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A győri gyermekdiabetes gondozó szervező munkájának és a nagyvonalú 

szponzori segítségnek köszönhetően ismét lehetősége nyílt 25 családnak, hogy 

részt vegyen a 4.országos „Törp”-programon Szépalmán. 

Az ország 20 településéről 14 gondozóból érkeztek a gyerekek és hozzátartozók. 

A rendezvényről a családok a gondozókból valamint internetes oldalakról 

szereztek tudomást, és így juttatták el nekünk a kitöltött jelentkezési lapot. 

Sajnos a túl sok jelentkező miatt jó pár családnak nem tudtuk elfogadni a 

jelentkezését, de reméljük őket a következő évben tudjuk fogadni…. 

A jelentkezési lapokból ítélve az idei rendezvény valóban a „Törpökről” szólt, 

az átlagéletkor 4,4 év volt a diabeteses gyermekek körében és ezt még tetőzte a 

testvérek életkora is 4-9-11 hónapos karonülő kisbabák. 

A gyermekek többségénél alig néhány hónapja jelentkezett a betegség, de az 

életkorból adódóan is szinte mindenki rövid diabetestartamról számolt be. 

És hogy mi várt a családokra? Rengeteg munka, tanulás, tapasztalatszerzés és 

átadás, kimerítő beszélgetések, ismeretségek, barátságok kötése, no meg egy kis 

kikapcsolódás a mindennapok rohanásából.. 

Mindez azért, hogy a diabeteses gyermekeiket a legjobban, a legmodernebb 

kezelési elveknek megfelelően tudják otthon menedzselni, hogy minél könnyebb 

legyen az óvódai –iskolai közösségbe kerülés, hogy a diabetes rettegett 

szövődményei évtizedek múlva se jelentkezzenek. 

 
A programon a Szülők 6x1,5 órás oktatáson vettek részt. A konzultációk idejére 

szakdolgozói felügyelet mellett a Lurkó alapítvány gyerekszerető „vigyázóival” 



játszóházat, szabadtéri programokat, kézműves foglalkozásokat, arcfestést 

biztosított.  

Nagyon átfogó képzést kaptak a diabetesről a témák a következők voltak: 

- röviden a gyermekkori diabetesről 

- kezelés-inzulinok-kezelési rezsimek-inzulin pumpa-B-sejt    

     átültetés,mesterséges pancreas 

- vércukor mérés – elektronikus naplóvezetés 

- diabetes mint krízis és krónikus betegség pszichológus szemmel 

- hypo-hyperglikaemia, betegségek menedzselése 

- coeliakia 

- betegség elfogadása, önállósodás, közösségbe kerülés kérdései felkészítés 

az óvódába iskolába kerülésre 

Az elméleti oktatáson kívül gyakorlati dolgokra is „építettünk”. Két csoportot 

alkotva egyik csapat a diétetikusnál, másik csapat nálunk szakápolóknál 

„lazíthatott” játékosan. 

A diétetikánál rövid elméleti oktatást követően előkerült a mérleg, becslések 

különböző szénhidráttartalmú és súlyú ételeknél, meglepi csomagokból egy- két 

újdonság …..A szülők nagyon élvezték és a foglakozás végén belátták, hogy a 

„szemmérték” néha csal….. 

A kiscsoportos foglalkozáson nálunk szituációs feladatokat kellett megoldani. 

A feladatok főleg a kisgyermekkorra kiterjedő problémák megoldására 

éleződtek ki: óvóda - iskola, inzulinbeadás, nyaralás, óvodai kirándulás, 

Egy-két példát megemlítve: 

Család külföldre indul nyaralni. Határt átlépve rájönnek, hogy otthon maradt az 

inzulin. Mit tennének? 

Inzulinpumpás bárányhimlős gyermek. Édesanyja telefonon kér segítséget a 

gondozó orvostól a kanülcsere miatt. Hova szúrhat? 

Óvodai autóbuszos kirándulás-szülői kíséret nélkül. Hogyan készítsük fel az óvó 

nénit, mire figyeljen. 

A szituációs feladatok során a szülők nagyon nyitottak voltak és feloldódtak, 

hasznos ötleteket –tapasztalatokat adtak át egymásnak és nekünk is. 

A szakmai részen kívül lehetőségük volt a családoknak kihasználni a Hotel által 

kínált lehetőségeket: így egy kicsit szaunázhattak, merülő- medencézhettek a 

lurkókkal, lovagolhattak, kerékpározhattak. 

Az időjárás is nagyon kedvező volt a hétvégén így a gyermekek egész nap szinte 

kint lehettek, mozgásban-rohangálásban határt nem ismerve – de hypokat meg 

érezve. 



 
 

Az utolsó est fénypontja a tábortűz volt, az apróságok nagyon élvezték a 

természetbeni szalonnasütést- pótvacsi készítést.  

 

 
 

A búcsú délelőttjén összefoglaltuk a 2,5 nap eseményeit a családok pár 

mondatban beszéltek a programok hasznosságáról és egy kérdőívet töltöttek ki 

számunkra egy visszajelzésként. 

A kérdőíveket összegezve elmondhatom, hogy a szállás-étkezés-programok 

értékelése maximális volt. 



A gyermekektől való elválás-sok családnál ez volt az első- sikerült, amiben nem 

győzöm hangsúlyozni nagyon nagy szerepe volt a szülők által emlegetett 

KIVÁLÓ CSAPATNAK, a LÚRKÓNAK. 

 

 
 

A Szépalmán eltöltött hétvégén a családok feltöltődtek, friss információkhoz 

jutottak oldott hangulatban, tapasztalatokat cserélhettek másokkal, a gyerekek 

láthatták és számukra is nyilvánvalóvá vált, hogy más gyermeket is „szúrnak „. 

 

 

 



 

 

A program hírnevét különböző TV és rádiócsatornák tálalták az ország elé. 

 

A hétvégét köszönjük a Sponzorainknak : 

Roche Hungari Kft 

77Elektronika Kft 

NovoNordisk 

SAnofi-Aventis ZRT 

Lilly Hungaria 

Cukorbeteg Gyermekeket Támogató győri Egyesület 

Alapítvány a Felnőtt Cukorbetegekért Veszprém 

 

A gyermekdiabetes gondozó munkatársainak : 

Juhászné Tuifel Andrea diabetologiai szakápoló 

Tóthné Sebestyén Timea diabetologia szakápoló 

Dr. Niederland Tamás gondozó vezető főorvos 

Dr. Gál Veronika főorvos 

Dr. Bognár Márta orvos munkatárs 

Szabó Adrien pszihologus 

Török Ibolya ambulancia vezető nővér 

Degovics Teréz nyugalmazott ambulancia vezető nővér 

Barkóné Polgár Judit dietetikus 

Zajovicsné Vizer Bernadett „fő” Lurkó ,  és minden segítője 

Meghívott előadóinknak: Dr. Blatniczky László főorvos 

                                          Dr. Békefi Dezső főorvos 
 

Bízva a jövő évi törp program szervezésében 

 

Győr, 2011. 05.26. 

                                                Juhászné Tuifel Andrea  

                                                Diabetológiai szakápoló  

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 


