
A győri Gyermekdiabetes Gondozó és a 
Cukorbeteg Gyermekeket Támogató győri 

Egyesület 
 

Meghívja Önt és családját az ötödik 
országos 

 

„Törp Programra” 
 

Családi edukációs hétvége 8 év alatti, diabeteses 
gyermekek, szüleik, és testvéreik részére. 8 év alatti 
frissen felfedezett diabeteses gyermekes családok 

jelentkezését is várjuk. 
2012. május 18. 12 h-tól – május 20.11 h.ig . 

Szépalma 
 

 ( Veszprém megye,  Zirctől 7 km-re a Bakony közepén) 

Hotel Szépalma 
www.szepalma.hu 

A kisgyermekkor és a diabetes 
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Hogyan alakul ki az 1.típusú diabetes? Speciális problémák, kezelési módok. 
Újdonságok, a diéta kérdései. Mit tegyek ha „nem eszik a gyerek”. Az 
önállósodás kérdései. Az óvodai-iskolai személyzet felkészítése a diabeteses 
gyermek fogadására. A vércukor mérés. Interaktív foglalkozások. Amíg a szülők 
„okosodnak” addig a gyermekeknek folyamatosan játszóházat biztosítunk az 
önállósodás jegyében.  

Célunk „Családi edukátor” képzés megvalósítása. A megszerzett ismeretek 
továbbadása a sorstársaknak az ország különböző régióiban. 

 

Térítési díj: 20000Ft /3-5 fős család / rendezvény 
 

(2 éjszaka szállás, pénteken ebéd-vacsora, szombat reggeli, ebéd, vacsora, 
vasárnap reggeli + a diabeteses gyermekeknek tízóraik, uzsonnák) 

Jelentkezési határidő 2012. április 27. (a beérkezés sorrendjében az első 25 
család jelentkezését tudjuk elfogadni. 2012. május 06-ig visszaigazolást 
küldünk, befizetési csekket vagy bankszámla számot mellékelünk, előnyt 
élveznek a rendezvényre első alkalommal jelentkezők) 
A jelentkezéseket Juhászné Tuifel Andrea: Petz Aladár Megyei Kórház 
Gyermekdiabetológia Gondozó, 9024 Győr Vasvári Pál u. 2-4. 
vagy e-mail: juhasznea@petz.gyor.hu címre kérjük küldeni. 
tel: 20 –333 7802 ( munkaidőben!!) 
KÉRJÜK A GONDOZÓK VEZETŐIT, MUNKATÁRSAIT, hogy elsősorban 
olyan családokat javasoljanak, (gondozónként egy család, „nagy gondozókból” 
2-3 család) akik hazatérve hasonló rendezvények szervezését kezdeményezhetik. 
Célunk, hogy az eddig megszerzett tapasztalatainkat átadhassunk nekik ezen a 
rendezvényen 
 
A rendezvényt a  77 Elektronika , a Roche Hungaria, Medtronic Hungaria 
Sanofi-Aventis, Lilly Hungaria , Novo Nordisk Hungaria, Norbi Update ,  a 
győri Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület, Lurkó alapítvány Győr   
támogatja. 


