Magyarországon 12 év alatt megduplázódott a cukorbetegséggel orvoshoz fordulók aránya, és ez a tendencia folytatódik. Ezért is fontos, hogy akinek egy
szûrésen magas a vércukorszintje, az minél több ismeretet kapjon a diabéteszrôl, és arról, hogy milyen vizsgálat, kezelés várhat rá. Ezért az Egy Csepp Figyelem Alapítvány kiadványt hozott létre, mely egy cukorbeteg útját mutatja be a
felfedezéstôl a kezelésig. A civil szervezet továbbra is számos ingyenes szûrést
végez országszerte, és tovább viszi sikeres programjait, többek között a „Belevalók” ingyenes diabétesz oktatóprogramját pedagógusoknak, és megrendezi
a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt is.

Hiánypótló kiadvány a diabéteszes betegútról
az Egy Csepp Figyelem Alapítványtól
Becslések szerint a cukorbetegség rövidesen már minden ötödik embert érinthet Magyarországon, és a világon minden harmadik cukorbetegséggel élônél
kialakul szemészeti szövôdmény, így a
cukorbetegség a leggyakrabban vaksághoz vezetô betegség. Ezért a rendszeres
szûrés mellett fontos, hogy az emberek
tudjanak arról, hogy a 2-es típusú cukorbetegséget meg lehet elôzni.

Amikor kiderül, hogy valakinek magas a vércukra, számtalan kérdése
lenne: hova forduljon, milyen kezelés
vár rá, hogyan élhet ezután? Szakemberek szerint az esetek jelentôs részében az érintettek nem tudják, hogy mi
vár rájuk. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, amely Magyarország egyik
legjelentôsebb, a cukorbetegség terjedése ellen küzdô, nonprofit szervezete, ezért létrehozott egy ingyenes kiadványt. A „DIA útja” egy kétgyerekes
anyáról szól, akinek egy rendezvényen magas volt a vércukra. Az ábra
segítségével követhetô, hogyan jut el
DIA a szakszerû ellátásig, és milyen
válaszutak elé kerül. A kiadvány arra
hívja fel a figyelmet, hogy mindenki ellenôriztesse idônként a vércukorszintjét, és ha az érték eltér a normálistól,
forduljon háziorvosához, aki továbbirányítja, ha kell, akár diabetológiára,
szakorvoshoz. Az idôben felfedezett
cukorbetegség jól kezelhetô, és a szövôdmények elkerülhetôek. Az Egy

Csepp Figyelem Alapítvány idén is járja az országot ingyenes szûréseivel,
ott lesznek ismert futóversenyeken és
családi napokon. Ezek is jó alkalmak
arra, hogy bárki ellenôriztesse vércukorértékét, koleszterinszintjét és vérnyomását.

ban választja ki a gyôztest. A hobbicukrászoknak elindult a Magyarország Cukormentes Tortája háziverseny! A kiírás
megtekinthetô az alapítvány honlapján,
a recepteket a zsûri szeptember 18-ig
várja. A gyôztes egy értékes Kenwood
professzionális robotgépet kap.
Az Egy Csepp Figyelem
Alapítvány 4 éve indította el
„Belevalók” néven ingyenes
képzését pedagógusok… Az idôben felfedezett
nak, hogy felkészítse ôket a
cukorbetegség jól kezelhetô,
cukorbeteg gyerekek körüli
és a szövôdmények
mindennapi feladatokra.
Ma Magyarországon elôforelkerülhetôek…
dul, hogy nem veszik fel a
diabéteszes kicsiket óvodába, illetve iskolai ellátásuk

Az alapítvány egyik legnépszerûbb
programján, a Magyarország Cukormentes Tortája versenyen idén különleges ízkombinációk és a piros gyümölcsök voltak a legnépszerûbbek. A cukrászok szokatlan alapanyagokat is bevetettek: akadt a többi között szarvasgombás, céklás és paradicsomos finomság is. A döntôben a zsûri június-

körül is sok a kérdôjel. A „Belevalók” indulása óta 2400 pedagógus szerzett ismereteket a cukorbeteg gyerekek gondozásáról. Az oktatás évek óta része az
ELTE hivatalos képzési programjának is.
Küldetésünkhöz támogatást szívesen
fogadunk. Számlaszámunk és programjaink elérhetôek honlapunkon: www.
egycseppfigyelem.hu (x)
ÉLELMEZÉS 2017. június

17

