
diabetes
is…

A Cukorbetegség Világnapján idén A Családot ünnepeljük!

“Ez családi ügy”

A család a legjobb csapat, amelyhez élete során tartozhat. 

Ők a legerősebb szövetségesek!
A diabétesszel kapcsolatos teendőkhöz szükség van:

napi kezelésekre

Minden egyes családtagnak megvan benne a saját kulcsszerepe. 

Mert a diabétesz gondozása otthon kezdődik!

A család attól még érezheti jól magát! 

rendszeres ellenőrzésre

hozzáférést biztosítani 
a kezeléshez 

hozzáférést 
biztosítani a helyes 

és folyamatos 
tájékozódáshoz 

Sétáljanak, biciklizzenek, ússzanak, vagy válasszanak bármilyen 
olyan mozgásformát, amit szívesen csinálnak együtt a családdal! 

egészséges életmódra folyamatos tájékozódásra

Minden család minden egyes tagja tud…

segíteni annak a ténynek a 
tudatosításában és terjesztésében, 
hogy a diabétesz korai felismerése 

a későbbi szövődmények megelőzése 
szempontjából kulcsfontosságú 

támogatni, bátorítani 
egymást abban, hogy 

egészségesen étkezzenek és 
mozogjanak együtt 

érzelmi támogatást nyújtani 
azoknak a családtagoknak, akik 
cukorbetegségben szenvednek, és 
segíteni a kapcsolódó stressz és 

aggodalmak csökkentésében 

Ne felejtse, nincs olyan, hogy konkrét “cukorbetegség-diéta”. 
A diabétesz esetében is a helyes étrend titka egyszerűen az egészséges családi táplálkozás, 

mely alkalmazkodik az egyéni igényekhez. 

Egy egészséges családi étrend házilag készített ételeken alapul, köztük…

teljes kiőrlésű 
gabonákkal és 
magvakkal

minél kevesebb 
zsírral és sóval

többféle zöldséggel és 
gyümölccsel

halakkal és sovány húsokkal, 
tojással, hüvelyesekkel és 
alacsony zsírtartalmú tejtermékekkel

De még diabétesszel is lehet “édes” az élet… 
Ossza meg kedvenc desszertjét egy barátjával vagy családtagjával,
és a kalóriamentes édesítőszerek is segíthetnek abban, hogy továbbra is fogyaszthassa a kedvenc 
családi finomságokat, csak épp cukor nélkül és csökkentett kalóriatartalommal.  

vörös húsból és zsíros ételből sóból és készételből

425 millió felnőtt szenved cukorbetegségben  

= minden  11-edik

4-ből kevesebb, mint 1
cukorbeteg családtagja férhet hozzá a cukorbetegséggel 
kapcsolatos oktatási programokhoz

a 2-es típusú cukor-
betegségek 80%-a 

megelőzhető lenne az 
egészséges életmód 

kialakításával 

a család támogatása 
kulcsfontosságú!

&De…

minden második 2-es típusú cukorbeteg 
diagnosztizálatlan marad

a Nemzetközi Diabetes Szövetségtől (IDF):

cukorból, édességből és süteményből

És kevesebb van benne…

Néhány tény a diabétesszel kapcsolatban 

Tehát cselekedjen - magáért, és a családjáért!
Mert “Ez családi ügy!”

?

80%

www.sweeteners.org

Készült: a Cukorbetegek Világnapja alkalmából 

A Dietetikusok Európai Szövetségének Diabetes munkacsoportja támogatásával. 
A kezdeményezés hazai szakmai partnere a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

#WDD2018  #ISA4WDD

Mert ha a cukorbetegség felismerésről, megelőzésről 
és kezelésről van szó, jól tudjuk, hogy… 


