
Két új magyar rekord született! 

November 14-én 1205 ember tett a diabétesz ellen! 
 

 

November 14-e már nemcsak a Diabétesz Világnap, hanem két új magyar rekord ünnepe is. 

Ezen a napon ugyanis az ország négy nagyvárosában több mint 1205 ember kapott 

felvilágosítást a cukorbetegség veszélyeiről, megelőzési és 

kezelési módjairól, valamint ennyien mérték fel a kockázati 

állapotukat egy speciális teszt segítségével és vettek részt a 

vércukormérésen. A szűrésen részt vevők 15%-ánál ismerték fel a 

korai cukorbetegségre utaló jeleket, így ők még időben kereshetik 

fel orvosaikat. Néhány esetben az előrehaladott cukorbetegség 

egyértelmű megállapítására is sor került, ezekben az esetekben 

elengedhetetlen a megfelelő terápia elkezdése.   

 

A diabétesz sokszor tünet nélkül betegíti meg a szervezetet, ám már korai fázisában is 

veszélyes, különböző szív- és érrendszeri károsodásokat okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy 

még korai stádiumban felismerjük a cukorbetegséget.  

 

A megelőzés a legfontosabb, hiszen minél korábban 

kerül sor a cukorbetegség felismerésére, annál kisebb 

bármilyen szövődmény, társult betegség 

kialakulásának a valószínűsége. A megfelelően kezelt 

cukorbeteg ugyanolyan teljes értékű életet él, mint nem 

cukorbeteg társai, kezelése kényelmes, korszerű módon 

történik- tette hozzá Rózsa Iván, a sanofi-aventis/Chinoin 

kommunikációs vezetője. A Diabétesz Világnapon 

megrendezett, szűréssel egybekötött programsorozat éppen ezért minden évben rendkívüli 

fontosságú a vállalat életében és természetesen az egymással versengő csapatok életében is.   

 

„Nagyon sok munkánk van ebben a csatában, és a versenynap minden feladatát szépen 

teljesítettük: a 12 órai rekordkísérleten a mi helyszínünkön rengetegen vettek részt, a nap 

végére pedig több mint 380 ember látogatta meg a szűrési pontot” – mondta Orosz Barbara, a 

győztes győri csapat kapitánya. 

 

Miskolc, Győr, Pécs és Budapest csapata első 

feladatként azt kapta, hogy pontban 12 órakor a 

lehető legtöbb embert bírják rá arra, hogy a 

Diabétesz Világnap szimbólumát ábrázoló 

ujjgyűrűt együtt pörgessék a helyszíneken. A 

rekordkísérlet sikerült, sőt, a csapatok ezzel új 

fejezetet nyitottak a Magyar Rekordok Könyvében. 



Ez még nem minden: a nap végére ugyanis rekord számú 

szűrés gyűlt össze a négy helyszínen, így a csapatok ezzel 

is bekerülnek majd a legek közé.   
 

„Nagyon örülünk a győzelemnek, és bár nagyon elfáradtunk, 

akár már holnap újra versenyeznénk, hiszen akkor még több 

embernek segítenénk abban, hogy minél korábban felismerje 

a diabéteszt és időben forduljon segítségért” – mondta Orosz 

Barbara. 

 

Ma Magyarországon a cukorbetegek számát másfélmillióra becsülik, ám csak felük van 

tisztában betegségével és kereste fel orvosát, a többieknél a betegség tünet nélkül lappang. 

Egyes becslések szerint a hazai cukorbetegek száma 15 éven belül megduplázódik. 


