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Megelőzni, felfedezni
Időben kiszűrnék a cukorbetegséget

SIMON VIRÁG

M últ héten kihirdette az 
államelnök a cukorbeteg-
ség időbeni kiszűrésére 

és felismerésére kidolgozott tör-
vényt, amit dr. László Attila Kolozs 
megyei RMDSZ-es szenátor és dr. 
Vass Levente Maros megyei parla-
menti képviselő dolgozott ki.

A lappangó cukorbetegség

Vass Levente a Székelyhonnak el-
mondta, hogy fontos  a cukorbeteg-
ség megelőzéséről szóló törvény, 
hiszen jelenleg a betegségben szen-
vedők mintegy  40 százalékát isme-
ri az egészségügyi rendszer, hatvan 
százalékukat nem diagnosztizál-

ják. Ez azt jelenti, hogy bár 
országosan 800 000 bete-
get tartanak nyilván, való-
jában 1,7 millióra tehető a 
cukorbetegek száma. Ezt az 
adatot súlyosbítja, hogy az 
ismert betegek 70 százalé-

ka esetében a szív-érrendszeri, 
neurológiai vagy látásproblémák 
diagnosztizálásakor derül ki, hogy 
cukorbetegség is van a háttérben. 
De a kutatások arról beszélnek, 
hogy a cukorbetegség 25 százalék-
kal növeli a daganatos betegségek 
kialakulásának lehetőségét is.  
„Most, amikor mindenki otthonról 
dolgozik, a tanárok és gyermekek 
is nagyon sok időt töltenek a számí-
tógép előtt, szinte teljesen hiányzik 

a testmozgás, oda kell fi gyelni a  
táplálkozásra és a mozgásra, mert 
az ülő  életmód hajlamosabbá teszi 
a gyermekeket is a  cukorbetegség-
re” – hívta fel a fi gyelmet Vass Le-
vente.

A törvény azt a célt szolgálja, 
hogy megfelelő motivációs eszkö-
zökkel tudják megelőzni, mihama-
rabb kiszűrni és pontosan kezelni 
a cukorbetegséget. „Ez az első 
olyan törvény, amely a megelőzés 
és kezelés számára világos szabá-
lyokat szögez le, mellérendelve a 
fi nanszírozási formákat. Például a 
megelőzésre jóváhagyott összeg 15 
százalékát a diabétesz szűrésére 
és kezelésére kell fordítani. Eddig 
nem volt leosztva ez így tételesen. 
A szakmai szervezetek 25 százalé-
kot kértek, de mivel vannak más 
betegségek is, ezt 15 százalékra 
mérsékeltük. A törvény alapján 
az oktatási, az egészségügyi és a 
sportminisztériumnak a polgár-
mesteri hivatalokkal közösen hat 
hónapon belül ki kell dolgoznia 
az országos stratégiát, amely le-
szögezi, hogy kinek milyen fontos 
szerepe van a betegség megelőzé-
sében, felfedezésében” – részle-
tezte a képviselő.

Milyen újdonságok vannak?

Mint Vass Levente elmondta, a tör-
vény lehetőséget biztosít a megelőző 
tevékenységet végző civil szerveze-
teknek költségvetési források igény-
lésére. De azon cégek, amelyek a 
diabétesz megelőzésére, kezelésére 

fordítanak pénzt, leírhatják majd 
költségként ezt az összeget. A pol-
gármesteri hivataloknak is lehető-
ségük lesz hozzájárulni a diabétesz 
megelőzéséhez a tömegsportok tá-
mogatásával, a kerékpárutak és fu-
tópályák kiépítésével, népszerűsíté-
sével. 2024-ben osztályozni fogják a 
polgármesteri hivatalokat aszerint, 
hogy mit tettek a diabétesz meg-
előzéséért, az egészséges életmód 
népszerűsítéséért. A törvény rendel-
kezik arról is, hogy ha egy iskolában 
ebédet rendelnek, készítenek, akkor 
az önkormányzatnak dietetikust 
kell alkalmaznia, aki összeállítja 
a menüt, hogy az megfelelő minő-
ségű és mennyiségű tápanyagokat 
tartalmazzon. Szintén ő tud majd a 
szülőknek és gyermekeknek taná-
csokat adni az elhízás elkerülése 
érdekében.

A háziorvosokat anyagilag 
motiválnák

Az egészségügyi szakpolitikus el-
mondta, a törvény megszabja, hogy 
az egészségbiztosítási pénztárnak 
anyagilag kell ösztönöznie a házior-
vosokat arra, hogy kellő időt töltse-
nek a betegekkel, alaposan kikérdez-
ve őket életvitelükről, panaszaikról, 
így hozzájárulva a diabétesz felfede-
zéséhez, az erre hajlamosító szokások 
kiküszöböléséhez. Egy-egy időben 
felfedezett cukorbeteg esetén jutal-
maznák őket. „Ha a háziorvos 5–10 
perccel többet tölt egy-egy betegével, 
elmagyarázza neki, mire fi gyeljen 
oda, hogy megelőzze a cukorbeteg-
séget, vagy ha az már kialakult, ho-
gyan lehet együtt élni vele, akkor a 
beteg jobban megérti a problémát és 
gyorsabban is gyógyul”  – mutatott rá 
Vass Levente. Szerinte ha az elkövet-
kező 4 évben a törvényben foglaltak 
25 százalékát megvalósítják, akkor 
elégedettek lehetünk, ismerve a ro-
mán egészségügyi rendszert.

A cukorbetegek 60 százalékát 
nem diagnosztizálják
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     FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA• Az önkormányzatoknak, de a háziorvosoknak és 

a dietetikusoknak is fontos szerepük lesz a cukor-
betegség kialakulásának megelőzésében, mindenki 
feladata tételesen szerepelni fog abban az országos 
stratégiában, amit a nemrég elfogadott törvény alap-
ján dolgoznak ki. A részletekről Vass Levente Maros 
megyei parlamenti képviselővel beszélgettünk, aki az 
egyik kezdeményezője a diabétesztörvénynek. 

H I R D E T É S

Konrád Judit, a kórház menedzse-
re tegnap sajtótájékoztatón arról 

beszélt, hogy a tamponzóna, mint 
neve is mutatja, egyfajta gát, amely 
megvédi a kórházat attól, hogy be-
kerüljön a koronavírus-fertőzés, így 
sürgősségi kórházként továbbra is 
biztonságban láthassák el a sürgőssé-
gi esetben vagy más megbetegedéssel 
hozzájuk fordulókat. „Itt most 16 kon-
téner van elhelyezve, húsz ággyal, 
továbbá kiszolgáló helyiségekkel. Ide 
azokat a pácienseket utaljuk be, akik 
különböző megbetegedésekkel vagy 
a koronavírus-fertőzés gyanújával is 
érkeznek a kórházba. Ellátjuk őket, 
megkapják a szükséges kezelést, és 
a teszteredmény függvényében men-

nek tovább a somlyói osztályokra 
vagy pedig a többi kórházi osztály-
ra” – ismertette a menedzser. Borboly 
Csaba, a kórházat fenntartó Hargita 
Megye Tanácsának elnöke 
ismertette, a mobilkórházat 
alkotó konténerek beszer-
zésére a bérlés bizonyult a 
legjobb megoldásnak, és 
közölte, a konténerek havi 
bére 2900 euró, ehhez 11 960 
eurós szállítási, összeszerelési, illetve 
9525 eurós szétszedési, elszállítási díj 
tartozik még hozzá. A szerződés egye-
lőre egy évre szól, meghosszabbítási 
lehetőséggel – közölte Kiss Edit, a 
kórház szóvivője.

Húszágyas konténerkórház
• A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház főépülete 
előtt konténerkórházat állítottak fel, az ott elhelyezett 
húsz ággyal bővül a kórházi tamponzóna kapacitása.

Az új egység növeli a kórház 
ellátóképességét
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