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A Cukorbetegek Világnapja
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független
Patika Egészségpénztár büszke
arra, hogy Magyaror2S_W_a930
szágon minden kilencvenedik
embernek
van
patikakártyája,
mellyel fél percenként
Evészavarok, emészt6rendszer
megbetefizetnek.
Önkéntes
gedései, vitaminok és étrend-kiegészít6k
egészségpénztárként
a pénzügyi egyensúly
megtartása
mellett
túlzott kalória bevitel, rostszegény táplálkozás
felelősségünk a tagok egészségének védelme,
(zöldségek/gyümölcsök
mellőzése, fehér lisztből
ezért indítottuk el a Prevenciós Hónapokat.
készült pékáruk előnyben részesítése), zsírdús,
2012-ben minden egyes hónap egy-egy egésztelített zsírsavakban
és egyszerű szénhidrátokségpénztári szolgáltatás jegyében telik el. A
ban gazdag ételek preferálása,
programhoz csatlakozott szolgáltatók extra,
• mozgásszegény életmód,
10-50%-os patikakártyás
árkedvezményeket
• a túlsúly, elsősorban a hasra lokalizálódó elhízás,
• fokozott stressz.
biztosítanak.
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Lipoic
javíthatja
a
szervezet
inzulin
iránti
érzékenységet
és a
funkcionális
ka-
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Kezelése:

A cukorbetegség napjaink egyik legnagyobb kihívása: a világon 366 rnillió, hazánkban 568 ezer cukorbeteg él. Legalább ugyanennyien
vannak azok,
akik cukorbetegek, de nem tudnak betegségükről,

• irányított étkezés,
• rendszeres, dinamikus

és szervezetük már többlet inzulintermeléssel
tudja csak jó szinten tartani vércukrukat. Az inzulin
nevű hormont a hasnyálmirigyünk
termeli és
felelős a vércukorszint
szabályozásaért.
A cukorő

betegséget

megelőző

inzulinrezisztens

állapotban

az adott mennyiségű inzulin nem képes elvégezni
a feladatát, így nő a vércukorszint, melynek hatására az inzulin termelése fokozódik. Ezt az extra
termelést a szervezet azonba ri csak egy bizonyos
ideig képes kielégíteni. Kezelés nélkül, hosszú távon
a cukorbetegség különböző
ki (Id. táblázat).

fokozatai alakulhatnak
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Kialakulást befolyásoló tényezők:
• helytelen táplálkozás: étkezés kihagyása illetve
egyszerre nagyobb mennyiségű étel fogyasztása,

tamin .
• Zinc (Picolinate)

-

csökkentheti az inzulinkoncentrációt
és javíthatja a szervezet inzulin iránti érzékenységet.
• L-Carnitine (Tartrate) - javíthatja
zulin iránti érzékenységét.

a szervezet

in-

• Alma Pectin, Zabkorpa, Útifű maghéj (Psyllium)
- lassítja a glukóz felszívódását.
• Fahéj - javíthatja
kenységet.

a szervezet inzulin iránti érzé-

A normális glűkóztolerancia és a szénhidrátanyagcserezavarok diagnosztikai kritériumai
Glükózkoncentráció

testedzés,

• stresszkezelés
• szükség esetén gyógyszer,
• inzulinérzékenyítő
hatóanyagok,
melyek alkalmazását minden esetben egyeztetni kell a kezelőorvossal, dietetikussal, gyógyszerésszel.
Tanulmányok

pacitását az olyan
antioxidásoknak,
mint a C- és E-vi-

bizonyítják,

hogy ezek a hatóanya-

gok segíthetnek, azonban nem szabad elfelejteni,
hogy ezek semmi esetre sem jelenthetnek egye-
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Normális glűkóztolerancia
Éhomi vércukorszint
-

javíthatja a szervezet inzulin iránti érzékenységet.
• Chromium
(GTF Niacinate) - támogathatja
az
inzulin sejthez kötődését, csökkentheti a koleszterin és inzulin szintet.

s6,0

OGTT 2 órás érték
Emelkedett éhomi vércukorszln!jIFG)

OGTT 2 órás érték
Csökkent glükóztolerancia
Éhomi vércukorszint

Éhomi vércukorszint
OGTT 2 órás érték

<7,S
"s,1; de <7,0 (azaz
6,1-6~9)
<7,8

Éhomi vércukorszint

düli megoldást. A diéta, a rendszeres testmozgás
és a hatékony stresszkezelés a terápia alappillérei. . OGTT 2 órás érték
alkalmazásukról
mindenkor ki kell kérni a keze- Diabetes mell/tus
löorvos, dietetikus, gyógyszerész véleményét.
• Vanadium (Suifate) - segítheti a vércukorszint
optimalizálását, csökkentheti a koleszterinszintet,

(vénás plazma,
laboratónumi mérés)

IGT
<7,0
,,7,8; de <11,1 (azaz

...J,S-ll,O)
,,7,Q
,,11,1
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