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NAGY KIHÍVÁS  
A CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE

Mekkora a magyar társadalom 
„érintettsége” a cukorbetegség terén? S 
kedvező vagy inkább romló a helyzet? 

– Magyarországon több mint egymil-
lió-kétszázezer cukorbeteg él. A több-
ség a 2-es típusú, úgynevezett időskori 
cukorbetegségben szenved, s vannak az 
1-es típusú diabétesszel élő gyerekek és 
felnőttek, az ő számuk jóval kisebb. Az 
érintettek anyagcseréje másként műkö-
dik, mint az egészségeseké, ezért rájuk 
kicsit jobban oda kell figyelnünk. A kor-
mány a cukorbeteg-szervezetekkel és a 

szakorvosokkal közösen azon fáradozik, 
hogy csökkenjen a betegség kialakulá-
sának a kockázata. Ezért az élet minden 
területén – például gyógyszertámogatás, 
az egészséges étkezés, az edukáció fó-
kuszba helyezése – azon dolgozunk, hogy 
a betegek száma ne emelkedjen drasz-
tikusan évről évre, azonban ez nagyon 
sok munkával és csakis társadalmi ösz-
szefogással sikerülhet. Köszönet a part-
nerségért az önkénteseknek, a civil szer-
vezeteknek, a szakorvosoknak és min-
denki másnak, aki segíti a közös munkát.

– A hírek szerint a diabéteszben szen-
vedőket a koronavírus erősebben érinti: 
milyen területen lehet proaktivitást fel-
mutatni? 

– Mindenki számára világos, hogy a leg-
nagyobb kihívás most világszerte a koro-
navírus-járvány. De nem szabad megfe-
ledkeznünk arról, hogy vannak más kórok 
is, amelyek rengeteg ember életét fenye-
getik. Ilyen például a cukorbetegség. Saj-
nos a diabétesszel élőket nagyobb mérték-
ben veszélyezteti a Covid, mint az egész-
ségeseket. A koronavírushoz köthető el-
halálozások kapcsán megfigyelhető, hogy 
minden harmadik elhunytat cukorbeteg-
séggel vagy annak valamely szövődmé-
nyével is kezeltek. A pandémia terjedé-
sének a lassítása érdekében mindenkit 
arra kérünk, hogy tartsa be az intézke-
déseket. A három legalapvetőbb szabály-
lyal máris tehetünk a megelőzés érdeké-
ben: mindannyian hordjunk maszkot, to-
vábbra is tartsuk a másfél méteres védőtá-
volságot, mossunk kezet gyakran és ala-
posan. Ezeknek az egyszerű reguláknak 
a betartásával nemcsak a cukorbetegség-
gel élőkre lehetünk figyelemmel, hanem 
a többi embertársunk egészségére is. A 
diabéteszben szenvedők esetében külö-
nösen fontos a szabályok és a kezelőor-
vos útmutatásainak a követése. 

– Bevezették az e-recept lehetőségét is a 
számukra. Milyen mérleget tudnak vonni? 

– A kormány tavasszal, a veszélyhelyzet 
időszakában lehetővé tette, hogy elektro-
nikus vényre is adhatók legyenek a gyógy-
ászati segédeszközök, így a pácienseknek 
nem szükséges befáradniuk a háziorvo-
saikhoz felíratni a receptet. Ez a lehető-
ség több százezer cukorbeteg életét köny-
nyítette meg május 1-jétől. Az első hul-
lám idején a lejáró szakorvosi javaslatokat 
meghosszabbították, így nem kellett ve-

NYITRAI ZSOLT  | Több mint egymillió-kétszázezer honfitársunk él diabétesszel. Nekik 
kiemelten fontos betartaniuk a járványügyi szabályokat, ugyanis minden harmadik 
koronavírusban elhunytról kiderült, hogy cukorbetegséggel is küzdött élete során – 
hangsúlyozta az általunk megkérdezett miniszterelnöki főtanácsadó, a Fidesz országgyűlési 
képviselője, elárulván azt is: szövetségre léptek a cukorbeteg-szervezetekkel. 

FO
TÓ

: F
IGY

EL
Ő-

AR
CH

ÍV



|  TÁRSADALOM  |

HIRDETÉS

szélyeztetni az érintettek egészségét uta-
zással vagy a rendelőkben történő vára-
kozással. Most, a második hullám ide-
jén ez hamarosan újra lehetséges lesz, és 
a részletszabályokat úgy igyekeznek ki-
dolgozni, hogy a veszélyhelyzet után is 
megmaradjon. 

– Együttműködési megállapodást kö-
töttek a cukorbetegeket képviselő szerve-
zetekkel: mi ennek a lényege? 

– Az egyik feladatom miniszterelnöki 
főtanácsadóként, hogy a diabétesszel élők 
fontos ügyeit előrevigyem a kormányza-
ton belül, az őket érintő kérdéseket folya-
matosan napirenden tartsam.

Közös célként jelöltük meg többek kö-
zött a korszerű prevenciót, a képzési struk-
túrával együtt a jelenlegi gondozás rend-
szerének és a diabetológiai gyógyszeres 
terápiák mostani rendjének az áttekin-
tését. A minap megkötött megállapodás 
keretében megegyeztünk abban, hogy a 
diabétesz megelőzése és a már érintettek 
életminőségének a javítása érdekében to-
vábbra is együttműködünk. Ahhoz, hogy 
a cukorbetegek megfelelő kezeléshez jus-
sanak, össze kell fognunk. Ez azt jelenti, 
hogy mindenkinek, orvosoknak, szak-

ápolóknak, kormányzati szerveknek, ci-
vil szervezeteknek közösen kell dolgoz-
niuk ezekért a célokért, e nélkül nem tud-
juk megoldani ezeket a feladatokat. Most 
az alábbi cukorbeteg-szervezetekkel kö-
töttünk megállapodást, azonban ezt a 
kört tovább kívánjuk bővíteni: Magyar 
Diabetes Társaság, Egy Csepp Figyelem 
Alapítvány, Cukorbeteg Egyesületek Or-
szágos Szövetsége, Sportos Cukorbete-
gek Egyesülete, Szurikáta Alapítvány a  
Diabéteszes Gyermekekért.

– Összességében mekkora támogatási 
keret áll rendelkezésre? 

– Az elmúlt esztendőkben sok fontos 
eredményt értünk el közösen. Az idén már 
százmillió forintos pályázatot írtunk ki, 
s a jövő évben szintén ekkora összeggel 
tudunk segíteni azoknak, akik az 1-es tí-
pusú diabétesszel élőkkel foglalkoznak. 
Van egy félmilliárdos támogatási kere-
tünk is erre az esztendőre és a követke-
zőre, ezzel a gyermekdiabétesz-centru-
moknak a fejlesztéséhez szeretnénk hoz-
zájárulni. Megemeltük a korszerű tech-
nológiák támogatásának összegét, így az 
1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és 
felnőttek a legjobb, legkorszerűbb techni-
kával kezelhetik ezt a problémát, hozzá-
férhetnek a szenzorhoz, az inzulinpum-
pához – ezáltal minden segítséget meg-

adunk ahhoz, hogy teljes életet élhesse-
nek. Évről évre támogatjuk a cukorbeteg 
gyermekek nyári táboroztatását, ezzel is 
jelentős terhet véve le a szülők válláról. 
Az intézkedések éves költségvetési hatása 
2020-ban hozzávetőleg 1,8 milliárd, 2021-
től 2 milliárd forint. Itt is köszönetet kell 
mondanom Novák Katalin miniszter asz-
szonynak, aki a szívén viseli a diabétesz-
szel élők sorsát, és jelentős részt vállalt 
a fenti intézkedések megvalósulásában. 

– Európai összevetésben hol tartunk a 
betegek számát illetően, valamint az ál-
lami dotációk mértékét tekintve? 

– Világszerte, így Európában is nagy 
kihívás a cukorbetegek növekvő száma. 
Nálunk az elmúlt években egyértelműen 
erősödött a figyelem és a segítő szándék 
a diabétesszel élők irányába. Meghallgat-
juk őket, és fontos feladatunk, hogy se-
gítsük komfortosabbá, biztonságosabbá 
tenni a mindennapjaikat.

Folyamatosan nő a cukorbetegek érdek-
képviseleteinek az anyagi támogatása, és 
biztos vagyok benne: ha rajtunk múlik, 
ez a tendencia tovább erősödik.
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