
Az 

egyik leg-

elterjedtebb betegség, amely 

több száz millió embert érint, 

(a WHO statisztika szerint 

jelenleg 347 millió cukorbe-

teg van a világon), egyúttal 

az egyik legalábecsültebb be-

tegség is. Rossz hírekkel van 

tele minden ezzel foglalkozó 

újság és webes portál: szövőd-

mények, a cukorbetegséggel 

összefüggő egyéb komoly 

betegségek, nekem viszont jó 

hírem van: nagyon sok ember 

szenved cukorbetegségben, 

van aki már 50 éve, és a leg-

többjük teljes értékű, 

normális életet él. Ennek 

feltétele a betegség kéz-

ben tartása, a rendszeres 

vércukor mérés és a meg-

felelő életmód kialakítása: 

helyes táplálkozás, meg-

felelő mozgás, 

fi zikai aktivi-

tás. Inzulinnal 

vagy tablettával 

kezeli az orvos a cu-

korbetegséget, de az egyéni 

felelősség a beteg részéről itt 

is hatalmas. Mindenki maga 

felel egészségéért, a betegsé-

get is mindenki magának kell 

kiismernie, a kezelés hatásos-

ságáról gondoskodnia, az elő-

írt gyógymódokat, diétát és 

élethigiénét betartania. 

Rengeteg olyan gyógynö-

vényt is ismerünk, melyek 

jótékony hatással van-

nak a vércukor fel-

szívódásra, 

az anyag-

cserére, 

hiszen a 

betegség 

már az 

ókor 

óta ismert. Ezeket a gyógy-

növényeket tea formájában 

is fogyaszthatja a beteg kiegé-

szítő kezelésként a diéta vagy 

a gyógyszer/inzulin mellé. 

Az önfegyelem kérdése alól 

a gyógyteák sem kivételek. A 

napi 1-3 csésze tea elkészíté-

se nem okozhat gondot, ha 

komolyan veszi a beteg a be-

tegségét. Ahogy Gyuri bácsi 

szokta mondani: nem hinni 

kell, inni! 

2014  ŐSZX. évfolyam 3. szám

Szerkeszti:
Lopes-Szabó Zsuzsa

A Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület lapja

Cukorbetegség 
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• Genetikai hajlam
Ez nem azt jelenti, hogy aki-

nek a közeli családtagja cu-

korbeteg, ő maga is feltétlenül 

az lesz. Annyit jelent csupán, 

hogy nagyobb valószínűség-

gel alakul ki nála a betegség, 

ha nem fi gyeli az intő jeleket. 

A 2-es típusú diabétesznél az 

öröklődés nagyobb szerepet 

játszik, mint az 1-es típusnál.

• Környezeti hatások
A 2-es típusú cukorbetegség 

többek között a túlsúly és a 

helytelen táplálkozás eredmé-

nyeként alakulhat ki. Ha egy 

egészséges ember bekerül egy 

olyan környezetbe, ahol sok a 

cukorbeteg, maga is kifejlesz-

ti  a betegséget. A fehér bőrű 

emberek hajlamosabbak a 

cukorbetegségre, mint az 

ázsiai típusúak. Indiában 

van jelenleg arányaiban a 

legtöbb cukorbeteg, a leg-

kevesebb Kínában. 

A férfi ak hajlamosabbak a cu-

korbetegségre, ha olyan kör-

nyezetben élnek, ahol magas 

a betegség koncentrációja, 

a nők viszont akkor lesznek 

cukorbetegek, ha alacsony 

koncentrációjú helyen élnek.

• Érzelmi megrázkódta-
tás, stressz
Sokszor hallani betegektől, 

hogy a diabétesz akkor ala-

kult ki, amikor valamilyen 

nagy trauma érte őket: kö-

zeli családtag, házastárs ha-

lála, munkahely elvesztése, 

válás, súlyos betegség vagy 

műtét, stb. Ilyenkor taná-

csos fi gyelni a cukorszintet, 

orvossal konzultálni.
 

• Vírusos fertőzések
Sokszor megfi gyelhető, hogy 

egy betegség alatt vagy utána 

alakul ki a cukorbetegség. Ezek 

a betegségek  (lehet egy egysze-

rű megfázás vagy torokfájás) 

olyan negatív hatással vannak 

a hasnyálmirigyre, amely, néha 

csak évekkel később, cukorbe-

tegséget idéz elő.

• Másodlagos betegség-
ként
A hasnyálmirigy gyulladása, 

egyes hormonbetegségek szö-

vődménye is lehet cukorbe-

tegség. Szintén provokálhatja 

a túlzott alkoholfogyasztás és 

egyes gyógyszerek (szteroi-

dok, béta blokkolók) hosszú 

időn keresztül való szedése.

2

Kit fenyeget a 
cukorbetegség?

Pontos választ senki nem tud adni. Vannak olyan tényezők, melyek emelik a 
betegség kialakulásának kockázatát. 
Ezek a következők:
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Megelőzhető-e a cukorbetegség?

3

betegség?

A válasz nem egyértelmű, de azt gondolom, igen sokat 
tehetünk a cél érdekében a helyes életmóddal. Mivel az 
elhízás egyik rizikófaktora a diabétesz kialakulásának, 
mindenképp törekedni kell a megfelelő testsúly el-
érésére és megőrzésére. 

A 
helyes 

táplálkozás mai 

tudásunk szerint azt je-

lenti, hogy tartózkodni kell 

a túlzott szénhidrát fogyasz-

tástól, az állati zsírok he-

lyett az omega 3-ban gazdag 

növényi zsírokat (olívaolaj, 

dióolaj, tökmagolaj) kell 

előnyben részesíteni, 

kerülni kell a túlzott 

sófogyasztást. Sok 

zöldség, könnyű 

húsok (hal és ba-

romfi ) fogyasztása, 

gyümölcsök csak 

mértékkel. Egy-egy 

pohár vörös bor jó 

tesz, de a túlzott 

alkoholfogyasztás 

káros az egész-

ségre. A kész-

ételeket, cukrász-

süteményeket, ipari 

péksüteményeket nagy ív-

ben kerüljék. 

A mozgás (fajtája életkor-

tól függően) létfontosságú. 

Ahogy a mondás szól: 40 éves 

korig a mozgás választás kér-

dése, 40 után kötelező. Séta, 

kocogás, úszás, tenisz, kerék-

pár, konditerem-mindenki 

kiválaszthatja a számára meg-

felelőt. A mozgás rugalmasan 

tartja a szívizmokat, az ízüle-

teket, nem engedi a zsírokat 

lerakódni, ráadásul olyan 

hormonokat termel, melyek-

től boldogok leszünk. 

Hogy mennyi alvás 
elegendő, egyénen-

ként változik. Álta-

lában 6-9 óra 

szükséges egy 

felnőtt em-

bernek. Az 

alvás fi zioló-

giai szük-

ségszerűség, nem szabad vele 

takarékoskodni, ellenkezőleg, 

gondoskodni kell róla, hogy 

pihentető legyen. Egy-egy po-

hár gyógynövény (citromfű, 

galagonya, orbáncfű) lefek-

véskor segíthet mély  álomba 

merülni.  

A káros szenvedélyeket jobb 

elkerülni, mint később meg-

szabadulni tőlük. A dohány-

zásról, italról való leszokásban 

a népgyógyászat szerint segít-

het a kakukkfű teája, melyet 

egyre nagyobb koncentráció-

ban naponta kell fogyasztani. 

Az orvosi ellenőrzés fontos, 

de nem kell túlzásba vinni. 

Fölösleges magunkat, az or-

vost, az egészségügyi ellátást 

folytonos vizitekkel terhelni. 

Évente kétszer bőségesen ele-

gendő ellenőrzésre menni, ha 

egyébként nincs panasz. 

A 
helyes

táplálko á

éte

sü

p

b

A 
tól
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Egészen addig azonban gyógy-

növényekkel kezelték a beteg-

séget. A természet patikájában 

sok olyan növény található, 

melyek segítenek az anyagcsere 

folyamatának szabályozásában, 

a vércukor csökkentésében. 

Ezekből áll a híres Gyuri bá-

csi-féle cukortea, a Diabess-
Györgytea is, melyet évek óta 

nagy megelégedéssel használ-

nak a cukorbetegek. 

A legismertebb 

ilyen növé-

nyek egyike a nagycsalán, ez 

a “gyomnövény”, mely évez-

redek óta gyógyít bennünket. 

Igen jó vértisztító, feloldja az 

anyagcserébõl származó sa-

lakanyagokat, eltávolítja a 

szervezetbõl a mérgeket. Vércu-

kor szintet csökkentő tulajdon-

sága is van. A vesét  fokozot-

tabb vízkiválasztásra serkenti, 

csökkenti a vér húgysavszintjét, 

ezért hatékonyan alkalmazható 

köszvény, ízületi gyulladások, 

reumatikus megbetegedés keze-

lésére. Lázcsillapításra, 

vérszegénységre 

és kiütésekre is 

használjuk. A le-

veléből készült 

tea élénkítõ 

hatású, sok vitamint és ás-

ványi anyagot, pl. vasat tar-

talmaz. Fokozza a szervezet 

ellenállóképességét, allergiás 

betegségeknél is hatásos. 

Vércukorszint csökkentő hatá-

sa van a katángkóró  gyöke-

rének is, mely igen sok inulint 

tartalmaz. Emiatt hatásosan 

csökkenti a a diabétesz során 

fellépő szomjúságérzetet és a 

izzadást, valamint a nagymér-

tékű vizeletürítést. Mivel jó 

anyagcsere-szabályozó, reumá-

ra, köszvényre, ízületi betegsé-

gekre is használjuk a teáját. A 

katángkóró májat, vesét, lépet 

tisztít, az epehólyag tökéletes 

kiürítését segíti elő, leválasztja 

a vizet, étvágygerjesztő, sárga-

4

Gyógynövények cukorbetegségre

Az ókor óta van tudomása az emberiségnek a 

cukorbetegségről. Latin neve (diabetes mel-

litus) a görög diabetes ( szívócső, szifon) és a 

mellitus (méz) szavakból ered. 

A XIX. század végén német orvosok felfedezték, hogy a hasnyálmirigy olyan 

anyagot állít elő, amely megakadályozza a vércukor felhalmozódását a vérben. 

1921-ben kanadai kutatók inzulint állítottak elő, azóta kezelik a betegséget 

ezzel a ma már mesterségesen előállított hormonnal. Néhány évtizeddel ké-

sőbb felfedezték, hogy tabletta formájában is adhatók olyan szerek, melyek 

csökkentik a vércukor szintjét.

Gy

g

A legismertebb 

ilyen növé-

y

köszvény, ízület

reumatikus megb

lésére. L

vér

és

ha

v

4
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ság ellen jó hatású. Elősegíti 

a bélműködést, nem engedi, 

hogy az elfogyasztott étel mind 

felszívódjon és lera-

kódjon a szer-

vezetünkben. 

Ebből 

eredően a 

fogyasztóteák 

egyik alkotóeleme. 

Kisebb méretű epekő oldására 

is alkalmas lehet. Gyógyteát 

2-3 perces főzéssel készítünk 

belőle. 

A gyermekláncfű gyógynö-

vénynek szintén a gyökerét 

használjuk, melyet ősszel és 

tavasszal gyűjtünk. Hatékony 

májműködés segítésére, epe-

termelés fokozására, emésztés 

javításra, puff adásra, gyomor-

rontásra. Vércukor szintet 

csökkent, cukorbetegeknek is 

ajánlott a fogyasztása. Szabá-

lyozza  a bél-

működést, 

megszünteti a székrekedést. 

Csökkenti a vérzsírt, oldja a ko-

leszterint. Kiválasztó szerveink 

(máj és vese) működését segíti, 

ezért salaktalanításra, 

a szervezet  általános 

tisztítására is használjuk. 

Tonizáló, étvágyjavító, erő-

síti a szervezetet. 

Gyógyteát a 2-3 percig főzött 

gyökérből készíthetünk. Cu-

korbetegségre napi egy, sú-

lyosabb esetben két csésze 

tea fogyasztása javasolt 

étkezés után. Egy hó-

napig tartó rendszeres 

fogyasztása után be kell iktatni 

egy –két hét szünetet, utána le-

het folytatni. 

A fekete áfonya is eredménye-

sen használható cukorbetegség 

esetén. Leveles hajtását június-

tól szeptemberig, termését au-

gusztus-szeptember hónapok-

ban gyűjtjük. Levele és bogyója 

is összehúzó, 

fertőtlenítő, 

antibakteriális 

hatású, csökkenti a vércukor 

szintjét. Gyógyteának a bogyó-

ját és a levelét is használjuk. 

Egy evőkanál bogyót főzünk 

lassú tűzön 4 dl vízben, míg 

2,5 dl lesz belőle. Ez egy csé-

szényi mennyiség. A levelet 

forrázzuk: 2,5 dl vízhez egy 

csapott evőkanálnyi szárított 

áfonyalevél szükséges. Ha nyers 

levélből készítik, akkor is ez a 

mennyiség kell, de akkor a szo-

kásos 15 perc helyett csak 2-3 

percig áztatjuk a teafüvet. Nem 

túl magas cukornál napi egy, 12 

mmol/l feletti értéknél napi két 

csésze tea ajánlott étkezés után 

a gyógyszer ill. az inzulin mellé. 
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További gyógynövények 
cukorbetegségre

Tová

Az orbáncfű nem tipikus vér-

cukor szint csökkentő gyógy-

növény, mégis ajánlom, mert a 

cukorbetegség tüneteit enyhíti, 

késlelteti a szövődmények ki-

alakulását. Idegnyugtató hatása 

miatt jól használható az idegi 

panaszokat (pl. neuropátia) 

is okozó cukorbetegség ese-

tén. Igen erős immunerősítő 

és vírusölő hatása van. Hasz-

nálható még epehajtóként, 

görcsöldóként, vízhajtóként, 

valamint emésztésjavításra és 

savcsökkentésre.

Gyógyteát forrázással készítünk 

belőle. Álmatlanságra lefek-

vés előtt igyanak egy csészével. 

Depressszióra, idegi panaszok-

ra  napi egy csészével ajánlok 

az esti órákban. 6 hétig szabad 

folyamatosan inni, utána 6 

hét szünetet kell tar-

tani. Emésztésjaví-

tásra, epeműködésre 

étkezés után 15 perccel egy 

csészével, alkalomszerűen. 

Savcsökkentésre napi egy-két 

csészével étkezés után 30 perc-

cel. Vírusfertőzésre napi 3 csé-

szével étkezés előtt. 

Vérhígító mellé nem ajánljuk. 

A fogamzásgátló tabletták,  

antidepresszánsok, nyugtatók, 

epilepszia ellenes és fájdalom-

csillapító gyógyszerek haté-

konyságát csökkenti. Túlzott 

fogyasztása fehérbőrű egyének-

nél fényérzékenységet okozhat

Az erdei szederlevél teáját rég-

óta használja a népgyógyászat a 

cukorszint csökkentésére. Le-

veleit júniustól szeptemberig 

gyűjtjük, 

belőlük forrázatot készítünk.

Leginkább az ízületi betegsé-

gekre (reuma, köszvény) és a 

cukorbetegségre hatásos. Az im-

munrendszer hibás működését, 

vérszegénységet is kezelhetünk 

vele. Tonizáló és méregtelení-

tő hatása egyaránt van. Anti-

bakteriális tulajdonsága miatt 

gyulladásos betegségekre is jó. 

Tannin tartalma miatt összehú-

zó hatású, ezért hasmenés ellen 

eredményes. Izzasztásra és vize-

lethajtásra is használják. 

Kezdődő cukorbetegségre napi 

1-2 csészével közvetlenül 

főétkezés(-ek) után kell inni. 

Hasmenésre napi 3 csészével 

étkezések között. (ilyenkor 

néhány perc fő-

zéssel készítjük 

a teát, mert 

az összehúzó 

hatású cser-

zőanyagok így jobban 

kioldódnak). Vize-

lethajtásra reggel egy 
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csészével. 

Immunrendszer erősítésre, 

vérszegénységre, méregtelení-

tésre napi egy csészével bár-

mikor a nap folyamán. Gyul-

ladásokra naponta 3 csészével 

étkezés előtt. Köszvényre napi 

egy csészével málnalevéllel 1-1 

arányban összekeverve.  

Az erdei szederlevél teát folya-

matosan lehet fogyasztani, nem 

kell szünetet beiktatni. 

Fontos tudni, hogy ez a tea 

a terhesség alatt fellépő ún. 

gesztációs cukorbetegség esetén 

is iható, amikor a magzat védel-

mében nem szedhet a kismama 

gyógyszert. 

A orvosi zsályának valamint 

a gólyaorrfűnek szintén egyik 

gyógyhatása a vércukorszint 

csökkentése. Az apróbojtor-
ján csökkenti a vizelet mennyi-

ségét és a szomjúságot, stimulál-

ja az immunrendszert. 

A káposzta, a nyers fokhagy-
ma fogyasztása is kedvezően 

hat a vér cukorszintjére.  A dió-

levél szabályozza az anyag-

cserét, csökkenti a vércukrot, 

a szomjúságérzetet, késlelteti 

a szövődmények kialakulását. 

A csipkebogyó tea kedvező-

en hat a cukorbetegségre, im-

munrendszerünk működését 

szabályozza, védi az erek falát. 

A legújabb kutatások eredmé-

nyeként bebizonyosodott, hogy 

az orvosi pemetefű teája is 

csökkenti a vércukor szintjét. A 

szinte mindenhol megtalálható 

porcsinfű szintén jó hatással 

van a cukorbetegségre. 

Ezekből a növényekből külön-

külön vagy egymással összeke-

verve készülhet gyógytea. Csak 

az egyforma módon 

elkészített 

gyógynö-

vényeket 

lehet ke-

verni. A 

csipkebo-

gyót hideg 

vízben kell 

áztat-

ni, a gyökereket 2-3 percig főz-

ni kell, a leveleket pedig forrá-

zás után 10-15 percig áztatjuk. 

Napi 1-3 csészével ajánlok a 

diéta mellé. 

Ha az orvos diétát javasol, 

de még nem ad gyógyszert, 

akkor a legjobb elkezdeni a 

Diabess- Györgytea fogyasz-

tását. Természetesen a tea a 

gyógyszer vagy inzulin mellé 

is ajánlott mint kiegészító 

gyógymód. 

Mellette ezeket a fent említett 

gyógyteákat ihatják a napi 

folyadékszükséglet fedezése 

céljából.
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Szív-és érrendszeri beteg-
ségek
 

A legsúlyosabb szövődményei 

a diabétesznek. Ha a sejtekbe 

nem tud bejutni az inzulin, 

hogy megnyissa az utat a glü-

kóz, azaz a cukor felszívódás-

hoz,  az a vérben marad és 

emeli a vércukorszin-

tet. A vérben kerin-

gő, feldolgozatlan 

cukor tönkreteszi az 

ereket, plakkok (ösz-

szetapadt lemezkék) 

keletkeznek, amik le-

rakódnak az érfalon. 

Ennek eredménye az 

érelmeszesedés, majd ér-

szűkület, ami jelentkezhet 

először a végtagokban. A rossz 

vérkeringés, az elégtelen vér-

ellátás megfosztja  a sejteket 

az éltető tápláléktól és oxigén-

től, így azok elhalnak. 

Ezeknek a szövődményeknek 

az elkerülése a legfontosabb 

dolga a cukorbetegnek. El-

sősorban a jól karban tartott 

cukorszinttel előzhető meg 

vagy késleltethető a kialaku-

lásuk. 

A gyógyteák itt is segítenek. 

Az erek tisztán tartása a ga-
lagonya gyógyteával érhető 

el, mely rugalmasan tarta az 

erek falát, a  szívizmokat és 

a koszorúeret, szabályozza a 

szívritmust. Megakadályozza 

az érelmeszesedést, segíti a 

szív munkáját. Értágító, vér-

nyomáscsökkentő hatása van. 

Folyamatos, napi fogyasztása 

ajánlott az esti órákban 

Másik, erre a célra eredmé-

nyesen használható gyógytea 

a csipkebogyó. Optimalizálja 

az erek áteresztő képességét, 

erősíti az érfalakat és gyorsítja 

a véráramot, ennélfogva ér-

szűkület, érelmeszesedés meg-

előzésére, kezelésére használ-

ható. Naponta több csészével 

is ihatnak belőle. 3-4 órás 

hideg áztatással kell elkészí-

teni, hogy értékes C-vitamin 

tartalma megmaradjon. 

A diabéteszes láb az egyik 

leggyakoribb neuropátiás szö-

vődmény. A világon minden 

harmincadik másodpercben 

lábcsonkolást végeznek egy 

cukorbetegen, pedig a tájé-

koztatás és a korai diagnózis 

85 százalékkal csökkenthetné  

az amputációk számát. 

Az elégtelen vérkeringés sé-

A cukorbetegség szövődményei

A nagy verőerek, az artériák károsodása ve-

zet szívinfarktushoz, agyvérzéshez. A kis 

verőereké és a hajszálereké okozza a vese-

elégtelenséget, a látás romlását, az idegká-

rosodást, a diabéteszes láb kialakulását.

emeli a 

tet. A

gő, 

cukor 

ereket, 

szetapad

keletkez

rakódnak

Ennek e

érelmeszesed

szűkület, ami

először a végtag

vérkeringés, az 

ellátás megfosz

az éltető táplálé

től, így azok elh

Ezeknek a szöv

az elkerülése a

dolga a cukor

sősorban a jól

A nagy

zet szí

verőer

elégtel

rosodás

adályozza 

dása ve-

A kis

a vese-

degká-

sát.
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rülékennyé teszi 

a végtagokat. A lábon kelet-

kezett aprócska sebek nem 

gyógyulnak, kifekélyesednek, 

egyre nagyobbak lesznek. 

Kezeljék a sebet diólevéllel: 

mosogassák a fekélyes lábat 

térdtõl lefelé diólevélbõl ké-

szült jó erős teával naponta 

3-4 alkalommal, illetve  dör-

zsöljék bele a bõrbe. Elkészí-

tése: egy púpozott evőkanál 

diólevelet leforrázunk 2,5 dl 

vízzel, letakarva állni hagy-

juk 15-20 percig. Naponta 

friss főzetet készítsünk. Egy 

másik módszer: a leforrázott 

diólevelet tegyék a nyílt seb-

re. Napi 3-4-szeri kezelés már 

egy pár héten belül látványos 

eredményt hoz. Diólevelet 

gyógyszertárakban, gyógynö-

vényboltokban vásárolhat-

nak. Szintén ajánlom kül-

sőleg a gyulladáscsökkentő, 

antiszeptikus hatású orbánc-
fű olajat. 

A neuropátia, azaz idegkáro-

sodás a mozgató, érző és vege-

tatív idegeket egyaránt érint-

he t i . 

Ha az 

emésztő idegek érintettek, 

akkor kialakul a puff adás, 

hányinger, hasmenés esetleg 

székrekedés. Inkontinencia is 

előfordulhat. 

A gyógynövények közül az 

orbáncfű teát vagy alkoholos 

kivonatát ajánlom erre az ösz-

szetett betegségre, mivel az or-

báncfű kiváló idegnyugtató és 

emésztés javító. Napi egy csé-

szével kell inni a teáját az esti 

órákban. Vérhígítókkal, anti-

depresszánsokkal, szívgyógy-

szerekkel és fogamzásgátlókkal 

együtt alkalmazása nem aján-

lott. Ha külsőleg is kezelhető 

a probléma, akkor itt is az or-

báncfű olaját ajánlom. 

A veseelégtelenség kiala-

kulhat a magas vérnyomás 

miatt, ezt a szakember 

állapíthatja csak meg.  

Veseműködést javító 

gyógynövények a tejol-
tó galaj, a zsurló, a csa-
lán, a nyírfa, a tyúkhúr 
és az aranyvessző.

A retinopátia a szem 

betegsége. A  retina haj-

szálerein  átszivárog a test-

folyadék és a zsírsav, apró 

vízhólyagok (ödémák) kelet-

keznek a szemfenéken. Más 

erek eltömődnek, ennek 

következtében a retina nem 

kap elegendő oxigént, ezért 

új erek alakulnak ki, mely az 

ún. üvegtest vérzéséhez és je-

lentős látásromláshoz vezet. 

A diabéteszes retinopátia ma 

is a vakság leggyakoribb oka, 

és bár a szemsebészeti techni-

ka fejlődésének köszönhetően 

nőttek a gyógyulás esélyei, 

mégis sokan vesztik el látá-

sukat e szembetegség követ-

keztében. Kezelése a vércukor 

karban tartása 

mellett a fent 

említett gyógy-

t e ák fogyasz-

tásával 

lehet-

séges.     

rülékennyé teszi

a végtagokat A lábon kelet-

he t i .

Ha az 

emésztő idegek érintettek, 

akkor kialakul a puff adás, 
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A szexualitás még ma is sok 

tekintetben tabu témának 

számít, pedig egyik legfon-

tosabb eleme életünknek. 

Arról pedig végképp keve-

set hallunk, hogyan érintik 

egyes betegségek ezt a terü-

letet. Egészséges emberek 

is küzdhetnek hálószobai 

gondokkal, a betegek 

pedig szinte egészen biz-

tosan. 

Lelki szempontból nehe-

zíti a beteg érzelmi életét a 

gyakori hangulatváltás, az 

enyhe vagy erősebb de-

presszió. Mókus-

kerékhez hasonló 

a jelenség, hiszen 

az odabújás, a 

gyengédség, szere-

tet, melynek része 

a szex is, terápiával 

ér fel a nehezebb 

napokban. Igaz vi-

szont, hogy a depri-

mált ember gyakran 

elriasztja partnerét, 

aki pedig segíthet-

ne neki kilábalni a 

rosszkedvből

A nő
A cukorbeteg ember gyakran 

túlsúlyos, ami nők esetében 

jelentősen csökkenti az ön-

bizalmat. Ha nem érzi magát 

elég vonzónak egy nő, 

nem vágyik a csábítás-

ra és ő maga sem tud 

csábító lenni. Pedig 

a legtöbb férfi nak 

partnere, felesége a 

legszebb nő a vilá-

gon.

A lelki 

okok 

mel-

l e t t 

fi zi-

kai 

okai is vannak, ha nem megy 

minden simán. A női hor-

monháztartást is hátrányo-

san érinti a cukorbetegség. 

Az ösztrogén és progeszteron 

termelés csökkenésével csök-

ken a hüvelyváladék, csökken 

a libidó. A hüvely szárazsága 

fájdalmassá teheti az együttlé-

tet mindkét fél számára. 

A magas vércukorszint gyako-

ri hüvelygyulladást okoz, ez is 

súlyos probléma.

Ha inzulin pumpát visel a 

nő, azt kerülgetni kell az ágy-

ban is. Hipoglikémia esetén 

azonnal enni vagy inni kell 

valamit, ami megszakítja az 

intimitást.

Tanácsolom a cukorbeteg 

nőtársaimnak, hogy a vércu-

kor szükséges szinten tartása 

mellett gondoskodjanak a 

megfelelő hormonpótlásról. 

Ezt megtehetik a  Gyuri bácsi 

–féle Nők Teája segítségével, 

mert ebben a teakeverékben 

fi toösztrogén (természetes 

hormonpótló) anyagok 

vannak. Emellett a táplál-

kozással is segíthe-

Cukorbetegség a hálószobában

A cukorbetegség a nemi tevékenységet is hátrá-
nyosan befolyásolja. Vannak szomatikus és pszi-
choszomatikus jelenségek, melyekkel meg kell 
küzdenie a betegnek.
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tik a hormonháztartás egyen-

súlyban tartását: a lenmag, a 

szója, a sárgarépa és az alma is 

tartalmaz fi toösztrogén anya-

gokat. 

További javaslatom, hogy nő-

gyógyászukkal, háziorvosukkal 

is őszintén beszéljenek a témá-

ról, tőlük egészen biztosan jó 

tanácsokat fognak kapni. 

A férfi 
Sok férfi  cukorbetegnél is ki-

alakulnak szexuális problémák 

a betegség szövődményeként. 

Egyik ilyen szövődmény lehet 

a merevedési zavar, a teljes vagy 

részleges impotencia. Ennek 

oka a kezeletlen diabéteszből 

adódó ideg- és érkárosodás, 

mely csökkenti a pénisz vérel-

látását és erekciós problémákat 

okoz. A magas vércukorszint 

negatív hatással van a tesztoszte-

ron (férfi  nemi hormon) terme-

lésre is, mely elengedhetetlen a 

nemi vágy kialakulásához.

Tanulmányok szerint a férfi  

cukorbetegek 50 %-ánál kiala-

kulnak a szexuális problémák a 

betegség diagnosztizálásától szá-

mítva 10 éven belül.

Segítség, megoldás természete-

sen létezik. Elsősorban a helyes 

vércukorszintet kell kialakítani, 

karban kell tartani a betegsé-

get, ebben segíthet a Diabess-
Györgytea. Követni kell az 

orvos utasításait, ügyelni az ét-

kezésre, eleget mozogni és rend-

szeresen mérni a cukorszintet.

Ha kialakul a nem kívánatos 

szövődmény, szintén azonnal 

szakorvoshoz (andrológus, uro-

lógus) kell fordulni. Őszintén 

remélem, nem azt a tanácsot 

fogja adni, mint a merevedési 

problémával küzdő kedves 

ismerősöm orvosa, aki azt 

javasolta, cserélje le a fele-

ségét…

Ajánlom még a Férfi ak 
teáját napi 1-2 csészé-

vel, a délutáni órák-

ban. Gyuri bácsi ré-

gen kidolgozta ezt 

a teakeveréket, 

mely megóvja 

férfi társait a 

prosztata-

gyulladás-

tól vagy 

az im-

poten-

ciától. 

A táp- lálko-

zás t e r é n 

segíte-

nek: zeller 

(bármi lyen 

f o r m á b a n 

fogyasz tva) , 

a fürjtojás, a 

barna sör. 

Utóbbi termé-

szetesen mód-

jával. Kipróbált 

házi recept a 

fürjtojás 

sár-

gáját 

habosra ke-

verni cukorral és 

felönteni egy pohár-

ka barna sörrel.

Nem könnyű áthidalni 

a nehézségeket. De egy 

mély szereteten alapu-

ló kapcsolatban egy 

kis leleményességgel 

és sok humorérzék-

kel egészen biztos 

ugyanolyan testi 

örömöket tudnak 

egymásnak a cu-

korbeteg partne-

rek nyújtani, mint 

egészséges társaik.
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A Diabétesz Világnap min-

den évben november 14. F. 

Bartling, az inzulin felfedező-

jének születésnapja. A  Nem-

zetközi Diabétesz Szövetség és 

a WHO hozta létre közösen 

1991-ben, később az ENSZ 

hivatalosan is Diabétesz Világ-

nappá nyilvánította ezt a napot 

2007-ben. A cél az volt, hogy 

felhívják a világ fi gyelmét  a 

betegség rohamos terjedésére 

és a megelőzés fontosságára.

Magyarország novemberi 
programjai: 

November 15. szombat: 

Cukorbetegek Budapesti 

Egyesülete Diabétesz Világ-

napi rendezvény, Lurdy Ház, 

10-15 óráig

Program: szakértők előadá-

sai a cukorbetegséggel kap-

csolatos témákban. Egyik 

előadás keretében a gyógynö-

vényekről illetve a Diabess-

Györgyteáról hallhatnak 

bővebben. Lesz árusítás és 

ingyenes tanácsadás is 

November 16. vasárnap: 

Egy Csepp Világnap (Az Egy 

Csepp Figyelem Alapítvány 

rendezvénye), Budapest, 

SYMA csarnok, 10-16 óráig

Program: az ingyenes családi 

rendezvényen a szórakozásé 

és az egészséges életmódé a 

főszerep.

Itt is lesz Diabess gyógynö-

vényes tanácsadás és árusítás, 

valamint teakóstolás. 

 

1054 Budapest, Bank utca 4.
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Telefon: (46) 390-278
www.gyorgytea.hu, www.diabess.hu

Cukorbeteg 
rendezvények

Ezeket azért szervezik a különböző egyesületek, alapítványok és szervezetek, hogy 
lehetőséget adjanak a betegeknek az egymással és a szakemberekkel, orvosokkal 
való  találkozásra, előadások meghallgatására.
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