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A c u k o r b e t e g s é g ,  m á -
sik nevén diabétesz,  
amelynek ma van a világ-

napja, az egyik legrégebbtől is-
mert, valamikor ritkaszámba 
menő betegségből napjaink egyik 
legelterjedtebb népbetegségévé, 
„járványává” vált. A világnap idő-
pontjának megválasztása egy, a 
cukorbetegség megismerésének 
és kezelésének is mérföldkőnek 
számító felfedezés tiszteleté-
re történt: 1891. november 14-én 
született Frederick Banting, aki 
Charles Besttel közösen fedezte 
fel az inzulint, 1922-ben.

A kialakulás okai 

A vi lágszerte  százmil-
liók életét megnyomorító kór 
kialakulásának legfőbb oka a fi-
nomított szénhidrátalapú „nyu-
gati” táplálkozás elterjedése. 

Azaz, a kevés mozgás és a túl-
zott energiabevitel elhízással 
jár, ez pedig az anyagcsere-fo-
lyamatok felborulásához vezet. 
Evés után így magas vércukor-
szint alakul ki, amit a hasnyál-
mirigy hatalmas mennyiségű 
inzulin kibocsátásával próbál 
enyhíteni. Viszont ha a sejteknek 
folyamatosan túl sok cukrot kell 
felvenniük, ellenállóvá válnak az 
inzulinnal szemben, amely ket-
tes típusú, más nevén időskori 
cukorbetegséghez vezet. Ez a be-
tegségben szenvedők nagy több-
ségére, majdhogynem kilencven 
százalékukra jellemző. Az egyes 
típusú diabétesz kialakulásának 
hátterében autoimmun folyama-

tok állnak, tehát az inzulin hor-
mon abszolút hiányára vezethető 
vissza – mutatott rá érdeklődé-
sünkre Fülöp Éva csíkszeredai 
diabetológus főorvos. 

Egyre több a cukorbeteg 

A Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár adatai szerint 
évenként mintegy négyszáz fővel 
növekszik a cukorbetegek száma 
a megyében. Ahogy szemléltető 
táblázatunkban is láthatják, míg 
2014-ben 10 526 1-es és 2-es tí-
pusú cukorbeteget tartottak szá-
mon Hargita megyében, addig 
2017 első kilenc hónapjának az 
összesítése szerint már 11 495-öt. 

Duda Tihamér, az egészségbizto-
sítási pénztár vezérigazgatója 
elmondta, az a személy, akinél 
cukorbetegséget diagnosztizál-
nak, bekerül az országos egész-
ségügyi programba, amely révén 
alanyi jogon egészségbiztosí-
tott személlyé válik. Hargita me-
gyében egyébként megfelelő a 
lefedettség a diabetológus szak-
orvosok számát tekintve: hét 
szakorvos dolgozik, közülük 
három Csíkszeredában, kettő 
Székelyudvarhelyen, egy-egy 
Gyergyószentmiklóson, vala-
mint Maroshévízen. 

Változások jövőtől 

Tompos Zoltán, a Hargi-
ta Megyei Egészségbiztosítá-
si Pénztár főorvosa kifejtette, 
az egészségtelen életmód és ét-
rend egyre nagyobb térhódítása 
mellett a megnövekedett diabé-
tesz beteglétszám azzal is ma-

gyarázható, hogy manapság már 
sok esetben korábban, a szö-
vődmények megjelenése előtt 
diagnosztizálják a 2-es típusú 
cukorbetegséget az orvosok bi-
zonyos rutinvizsgálatok után. 
„A jövőtől életbe lépő egészség-
ügyi keretszerződés szerint már 
nemcsak a diabetológusok, ha-
nem gyakorlatilag a háziorvosok 
is elküldhetik évente kétszer a 
cukorbetegségben szenvedő pá-
cienseiket glikált hemoglobin 
(HbA1c) tesztre. Ez a vércukor-
szint átlagértékét jelzi az elmúlt 
három hónapos periódusra vo-
natkozóan, és fontosabb muta-
tója a cukorbeteg állapotának, 
mint a pillanatnyi vércukor” – 
mindezt fontosnak tartotta meg-
jegyezni a főorvos. 

Rosszabbodó arány 

Bíró Dénes csíkszeredai há-
ziorvos szerint is egyre több 
a diabéteszes beteg, amely az 
egészségtelen étrend és kevés 
mozgás következménye. A szak-
ember úgy látja, manapság már a 
középkorú személyeknél is egy-
re gyakoribb a kór megjelenése. 
„Kis odafigyeléssel megelőzhető 
volna, viszont sokak életvitele el-
lentmond ennek” – fogalmazott, 
hozzátéve, hogy a jövőben csak 
nőni fog a cukorbetegek száma. 
Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) korábbi jelentése szerint 
1980 és 2014 között 108 millió-
ról 422 millióra nőtt a diabétesz-
szel élők száma a világban. A 
szervezet összevonva vizsgálta 
az 1-es és 2-es típusú cukorbe-
tegség előfordulásának gyako-
riságát, de az eredményekből 
kitűnik, hogy a növekedésért 
döntően a nem megfelelő élet-
móddal összefüggő 2-es típu-
sú cukorbetegség a felelős – írja 
a webbeteg.hu internetes honlap  
idevonatkozó cikkében. 

MOLNÁR RAJMOND

Az egészségtelen étrend és a mozgásszegény életmód következménye

Vesztésre állunk a betegséggel szemben
Az egyre inkább elter-

jedő egészségtelen 

életmód és étrend miatt 

világszerte növekszik 

a cukorbetegek szá-

ma, a trend alól pedig 

Székelyföld lakossága 

sem képez kivételt: 

Hargita megyében pél-

dául közel ezerrel több 

cukorbeteget tartanak 

számon idén, mint négy 

éve. Szakemberek sze-

rint ez az arány növe-

kedni fog a jövőben.

Cukorbetegek számának alakulása a megyében
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FORRÁS: HARGITA MEGYE EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁRA

Rendőr ismerőseitől tudott meg 
többet a szakmáról a farkaslaki 
Fancsali Norbert, aki idén el-
kezdte egy évig tartó tanulmá-
nyait a câmpinai Vasile Lascăr 
Rendőraltiszt-képzőn. Szemé-
lyes tapasztalatairól, a hatósági 
munkához való viszonyulásáról 
és jövőbeni terveiről beszélget-
tünk a tizenkilenc éves fiatal-
lal, aki kezdeti félelmei ellenére 

sok segítőkész tanárral és diák-
társsal ismerkedett meg a tanin-
tézményben. Lehetősége szerint 
Udvarhelyszéken állna munká-
ba. Az érettségi után döntötte 
el Fancsali Norbert, hogy rend-
őr szeretne lenni. A szakma ki-
választásához az is hozzájárult, 
hogy a hatóság kötelékében dol-
gozó ismerősei meséltek mun-
kájukról, neki pedig megtetszett 
az, hogy rendőrként embere-
ken segíthet, és hozzájárulhat a 
közrend fenntartásához. „Min-
dennapos kihívásként tekintek a 
rendőri munkára, amely sosem 
monoton, és amely során az em-
berekkel kell együtt dolgozni a 
közrend fenntartása érdekében” 
– fogalmazott.

Fancsali elmondta, csak má-
sodik próbálkozásra jutott be a 
rendőrképzőbe, ahol a kisebbsé-
gek számára fenntartott helyek 
egyikére pályázott. A felvéte-
lihez komoly orvosi vizsgála-
tokon, pszichológiai teszten, 
erőnléti próbákon, illetve nyelv-
tani kérdésekből összeállított 
román és angol írásbeli vizsgán 
kellett átesnie. Rendszerint két 

évig tart a képzés, amelyre Fan-
csali is jelentkezett, de idén fele 
annyi idő van elsajátítani ugyan-
azt a tananyagot. A tanulási idő-
szak leszűkítésére azért volt 
szükség, mert sok rendőr ment 
nyugdíjba az elmúlt időszak-
ban, így jelenleg kevés a hatósá-
gi alkalmazott. A képzések során 
egyebek mellett jogot, testneve-
lést és rendőri magatartást tanul-
nak a diákok, illetve a nyomozati 
lépéseket is el kell sajátítaniuk. 
Ezenkívül rendre, pontosságra és 
fegyelemre is nevelik a hallgató-
kat, akik csak bizonyos idősza-
kokban, engedéllyel hagyhatják 
el a bentlakást. Elmondta, a kép-
zés megkezdése előtt attól félt leg-
jobban, hogy kicsúfolják, esetleg 
negatívan kezelik hiányos román-
nyelv-tudása miatt, de ennek épp 
ellenkezője történt. A tanárok és 
diáktársai is megértők, sőt segíte-
nek, ha bármi kérdése van. A kép-
zés elvégzése után mindenképp 
Hargita megyében vállalna szolgá-
latot Fancsali, ez alól csak szülőfa-
luja képez kivételt, mivel nem tartja 
etikusnak, hogy ott dolgozzon, ahol 
rokonai és barátai is élnek. 

Viszolygunk a rendőröktől?

Hargita megyében sokan 
azért tartanak a rendőröktől, 
mert hiányos a románnyelv-tu-
dásuk, ezért hamar zavarba 
jönnek, ha kérdőre vonják őket, 
adott esetben pedig nem is értik, 
mit vétettek – véli Fancsali. Ez 
persze könnyen áthidalható az-
zal, hogy helyi emberek tanul-
ják meg a rendőri szakmát, és 
térségünkben vállalnak szolgá-
latot. Ezenkívül vannak olyanok 
is, akik úgy érzik, esetenként 
csak „kötekszik” a rendőr, pedig 
a törvény betartatásával magu-
kat a lakosokat akarják védeni.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Miért lesz rendőr egy 19 éves fiatal?

Képzés indul

Újabb munkatársakat keres-
nek az rendőrségnél, ezért 
képzést hirdetnek, amelyre 
december 5-éig lehet jelent-
kezni. Bővebb információk: 
www.politiaromana.ro.Júliusban diplomázik Fancsali
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Cserbenhagyásos 
gázolás Felcsíkon
A 125-ös jelzésű megyei 
úton Csíkdánfalva felől 
Csíkszentdomokos irá-
nyába közlekedő 25 éves 
csíkkarcfalvi B. E. vasárnap 
hajnalban Csíkszenttamáson 
egy kanyarban áttért a me-
netirányával ellentétes sávba, 
elgázolva a 21 éves karcfalvi 
K. R.-t, illetve a 19 éves O. A.-t 
és a 15 éves B. B.-t (mind-
ketten csíkszenttamásiak). A 
súlyos sérüléseket szenve-
dett fiatalok szabályosan, az 
út baloldalán haladtak Domo-
kos irányába – tájékoztatott 
Gheorghe Filip, a Hargita Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője. A gázoló jármű-
vezető is megsérült, mégis 
elhagyta a baleset helyszínét. 
A rendőrök rövid időn belül 
azonosították, később vissza 
is tért a gázolás színhelyé-
re. A baleset után másfél 
órával végzett alkoholszon-
dás vizsgálat 1,02 mg/liter 
légalkohol-koncentrációt 
jelzett az általa kilélegzett 
levegőben. (PINTI ATTILA)




