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Minden tizedik embert érint
A cukorbetegség világnapján a megelőzés fontosságáról

• A 21. század 
egyik legnagyobb 
népegészségügyi 
problémája a cukor-
betegség. Így van ez 
világszinten, de nem 
vagyunk kivételek ez 
alól mi, székelyföldi-
ek sem: tíz emberből 
egy biztosan érintett 
a diabéteszben, pe-
dig a szakemberek 
szerint kis odafigye-
léssel meg lehetne 
előzni a betegség 
kialakulását. Erre 
szeretnék felhívni a 
figyelmet a cukorbe-
tegség világnapján is, 
ami éppen ma van.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

November 14-e a cukorbe-
tegség világnapja, ezen a 
napon született ugyanis 

Frederick Banting, aki 1921-ben 
felfedezte az inzulint. A 21. század 
egyik legnagyobb népegészségügyi 
problémája a diabétesz – mondják 
a szakemberek, rámutatva, hogy 
a betegségben szenvedők száma 
négyszeresére nőtt egy 34 éves 
időszakban, 2014-ben elérte a 422 
milliót, és a világ népességének 
csaknem 9 százaléka szenved di-
abéteszben az Egészségügyi Világ-

szervezet (WHO) szerint. Évente 
körülbelül 1,5 millió ember hal meg 
cukorbetegségben, további 2,2 mil-
lió haláleset pedig a betegség szö-
vődményeinek eredményeként kö-
vetkezik be. A WHO adatai szerint 
ugyanakkor a világon minden má-
sodik cukorbetegség rejtve marad.

Tíz emberből 
egy biztosan cukorbeteg

„Mi sem vagyunk kivételek” – 
mondta a Székelyhon megkeresésé-
re Lőrinczi Csaba székelyudvarhelyi 
diabetológus, belgyógyász főorvos, 
aki szerint nálunk is rohamosan nő 
a diagnosztizált betegek száma: évi 
180–200 új beteg kerül nyilvántar-
tásba csak a székelyudvarhelyi cu-

korbeteg-rendelőben. Romániában 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár adatai szerint mintegy 1,5 
millió ember szenved cukorbeteg-
ségben. „Tíz emberből egy biztosan 
cukorbeteg, aminek sok oka van. 
Elsősorban ez egy civilizációs be-
tegség, vagyis az életmódunk az, 
ami hajlamosít rá: a túltáplálkozás, 
a túlsúly és az egyre elterjedtebb 
városi életmóddal járó kevesebb 
mozgás” – fejti ki a diabetológus. 
Hozzáteszi, az, hogy minden má-
sodik cukorbetegség rejtve marad, 
világszinten igaz lehet, de nálunk 
biztosan nem ilyen rossz a helyzet. 
A diabétesz annyira a közbeszéd 
témája lett, hogy szerencsére sokan 
hasonló tünetek esetén is elmen-
nek, megnézetik a cukorszintjüket. 

A hozzáférhetőséggel sincs ma már 
gond, a legtöbb háziorvos is tud 
gyors cukortesztet végezni.

Ha jelentkeznek a tünetek, 
már késő

A betegség tünetei is sokak által 
ismertek: sok vizet iszik, állandó-
an szomjas, sokat jár a vécére, fá-
radékony és fogy a testtömegéből 
a beteg. De Lőrinczi Csaba főorvos 
szerint nem akkor kell orvoshoz 
fordulni, amikor már felfedezzük 
magunkon, gyermekünkön a tü-
neteket, akkor ugyanis már késő, 
valószínűleg 200-as vagy a fölötti 
cukorszintje van a tünetekkel már 
rendelkező betegnek. „Arra kellene 
fi gyelni, hogy a cukorbetegségre 

való hajlam öröklődik, tehát akinek 
cukorbeteg hozzátartozói, felmenői 
vannak, az időnként ellenőriztes-
se a cukorszintjét, illetve vérnyo-
másos, szívbeteg és érszűkületes 
betegségnél szintén keresni kell a 
diabéteszt. Emellett mindenkinek, 
akinek a testsúlya 10–15 százalék-
kal meghaladja az átlagot és mellé 
keveset is mozog, szintén javasolt 
ellenőriztetni, mert mindez hajla-
mosít rá” – magyarázta a főorvos. 

Egészséges étkezés, mozgás

Hozzátette, az volna az igazi, ha fel 
lehetne ismerni az anyagcsere-ren-
dellenességet akkor, amikor az még 
nincs olyan előrehaladott állapot-
ban, hogy tüneteket is okozzon. Ha 
azonban a diabéteszre hajlamosak 
vigyáznak a testsúlyukra, egész-
ségesen étkeznek és rendszeresen 
mozognak, akár felére is csökkent-
hetik a betegség megjelenésének 
esélyét – hangsúlyozza a diabe-
tológus, aki szerint éppen ezért a 
megelőzésre kellene nagyon nagy 
hangsúlyt fektetni. „Elébe kell 
menni, meg kell előzni, akkor va-
gyunk igazán hatékonyak” – össze-
gez a szakember.

Ingyenes vércukor-
szint-mérés

A megelőzés fontosságára hívják 
fel a figyelmet a Maros megyei 
sürgősségi kórházban is, ahol a di-
abétesz világnapja alkalmából két 
napig ingyenes vércukorszint-mé-
rést végeznek. Csütörtökön és 
pénteken reggel 8-tól déli 12 óráig 
várják az érdeklődőket a kórház 
4089-es szobájában kialakított 
laboratóriumba.

Negyvenhárom romániai város 
költségvetéséből nem tudják biz-

tosítani év végéig a bérek kifi zetését, a 
működéssel járó költségeket, Ludovic 
Orban kormányfő a városok polgár-
mestereit tömörítő egyesület képvi-
selőivel folytatott megbeszélése után 
azt mondta, ezeknek a településeknek 
pénzt utalnak át a költségvetés-kiiga-
zításkor. Az egyesület elnöke szerint a 
korábbi kormány a községeknek biz-
tosította a szükséges működési költsé-
geket, a kisvárosoknak viszont nem. 
Ilyen helyzetben van a Hargita megyei 
Balánbánya is, ahol 878 000 lej hiány-
zik a költségvetésből. Gheorghe Ioji-
ban, a város polgármestere kérdésünk-
re azt mondta, ekkora összegre van 

szükségük ahhoz, hogy gondok nélkül 
befejezzék az évet. Mint megtudtuk, a 
pénzt a bérekre, illetve a tanintézetek 
gáz-, víz- és villanyszámláinak kifi ze-
tésére kell fordítaniuk. A városvezető 
szerint ebben a hónapban még a szol-
gáltatókkal szembeni adósságaik nem 
haladják meg a 90 napos türelmi időt, 

ha viszont nem érkezik meg időben 
a költségvetés-kiegészítés, akkor de-
cemberben ez megtörténik. Iojiban úgy 
tudja, hogy november 30-án fog dön-
teni a kormány a szükséges összegek 
kiutalásáról, erre vonatkozó kérésüket 
a balánbányaiak már eljuttatták Buka-
restbe. (Kovács Attila)

Pénz nélkül maradt több város

Balánbánya nehéz helyzetbe került, támogatásra van szüksége
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Női vállalkozók kerekasztal-beszélgetése
Áll a bál - Női vállalkozók a porondon című panelbeszélgetésre várja 
az érdeklődőket a Női Akadémia 2019. november 19-én 18 órakor a 
Bernády Házba (Marosvásárhely, Horea utca 6. szám). A Női Akadé-
mia meghívottai: Balázs Panna, Besenyei Sarolta, Kozma Mónika és 
Zillmann Zsuzsa. A beszélgetésen szó esik majd a női vállalkozások 
történelméről, statisztikai adatokról, de leginkább a meghívottak 
személyes és közösségi célkitűzéseiről, tapasztalatairól.

Ingyenes egészségügyi állapotfelmérés
A Székelyudvarhelyi Rotary Club, a Vitality Klinikával partnerségben 
idén is megrendezi az egészségnapot: november 16-án, szombaton 
10 órától a klinika székhelyén (Székelyudvarhelyen a Budvár utca 
41. szám alatt) díjmentes egészségügyi állapotfelmérést végeznek. 
Sebészeti, plasztikai sebészeti, belgyógyászati, nőgyógyászati, 
urológiai, bőrgyógyászati, valamint munkaorvostani vizsgálatokra 
lehet jelentkezni, emellett a rész vevők megismerkedhetnek, illetve 
ingyenesen kipróbálhatják a kiegészítő gyógyászat különböző ágait 
is, mint az aromaterápiát, gyógymasszázst, nyújtó gyakorlatokat, a 
lágy lézer kezelést és elektromágneses terápiát is. Az ingyenes álla-
potfelmérésre a 0786498093-as telefonszámon lehet jelentkezni.
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