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Pe doamna Rodica Molnar am cunoscut-o în 
urmă cu un an la Conferinţa Naţională „Diabforum“ 
de la Tîrgu Mureș. Am văzut atunci o persoană emoți-
onată, energică și deosebit de empatică, fragilă și pu-
ternică în același timp. Dar să afl ăm cine este domna 
Rodica Molnar.

RM: Cine sunt eu?

Sunt o persoană cu defecte şi calităţi, care iu-
beşte oamenii, natura, muzica, frumosul în general. 
Sunt o persoană simplă cu vise mai mult sau mai puţin 
realizabile. Sunt plină de speranţă şi entuziam dar cel 
mai important, sunt mama unei tinere frumoase şi in-
teligente care mi-a schimbat viaţa .

Atunci când credeam că sunt fericită şi împli-
nită, viaţa a avut alt plan cu mine şi m-a doborât. Ce 
poate fi  mai cumplit decât să primeşti un diagnostic pe 
viaţă pentru copilul tău: diabet zaharat de tip 1 (insu-
linodependent)?! 

Au trecut 12 ani de când a început povestea 
dulce – amară pe care încerc să o accept, să o înteleg 
şi să o trăiesc cum pot mai frumos, dar cum să reuşesc 
când viaţa copilului meu se măsoară în picături de 
sânge, unităţi de insulină şi grame de pâine?! 

Aşadar, începem aventura în lumea Diabetului 
zaharat de tip 1.

Pentru a înţelege, voi povesti despre ce anume 
ar trebui să ştie cei care vor fi  luaţi prin surprindere 
la fel ca mine. Copilul începe să prezinte simptome 
precum: sete excesivă, foame, urinat frecvent, dureri 
de membre, oboseală, miros de acetonă, transpiraţii 

nejustifi cate, slăbeşte şi ..... apoi ajungi la medic, iar 
după investigaţii şi analize primeşti diagnosticul de 
diabet juvenil. 

„Ce înseamnă asta, că nu mai am voie dulciuri, 
că nu voi mai face sport, că eu voi trăi doar cu injec-
ţii...???!!!“

Şi uite aşa, stai câteva zile în spital unde nu în-
ţelegi nimic, unde doar lacrimile te mai ajută, unde 
doar rugăciunea crezi că îţi salvează copilul, începi să 
te întrebi de ce ţie, de ce copilului tău i s-a întîmplat, 
te culpabilizezi şi te întrebi unde ai greşit şi cu ce ai 
greşit ca părinte, ce nu ai făcut corect. Nimeni nu te 
poate încuraja, nimeni nu-ţi înţelege teama de ce va 
urma şi cum vei face faţă atâtor necunoscute şi noi 
provocări.

Ajungi acasă şi cauţi să faci un program, să gă-
teşti sănătos, să înţelegi toate calculele care nu duc la 
o glicemie bună, să suporţi pe cei care îţi spun că i-ai 
dat prea multe dulciuri copilului şi de asta s-a îmbol-
năvit, să-ţi însuşeşti toate informaţiile de pe net unde 
vei afl a despre complicaţiile cronice şi vezi imagini 
cu picioare amputate, cu persoane care şi-au pierdut 
vederea sau au ajuns la dializă. Cum să faci faţă la 
stresul acesta, când ai un loc de muncă, copilul tre-
buie să se întoarcă la şcoală, devii prea protector de 
teamă să nu facă hipoglicemie sau hiperglicemie, să 
nu mănânce în plus, să cântărească corect alimentele, 
să dozeze corect insulina şi să-şi determine de cel pu-
ţin 8-10 ori glicemia pe zi? Dar ce faci că noaptea nu 
dormi, te trezeşti de 2-3 ori să iei glicemia pentru că 
ea scade şi creşte repede?
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Cum faci faţă cheltuielilor mari pentru testele 
de glicemie şi alimente, precum multe produse pentru 
hipoglicemie şi materiale sanitare?! Sunt multe pro-
bleme care te macină şi te storc psihic, fi zic şi material.

Apoi, încet îţi dai seama că ai uitat de copil, cu 
el cum rămâne?! Cine te ajută, cui să ceri ajutor, toţi 
au impresia că exagerezi, că el este perfect sănătos, 
că doar şi bunica sau vecina are diabet (dar e de tip 
2!) şi nu cântăreşte nimic şi merge doar după reţetă, 
de ce atâta lamentare?! Şi încet constaţi că ai un copil 
prea responsabil şi prea înţelept, că el te încurajează 
şi te strange în braţe pentru a-ţi spune că trebuie să ai 
încredere în el, că va avea grijă să nu intre în comă, 
promite că te sună la fi ecare masă să-ţi spună ce gli-
cemie are şi să dozaţi insulina.Uite aşa trec anii, tra-
tamentul este acelaşi, copilul creşte, încet înţelege că 
nu are alternative, că viaţa este în propriile mâini, că a 
devenit medicul propriei persoane, că renunţă la unele 
vise, că trebuie să se pregătească pentru refuzuri şi 
afi rmaţii rătutăcioase şi că trebuie să devină conştient 
de faptele sale şi să lupte clipă de clipă pentru a trăi.

O scurtă introducere în Diabetul zaharat 
de tip 1 – sau ce ştie o mămică de copil cu diabet 
zaharat tipI care nu este nici medic, nici asistentă 
medicală:

Este o boală cronică şi trebuie tratată toată 
viaţa. 

Este caracterizată prin distrugerea celulelor 
beta, producătoare de insulină. Simptomele cele mai 
importante sunt: poliuria, polidipsia, polifagia, obo-
seala inexplicabilă, dureri de membre. Tratamentul 
diabetului la copii presupune insulinoterapie prin in-
jectarea în ţesutul subcutanat în diferite locuri: braţe, 
abdomen, coapse sau fese.

Pe stomacul gol, glicemia la copii trebuie să fi e 
sub 100 mg/dL. Glicemia se determină la fi ecare masă 
şi de câte ori se impune astfel ca media glicemiilor să 
fi e apropiată de cea a persoanele sănătoase. Alimen-
tele se cântăresc la început cu cântarul, apoi se for-
mează obişnuinţa şi se „scanează“ ochiometric pentru 
a şti să dozezi corect insulina în funcţie de alimentele 
consumate şi valoarea glicemiei, precum şi de alţi 
factori care infl uenţează glicemia, de exemplu sport, 
stres, emoţie, răceală, infecţie, hormonii sexuali, etc.

Copilul trebuie să ştie să calculeze şi să-şi ad-
ministreze insulina, să prevină hipoglicemiile sau hi-
perglicemiile care pot să apară de mai multe ori pe 

parcursul zilei sau a nopţii, să respecte programul de 
masă şi orele de insulină, să practice sport.

Trusa unui copil cu diabet va conţine obligato-
riu: glucometru, pen de insulină, zahăr şi alte produse 
pentru prevenirea hipoglicemiilor, un card pe care să 
fi e scris că are diabet şi persoane de contact în cazul 
unei come.

Un copil suportă minim 250-300 întepături lu-
nar, mai mult de 3500 înţepături într-un an şi câte oare 
într-o viaţă?!

Toate sunt contra cronometru şi scopul este 
menţinerea glicemiei în limite cât mai aproape de 
normal, pentru că altfel apar complicaţii acute (ce-
toacidoza diabetică, hipoglicemia şi hiperglicemia) 
sau cronice: nefropatia, retinopatia diabetică, neuro-
patia diabetică.

Copiii trebuie să cunoască tipurile de alimente, 
cele cu absorbţie rapidă şi lentă pentru a reduce va-
riaţiile glicemice, să se autoeduce întrucât numărul 
medicilor specialişti este extrem de redus, să aibă un 
autocontrol asupra bolii în condiţiile în care tentaţiile 
sunt mari, excluderea din colectivităţi există, apar noi 
şi noi provocări la care trebuie să facă faţă.

Adaptarea este difi cilă şi imprevizibilă, mai ales 
la debutul diabetului, simptomele care au un impact 
puternic asupra calităţii vieţii copiilor şi tinerilor, spi-
talizarea frecventă datorită dezechilibrelor glicemice, 
necesitatea multiplelor înţepături, trezirea repetată 
constituie factori de risc în instalarea şi dezvoltarea 
unor tulburări psihologice pentru copilul cu diabet.

Cum a apărut ASCOTID MUREŞ?

După ce am înţeles că trebuie să accept diabe-
tul în viaţa noastră, am constatat câte lipsuri există în 
tratamentul copiilor cu diabet şi atunci am început să 
caut familii asemeni nouă, să încercăm să construim 
ceva ce ne lipsea, un loc unde să fi m înţeleşi, unde 
să învăţăm ce trebuie să ştim despre şi pentru copiii 
noştri.

Îmi aduc aminte că nu eram încă constituiţi le-
gal şi deja am trimis memoriu la Ministerul Sănătăţii 
unde arătam problemele cu care ne confruntăm, eram 
idealistă, credeam că se vor rezolva toate doleanţele 
noastre. Acum, după 12 ani, îmi dau seama că este o 
luptă continuă, că schimbarea se face încet, că ceea ce 
nouă ni se pare extrem de grav, celor de la conducerea 
comisiilor de specialitate din Minister şi CNAS nu li 
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se pare la fel, mereu fi ind invocată lipsa banilor, iar 
noi vorbim de viaţa copiilor noştri. Ne lipsesc testele 
de monitorizare a glicemiei, acele pentru înţepătoare, 
acele pentru penul de insulină, Glucagonul, produs de 
maximă urgenţă pentru prevenirea comelor hipoglice-
mice, ne lipsesc medicii specialişti pentru copii, nutri-
ţioniştii sau psihologii.

Am cunoscut 7 mame curajoase care au de-
cis să schimbe viaţa copiilor cu diabet şi a familiilor 
acestora, am fondat Asociaţia Copiilor şi Tinerilor 
Diabetici Mureş şi o coordonez din anul 2006. Am 
colaborat cu medici diabetologi care au susţinut ne-
voia îmbunătăţirii Programului Naţional de Diabet, 
apoi am întâlnit medicul dedicat cauzei noastre în 
persoana dnei. dr. Muntean Irina, care ne-a învăţat pas 
cu pas abecedarul de care aveam nevoie, să facem im-
posibilul posibil, să spunem că nu este atât de greu să 
devenim medicii propriilor noştri copii, să facem faţă 
tuturor situaţiilor, să anticipăm şi să prevenim. 

ASCOTID – Mureş a fost înfi inţată în anul 
2006, este o organizaţie neguvernamentală, apoli-
tică şi nonprofi t. Avem peste 250 copii şi tineri be-
nefi ciari, împreună cu familiile acestora, din judeţele 
Mureş, Alba, Cluj, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, 
Suceava, Neamţ şi Bistriţa.

Scopul asociaţiei este de a promova, sprijini şi 
apăra interesele copiilor şi tinerilor diabetici, respec-
tiv a familiilor acestora, având caracter umanitar şi 
caritabil. 

Obiectivul principal este cresterea calităţii vie-
ţii copilului si tânărului diagnosticat cu diabet şi pre-
venţia handicapului generat de complicaţiile acestuia.

Activităţile sunt coordonate de echipa formată 
din: medic specialist diabetolog, asistent social, psi-
holog, lucrător social şi se desfăşoară cu ajutorul vo-
luntarilor (medici, asistenţi medicali, studenţi la fa-
cultatea de medicină, părinti şi tineri cu diabet ).

ASCOTID-Mureş oferă servicii de educaţie şi 
consiliere medicală şi nutriţională, consiliere psiho-
logică individuală, familială şi de grup; psihoterapie; 
grup de suport; activităţi de recreere şi socializare; 
activităţi instructiv educative; asistenţa socială; acor-
dare de materiale sanitare si ajutoare materiale, orga-
nizează tabere şi excursii. Un serviciu foarte apreciat 
este promovarea şi accesul la tehnologie de ultimă oră 
care poate uşura viaţa copilului şi tânărului cu diabet 
insulinodependent.

ASCOTID-Mureş colaborează cu toate forurile 
implicate în tratarea copiilor bolnavi: spital, asistenţă 
socială, autorităţi locale, judeţene şi naţionale în ve-
derea respectării drepturilor acestora.

În toți aceşti ani am făcut demersuri pentru a îm-
bunătăţi viaţa lor şi a schimba legislaţia, am fost par-
teneri în proiecte, am sprjinit campaniile de sănătate, 
am militat pentru drepturile lor, am câştigat simpatii 
şi am atras antipatii, am plâns, am râs, am sperat şi am 
realizat o mică comunitate unică în ţară. Parteneriatul 
dintre asociaţie şi Inspectoratul Şcolar, Primărie, Con-
siliul Judeţean Mureş, Prefectură, DGASPC Mureş ne 
permit să avem acces în şcoli unde vorbim elevilor 
despre stilul de viaţă sănătos şi cum putem preveni 
obezitatea şi sedentarismul sau alte boli din cauza sti-
lului de viaţă greşit pe care tind să-l aibă cât mai mulţi 
copii şi tineri, dându-le ca exemple pe cei care deşi au 
diabet practică sport .

Centrul de zi al Asociaţiei ASCOTID este un 
spaţiu de socializare care oferă tinerilor, părinţilor şi 
nu numai, oportunităţi atât de comunicare cât şi de 
implicare în viaţa comunităţii, fi ind singurul centru 
pentru copiii cu diabet din România, fi ind premiaţi la 
Congresul Federaţiei Române de Diabet cu Premiul 
de Excelenţă pentru activitatea în folosul copiilor cu 
diabet. De asemenea, în anul 2014 am fost desemnaţi 
de ziarul „Zi de Zi“ ca cel mai apreciat ONG în secto-
rul socio-medical, în anul 2016 la Gala ‚‚COPAC’’am 
primit premiul la categoria lider ONG şi competiţia 
sportivă „Ascotid Trail Race“ a fost premiată ca cea 
mai bună campanie de sănătate, unde se promovează 
sportul şi mişcarea în general, stilul de viaţă sănătos 
precum și un semnal de alarmă privind creşterea alar-
mantă a numărului de persoane diabetice.

Evenimente anuale cum ar fi  Tîrgul ONG, Ziua 
Copilului sau Ziua Mondială a Diabetului, unde simt 
că aparţin unei colectivităţi, aduc împreună familii şi 
leagă prietenii pe viaţă, taberele şi excursiile consoli-
dează relaţiile şi ajută la acceptarea noului stil de viaţă 
restrictiv, dar îmbunătăţeşte încrederea în sine.

Proiecte importante şi cu mare vizibilitate 
sunt: aplicarea terapiei prin artă „Aventura culori-
lor“, realizarea Conferinţei Naţionale „Diabforum“ 
sub egida Preşedenţiei României şi Camerei Deputa-
ţilor, organizarea competiţei sportive „Ascotid Trail 
Race“, fi ind la a treia ediţie, proiectul „DiaMount 
Challenge“ – escaladarea Munţilor Ciucaş şi Făgăraş 
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pentru a demonstra că nu este nici o diferenţă între 
persoanele sănătoase şi cele cu diabet, că diferenţa o 
face doar picătura de insulină care uneori poate pro-
voca şi decesul.

Obiectivele specifi ce urmărite au fost: experi-
mentarea unor noi modalităţi de a exprima propriile 
trăiri, atenuarea tensiunilor, anxietăţilor şi dezechili-
brelor, dezvoltarea autonomiei, îmbunătăţirea stimei 
de sine, favorizarea socializării, creştera toleranţei 
faţă de terapia cu insulină şi faţă de difi cultăţile din 
viaţă cotidiană, practicarea unei forme de sport, îm-
bunătăţirea stării de sănătate în general.

Care sunt nevoile copiilor în şcoli din punc-
tul dumneavoastră de vedere?

De-a lungul anilor am învăţat cum să ne descur-
căm singuri, cum să-i determinăm pe cei din jurul nos-
tru să ne accepte aşa cum suntem şi cu nevoile noastre.

Spre deosebire de alte state, unde cadrele di-
dactice parcurg nişte cursuri de prim ajutor, fără de 
care nu pot preda la catedră, la noi din păcate nu se 
cunosc minime informaţii despre primul ajutor în 
situaţii critice. Aş propune ca împreună cu părinţii, 
ONG-urile şi DSP să se facă anual întâlniri cu teme 
medicale care să ajute cadrele didactice să înțeleagă 
mai bine tratamentul şi nevoile copiilor bolnavi şi aş 
sublinia câteva dintre acestea: 

la ore fi xe elevii trebuie să servească gustări, 
 la scăderea bruscă a glicemiei au nevoie ur-

gentă să consume alimente, chiar dacă sunt 
la ore, 

 la un nivel ridicat al glicemiei au nevoie să 
meargă la toaletă, să bea apă sau să-şi admi-
nistreze insulină, 

 dacă scade glicemia pot avea stări de tremur, 
oboseală şi au nevoie să fi e în intimitate, fi ind 
recomandate cabinetele medicale, de aseme-
nea să-şi determine glicemia fi e în clasă fi e la 
cabinetul medical şcolar.

În cabinetele medicale şcolare nu există gluco-
metre şi nici asistentele medicale nu au sufi ciente in-
formaţii despre simptomele diabetului şi despre starea 
de sănătate a copilului. 

Ar fi  important de a informa în cadrul unei şe-
dinţe cadrele didactice despre posibile incidente şi cum 
trebuie să se intervină pentru a preveni hipoglicemia 
(determinarea glicemiei, acordarea de prim ajutor prin 
oferirea de zahăr şi anunţarea părinţilor telefonic). 

Cadrele didactice, şi nu numai, trebuie să înţe-
leagă că un râs isteric, un tremur, oboseală, ameţeală, 
confuzie, neatenţie sau un comportament agresiv nu 
înseamnă atitudine necuvincioasă, ci poate fi  o stare 
datorată diabetului.

La orele de sport copiii ar trebui să participe 
fără să fi e obligaţi la eforturi mari atunci când elevul 
nu se simte bine, fără să se facă referire la diabet, de 
asemenea în zilele mai „rele“ să fi e anunţată familia 
prin telefonul care va sta permanent la el.

Mulţi dintre copiii şi tinerii insulinodependenţi 
utilizează aparate şi tehnologie modernă de adminis-
trare continuă a insulinei – pompe de insulină, precum 
şi senzorii de glicemie pentru determinarea glicemiei 
fără înțepătură, prin scanare sau prin transmiterea 
continuă a glicemiei la distanţă, sisteme extrem de 
costistoare însă utile pentru că nu sunt traumatizante, 
asigură online glicemia, permanent şi poate fi  vizu-
alizată de medic sau familie pe telefon sau internet. 
Cabinetele ar trebui să fi e accesibile pentru ei atunci 
când nu doresc să se expună în faţa colegilor sau să-şi 
revină după o stare neplăcută de hipoglicemie şi să 
nu-i privească lumea ca pe nişte ciudaţi .

Ce aş sugera? Colegii să cunoască nevoile copi-
lului cu diabet, să nu facă glume nepotrivite pe seama 
bolii, să nu atingă trusa cu insulină şi glucometrul, să 
ştie ce au de făcut în caz de o hipoglicemie şi ce este 
cel mai important, să nu-i excludă de la activităţi pe 
aceşti copii.

Şi în final....

Trebuie să le cunoaşteţi poveştile, trebuie să-i 
ajutaţi, să-i sprijiniţi, să-i înţelegeţi şi să nu-i judecaţi. 
Ei ar dori să fi e ca VOI, să plece la şcoală fără gluco-
metru, pen-ul cu insulină, mâncarea cântărită, zahărul 
la nevoie, să nu simtă că se prăbuşesc în caz de hipo-
glicemie şi lumea nu ştie de ce le este rău. Nu demult, 
un tânăr a căzut pe stradă cu bicicleta, a căzut în comă 
hipoglicemică, iar cei din jurul lui îl catalogau ca fi -
ind beat sau drogat....La grădiniţă, părintele aleargă 
să-l înţepe pe copilaş pentru că educatoarea refuză, 
în pauză adolescentul vrea să uite, bea suc cu zahăr, 
vrea să fi e precum colegii săi...constată că nu are sufi -
cientă insulină, i se face rău, are hiperglicemie ... sau 
glicemia scade brusc şi nu mai are zahăr în buzunar.

Câte poveşti, emoţii, frământări, stigmatizare, 
tristeţe, bucurii, speranţă şi dorinţa de vindecare.
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„Lucrurile măreţe se fac de obicei cu riscuri 
foarte mari“ (Herodot)

A.N.: Știu că tot ce ați spus aici este adevărat 
și este doar o succintă prezentare a activității dum-
neavoastră și a asociației pe care o reprezentați, dar 
mai trebuie să vă spun că aceste rânduri vor apărea 
în Revista de Medicină Școlară și Universitară, edi-
tată tot sub egida unor ONG-uri, Societatea Medicilor 
din Colectivitățile de Copii și Tineri în parteneriat cu 
Asociația de Medicină Școlară Mureș și Filala Dolj a 
SMCCT care s-au constituit din aceleași nevoi de a 
oferi servicii medicale de calitate copiilor și tinerilor 
din unitățile de învățământ, de a contribui la îmbu-
nătățirea nivelului de cultură medicală și a educației 
pentru sănătate a populației de orice vârstă, de a oferi 
un cadru de cercetare și educație medicală continuă 
profesioniștilor din medicina școlară. Avem deci sco-
puri și obiective comune. Activitatea medicală din 
școli se desfășoară în baza unei legislații care uneori 
ne limitează. Ca și dumneavoastră și noi suntem con-
știenți de importanța unui dulap de urgență bine dotat, 
dar în momentul de față baremul de dotări nu include 
glucometrul cu materialele consumabile aferente, nu 
include glucagonul, insulina, oxigenul și lista ar putea 
continua. Cred că aici am putea să ne unim „forțele“ 
și să facem demersurile necesare pentru revizuirea ba-
remului de urgență și dotări al cabinetelor medicale 
școlare. 

De asemenea cred că aceste rânduri sunt de fo-
los pentru mai buna cunoaștere a percepției pacienți-
lor și părinților lor asupra activității dintr-un cabinet 
medical școlar. 

Un preșcolar, elev, student sănătos sau bolnav 
poate oricând să vină, să ceară ajutor medical sau con-
siliere. Dar foarte important este ca la cabinetul medi-
cal școlar să ajungă o copie a documentației medicale 
a copilului, după fi ecare internare sau consult medical 
de specialitate, astfel încât noi să cunoaștem evoluția 
clinică a pacientului și recomandările specialistului. 
Propunerea mea ar fi  ca la intrarea într-o nouă colec-
tivitate, părinții copilului/tânărului cu diabet zaharat 
tip I să facă o vizită la cabinetul medical școlar pen-
tru o discuție de informare privind stadiul și evoluția 
bolii, frecvența și contextul particular în care apar ur-
gențele, însoțit de documentația medicală actualizată, 
pentru că altfel la noi va ajunge o adeverință medicală 

pe care este scris diagnosticul, ceea ce este important, 
dar insufi cient, deoarece fi ecare pacient este unic. 

Tot împreună cu părintele va trebui să decidem 
ce trebuie să știe cadrele didactice, deoarece actele me-
dicale sunt confi dențiale, iar noi trebuie să respectăm 
dreptul pacientului la intimitate și confi dențialitate. În 
acest fel am putea stabili un dialog mai bun pacient 
– familie – cabinet medical – cadru didactic, benefi c 
pentru toată lumea, dar în primul rând pentru copii.

Atunci când copilul frecventează o grădiniță cu 
program prelungit sau o școală cu cantină la care se 
servește și masa este importantă de asemenea discuția 
cu nutriționistul. Prezența nutriționiștilor în unitățile 
de învățământ este foarte importantă, acesta fi ind un 
alt punct sensibil pentru care noi milităm de ceva timp. 

Aici eu cred ca ASCOTID ar putea juca un rol 
important în educarea familiilor despre modul în care 
se poate colabora cu unitatea de învățământ, cabinetul 
medical școlar fi ind elementul de legătură recomandat. 

R.M.: Multe ar fi  de spus şi de-o parte şi cea-
lată, toate importante şi desigur constructive pentru 
copil, familie şi colectivitatea pe care o frecventeză.

Da, am uitat să scriu despre respectarea confi -
denţialităţii, însă nu prea mai cunosc părinţi care as-
cund diagnosticul de teama stigmatizării, deşi cu ani 
în urmă erau chiar mulţi.

Despre nutriţionişti sunt multe de povestit, nu 
ajunge să fi  terminat nutriţia, trebuie să studiezi puţin 
diabetul să înţelegi toate mecanismele de absorbţie a 
alimentelor, corelarea cu insulina, etc. Cunosc o tâ-
nără la un spital cu copii diabetici care le înmânează 
o hârtie cu nişte exemple de reţete, ceea ce este bine, 
dar insufi cient pentru cazurile la debut.

Ştiu că dulapurile sunt aproape goale, dar des-
pre ce vorbim? Copiii primesc 4 teste pe zi, sunt insu-
fi ciente, dar ce facem cu tinerii peste 18 ani care, deşi 
au o vechime de peste 10 ani, primesc 1 test/zi, având 
un risc mare de a dezvolta complicaţii. Nu mai vorbim 
despre Glucagon care a dispărut din farmacii, iar noi îl 
cumpărăm din străinătate, nereuşind să convingem cât 
este de important să-l avem pentru siguranţă.

Despre documentele medicale, aveţi mare 
dreptate, noi la fi ecare în parte le spunem să infor-
meze despre toate problemele copilului pentru a evita 
situaţii nedorite.

Am povestit tot cum am simţit şi cum am trăit 
alături de alte mame, fără să am resentimente, doar cu 
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speranţa că cei ce vor veni în urma noastră vor avea mai 
puţine griji şi lumea va avea mai multă empatie pentru 
aceşti copii atât de inteligenţi, sensibili şi fragili .

Poate trebuia să citesc înainte un articol din 
revistă pentru a mă documenta, sper să nu regretaţi 
această decizie!!!

A.N.: Nu regret nici o decizie, vă mulțumim 
că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră de 
părinte a unui „copil dulce“, așa cum știu că vă place 
să-i alintați, este foarte important pentru noi să știm 
ce se întâmplă pe cealaltă parte a „baricadei“, pentru 
că doar așa vom putea progresa, informația corectă 
și comunicarea pot conduce la parteneriate efi ciente, 
până la urmă se pare că avem aceleași obiective, o 

asistență medicală de calitate pentru copiii cu diabet 
zaharat și nu numai.

În loc de încheiere, câteva fotografi i din activi-
tatea ASCOTID Mureș. Pentru mai multe informații 
găsiți echipa aici: Asociatia Copiilor si Tinerilor Di-
abetici Mures, persoană de contact: Rodica Molnar 
– președinte fondator, Sediul social: Tg-Mures, b-dul 
1 Decembrie 1918, nr 162/15, jud. Mures, cod poștal 
540525, Punct de lucru: Policlinica nr. 2 – Tg Mures. 
Telefon 0753 316623. 

Web: www.ascotid.ro
email: contact@ascotid.ro

Interviu realizat de Dr. Adriana Neghirlă
Tg. Mureș, 20.iulie.2017 
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