
Az 1-es típusú

  osztálytársaknak
diabéteszrol



PETI

iskola Peti, az új osztálytársatok 1-
es típusú diabétesszel él. 

- Mi lehet ez az 1-es típusú 
diabétesz? 

Jó, ha tudjátok, hogy ez mit 
jelent! 

Petinek egy nap több dologra 
kell figyelnie, mint Nektek, és 

ebben  Ti is tudtok segíteni 
neki! 

- Nahát! Nem is látni Petin 
semmi különöset! - 

Ugyanúgy eszik, alszik, 
játszik, futkározik, beszél és 

ugyanúgy lesz egyre 
nagyobb és okosabb, mint 

bármelyikünk. - 
gondolhatjátok.  

Betegség?



Az 1-es típusú diabétesz a - 
közismertebb nevén 

cukorbetegség - egyik 
típusának a pontos 

megnevezése.

A betegség szócska azonban 
nem igaz abban az 

értelemben, ahogyan 
általában a betegségre 

szoktunk gondolni, hiszen 
Peti makkegészséges, csak 

vannak olyan napi teendők és 
szabályok, amelyeket be kell 

tartania, hogy ez így is 
maradjon.

Kezdjük a legelején egy kis 
tudománnyal!

 



sejtek

 szervek

A sejteknek folyamatosan 
dolgozniuk kell ahhoz, hogy 
minden jól működjön ezen a 
munkahelyen, ezáltal mi is 

erősek maradjunk és tudjunk 
játszani, szaladni egész nap.

Ugyan nagyon picik, de 
belőlük épül fel minden 

nagyobb munkás a 
szervezetünkben, mint 

például a májunk, az agyunk, 
a szívünk, a tüdőnk. 

Képzeljük el úgy a 
szervezetünket, mint egy 
munkahelyet, ahol számos 

munkás szorgosan, 
összehangoltan dolgozik. A 

legkisebb munkások  az 
úgynevezett sejtek. Olyan 

nagyon aprócskák, hogy 
szabad szemmel nem is 

láthatnád őket! 



GLÜKÓZ, a cukor

 
Ez a táplálék pedig nem más, 

mint egy különleges cukor.

A sejteknek is szükségük van 
táplálékra, amiből a 

szükséges erőt nyerik a 
fáradhatatlan és hibátlan 

munkavégzéshez.

 Persze ne tévesszen meg 
Titeket a cukor szó! Ez 
egyáltalán nem olyan 

cukorka, mint amit a boltban 
árulnak! 

Ez a cukor az egész 
szervezetünkben 

megtalálható és glükóz a 
hivatalos elnevezése.



=
Szó sincs róla!

- Nahát! Hogy kerül az oda? 
Attól, hogy sok édességet 

eszünk?- kérdezhetitek. 



 a szénhidrát
MOLKA 

M

Ez is egy jó nehéz szó, ezért 
nevezzük a szénhidrátokat 

Molkáknak, úgy talán 
könnyebb lesz megjegyezni!

A legtöbb ételben és italban 
ugyanis úgynevezett 

szénhidrátok vannak. 

Legegyszerűbben úgy, hogy 
reggelizünk, ebédelünk, 
vacsorázunk, egyszóval 

táplálkozunk! 



Tehát, amikor megeszel-
megiszol valamit, amiben 
Molkák, azaz szénhidrátok 

vannak, akkor ők a 
szervezetedbe kerülnek és  

átalakulnak glükózzá. 



vérerek Ez a vérfolyó így a testünk 
minden pontjára elszállítja a 
cukrot, így az minden apró 

sejt közelébe eljut.

A glükóz pedig bekerül a 
véredbe. Mivel az egész 
testünket behálózzák a 

vérerek és a vér 
folyamatosan kering a 

testünkben, képzeljük úgy, 
mint egy cukortartalmú 

folyót.

Milyen egyszerűen működik! 
Így egy sejt sem marad éhen. 

- gondolhatjátok.



A felszolgáló pincérek nélkül 
rá sem hajlandóak nézni a 

táplálékra. Ilyen igényesek. 

Ezért nyilvánvaló, hogy ezek 
a  pincérek, amiknek 

hivatalosan inzulin a neve, 
nélkülözhetetlen munkát 

végeznek!

Igen ám, de a sejteknek 
ahhoz, hogy belapátolják a 

cukrot, szükségük van 
pincérekre is, akik 

felszolgálják nekik! 

Viszont ha nem esznek és 
éheznek, nem tudnak jól 
dolgozni, tehát mi sem 

tudunk játszani, szaladgálni, 
sőt, akár meg is betegszünk. 



ZUZU
az inzulin

Az egyszerűség kedvéért 
hívjuk most az inzulint 

Zuzunak és testvéreinek!



máj

Szerencsére nem így 
történik, mert egy nap 

többször is eszünk és iszunk, 
tehát így biztosan van cukor 

utánpótlás. 

Zuzuék pontosan annyit 
szolgálnak fel a sejteknek, 
amennyivel ők jól laknak.

 
Ha marad felesleg, azt a nagy 

éléskamrába viszik, azaz a 
májunkba, ahol ez 
raktározásra kerül.

- Rendben, értjük! Szóval 
Zuzuék szolgálják fel a 
sejteknek az ételüket. 

Hiszen, így akkor előbb-
utóbb elfogy a glükóz, nem? - 

mondhatnátok.
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kucrév

Ezért a cukor mennyisége a 
vérben nagyjából mindig 

hasonló. 

Ezt hívják úgy a felnőttek, 
hogy jó a  vércukorszint. 

Egyszerűbben kifejezve, a 
vérben lévő cukortartalom se 
nem sok, nem kevés, hanem 
mindig szépen egyenletesen, 

nagyjából ugyanannyi. 

Ez fontos szervezetünk 
egészséges és jó 
működéséhez! 



Zuzuéknak azonban épp elég 
a felszolgálás nehéz és 

fárasztó munkáját végezni, 
arra már nincs idejük, hogy a 
vércukorszintet ellenőrizzék.



Főnök
HASNYÁLMIRIGY Erről, vagyis a vér egyenletes 

cukortartalmáról Zuzuék 
éber és igen jó szemű főnöke, 

az egyik szervünk, a 
hasnyálmirigy gondoskodik. 

Lássuk, hogyan is végzi ezt a 
feladatot!



Hol többet, hol kevesebbet, 
attól függően, hogy éppen 

mit csinálunk, mennyit és mit 
eszünk! 

A hasnyálmirigynek több 
dolga is van!

 Például folyamatosan, 
fáradhatatlanul szemmel 
tartja a vérben lévő cukor 
mennyiségét és mindig 

pontosan annyi Zuzut bocsájt 
ki magából és küld a 

helyszínre dolgozni, amennyi 
ahhoz szükséges, hogy ez a 
cukortartalom egyenletes 

maradjon. 



Az 1-es típusú diabétesznél 
azonban a hasnyálmirigy 

egyszercsak elfárad és nem 
termeli többé Zuzuékat. 

Senki nem megy a sejteknek 
felszolgálni a táplálékot, így 

glükózék egyre többen és 
többen vannak a vérben, 

tehát a cukor mennyisége 
csak nő és nő ... 

A sejtek hiába várják az erőt 
adó glükózt, éheznek és nem 
tudják ellátni a feladatukat. 



No, ez így biztosan nem 
maradhat! 

Az 1-es típusú diabétesz 
jelentése, ahogyan a 
felnőttek mondják: 

A hasnyálmirigy nem termel 
inzulint, ezért a 

vércukorszint nagyon 
magassá válik!



Peti

Szerencsére a tudós doktor 
nénik és doktor bácsik már 
felfedezték, hogy Zuzut, az 

inzulint hogyan lehet pótolni!

 Felírják receptre és a 
patikában ki lehet váltani.

Petinek és a többi 1-es 
diabétesszel élő gyereknek 
már csak be kell juttatni a 

szervezetébe. 

De hogyan? 

Megenni nem lehet, ezért 
olyan megoldást találtak ki, 
hogy különböző eszközök 

segítségével Petiék a bőrük 
alá be tudják juttatni 
Zuzuékat, akik onnan 

ügyesen eljutnak a vérbe és 
már teszik is a dolgukat.

A bejuttatásukra több 
lehetőség is van és egyik sem 

fájdalmas!



Pen,
 az inzulinadagoló 

toll

A pen olyan, mint egy 
injekciós tű, csak sokkal 

rövidebb és vékonyabb a 
tűje. 

Az az 1-es típusú diabéteszes 
gyerek, aki pent használ,  
meghatározott időben, 

meghatározott adagban adja 
be Zuzuékat  combba, karba, 

hasba-tetszés szerint, egy 
nap többször is. 

Az ő táskájukban biztosan 
lapul egy olyan kis kemény 
doboz, amiben az inzulint 

tartja!

Ha rajta van a kupakja,  úgy 
néz ki, mint egy menő toll.  



Inzulinpumpa

Annak az 1-es típusú 
diabéteszes gyermeknek, aki 
inzulinpumpát használ, ez a 

remek kis szerkentyű 
folyamatosan adagol inzulint 

és ehhez étkezéskor kell 
pluszban hozzáadni. 

A másik lehetőség az 
inzulinpumpa. 

Az inzulinpumpa vagy a 
ruhájára , vagy a testére van 

erősítve.

Ez egy kis okos tartály, 
amiben inzulin van.



Azt mondhatjátok, ezzel meg 
is oldottuk a fő gondot, 

nyugodtan hátradőlhetünk 
pihenni...  

Zuzuék bejutnak a 
szervezetbe, teszik a 

dolgukat, így a cukortartalom 
nem lesz túl magas a vérben, 
a probléma tehát megoldva! 



?
Akkor Petinél és a többi 1-es 

típusú diabétesszel élő 
gyermeknél ki a főnök? 

-No, de honnan lehet tudni, 
hogy az 1-es típusú 

diabétesznél mikor és 
mennyi Zuzunak kell a jó 

vércukorszinthez bemennie? 
- kérdezhetitek, ha jól 

végiggondoljátok. 

Hiszen arról volt szó, hogy  
Hasnyálmirigy, a főnök 

vezényel, de az 1-es típusú 
diabétesz esetében ő nem 
hajlandó ezzel foglalkozni!



Nos, egyrészt Peti doktor 
nénije! Ő olyan okos, hogy 
mivel tudja, Peti általában 

mennyit mozog, vagyis 
milyen az életvitele és hány 

éves, mennyit kell ennie 
ahhoz, hogy szépen 

fejlődjön. 

Ehhez pedig ki tudja 
számolni, hogy mennyi Zuzu 

a szükséges, hogy Peti 
vércukorszintje jó, azaz 

egyenletes legyen. 

Ezért meghatározza, hogy 
Petinek egy nap mennyi 

szénhidrátot, azaz Molkát 
kell a szervezetébe juttatni, 

amiből a glükóz lesz. 

Persze, ezt nem minden nap 
beszélik meg a Doktor 

nénivel! Ő egy általános 
egyensúlyt ír elő.



NINCS DIABÉTESZ

DIABÉTESZ

Így jobban érthető az 
összehasonlítás:

Ti esztek-isztok. Mindegy 
mennyi Molka, azaz 
szénhidrát kerül be a 

szervezetetekbe és így 
mennyi glükóz lesz a 
véretekben,  hiszen a 

Hasnyálmirigy résen van és 
mindig annyi Zuzut küld a 
helyszínre, amennyi kell.

Peti esetében azonban a 
Doktor néni határozza meg, 
hogy Petinek naponta mikor 
és mennyi szénhidrátot  és 
ehhez mennyi Zuzut kell a 

szervezetébe juttatni, hogy 
erős legyen, ne legyen éhes, 

és a vércukorszint is 
egyenletes maradjon. 



Főnökök
Főnök

NINCS 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ

1-ES TÍPUSÚ DIA
BÉTESZ

Ugyebár helyette senki más 
nem tud enni!

Vagyis Peti esetében a 
sztrájkoló Hasnyálmirigy 

helyett egyrészről a Doktor 
néni a főnök, másrészről - a 

Doktor néni utasításai szerint 
- Peti, hiszen elegendő 

szénhidrátot csak ő tud a 
saját szervezetébe juttatni.



teljes 
kiőrlésű

Peti mit ehet? 
Igazából itt nincs semmi 

különleges, mert Peti 
egészségesen étkezik! Ezt 

bárki megteheti! 
Ami a legfontosabb, hogy 
kerüli a finomított cukrot 

tartalmazó ételeket! Ez azért 
van, mert a finomított cukor 
nagyon gyorsan és nagyon 

magasra emeli a 
vércukorszintet, az pedig 

nem egészséges. Ugyan van 
olyan helyzet, amikor ez még 
neki is jól jön, de arról később 

esik majd szó. 

Azt is észreveheted, hogy a 
fehér lisztből készült ételek 

helyett inkább teljes kiőrlésű 
lisztből készített ételeket 

eszik. Ez is azért van, mert a 
teljes kiőrlésű lisztből 

készített ételek nem emelik 
meg olyan hirtelen a 

vércukorszintet, mint a 
fehérből készültek. 
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Peti nem biztos, hogy pont 
akkor ebédel, uzsonnázik, 

amikor Ti. 

Peti nem választhat, neki 
ennie kell! Követi a Doktor 

néni előírását és vigyáz arra, 
hogy cukorszintje jó legyen.

Emlékeztek ugye? A Doktor 
néni pontosan 

meghatározta, hány órakor 
kell Petinek Zuzut és Molkát 

bejuttatni a szervezetébe. 

Olyan is előfordulhat, hogy 
táborban vagytok, vagy 

valamilyen közös programon. 

Peti mikor ehet? 



Ez azért van, mert a 
különböző ételek-italok 
különböző mennyiségű 

Molkát, azaz szénhidrátot 
tartalmaznak.

Emlékeztek rá, ugye, hogy 
Zuzunak és Molkának 

egyensúlyban kell lennie? 
Ennek kiszámításához 

ismerni kell a különböző 
ételek szénhidráttartalmát és 

a számításhoz bizony még 
mérleg is kell! 

Peti mennyit ehet? 

Ez az étkezés 
legbonyolultabb része és 

ehhez bizony nagyon jól kell  
számolni!

Ezért sokszor az a legjobb 
megoldás, ha Petinek az 
anyukája csomagolja az 

ételét, vagy olyan különleges 
helyről rendelik, ahol 

kiszámolják, hogy mekkora 
az az adag, amiben annyi 
szénhidrát van, amennyit 

Petinek a Doktor néni 
meghatározott!



A környezetünk hatására a 
vércukorszint 

megemelkedhet, vagy éppen 
lecsökkenhet.

Mennyit mozogsz?

A vércukorszintre nem csak 
Molka mennyisége van 

hatással!

Ez függhet attól, hogy 

Ez igaz a diabétesszel élő 
barátotokra és Rátok is! 

Milyen ételt eszel?
Milyen az időjárás? 
Milyen kedved van?

Esetleg beteg vagy-e?



?  

Megbeszéltük, hogy Peti 
esetében a Doktor nénije 

meghatároz egy 
általánosságban megfelelő 
Molka és Zuzu egyensúlyt. 

Ő ellenőrzi az egyenletes 
vércukorszintet.

Nálatok erre is Hasnyálmirigy 
főnök figyel. Ha úgy látja, 
hogy a szokásosnál több 
Zuzu kell, többet küld a 

helyszínre, ha kevesebb kell, 
akkor kevesebbet. 

Azonban Petit is érik 
mindenféle környezeti 
hatások, amire reagál a 

szervezete!Ezért a betartott 
utasítások mellett is 

változhat a vércukorszintje.



ujjszúró lándzsa
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vércukorméro

tesztcsík

De Peti vajon honnan tudja, 
hogy milyen a 

vércukorszintje? 

Honnan tudja, hogy nem túl 
sok, vagy éppen nem túl 
kevés a cukortartalom a 

vérében?

A készülék nyammog rajta 
egy kicsit, számol, majd egy 

számot mutat. 

Szerencsére ebben is van 
segítsége, ellenőrizni tudja! 

Vércukormérő
Peti a vércukormérővel 

pontosan meg tudja nézni, 
hogy mennyi cukor van a 

vérében. Egy kis műanyag 
csíkot helyez a vércukormérő 
készülékébe, majd megszúrja 

az ujját a lándzsával, és a 
kiserkenő kis vércseppet 

felitatja a műanyag csíkkal.

Ha ez Petinél 4-10 között van, 
az elfogadható érték.

Ismerkedjünk meg a 
lehetőségekkel: 
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 Petinek valószínűleg 
többször is mérnie kell egy 

nap! 

A vércukormérő csak akkor 
dolgozik, ha Peti előveszi és 
bekapcsolja. Ez lehet akár a 
tanórán is, vagy testnevelés 

órán, vagy az ebédlőben, 
vagy a táborban éjszaka. 



Ez az eszköz a társatok 
bőrére van ragasztva, lehet, 
hogy nem is látjátok, mert a 

ruha alatt van.

Leggyakrabban a karhoz 
rögzítik, de lehet hasra is 

helyezni. 

Képzeljétek! A szenzorok 
folyamatosan  tudják figyelni, 

hogy Peti cukorszintje 
hogyan változik. Sőt! Sok 

szenzor arra is képes, hogy 
ha a cukorszint nagyon 
alacsony, vagy nagyon 

magas, megszólal és riasztja 
a barátotokat!

Van egy másik lehetőség is. 
No ez, tényleg nem semmi! 

Úgy hívják szenzor.Többféle 
szenzor létezik.



Ehhez azonban szükséges 
lehet Peti telefonja is! 

Mivel a szenzor ennyire 
figyel, ezért előfordulhat, 

hogy nap közben bármikor 
megszólal, akár többször is! 
Lehet, hogy kicsit zavar, de 
pontosan az a dolga, hogy 

szóljon, ezért kérlek légy vele 
megértő, nagyon fontos 
munkát végez!A szenzor 

riasztása esetén a 
vércukormérővel mindig 

ellenőrizni kell az értéket!

Miért fontos, hogy 
riasszon?- kérdezhetitek. 

Amikor riaszt, olyan hangot 
hallhattok, mint egy 

ébresztőjelzés.

A szenzor a telefonjára küldi 
azokat az értékeket, amiket 

mér.  

Mert így könnyebben meg 
lehet előzni, hogy a 

cukorszint túl alacsonnyá, 
vagy túl magassá váljon! 



és mi a teendő?

Mi történik, ha ez mégis 
bekövetkezik 
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Ilyenkor mindig meg kell 

mérnie a vércukrát, ez az első 
lépés!

Ha tényleg azért nem érzi jól 
magát, mert alacsony a 

vércukorszintje, tehát 4 alatti 
értéket mutat, csak semmi 
pánik! Van gyors segítsége!

Ha a cukorszint túlságosan 
alacsonnyá válik, Peti rosszul 

érezheti magát....

Szédülhet, elsápadhat, 
remeghet, elgyengülhet.



szolocukor

gyüm
ölcslé

M

Ilyenkor gyorsan enni-inni 
kell, hogy Molkáék 

bejussanak a szervezetbe és 
glükózzá váljanak! Ebben az 

esetben legjobb például 
olyan italt inni, amiben 

finomított cukor is van, ilyen 
a kisdobozos gyümölcslé. De 

a szőlőcukorka is gyorsan 
kihúzza a bajból.  

Azért ezek a leghatásosabbak 
ilyenkor, mert ezekből 

Molkáék nagyon gyorsan 
bejutnak barátotok 

szervezetébe, kiegyenlítik 
Zuzuékat és barátotok újra 

jól érzi magát! 

Ez általában csak pár perc, 
addig hagyjatok neki levegőt, 

szóljon valamelyikőtök egy 
felnőttnek, de ami nagyon 

fontos:NE HAGYJÁTOK 
EGYEDÜL!



szolocukor

gyüm
ölcslé

Azt az állapotot pedig, 
amikor túl alacsony a 

vércukorszint, hipozásként 
hívják a diabétesszel élők.   

Ezért, az ilyen esetre 
csomagolt dobozt a 

diabétesszel élők hipos 
csomagnak hívják.

Petinél mindig kell lennie egy 
ilyen esetekre való uzsonnás 

táskának, vagy egy kis 
hátizsáknak, amiben élelem 
van. Amikor a vércukorszint 
nagyon alacsony, annak az a 

tudományos neve, hogy 
hipoglikémia. 



Mitől lehet alacsony a 
vércukorszint? 

Előfordulhat, hogy Peti 
kevesebbet evett a 

kelleténél, vagy Molkáék 
nagyon lassan alakulnak át 

glükózzá és Zuzuék 
gyorsabbak. Lehet, hogy 

front lesz, vagy többet 
szaladgált a szokásosnál. 
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És most következik egy 
nagyon fontos tudnivaló, 

figyeljetek!
Ez nagyon-nagyon ritka 

dolog, de előfordulhat, hogy 
annyira lecsökken a 

cukorszint a vérben, hogy 
barátotok nem tud enni és 

inni magától, esetleg elájul. 

Ilyenkor is van megoldás, de 
szigorúan csak felnőtt tud 

segíteni, ezért azonnal szólni 
kell nekik!

Erre az esetre létezik egy 
narancssárga, hosszúkás 

dobozka, benne egy 
injekcióval.

Ez az injekció azonnal segít 
barátotokon, de előtte 

mindig kötelező a 
vércukorszint ellenőrzése a 

vércukormérővel, hogy 
valóban a túl alacsony cukor 

okozza-e a problémát?  
Szigorúan tilos elvinni, 

hozzányúlni, vagy játszani 
vele! 



15
Ilyenkor lehet hányingere, 

Ha a vércukorszint túl magas, 
Peti akkor is rosszul, vagy 
furcsán érezheti magát… 

Ez ritkábban fordul elő, mint 
alacsony vércukorszint 
esetén, de lehetséges! 

vagy feltűnően sokat iszik 
(vizet, mert szomjas) és 

nagyon sokat jár ki a 
mosdóba.

Jó, ha tudod, hogy ez nem 
azért történik, mert 

barátotok rosszalkodik, vagy 
unatkozik, hanem azért, mert 
a szervezet olyan okos, hogy 
így akar megszabadulni a sok 

cukortól.  Ha olyan felnőtt 
van veletek, aki ezt nem 
tudja, meséljétek el neki! 

szédülhet, vagy fájhat a feje



A magas vércukorszinten is 
lehet segíteni, de csak felnőtt 
döntheti el, hogy mi legyen a 
teendő, ezért szólni kell neki!

  
Mitől lehet magas a 

vércukorszint?

  
Lehet, hogy valamennyi pót 

Zuzu, azaz inzulin kell a 
szervezetének, de az is 

segíthet ha sok vizet iszik.

Egyszerűen többet evett, 
mint amennyit előírt neki a 

Doktor néni, vagy éppen jön 
egy front, vagy kevesebbet 

mozgott, mint általában 
szokott.

Például azért, mert a 
szervezetében munkálkodó 

Zuzukhoz képest túl sok 
cukor van a vérében. 



És most jöjjön még egy pár 
tudnivaló az 1-es típusú 

diabéteszről!



A világon mindenhol élnek 1-
es típusú diabéteszes, 

kisebb-nagyobb gyermekek, 
még csecsemők is!

Az biztos, hogy nem azért 
alakul ki, mert Peti, vagy a 

szülei valamit hibáztak, vagy 
Peti sok édességet evett. 

Az 1-es típusú diabétesz okát 
még a tudósok sem tudják 

biztosan. 

Ennek semmi köze ehhez! 

Bármelyik életkorban 
előfordulhat, de 
leggyakrabban 

gyermekkorban 
diagnosztizálják. 

Bár sokan élnek a világon az 
1-es típusú diabétesszel, de 
azért összességében ritka, 
ezért nem kell tartanotok 

tőle, hogy nálatok is kialakul!



Manapság divatos, hogy a a 
diabétesszel élők például a 

csuklójukra tetováltatják ezt 
a jelet és a karikába, vagy 

fölé tetováltatják, hogy 
milyen típusú. 

A diabétesznek van egy 
nemzetközi, közös jelzése: a 

világoskék karika. 

Ez is nagyon menő, de 
igazából az az oka, hogy ha 
segítségre szorulnak, mert 

például nagyon alacsony lesz 
a cukorfolyójuk, hamarabb 

juthatnak megfelelő 
segítséghez, hiszen könnyen 

észrevehető a jelzés. 
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Addig azonban nagyon 
fontos, hogy cukorszintjét a 
megismert módon kezelje, 

hogy egészséges maradjon!

Az 1-es típusú diabétesszel 
teljesen egészséges életet 

lehet élni, ami nem 
különbözik másokétól, de a 

kezelésre figyelni kell!

Annál is inkább, mert nagyon 
sok tudós dolgozik azon, 

hogy az 1-es típusú diabétesz 
problémáját megoldják és 

nagyon valószínű, hogy mire 
Peti felnő, már meglesz a 

megoldás!



Azon kívül, hogy Petinek a 
már megismert napi 

teendőire figyelnie kell, 
ugyanúgy játszhattok, 

beszélgethettek egymással!

Tudnod kell, hogy az 1-es 
típusú diabéteszt nem lehet 
elkapni, nem fertőző, tehát 
egyáltalán nem olyan, mint 

például az influenza!



Ilyenkor lehet, hogy Peti 
hiányzik az iskolából, bár 

nem beteg. 

Peti a doktor nénivel 3 
havonta találkozik és évente 

egyszer van egy nagyobb 
ellenőrzés, hogy a kezelés 

megfelelő-e. 

12

3

6

9



?
12

3

6

9

10

4

M

szolocukor

gyüm
ölcslé

Inzulin beadás, pennel, vagy 
pumpával.

Összefoglalva Peti napi 
teendőit: 

Meghatározott időben és 
mennyiségben étkezés.

Vércukor-ellenőrzés

Nem megfelelő vércukorszint 
esetén törekednie kell arra, 

hogy az vércukorszint értéke 
újra jó tartományba kerüljön.



Ti is segíthettek!



STOP

Nem játszotok a diabétesz 
kezeléséhez szükséges 

eszközökkel. Megértitek és 
tiszteletben tartjátok, hogy 

ezek nem játékszerek és baj 
lehet abból, ha hozzányúltok!



Tudjátok, hogy Petinek 
mindig magánál kell tartania 
pár felszerelését és a hipos 

csomagját. 
Ha nem látjátok nála, akár 

szólhattok is neki, az bizony 
nagy segítség, mert a játék 
hevében előfordulhat, hogy 

Peti ráfelejt.



A gombokat pedig szigorúan 
tilos nyomkodni rajta! 

Ha inzulinpumpát használ 
Peti, akkor játék során 

figyeltek arra, hogy nehogy 
megrántsátok, vagy 
leszakítsátok róla. 

Ha mégis megtörténik, 
azonnal szóltok egy 

felnőttnek, hiszen ennél 
sokkal nagyobb bajt okozhat, 

ha nem szóltok róla!



? Azt is tudjátok, hogy 
előfordulhat, hogy a 

cukorszintjén javítania kell, 
ezért ezt mindig türelmesen 

megvárjátok!

Értitek ennek az  okát! Peti 
ugyan betartja a Doktor néni 
általános előírását, azonban -

mint mindannyiunkra- rá is 
hatással vannak a környezeti 

tényezők, ezért a 
vércukorszintje ingadozhat.

Ti már azt is tudjátok, hogy 
Petinek naponta többször 

ellenőriznie kell a 
vércukorszintjét.



Petinek akár van szenzora, 
aminek riasztania kell, akár 

nincs- a telefonjára 
feltétlenül szüksége van, 

hogy a szüleit, vagy a Doktor 
nénit elérje. 

Ezért ha egy felnőtt ezt nem 
tudja és szeretné Petitől 
elvenni a telefont, Ti is 

jelezhetitek, hogy Petinek 
miért van rá szüksége!



iskola

Ilyenkor még az udvarról az 
osztályteremig sem jó, ha 

egyedül megy! 

Ha a veletek lévő felnőtt ezt 
nem tudja, nyugodtan 

jelezzétek neki!

Figyeltek arra, hogy Peti ne 
maradjon egyedül, főleg 

akkor, ha nem érzi jól 
magát! 



Tudjátok, hogy ha esetleg 
Peti nem érzi jól magát, 

mindig szóltok a felnőttnek, 
aki éppen vigyáz rátok! 

Ugyan nem feltétlenül kell a 
felnőtt segítsége, hiszen Peti 
nagyon ügyes már, de azért 
biztonság kedvéért jobb, ha 

jelzitek neki. 
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Tudjátok, hogy 
alacsony vércukorszintnél 
enni kell Petinek, magasnál 
pedig az biztos nem árt, ha 

több vizet iszik. 



Tudjátok, hogy valahol az 
iskolában megtalálható 

(ahogy Peti szülei és a tanító 
nénik megegyeztek) a 

narancssárga dobozos 
injekció. 



Tudjátok, hogy nyugodtan 
meghívhatjátok a szülinapi 

bulitokra, hiszen van rá 
lehetőség, hogy ő se 

maradjon éhes!

Tudjátok, hogy finomított 
cukrot tartalmazó étellel 

nem kínáljátok, de ez nem 
azt jelenti, hogy ő semmi 
édeset nem ehet, hiszen 

sokféle finomított 
cukormentes édesség, étel 

kapható, készíthető.



MOLKA 
Ismeretterjesztő kiadványok 1-es típusú diabétesszel élő 

kisgyermekek és társaik részére

Köszönjük a 
figyelmedet!
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