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A cukorbetegek  és  szüleik  egy-
más  segítését  és  tapasztalataik 
cseréjét  célzó  összefogás  ötle-
te  a  12  éves  Varga Dórától  és 
édesanyjától,  Varga Lászlóné 
Barbarától származik. Õk koráb-
ban Vácra jártak egy olyan szer-
vezetbe,  ahol  a  hasonló  gon-
dokkal  küszködő  sorstársakkal 
találkozhattak,  és  egy  idő  után 
úgy  gondolták,  Érden  is  meg-

érett a helyzet arra, hogy az  itt 
élő  cukorbeteg  gyermekek  és 
szüleik  időről  időre  találkozza-
nak, segítsék és támogassák egy-
mást. A lapunkban is meghirde-
tett  első  klubtalálkozónak  az 
Egységes  Pedagógiai  Szolgálat 
és  Nevelési  Tanácsadó  adott 
otthont.  Nagy Éva,  az  intéz-
mény igazgatója házigazdaként 
köszöntötte  a  résztvevőket,  és 

elmondta, szívesen adnak helyet 
a  klub  mûködésének,  annál  is 
inkább, mert  egy  régóta hiány-
zó szerveződésről van szó. 
A rendezvényen részt vett dr. 

Veres Judit  gyermekgyógyász, 
önkormányzati képviselő is, aki 
hangsúlyozta, maga is üdvözöl-
te  a  klub  alakításának  ötletét, 
hiszen  évről  évre  növekszik  a 
cukorbetegek száma. Nem ritka, 
hogy  már  csecsemőkorban  és 
egészen  fiatal  gyermekeknél  is 
diagnosztizálják  a  betegséget, 
ami bizony az egész család éle-
tét  képes  gyökerestől  megvál-
toztatni. A betegség egyértelmû 
okát viszont még nem  ismerik. 
Szerepet játszhatnak a genetikai 
örökletességek, de előfordulhat, 
hogy  vírusok,  szennyeződé-
sek  következtében  a  szervezet 
ellenálló  képessége  csökken 
és  felborítja  az  inzulinterme-
lést, ezért ezt feltétlenül kezelni 
kell. A vércukorszint  csökkené-
sét  jelezheti  a  túlzott  étel-  és 
italfogyasztás,  gyakori  vizelés, 
gyermekeknél  éjjeli  bepisilés, 
de súlyosabb esetekben hányás 
is  felléphet.  Ha  ezek  a  tünetek 
jelentkeznek,  azonnal  orvos-
hoz kell fordulni a gyermekkel. 
Fontos  viszont,  hogy  ezzel  a 
betegséggel  mindenképpen  tel-
jes életet tudnak élni. 
A gyermekeknek  és  szüle-

iknek  azonban  nem  könnyû 
feldolgozni,  és  alkalmazkodni 
hozzá, amikor kiderül, cukorbe-
tegség áll a  tünetek hátterében. 

Magányosnak,  kirekesztettnek, 
olykor tehetetlennek érzi magát 
mind a gyermek, mind a szülő. 
Ezért  van  szükség  egy  olyan 
közösségre,  olyan  klubra,  ahol 
az érintettek megoszthatják egy-
mással tapasztalataikat, bátorít-
hatják a „kezdőket”, hogy lássák 
és tudják, nincsenek egyedül, és 
legyen  előttük  mások  példája, 
akik  cukorbetegségük  ellenére 
is teljes életet tudnak élni.

Sauerné Foki Melinda védőnő 
12  éves  gyermekének  is  ezzel 
a  betegséggel  kell  együtt  élnie. 
Mint  elmondta,  megrázó  volt 
számukra,  amikor  diagnosz-
tizálták,  és  hosszú  időbe  telt, 
míg  sikerült  feldolgozniuk. 
Leginkább  attól  féltették,  hogy 
szülői  felügyelet nélkül baj  tör-
ténik  vele.  A legjobb  azonban 
beavatni mindenkit,  aki  a gyer-
mek  körül  van;  az  óvodában 
és  az  iskolában  is  kell  tudniuk 
róla,  de nem  jó,  ha  emiatt  bár-
miből  kizárják  a  csemetéjüket. 
El  kell  engedniük  korosztálya 
közösségébe,  akár  hosszabb 
időre,  például  táborba  is,  előre 
egyeztetve  az  étkezését.  Volt 
olyan  tábor,  ahol  előre  meg-
adták  az  étrendet,  és  otthon 
kiszámították  az  adagok  szén-
hidrát-mennyiségét.  A lényeg, 
hogy  a  cukorbeteg  gyermeke-
ket  nem  szabad  túlzottan  fél-
teni  és  mindenből  kirekeszte-
ni, mivel  ügyes  szervezéssel  el 
lehet engedni a kezüket, szoros 
szülői  felügyelet nélkül  is meg-

Tapasztalatcsere, ötletek, jó közösség

Összefogtak a cukorbeteg 
gyerekek és szüleik
Ha egy-egy kétségbeesett anyukát bátorítani tud, és 
elmondhatja neki, ne féljen, már elérte a célját az az 
összefogás, amit az érdi cukorbeteg gyermekek és 
szüleik kezdeményeztek – mondta egy érintett édes-
anya, aki számos érdi családdal együtt augusztus 27-
én részt vett az ÉrDiab Cukorbeteg Gyermekek Klubja 
elsõ összejövetelén.

oldható,  hogy  részt  vegyenek 
mindabban,  ami  korosztályuk 
számára természetes. 
A szervezők elmondták,  az  a 

céljuk,  hogy  egyesületet  hoz-
zanak  létre,  ami  mindenkép-
pen megalapozná és  segítené a 
tapasztalatcserére épülő, közös-
ségi munkát.
Egy érintett  édesanya  fontos-

nak  tartotta  elmondani,  hogy 
ha ő, mint e téren már többéves 
tapasztalattal  rendelkező  szülő 
akár  egy  anyukát  is  képes  lesz 
bátorítani,  vigasztalni,  hogy  ne 
féljen  elengedni  cukorbeteg, 
kamaszodó  csemetéje  kezét, 
hagyja  őt  szárnyalni,  és  bíz-
zon meg  benne, mert  a  túlzott 
aggodalmaskodás  nem  tesz  jót 
a  gyermek  lelki  fejlődésének 
– már elérte a célját.
Az  első  ÉrDiab  klubnapon 

– amíg az apróságok a játszósa-
rokban töltötték az idejüket – a 
szülők és a nagyobb gyermekek 
meghallgatták  a  cukorbetegek 
által is fogyasztható termékeket, 
valamint  vércukorszintmérő 
készülékeket  forgalmazó  cégek 
ajánlatait  –  hasznos  informá-
ciókat  cseréltek,  tanácsokat, 
ötleteket  osztottak  meg  egy-
mással.  Mind  a  kisgyermekes, 
mind  pedig  a  kamaszok  szüle-

inek  bőven  akadtak  kérdéseik 
egymáshoz.  Étel-  és  sütemény-
receptek  cseréjére  is  sort  kerít-
hettek,  és  valamennyien  ízle-
tes, diabetikus ebédet, valamint 
répacukormentes  süteményt  is 
fogyaszthattak. 
A résztvevők  értékesnek  ítél-

ték  a  találkozót,  de  a  folytatás 
mindenképpen  az  érintett  csa-
ládokon  múlik.  Az  érdeklődők 
írhatnak  a  erdiabklub@gmal.
com elektronikus címre. 
  Bálint Edit

Nagy Éva, az intézmény vezetõje, dr. Veres Judit gyermekorvos, Varga 
Lászlóné Barbara és Sauerné Foki Melinda védõnõ köszöntötték a klub 
résztvevõit, és ismertették a szervezõdés céljait és terveit
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Az érintett családok egyike – a háttérben (zöld ruhában) Varga Dorka, a 
kezdeményezõk egyike

Már egyre nagyobb a cukorbetegek 
számára is fogyasztható ételek  
választéka, az édességeket is bele
értve

helyi társadalom

Felhívás
Tisztelt Állampolgárok!

A rendkívül gyors felmelegedés és csapadékmentes időjárásra való tekintettel a vidék-
fejlesztési miniszter 2011. augusztus 22-től kezdődően, az ország teljes területén általá-
nos tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
•  az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
•  az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint a parlag és gazégetést 

is), 
•  az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra (különös tekintettel az égő 

dohánynemű járműből történő kidobására). 
A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a médián keresztül érte-
sülhetnek.
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. 
A nemkívánatos tűzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védelme érdekében 
kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírásokat tartsák be.

Rózsa Gábor tű. őrnagy sk.
mb. tűzoltóparancsnok


