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Każdy tu specjalizuje się w swoich zadaniach. Ale wspólnie
tworzą świetny zespoł. l makarony - palce lizać.
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uczyli się, jak ro zpoznaću dzie-
cka hiperglikemię, która może
być bardzo niebezpieczna.

- To stan, w któ4rm nastę-
puje obniżenie stężenia glu-
kozy. Objawy, które mogą towa-
r zy szy ć htpogJikemii, to poce -
nie się na twarzy, drżenie rąk.
Dziecko może być niespokojne,
czasem pobudzone; Może też
nie odpowiadać na polecenia
nauczyciela: jest w klasie, ale
myślami jest nieobecne, Może
też czuć głód, mieć mroczki
przed'oczami - wymienia dr
Monika Pliszka, edukatorka ds.
diabetolosii. I radzi_ bv w takiei

syhiacji dać mu łatwo przyswa-
jalne węg|owodany proste, czyli
np. glukozę, sok owocowy, hlka
Ęków słodzonego napoju.

Nauczyciele dostali też ma-
teriały, które pomogą im prze-
prowadzić w szkołach lekcje
natemat cukrzycy wśród ucz-
niów. - To pomoże zbudować
integrację - przekonuje Danuta
Roszkowska.

Ale to nie wszystko. Bo nau-
czyciele spotkają sięjeszcze zz
maja, na warsztatach ku}inar-
nych na temat zdrowego ży-
wieniawcukrzycy.
o@

Naucryciele szkolili się,
dbać odńeci zuflrr:rycą

Tńtwte

U iedrrei z elerłrzvnek w mo
iik{riezdiagneowano
tłńśnie od<rzpę - móryvi trl-
cyna Gorbacz, nauczythlka
z 5P 5 w Suwalkach. - Chclah-
bym wkdzieć, iak iei w razb
potrzeĘ pott óc jak sprawić.
Ę nie carła sĘ w szkole wy-
obcoivana.

źo nauczycieli szkół podsta-
wowych z całego wojewódz-
twa przeszło wczoraj szkolenie
w ramach projektu ,,Kids and
Diabetes in Schools".

- Od paru lat obserwujemy,
że w szkołach jest coraz więcej
dzieci chorydt rn culczycę. Nie-
steĘ ta dżuma XXI wieku do-
tyka coraz młodsze pokolenie.
Dziecko chore na cukrzycę to
jest duży stres dla rodzicóW
duży stres dla dziecka, a]e też
duży stres dla nauczyciela -
mówi Danuta RoszkowsĘ pre-
zeska Stowarzyszeńa DiabeĘ-
kówwBiaĘmstoku. Iopo-
wiada, jakdzieci z cukrzycą są
w polskiń szkołach dysĘrmi-
nowane, - Klasa jedzie nawy-
cieczkę - dziecko ctrore na cuk-
rzycę zostaje, klasa idzie do kina
- dziecko zostaje. Problemysyg-
nalizują i rodzicą i sami nauczy-
ciele. Bo boją Ę o zdrowie i zy-
cie dziecka. A nłrykle boimy się
teco. czecońe znamv.

Dlatego tak wżne jest, by ci
ostatni uczyli się właśnie tego,
j ak traktować dzieci z cukrzycą.
Wczoraj wysłuchali wykładów,
wzięli udział w warsztatadr. Ba-
dali poziom cukru we krwi,

Dzieci ząrl$zyąmogfl
ueestnicąrćwe
wszystkichszkoltryó
za!ęciach: jeździć na
wyci czki, ćvlir:,''yć...

dr Monika pliszka

Robiąmakarorry.
IucząĘ Ęcta
L|ulźie
Ęatasawczenko
asawtżenko@poranny.pl

Jedna lGsia jest od siania mą-
ki. druga od zmyrłania na-
czyn. Stefrn ustalvia mmzy-
lę. Paulina wrypuie mąkę.
a Marcin -wybłia jail<a. Z kolei
Dominik zajmuje sĘ zbien-
niem zamóvieli. Robh rnaka-
rotry.lucząsiężpia.

Stowarzyszenie Alpi zajmuje
się pomaganiem osobom nie-
pełnosprawnym intelektual-
nie. Koncerty, Wystawy, Spot-
kania, wydarzenia kulturalne
- z tego było znane kilka lat
temu. Teraz poszli o kok dalej.
Uczą swoich podopiecznych
prawdziwego życia: prawdzi-
wej pracy, zarabiania pieni$zy.
Noiichwydawania - z roząd-
kiem. Bo tego też przecież
trzeba się nauczyć.

Przy ulicy Oaowej otworzyli
miniprzedsiebiors;two. Nazywa

się ZAZ Wytwómia. Za dotacje
kupili ponzebne urządzenia I ro
bią makarony: spaghetri, fu silli,
gnocchi... To tzw. makarony
świeże, z krótkim terminem
przydatności do spożycia. CaĘ
czas się szkolą u włoskich mi-
strzóqale przepisy też układają
sami - pod okiem svuy,ch pehos-
prawnych opiekunów. Na razie
dzielą się swoimi produktami
z innymi stowarzyveniami, po-
mąają bezdomnym. Ale już pla-
nują jak wejść na 4mek. I spze-
dawaćjewsklepach.

Zyskprzenauąrra swoją re-
habilitację. A ta rehabilitacją 1q
po prostu nauka fcia. To
wspóIne wyjścia, wspólne zaję-
cia, ale też samodzielrre wyda-
wania pieniędzy. - Muszą się
tego nauczyć, bo za dmilę będą
musieli to robić. Chcemy ich
nauczyć Ęcta, gdy zabraknie ro-
dziców gdy będą zdani rra siebie
- mówi Piotr Bendiuk, prezes
Towarz}stwa Wspierania lrricja-
tvw Soołecznvch Alpi. @@


