
mi lesz Velem?
cukorBeteg lettem!

hogyan Birkózzak meg 
a Betegség miatti érzéseimmel?
DR. PUREBL GYÖRGY, DR. HALMOS TAMÁSNÉ, KÓNYA SZILÁRDNÉ

az oktatóanyag a magyar diaBetes társaság Vezetôsége megBÍzásáBól, 
a sanoFi támogatásáVal készült

készÍtette a magyar diaBetes társaság edukációs munkacsoportja
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Változó érzések a diagnózis 
megismerése után

amikor a diagnózist megtudják, 
az emberek többsége nagyon vál
tozó érzésekkel reagál. ezek ter
mészetesek és a „velem ez nem 
történhet meg” érzéstôl a teljes 
kétségbeesésig vagy a tehetetlen
ség érzéséig váltakozhatnak. 

mit tehet?

Bátran olvasson (linkek, honlapok) 
minél több információt a betegsé
gérôl! Fontos azonban azt tudnia, 
hogy az interneten található infor
mációk nem mindig az orvostudo
mány álláspontját tükrözik, ezért 
minden újonnan szerzett ismeretet 
beszéljen meg az oktató nôvérrel, 
dietetikussal vagy orvosával! 
a lényeges ismeretek mellett a 
betegség kezdetén számos apró, 
de a hétköznapokban fontos gya
korlati kérdés merülhet fel (pl. 
gyógyszerhasználat, diéta munka
helyen). ezeket a kérdéseket is a 
kezelôknek (edukátor, dietetikus, 

orvos) érdemes feltennie. Bátran 
kérdezzen, mert a hétköznapok
ban ezeken a részletkérdéseken áll 
vagy bukik sokszor a kezelés sike
ressége. 

Félelmek, szorongások a 
Betegséggel kapcsolatBan

Bizonyos félelmek a késôbbiekben 
is megmaradhatnak, még akkor is, 
ha sokszor saját magunk számára 
is indokolatlannak tûnnek. ilyen 
félelmek lehetnek pl. hipoglikémi
ától (alacsony vércukorszint) való 
vagy az inzulin beadással kapcso
latos félelmek. ezek az aggodal
mak gátolhatják a vércukorszint 
megfelelô beállítását, növelhetik a 
szövôdmények kialakulásának ve
szélyét és zavarják, elronthatják a 
mindennapokat.

Fontos! 

Fontos, hogy folyamatosan meg
beszélje félelmeit az edukátorral 
vagy az orvossal, bármennyire za
varban érzi magát ezekkel kapcso
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latban! amennyiben szorongásait, 
félelmeit ez sem szünteti meg, an
nak ellenére, hogy sokszor Ön is 
indokolatlannak tartja ôket, kérjen 
tanácsot szorongások kezelésé
ben is jártas szakembertôl! ennek 
elérhetôségét szakorvosától tud
hatja meg.

érdeklôdés elVesztése, 
tartós rossz hangulat 

a hétköznapokban elôforduló 
han gulatingadozások (pl. rossz 
hír, negatív esemény hatására) is 
befolyásolhatják a vércukorszint
jét. ezért ezeken a napokon fon
tos, hogy jobban odafigyeljen Ön
magára, mert ezek az események 
elterelhetik a figyelmet a beteg
séggel kapcsolatos tennivalókról. 
elôfordulhat az is, hogy hangulata 
tartósan (több mint két hétig) el
romlik, érdeklôdése a külvilággal 
kapcsolatban lecsökken, kevésbé 
képes apró örömöket átélni. mi
vel a tartós rosszkedv megnöveli 
a depresszió kockázatát, minden
képpen vegye fel a kapcsolatot or

vosával! ne felejtse el, hogy a tar
tós hangulatzavar kezelhetô!

gyerekek, szülôk 
és a Betegség terhei

a cukorbetegség az egész család 
számára plusz feladatokat jelent, 
amelyet együtt kell megélni. ért
hetô, hogy a betegség fokozott 
aggódást vált ki, ezért sok szülô 
nehezen találja meg azt a határt, 
mettôl meddig vállalhat a gyereke 
önálló felelôsséget. az életkornak 
megfelelô önálló felelôsségválla
lás cukorbeteg gyerekeknél is fon
tos, különösen a betegséggel kap
csolatos kérdésekben. szülôként 
tehát nagyon oda kell figyelnünk 
arra, nehogy túlságosan korlátoz
zuk gyerekünket. 

mire Figyeljen szülôként?

Figyeljen arra, hogy tudjon a gyer
meke önállóan vércukrot mérni, 
önállóan inzulint adni, valamint is
merje az alapvetô napi szénhidrát
igényét! alapvetô, hogy a szülô 
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és a gyerek is ismerje a magas és 
alacsony vércukorszint tüneteit és 
azok ellátását. egyes kamaszoknál 
elôfordulhatnak bizonyos, a korra 
jellemzô problémák. ebben a kor
ban gyakoribb lehet a valós vér
cukorértékek eltitkolása, esetleg 
a testsúly inzulinkezeléssel való 
manipulálása. ezek veszélyesek 
lehetnek, ezért ha ilyesmit tapasz
tal, mindenképpen kérjen tanácsot 
az edukátortól vagy orvosától! Fi
gyelemfelkeltô jel lehet az evési 
szokások megváltozása (a kamasz 

válogatósabbá válik, kerüli a csa
láddal való közös étkezéseket, ti
tokban eszik).
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Bízzon a kezelést végzô szakem
berekben, de ne felejtse, a sike
res kezelés az ön, családja, kör
nyezete és a szakemberek közös 
együttmûködésével lehetséges. 
keressen sorstársakat, vegye fel 
a kapcsolatot a betegszerveze
tekkel, olvasson, tanuljon minél 
többet cukorbetegségérôl!


