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Családi edukációs hétvége 8 év alatti, diabeteses gyermekek, 

szüleik, és testvéreik részére. 8 év alatti frissen felfedezett 

diabeteses gyermekes családok jelentkezését várjuk. 
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Hogyan alakul ki az 1-es 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 vércukormérés. 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: 25000Ft /3-5 fős család / rendezvény 

 

(2 éjszaka szállás, pénteken ebéd-vacsora, szombat reggeli, ebéd, vacsora, 

vasárnap reggeli + a diabeteses gyermekeknek tízóraik, uzsonnák) 

Jelentkezési határidő 2019. április 14. (a beérkezés sorrendjében az első 25 

család jelentkezését tudjuk elfogadni). 2019 április 23-ig visszaigazolást 

küldünk, a jelentkezés elfogadásáról . A részvételi díjat átutalással kérjük 

fizetni. 

 Bankszámla szám : 11737007-20051486-00000000 , Cukorbeteg Gyermekeket 

Támogató Egyesület, Győr 

 (előnyt élveznek a rendezvényre első alkalommal jelentkezők) 

 

A jelentkezéseket  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. 

 

A rendezvény kezdete előtt 3 héttel van lehetőség a részvétel  lemondására, 

utána a térítési díjat nincs módunkban visszafizetni, ugyanis 4 főre egy család 

összes költsége 120 000 Ft melyet ilyen esetben a szállodának be kell fizetnünk. 

 

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 számukra átadhassunk ezen 

a rendezvényen. 

 

A rendezvényt a Magyar Diabetes Társaság, Sanofi-Aventis Zrt. , 77 

Elektronika Kft. , Medtronic Hungaria, Roche Hungaria, a Novo Nordisk 

Hungaria Kft. , a Győri Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület, és a 

Lurkó alapítvány Győr támogatja. 
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