
A Magyar Diabetes Társaság Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoportja 2010. október 

21-én tartotta soron következő ülését a Honvéd Kórház –Állami Egészségügyi Központ II. telephelyének 

előadótermében. 

 

A munkacsoport elnöke - Baranyi Éva - köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az együttgon-

dolkodás jelentőségét a cukorbeteg asszonyok terhességre való felkészítése és gondozása során. 

Nyitó előadásában Gaál Zsolt egy – interdiszciplináris munkacsoportjuk gondozása alatt álló - 

neonatális diabéteszes nő terhességének ritka és sikeres történetét mutatta be, a családfa bemutatásától, a 

felvetődő szakmai és etikai dilemmák kiemeléséig. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden csecsemőkori, a 

hatodik élethónap előtt felfedezett cukorbetegség esetén gondolni kell a neonatalis diabétesz lehetőségére, 

melynek bizonyítására még elegendő kapacitás áll rendelkezésre a releváns intézményekben. 

Békefi Dezső a gyermekgyógyász szemszögéből elemezte a cukorbetegséggel szövődött terhesség 

probléma körét. Ismertette a diabetika újszülöttjére jellemző fizikális jellegzetességeket, különös tekintettel 

a szülés utáni adaptációs zavarokra. Az intrauterin elhalás, a nagyobb számban előforduló fejlődési 

rendellenességek további csökkenése az anyai diabetes még jobb és minden gravidára kiterjedő egységes 

kontrolljától és a szülészeti-újszülöttgyógyászati ellátás további javításától várható. 

Cukorbeteg terhesek diabetológiai gondozásának szervezéséről, a hazai szakellátó helyek speciális 

akkreditációjának megvalósulásáról Földesi Irén tartott összefoglalót, kiemelve a még – ezen a téren - fehér 

foltnak számító térségeket és felvázolva a már A vagy B típusú akkreditációt szerzett szakellátó helyeket. A 

speciális akkreditáció egy éven át érvényes és évente történő megújítása, illetve megváltoztatása szükséges a 

személyi és tárgyi feltételek aktuális helyzete alapján. 

 

Ezt követően négy speciális, „terhességi” akkreditációval rendelkező interdiszciplináris diabetológiai 

szakellátóhely évtizedes munkásságát ismerhette meg a hallgatóság. Debrecenből Neuwirth Gyula, 

Kecskemétről Juhász Márta, Pécsről Szilágyi András, Zalaegerszegről Oroszlán Tamás mutatta be 

gondozásuk jellegzetességeit, eredményeit és esetleges nehézségeit az elmúlt időszakban. A példaértékű, az 

irodalmi adatoknál sokszor kedvezőbb mutatókat prezentáló előadásokat élénk hozzászólások és 

kiegészítések tarkították, amelyek valamennyi résztvevő számára üzenetértékkel bírtak. 

 

A következő munkacsoport ülés 2011 első felében várható, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 


