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„ A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők 

gondozása a komplex háziorvosi ellátás keretében 

valósulhat meg a legeredményesebben, a 

szakorvosi ellátórendszernek konzultáció céljából 

elérhetőnek kell lennie.” (MDT Szakmai Irányelve 2017.)

Az alapellátás integrált prevenciós rendszerben 

végzi prevenciós tevékenységét. 

Ennek keretén belül: a szénhidrát anyagcsere 

eltérések (glukoregulációs zavarok: IFG, IGT, 

2TDM) felismerése azok életmód kezelése és 

gondozása önállóan, vagy szakellátás irányításával  

a feladata.    (Háziorvosi Hatásköri Lista 2010.)
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Háziorvosi feladatok a 2-es típusú 

diabetes gondozása során

 a betegség megelőzése

 a betegség korai felismerése

 egyénre szabott, célértékre/céltartományra 
törekvő komplex terápia,

 a szövődmények szűrése és preventív kezelése

 a betegek rehabilitációja 

a cukorbeteg önmenedzselés edukációja / 
támogatás (DSME/S)
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A diabetes - civilizációs ártalom 

Életmód terápia

Fizikai 

aktivitás

Étrend 

diéta
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Az elhízás prevalenciája
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OECD Health Statistic 2014.
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Elhízás és következményei 

a 13 -17 éves korosztályban  

www. /europa.eu.int

Elhízott gyermekek:

NGT (79 %)

IGT  (21 %)

IGT     ( 7 %) 

NGT   (32 %)

IGT      (30 %) 

2TDM  (32 %)
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A 2-es típusú diabetes előfordulása

A 2-es típusú diebetes előfordulása és költségterheinek alakulása Magyarországon 2001-2014. között… (Kempler P., Putz Zs., 

Kiss Z., Wittmann I., Abonyi-Tóth Zs., Rokszin Gy., Jermendy Gy. Diabetologia Hungarica XXIV. évf. 3. szám 177-188.) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

423
472

518

562
603

640
661 678 694

708
719 723 723 727

B
e
te

g
e
k
 s

z
á
m

a
 (

e
z
e
r 

fő
)

S
ta

n
d
a
rd

iz
á
lt
 p

re
v
a
le

n
c
ia

 (
%

)

400

300

500

600

700

800

200

100

1

2

3

4

5

6

0,4 1,1

4,5

12,8

19
20

0

5

10

15

20

25

19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70

B
e
te

g
e
k
 a

rá
n
ya

 (
%

)

életkor

6,4 %



www.aok.pte.hu

A hiperglikémia patofiziológiai háttere 

Adapted from DeFronzo RA. Diabetes 2009;58:773–95. Wolters Kluwer Health

Islet α-cell

Megnövekedett 

lipolízis

Megnövekedett 

glükózvisszaszívás

Fokozott 

glukagon 

szekréció

Megnőtt 

máj 

glükóz 

termelés Neurotranszmitter 

diszfunkció

Csökkent 

glükóz felvétel

Islet β-cell

Csökkent inkretin hatás

HIPERGLIKÉMIA

Inzulin 

elválasztás 

elégtelensége

+  Immun diszreguláció    

Mikrobiom 

Gyomor, vékonybél
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Normál
glukóz

A 2-es típusú diabétesz progressziója

Prediabetes 2-es típ. DM

Éhomi   

plazma glukóz

Inzulin érzékenység hiper-

glikémia

β-sejt 

kimerülés

Adapted from DeFronzo R. Diabetes 1998; 37: 667-387

Groop LC. In: Leslie RDS, Ed. Molecular pathogenesis of diabetes mellitus. Karger; 1997; 22: 131-156

Makro - /   Mikrovaszkuláris szövődmények

Étkezés utáni 

plazma glukóz

inzulin 

rezisztencia

diagnózis
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Korai észlelés-szűrés (Findrisk-kérdőív)

1. Életkor   35 év alatt 0 pont

35 – 44 év 1 pont

45 - 54 év 2 pont

55 – 64 év 3 pont

64 év felett 4 pont

2. Body-Mass-Index értéke?       25 kg/m² 0 pont

25 – 30 kg/m² 1 pont

 30 kg/m² 3 pont

3. Haskörfogat mérete? Nő Férfi

 80 cm  94 cm 0 pont

80-88 cm 94-102 cm 3 pont

 88 cm 102 cm 5 pont

4. Végez naponta minimum 30 perces testmozgást munkája vagy pihenőideje során?

(normál napi aktivitást is beleértve) igen 0 pont

nem 2 pont

5. Milyen gyakran fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt vagy barna kenyeret? 

(rozskenyér vagy teljeskiőrlésű kenyér) minden nap 0 pont

nem minden nap 1 pont

6 . Szedett valaha is gyógyszert magasvérnyomás ellen ? 

nem 0 pont

igen 2 pont

7. Mértek már valaha is magas vércukor értéket?  (szűrés, terhesség, betegség)

nem 0 pont

igen 5 pont

8. Van-e közeli hozzátartozó, akinél diabéteszt diagnosztizáltak?

nincs 0 pont

igen: vérszerinti szülő, testvér, gyermek 5 pont

igen: vérszerinti nagyszülő, nagybácsi, -néni, unokatestvér 3 pont
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Prediabetes szűrésének és kezelésének  

lehetőségei az alapellátásban   

Findrisc

OGTT/HbA1c

3 évente ism.

2 TDM

Prediabetes

Norm. CH

12 pont

Életmód + 

OAD

HbA1c 3-6 

hó

Életmód

Életmód + 

metformin

OGTT/HbA1c   

évente

OGTT/HbA1c   

évente

OGTT/HbA1c   

1-3 évente

A diabetes-gondozás kézikönyve. (SpringerMed Kiadó 2018.) 

Rosta L.: Teendők prediabetesben.   
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Normál

A 2-es típusú diabétesz progressziója

Prediabetes 2-es típ. DM

Éhomi   

plazma glukóz

Inzulin érzékenység hiper-

glikémia

β-sejt 

kimerülés

Adapted from DeFronzo R. Diabetes 1998; 37: 667-387

Groop LC. In: Leslie RDS, Ed. Molecular pathogenesis of diabetes mellitus. Karger; 1997; 22: 131-156

Makro - /   Mikrovaszkuláris szövődmények

Étkezés utáni 

plazma glukóz

inzulin 

rezisztencia

MetforminMetformin
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Metformin alkalmazási előiratának 

változásai

 eGFR > 60 ml/min/1,73m²

 eGFR: 30 - 60 ml/min/1,73m²

 eGFR < 30 ml/min/1,73m²

2 x 1000 mg

2 x 500 mg

Nem adható

Prediabetes (IFG, IGT) kezelésére,
akiknél nagy a 2 TDM kockázata.

(kor: >60 év, BMI?> 30 kg/m2, családi előzmény, 
HDL-chol.↓, TGL ↑, hipertónia, GDM, HbA1C>6,0 %)
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Vércukor meghatározás indokolt…

 Diabetesre utaló tünetek fennállása esetén 
(polyuria, polydipsia, fogyás, pruritus,   
visszatérő gyulladások)

 Veszélyeztetett személyek

- 45 év feletti életkor,  pozitív családi 
anamnézis, elhízottak, hiperlipidaemiások 
hipertoniások, nagy magzatot szülő nők, 
anamnézisben gesztációs diabetes, CVD,   

PCOS, antipszichotikus terápia

MDT Szakmai Irányelve 2017; Diabetologia Hungarica XXV. évf. 1.Suppl.
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Diabetes mellitus állapítható meg…

 Klasszikus tünetek fennállása mellett

- az éhomi vércukor  ≥ 7,0 mmol/l

- étkezés után bármely időpontban                                     

(random) vércukor ≥ 11,1 mmol/l 

MDT Szakmai Irányelve 2017; Diabetologia Hungarica XXV. évf. 1.Suppl.

 Klasszikus tünetek hiányában 

- az éhomi vércukor ismételten ≥ 7,0 mmol/l

 HbA1c ≥ 6,5 %

 Egyedi esetekben OGTT vizsgálat alapján
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Feladatok a cukorbetegség felismerésekor

 Anamnézis-felvétel (családi anamnézis, nőknél  szülészeti 
események is).

 Táplálkozási, életmódbeli szokások, foglalkozás, fizikai 
aktivitás, korábbi gyógyszeres kezelés tisztázása.

 Fizikális vizsgálat: antropometriai mérések (BMI, haskörfogat, 
lábvizsgálat  

 A perifériás idegműködés vizsgálata (monofilamentum teszt, 
vibráció érzet vizsgálata kalibrált hangvillával).

 Szív- érrendszeri státusz felmérése (RR, EKG, erek vizsgálata)

 Laboratóriumi vizsgálatok homi és postprandialis 
vércukorérték , HbA1c, lipid-profil, vesefunkció (CN, Se. 
creatinin, eGFR),  vizelet ált., vizelet albumin ürítés 

 Betegoktatás (diéta, testmozgás, önellenőrzés, lábápolás 
tanácsadás).

 Szemészeti kontroll

MDT Szakmai Irányelve 2017; Diabetologia Hungarica XXV. évf. 1.Suppl.
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Management of Hyperglycemia in Type2

Diabetes: A Patient-Centered Approach

 a betegség kezelése individuális, beteg centrikus 
legyen

 a terápiás döntés során mérlegelni kell az egyéni 
körülményeket, a beteget bevonva kell dönteni                                   
egy adott terápia mellett

 a gyógyszeres kezelés kiválasztása előnyök/hátrány 
mérlegelésével történjen (életkor, DM fennállása,                   
testsúly, társuló betegségek, hypoglikaemia veszély, 
együttműködési készség, szoc. helyzet, ellátás)  

 HbA1C<7,0 % kezelési cél nem lehet minőség-
biztosítási indikátor (HbA1C céltartományok)

 a kezdő terápia – metformin legyen

 kombinációs lehetőség OAD 2x – 3x vs. inzulin
(care.diabetesjournals.org., April 19, 2012) 
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A hiperglikémia kezelésének megközelítése

A beteg motiváltsága,

kezelési erőfeszítések

Hipoglikémia, egyéb 

mellékhatás kockázata

Betegség tartam

Várható élettartam

Társbetegségek

Kialakult érrendszeri

szövődmények

Anyagi források, 

támogatottság

szigorúbb kevésbé szigorú

erősen motivált, 

nagy erőfeszítésű

kevésbé motivált 

nagy  kicsi 

újonnan igazolt régebben fennálló 

hosszú rövid 

nincsenek súlyosak 

nincsenek súlyosak 

korlátozottak rendelkezik vele

7 %
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A diabetes kezelésének lehetőségei

1.     Diéta – életmód – fizikai aktivitás (Beteg oktatás)

2. Nem hipoglikaemizáló vegyületek

2.1.   szénhidrát felszívódását gátló  (acarbose)

2.2.   inzulin rezisztencia csökkentők (biguanidok, PPAR-γ)

2.3.   SGLT-2 receptor inhibitor

3.    Inzulotrop (β-sejt stimuláló) vegyületek

3.1.   étkezési vércukorszint szabályozók (glinidek)

3.2.   szulfanilureák

3.3.   egyéb inzulin szekretagóg vegyületek (GLP-1, DPP IV)

4.    Inzulin szubsztitúció                                                                                                  

(esti bázis+OAD  – konvencionális  – intenzív terápia)                                                              

5.    Bariatrikus (metabolikus) sebészeti megoldás
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Vércukor csökkentő terápiák jellemzői

Hatékony-

ság

Testsúly Hipo-

glikémia

CV 

szövődm.

Neoplázia

Metformin ↑↑ →↓ → ↓↓ ↓↓

SU ↑↑ ↑ ↑↑ →? ↑

Acarbose ↑ → → ↓↓ →

Glitazon ↑↑ ↑↑ → ↓ ↑

DPP-4 gátló ↑↑ →↓ → n.a. →

GLP-1 

analóg
↑↑↑ ↓↓ → ↓ →

SGLT-2 

gátló
↑↑ ↓ → ↓ →

inzulin ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↓ ↑
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Vércukor csökkentő terápia és mortalitás

22

Turnbull FM, et al. Diabetologia. 2009;52:2288–2298.
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A CV szövődmények és a vércukor 

csökkentő terápiák

DPP-4 

gátlók

GLP-1 

receptor agonisták

SGLT2 

gátlók

Saxagliptin

• Az ischaemiás események 

előfordulásában nem volt változás

• Növekedett a szívelégtelenség miatti 

hospitalizáció (HHF)

Alogliptin

• A major CV események előfordulása 

nem növekedett

Sitagliptin

• A CV események rizikója, a HF 

hospitalizáció, és egyéb adverz

események nem növekedtek

Liraglutid
•Szignifikáns csökkenés:

• 3P-MACE: 13%
• CV halál: 22%
• Összmortalitás: 15%
• HHF: 13%
• Összetett vese végpontok: 

22%

Semaglutid
• Szignifikáns csökkenés:

3P-MACE: 26%

• Nem növekedett a CV események, 

összmortalitás vagy HHF

előfordulása

Lixisenatid

• A major CV események valamint 
súlyos adverz események nem 
növekedtek

LEADER 6

SUSTAIN 6-7

EMPA-REG  OUTCOME 
Empagliflozin

•Szignifikáns csökkenés
• 3P-MACE: 14%
• CV halál: 38%
• Összmortalitás: 32%
• HHF: 35%
• Összetett vese végpontok: 

39%

canagliflozin
• Szignifikáns csökkenés

• 3P-MACE: 14%(p=0,02)
Nem szignifikáns:
• CV halál: 13%
• Összmortalitás:13%

CANVAS 

 1. Scirica et al. N Engl J Med. 2013. 2. White et al. N Engl J Med 2013. 3. Green et al. N Engl J Med 2015. 4. Son and Kim. Diabetes Metab J 2015. 5. Chen et al. Int J Clin 
Pathol 2015. 5. Pfeffer et al. N Engl J Med. 2015. 6. Marso et al. Am Heart J 2013. 7. Marso et al. N Engl J Med. 2016 [Epub ahead of print]. 8. Zinman et al. N Engl J Med 
2015. 9. Wanner et al. N Engl J Med. 2016. 10. Neal B et al. N Engl J Med 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1611925

DECLAIRE –TIMI 58 

Dapagliflozin

• A CV események rizikója, a HF 

hospitalizáció nem növekedtek
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Terápiás lehetőségek a 2-es típusú diabetes      

diagnózisakor

Életmód  terápia

HBA1C 7-8 % HBA1C 8-9 % HBA1C > 9 % 

tünetek nélkül

HBA1C > 9 % 

tünetekkel

Metformin

DPP4 gátló

SGLT2 gátló 

SU                        

GLIN                        

PIO                          

AGI

Metformin / 

első szer

Metformin + 

első szer                        

+                    

kettős komb. 

egyik tagja +                         

kettős komb. 

másik tagja  

vagy

MET ± SU                    

± PIO ± SGLT2 

± BI ± GLP1RA 

+                            

GLP1RA ±

Inzulin komb. 

DPP4 gátló 

SGLT2 gátló 

GLP1 RA 

Bázis Inzulin 

PIO 

SU                        

GLIN                                                  

AGI

Inzulin 

terápia 

±

Metformin

Inzulin 

terápia 

intenzifikálás 

±

Metformin
(MDT Klinikai szakmai irányelv 2017.) 
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Terápiás lehetőségek a 2-es típusú diabetes                  

későbbi kezelésekor     

Életmód  terápia + korábbi antidiabetikus terápia

HBA1C > 7 % HBA1C < 7 %

Terápia váltás 

indokolt

Terápia váltás 

nem indokolt

Klinikai tünetek 

kimutathatóak

Klinikai tünetek 

nincsenek

Metformin / 

első szer

DPP4 gátló 

SGLT2 gátló 

GLP1 RA 

Bázis Inzulin 

PIO 

SU                        

GLIN                                                  

AGI

Metformin + 

első szer                        

+                    
kettős komb. egyik 

tagja +                         

kettős komb. 

másik tagja vagy

MET ± SU                    

± PIO ± SGLT2 ±

BI ± GLP1RA +                            

GLP1RA ± Inzulin 

komb. 

Inzulin 

terápia 

intenzifikálás 

±

Metformin

(MDT Klinikai szakmai irányelv 2017.) 
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BETEGKÖZPONTÚ VÉRCUKORCSÖKKENTŐ 

KEZELÉS DÖNTÉSI CIKLUSA 2-ES TDM-ben

KEZELÉS 

CÉLJA

•Szövődmények 

megelőzése

•Életminőség javítása

FŐ BETEGJELLEMZŐK FELMÉRÉSE
•Aktuális életmód
•Komorbiditások, pl.: ASCVD, CKD,HF
•Klinikai jellemzők, pl.: kor, HbA1c, testsúly
•Motiváció és depresszió jellegű problémák
•Kulturális és szocioökonómiai kontextus

TERÁPIAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ 
SPECIÁLIS TÉNYEZŐK 
• Individuális HbA1c célérték
•Kihatás a testsúlyra és a 

hipoglikémia kockázatra
•Gyógyszer mellékhatás profilja
•Terápiás rezsim komplexitása
•Adherencia és perzisztencia

optimalizálása
•Gyógyszerhez való hozzáférés és 

terápiás költségek

KÖZÖS DÖNTÉSHOZATAL A KEZELÉSI TERV 
KIALAKÍTÁSÁBAN
•Edukált és informált beteg és a 

házi/kezelőorvosa részvételével
•Betegpreferenciák feltárása
•A hatékony konzultáció: motivációs interjú, 

célkitűzés és a közös döntéshozatal
•Beteg felhatalmazása
•Adherencia és perzisztencia optimalizálása
•Hozzáférés a betegedukációs és 

támogatási programhoz (DSMES)

BELEEGYEZÉS A KEZELÉSI 
TERVBE SMART célok 
oKonkrét
oMérhető
oElérhető
oReális
o Időben behatárolt

KEZELÉSI TERV IMPLEMENTÁLÁSA
•A kitűzött célokat el nem érő 

betegeket általában legalább 3 
havonta látni kell mindaddig, amíg 
ebben előrelépés nem történik; 
gyakoribb találkozásra lehet 
szükség kezdetben a 
betegedukáció és támogatás 
(DSMES) miatt

FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS  ÉS 
TÁMOGATÁS
•Emócionális jólét
•Kezelés tolerálhatóságának 

ellenőrzése
•Glikémiás státusz monitorozása
•Biofeedback: SMBG, testsúly, 

lépésszám, HbA1c, vérnyomás, 
lipidek

KEZELÉSI TERV ÁTTEKINTÉSE ÉS EGYEZTETÉSE
•Kezelési terv ismertetése
•Kölcsönös beleegyezés a változtatásokba
•Az egyeztetett terápiás módosítást megfelelő 

időben implementáljuk, elkerülve a klinikai inerciát
•A döntési ciklus rendszeresen elvégzendő

(legalább évente egyszer/kétszer)
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VÉRCUKORCSÖKKENTŐ KEZELÉS 2-ES TÍPUSÚ 

DIABÉTESZBEN: ÁTTEKINTÉS

ELSŐ VONALBELI KEZELÉS METFORMIN ÉS ÁTFOGÓ ÉLETMÓDTERÁPIA                      

(FÓKUSZBAN A TESTSÚLY CSÖKKENTÉS   ÉS A FIZIKAI AKTIVITÁS  )

HA  A  HbA1c CÉLÉRTÉK  FELETTI, ÚGY TOVÁBB  KELL  LÉPNI

A KLINIKAI 

INERCIA 

ELKERÜLÉSE 

KONTROLL (3-6 

HAVONTA) 

ÚJRAÉRTÉKELÉS

Davies MJ et al. Diabetes Care 2018. Sep; dci180033. https://doi.org/10.2337/dci18-0033;
Davies MJ et al. Diabetologia 2018. https://doi.org/10.1007/s00125-018-4729-5 

IGAZOLT  ASCVD és/vagy CKD 

GLP-1 RA  – SGLT 2i 

A HIPOGLIKÉMIA  ELKERÜLÉSE  

SZÜKSÉGES 

GLP-1 RA  – SGLT 2i 

NINCS  ASCVD és/vagy CKD

TESTSÚLY  CSÖKKENTÉSE  

INDOKOLT

GLP-1 RA  – SGLT 2i 

KÖLTSÉGEK  CSÖKKENTÉSE  

FONTOS 

SU, TZD 
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Incretin terápia

GLP-1 analóg:                  liraglutid (Victoza)                           

+ degludec (Xultophy)

DPP-IV gátlószerek : sitagliptin   (Januvia,  Xelevia)                                                          

+MET (Janumet, Velmetia) 

vildagliptin (Galvus)                                                                    

+MET (Eucreas)

saxagliptin (Onglyza) 

+MET (Komboglyze)

linagliptin   (Trajenta) 

+MET (Jentadueto)

alogliptin    (Vipidia)

+MET (Vipdomet)

GLP-1 agonisták: exenatid (Byetta)                                 
exenatid QW (Bydureon)
lixisenatid (Lyxumia)                                 
+ glargine (Suliqua) 

dulaglutid (Trulicity)
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Inzulinkezelés 2-es típusú 

cukorbetegségben

 minden olyan esetben, amikor életmódkezelés +  

oralis antidiabetikum helyes javallattal és adagban 

történő alkalmazásával három hónap elteltével sem 

biztosítja a kívánt glikémiás kontrollt  HbA1c < 7,0 % 

 Induláskor inzulin adás javasolható, ha                                         

- HbA1C > 10 %                                                                         

- jelentős a hyperglikaemia (éhgy.vérc.> 13,9    

és/vagy pp.vérc. > 16,9 mmol/l)                            

- masszív diabeteszes tünetek                        

MDT klinikai irányelve 2017; Diabetologia Hungarica XXV. évf. 1.Suppl.
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A cukorbetegség szövődményei

 2 TDM összhalálozás: - 6 %

 2 TDM és miokardiális infarktus: - 8 %

 2 TDM és stroke: - 28 %

 2 TDM és végtagamputáció: + 0,5 %
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Intenzív terápia

Konvencionális terápia

Követési idő (hónap)

P=.007

Gaede et al. N Engl J Med. 2003;348:383-393.

Kockázati arány=0.47 

(95% CI, 0.24-0.73; P=.008)

Steno-2: Kardiovaszkuláris végpont

53%
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Steno-2: A célértékeket elérő betegek

HbA1c
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Cholesterin

<4,7 mmol/l

Triglicerid

<1,7 mmol/l

Sys RR

<130 mm Hg

Dia RR

<80 mm Hg

P=0.06

P<.001

P=0.19

P=.001

P=0.21Intenzív

terápia (n=80)
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Metabolikus memória (DCCT/EDIC)

A1C %

8,0

7,0

9,0

Alap
DCCT 
6,5 év

EDIC  
8 év

Konvencionális kezelés

Intenzív inzulin terápia

Retinopathia 
Nephropathia
Neuropathia

Retinopathia 
Nephropathia
Neuropathia

Nathan DM et al. N.Engl J. of Med: 2005.;353,2643
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Gyógyszer perzisztencia

Jermendy G. et al.: Persistence of initial antidiabetic treatment in patients with type 2 diabetes mellitus

Med. Sci. Monit. 2012;18:72-77

DPP 4 gátló:   57,3 %

SGLT-2 gátló: 56,8 %

GLP 1 gátló:   52,1 %

MET:               48,8 %

MET+SU:       47,4 %

SU:                 45,4 %
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Együttműködő 

beteg
Racionális 

terápia

Gondozó 

team

A hatékony gondozás elemei

beteg edukáció

(ön)kontroll

terápia 
korrekció
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Betegedukáció dimenziói

Tudás, 

ismeret

Készség, 

képesség

Attitűd 

beteg

orvos

együttműködés

Autonómia Felelősség 
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Beteg edukáció - reedukáció

 a krónikus betegséggel való együttélés segítése

 komplex anyagcsere vezetés (célértékek - elérése)

 a szövődmények elkerülésének módjai 

 váratlan élethelyzetek megoldásának képessége

Mit tud a betegségéről ? Mire lenne szüksége ?

 praktikus gyakorlat elsajátítása (elmélet másodlagos)

 lépésről – lépésre (ismételés, kontroll)

 a részletek összekapcsolása, adaptálása  

 értékelés (kritika – dicséret)  
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A jó anyagcsere egyensúly 

elérésének korlátai

 A beteg számára nem ismertek a jó
anyagcsere egyensúly kritériumai

 A diabétesz gondozásban résztvevők       

együttműködésének anomáliái

 Az anyagcsere vezetés komplex volta 

(dyslipidaemia, hipertónia kontrollja)

 Késedelem a diagnózisban, és a korai, 

hatékony terápiában.
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Összegzés

 A kezelés fő céljai: - a tartós glikémiás kontroll 

biztosítása és a betegség progressziójának 

lassítása (korai, beteg központú, individuális, 

komplex terápia) + jó életminőség biztosítása

 A 2-es típusú cukorbetegség kezdő orális 

kezelésére metformin javasolt. A kombinációkat          

az előnyök / hátrányok gondos mérlegelésével 

válasszuk meg. 

 A HbA1C céltartományok mellett figyeljünk a többi 

metabolikus változóra, célértékekre  

 A beteg terápiával való azonosulása az orvos-

beteg együttműködés érzékeny mutatója     
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www. diabet.hu

www.diabetesonline.hu

www.informed.hu

www.webbeteg.hu

www.diabeteslap.hu

www.cukorbeteglap.hu
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A 10 ezer mérföldes út is az első lépéssel 

kezdődik.

Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, 

hanem azért is, amit nem teszünk meg. 


