
 
 

 
 
 
 
 

Tisztelt Kollégák! 
 

 
 
 
Amint azt tudjuk, a gyermekdiabetológia történetének legfontosabb eseménye Leonard Thompson, kanadai 
kisfiú nevéhez fűződik. Ő volt a világon az első gyermek, akinek életét inzulin mentette meg 1922. január 
11-én. 
 
A Magyar Diabétesz Társaság és a Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekdiabetes Szekciója arra az 
elhatározásra jutott, hogy évente egy országos méretű rendezvénnyel emlékezik meg e nevezetes 
eseményről, 2012-ben immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre az Országos Gyermekdiabétesz 
Nap. E nagy sikerű, országos méretűvé váló kezdeményezés hatására jelenleg folyamatban van a Diabetes 
Világszövetség elnökségénél (International Diabetes Federation - IDF) a január 11-e Gyermekdiabétesz 
Világnappá történő nyilvánítása. 
 
A Szekció vezetősége minden évben az ország egyik vezető gyermekdiabétesz gondozóját kéri fel a 
rendezvény megszervezésére, mely egyben a szakmai munkájuk elismerését is jelenti. Ebben az évben a 
megtisztelő felkérést a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi 
Központ B. részleg diabétesz gondozója kapta. 
 
Sajnos az 1. típusú diabéteszben szenvedő kisbetegek száma évről-évre növekszik, az utóbbi időkben 
évente 20 újonnan felismert diabéteszese van a gondozónak. Mint pumpacentrum a hagyományos 
inzulinkezelési rendszerek mellett mind szélesebb körű tapasztalattal rendelkezünk az inzulinpumpa 
kezeléssel, napjainkban a gondozottak közül 30 gyermek használ inzulinpumpát. 
 
A VII. Gyermekdiabétesz Nap célja, hogy a cukorbeteg gyermekek (óvodások, általános- és 
középiskolások) és családtagjaik találkozhassanak a szakma vezető képviselőivel, illetve az ország 
különböző részeiről érkező beteg gyermekek és szüleik egymással. Az eddigi rendezvények is azt mutatták, 
hogy egy-egy ilyen találkozás során szoros barátságok kötődnek, széleskörű tapasztalatcserére van 
lehetőség döntően a diéta és az életmód terén. E fórum lehetőséget nyújt a legújabb tudományos ismeretek 
gyermekekhez és szülőkhöz történő eljuttatásához, mind terápiás, mind dietetikai, mind életmódbeli 
szempontból, mindez a gyermekekhez illő környezet és programok biztosításával. 
 
A nagy érdeklődésre való tekintettel ez alkalommal kb. 250 résztvevőre számítunk.  
 
Ezúton szeretnénk tisztelettel kérni, hogy szíveskedjetek értesíteni minden gondozottat és a szüleiket 
is a rendezvényről! 
 
Mellékelten küldjük a jelentkezési lapot, amelyen az érdeklődők regisztrálni tudnak a VII. 
Gyermekdiabétesz Napra, melynek helyszíne és időpontja: RHZ Rendezvényház Szeged, Közép fasor 1-3., 
2012. január 14. 
 
Segítségeteket előre is köszönjük és szeretettel várunk mindenkit! 
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A VII. Gyermekdiabétesz Nap honlapja: www.standartkonferencia.hu/gydn2012  


