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Jūs pasirinkote Šią knygą norėdami daugiau sužinoti apie cukrinį diabe

tą. Gali būti, kad Jums ar kam nors iš Jūsų artimųjų buvo diagnozuotas

I ar II tipo cukrinis diabetas. Jūs toks - tikrai ne vienintelis. Roberto Ko-

cho instituto duomenimis, Vokietijoje cukriniu diabetu serga maždaug

keturi milijonai žmonių.

Medicinos priežiūra šalyje pastaraisiais metais pagerėjo, tačiau diabetikų

gyvenimo trukmė vis viena gali būti trumpesnė dėl kitų šios ligos sukeltų

sveikatos sutrikimų. Sergant I tipo cukriniu diabetu galimi regos sutri

kimai, inkstų pakitimai, o II tipo cukrinis diabetas didina riziką būti

ištiktam infarkto arba insulto.

Tokie faktai baugina, bet turime ir gerų naujienų - pasirinkę sveiką gy

venimo būdą Jūs kontroliuosite ligos procesą, išvengsite diabeto padari

nių - kitų ligų.

Ši knyga bus Jūsų patarėjas, gerai išmanantis, kaip galima pertvarkyti

savo kasdieninę veiklą ir mitybą, kad cukrinis diabetas nekenktų gyveni

mo kokybei. Nemažai kalbėsime apie per didelį kūno svorį, nes antsvoris

gali ne tik sukelti II tipo cukrinį diabetą, bet ir turėti neigiamos įtakos

šios ligos gydymui.

Be to, aiškinsimės, kokie medikamentinio gydymo metodai gali būti

ypač efektyvūs, aptarsime insulino poveikį, pažymėsime cukraus kon

centracijos kraujyje kontrolės svarbą.

Cukrinis diabetas gali būti ilgametis Jūsų gyvenimo palydovas, tačiau

tik Jūs sprendžiate, kokį vaidmenį jam skirti.

Med. m. dr. Nikole Lucke
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