
Tisztelt Elnök Úr! 

 

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, valamint a Magyar Diabetes Társaság Vezetőségéhez és 

Közgyűléséhez, hogy támogassa a hazai Diabéteszes Terhességgel foglalkozó Munkacsoport 

munkáját és működését, mely munkacsoport most már a Magyar  Diabetes  Társaság felügyelete 

és irányítása alatt szeretné tevékenységét folytatni. 

 

Miután a cukorbeteg terhesek intenzív, interdiszciplináris, normoglykaemiára törekvő 

gondozásának szükségessége nyilvánvalóvá vált, országszerte egyre több diabetológiai 

szakellátóhelyen törekedtek ezen ellátási forma alkalmazására, és eredményes megvalósítására. A 

90-es évek elejére világossá vált az is, hogy szükség lenne e speciális betegcsoportot gondozó 

orvoskollégák egymás közötti, rendszeres kommunikációjára: a tapasztalatok, a munka sikeres és 

kevésbé sikeres részeredményeinek megbeszélésére, a tanulságok közös levonására. Ezen 

gondolat jegyében és eredményeképpen alakult meg 1992-ben a Diabéteszes Terhességgel 

foglalkozó hazai Munkacsoport, amelynek koordinátora Baranyi Éva lett. Az alakuló ülést 

számos közös megbeszélés követte. E megbeszéléseken, a hazai tapasztalatok időről-időre történő 

áttekintése mellett foglalkoztunk neonatológiai kérdésekkel, hallottunk kongresszusi 

beszámolókat, majd megkezdtük a diabéteszes terhességgel kapcsolatos hazai regisztrációs 

rendszer kiépítését. Kiemelt figyelmet fordítottunk a prekoncepcionális gondozás elvi és 

gyakorlati kérdéseire, valamint a diabéteszes terhesség minőségellenőrzésének jelentőségére. 

A későbbiek során rendszeressé váltak az ország különböző területén működő munkacsoportok 

beszámolói, amelyek kapcsán értesülhettünk egymás eredményeiről, problémáiról.. Úgy tűnt, 

hogy e megbeszélések során valóban megismerhettük a diabéteszes terhesség hazai problémáit és 

közös gondolkodással, törekvéssel – a szakmai és a civil társadalom meggyőzésével és 

bevonásával – talán sikerülni fog ezek jelentős részét megoldani. A Diabéteszes Terhességgel 

Foglalkozó Munkacsoport 1996 és 1997-ben tartott ülésein már közel 50, a témakör iránt 

érdeklődő és cukorbeteg terhesek ellátásával is foglalkozó szakember vett részt az ország minden 

tájáról. A jelenlévők többsége belgyógyász volt, de szülész, gyermekgyógyász, szemész, 

laboratóriumi szakorvos, sőt dietetikus és diabetológiai szakápoló kollégák is szép számmal 

képviseltették magukat: érezhető volt a téma alapvetően interdiszciplináris jellege. Az üléseket 

igen közvetlen, baráti hangnem és nagyon aktív vitakészség jellemezte: mindvégig érezhető volt, 

hogy valamennyi résztvevő komolyan elkötelezett a diabétesszel társuló terhesség ügye iránt. 

 

Számosan gondoljuk úgy, ideje lenne – most már a MDT égisze alatt - e munkacsoport 

tevékenységét ismét intenzívvé, aktívvá tenni, hogy újra megkezdődhessen az az élénk és 

közvetlen párbeszéd, mely a munkacsoport tagjai között hagyományosan kialakult, elősegítve 

gyermeket kívánó és terhes cukorbetegeink ellátásának ügyét.  

 

Az elmondottak alapján kérem, hogy a Magyar Diabetes Társaság fogadja be a Diabéteszes 

Terhességgel foglalkozó Munkacsoportot és emelje be nyilvántartott tagszervezetei sorába. 

 

Kérésünk kedvező elbírálását remélve, a Munkacsoporthoz csatlakozni kívánók nevében, 

 

Tisztelettel: 

Baranyi Éva dr. 


