Nyugdíjasünnep Fenyéden

Ma este hét órától a helyi kultúrotthonban kö-
szöntik a település nyugdíjasait. A hagyományos 
őszi rendezvényen a helybéli gyermekek műsor-
ral kedveskednek harmadik generáció tagjainak,
majd a fehér asztal és jó zene mellett ünnepel-
nek.

Hangszertörténeti esemény-
re kerül sor vasárnap 13 órá-
tól a rugonfalvi műemlék temp-
lomban: a restaurálás után meg-
szólal az 1861-ben épült orgona, 
amely súlyos szerkezeti sérülé-
sek miatt az 1900-as évek elején 
elhallgatott. Az orgonaszentelő 
istentiszteleten igét hirdet Kán-
tor Csaba, a Székelyudvarhelyi 
Református Egyházmegye es-
perese, az Erdélyi Református 
Egyházkerület főjegyzője; kán-
tori szolgálatot végez Kiss Vil-
mos keresztúri református kán-
tor, fellép a Szé kely keresztúri 
Református Kórus, Lászlóffy Ár-
pád Ádám, a Palló Imre Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépis-
kola zenetanára pedig orgona-
műveket ad elő. A rugonfalvi re-
formátus műemlék templom or-

gonája Mátisfalvi Szőcs Sámu-
el keze munkáját dicséri, és ki-
emelkedik az általa épített töb-
bi hangszer közül. Ónsípjait a 
világháborúk során nem rekvi-
rálták el, így a mátisfalvi mes-
ter által épített orgona sípjainak 
rekonstruálásához alapot tud 
szolgálni – tudtuk meg Pap Zol-
tán udvarhelyi orgonaépítőtől. A 
hangszerről elmondják a falube-
liek, hogy a most élők közül még 
senki nem hallotta szólni. Az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma támogatásának, a buda-
pesti Hármashalom Alapítvány 
közbenjárásának és Pap Zoltán 
munkájának köszönhetően sor 
kerülhetett az orgona teljes körű 
renoválására – tájékoztatott Ba-
rabás Csaba rugonfalvi reformá-
tus lelkipásztor.  MOLNÁR MELINDA

A ma élők nem hallhatták még
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