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Að fræða börnin sín er áskorun fyrir alla foreldra. Umönnun
barns eða ungs fólks með sykursýki krefst mikils af fjölskyldu, meðferðarteymi og öðrum tengdum aðilum. Í dag
geta börn með sykursýki lifað „eðlilegu“ lífi. Það er mjög
mikilvægt að þau séu vel upplýst um sykursýki og að
foreldrar þeirra, kennarar, umönnunaraðilar og allir sem eru
í samskiptum við þau séu vel upplýstir líka. Þessi bók mun
hjálpa til við það og ég veiti henni stuðning minn með mikilli
gleði.
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Í tengslum við „ár barna með sykursýki“ árið 2008 og alheimsdag sykursýkinnar, sem er 14. nóvember ár hvert, var
Lenny, stóra, hugrakka, ljónið með sykursýki, kynnt sem
fyrirmynd, leiðtogi og vinur barna og unglinga með sykursýki.
Í þessari bók lýsir hann sykursýki og hvernig hægt er að ná
stjórn á henni. Því fleiri sem eru upplýstir um meðferð við
sykursýki þeim mun auðveldara er fyrir ykkur sem standa
barninu næst að stjórna sykursýkinni og veita barninu ykkar
möguleika á að lifa eðlilegu og hamingjuríku lífi.

Dr. Dr. Eberhard Strandl
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Halló,
Ég heiti Lenny og ég er með sykursýki. Einhverjir þekkja mig
úr kvikmynd sem var gerð um mig. Ef þú þekkir mig ekki þá
fylgir DVD diskur með þessari bók. Ég hlakka til að segja þér
meira um sykursýki og útskýra fyrir þér allskonar hluti hérna í
bókinni minni í þessum fimm skrefum;

Ég ætla að lýsa fyrir þér sykursýki. Þegar þú lest söguna mína
þá lærir þú mikið um sykursýki – og það sem þú lærir líka er að
þú ert ekki ein/n. Það eru mörg börn og unglingar með
sykursýki og líka ég: Lenny.
Skemmtu þér vel við lesturinn.
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Júlíus er með sykursýki
Ég er ljón eins og þú sérð. Það er alveg rétt. Ég er sérstakt
ljón af því að ég get bæði talað og svo veit ég líka svo mikið.
Ég veit sérstaklega mikið um sjúkdóm sem kallast sykursýki
eða diabetes mellitus. Veistu af hverju ég veit svona margt
um sykursýki? Það er af því að ég er sjálfur með sykursýki.
Allt í lagi, ég skil. Ég held að ég ætti að byrja á byrjuninni og
segja þér söguna af honum Júlíusi.

Hann er líka með sykursýki. En hann er bara lítill strákur en
ekki ljón eins og ég!
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Sykursýki

EINKENNI

Júlíus er sjö ára og er í öðrum bekk í skólanum.
Þetta byrjaði allt fyrir nokkrum dögum. Hann var svakalega
þyrstur og... allt í lagi ég segi þér það, en þetta er eiginlega
leyndarmál... hann pissaði líka undir. Auðvitað urðu
mamma hans og pabbi mjög áhyggjufull og fóru með hann til
læknis. Júlíusi fannst þetta allt mjög skrýtið. Fólk hélt að
hann væri með flensu. Hann var voðalega máttlaus og
þreyttur. En leiðinlegast af öllu fannst honum að pissa undir
og honum fannst líka þreytandi að þurfa alltaf að vera að fara
á klósettið. En hann hlaut að þurfa að pissa mikið af því að
hann var svo rosalega þyrstur allan daginn.
Einkenni: Mikill þorsti með tíðum
klósettferðum og jafnvel vætir
barnið rúmið á nóttunni.

Slappleiki

einkennir barnið, það er fölleitt og
athafnalítið.

Hugsanlega fylgir

þessu þyngdartap.

6

7

8

Sykursýki GREINING
Mamma Júlíusar lýsti þessu öllu nákvæmlega fyrir lækninum
og hann sagði strax eitthvað um „sykursýki“. Júlíus skildi ekki
hvað hann átti við og honum fannst hann heldur ekki vera neitt
mikið veikur. Læknirinn tók smá blóðsýni til að mæla sykurinn í blóðinu og svo varð Júlíus að láta lækninn hafa þvagsýni.
Læknirinn notaði síðan litla pappírsræmu til að mæla magn
KETÓNA í þvaginu. Pappírsræman varð dökk fjólublá – það
þýðir að Júlíus var með mikið af ketónum í þvaginu.

Ketónar í þvagi er váboði.

Þeir gefa

til kynna að það sé mikið niðurbrot fitu
með þeim afleiðingum að líkaminn losar
sig við ketóna.

Þetta gerist meðal

annars þegar skortur er á insúlíni.
Líkaminn getur þá ekki nýtt sykur sem
orkugjafa og þarf að ganga á fitubirgðirnar.
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Prófið sem mældi sykurinn í blóði Júlíusar staðfesti þetta líka.
Mælingin tók aðeins nokkrar sekúndur og nákvæmt sykurgildi
birtist á skjá blóðsykursmælisins. Blóðsýni úr Júlíusi var líka
sent á rannsóknarstofu til að hægt væri að finna út HbA1c
gildið hans. HbA1c gildi er nokkurskonar langtíma minni
fyrir sykurinnihald í blóðinu af því að það mælir hvað mikill
sykur hefur safnast saman í rauða blóðlitarefninu (hemóglóbín)
á síðustu 3 mánuðum.

Það var enginn vafi, greiningin sýndi að
Júlíus var með sykursýki af tegund 1.
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Allt í lagi, núna er ég búinn að hitta Júlíus á fótboltavellinum
og þar sagði hann mér þessa sögu. Hann var mjög leiður og
kvíðinn. Hann vissi að það var eitthvað að en hann skildi ekki
alveg hvað það var og hvaða áhrif þessi sjúkdómur mundi hafa
á hann. Ég byrjaði að útskýra fyrir honum hvað sykursýki er.
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Hvað er sykursýki?
Sykursýki er ekki nýr sjúkdómur. Hann hefur herjað á mannkynið í meira en 3500 ár. Þetta fann þýskur vísindamaður út
þegar hann rakst á rúllu af papírus í Egyptalandi sem hafði að
geyma lýsingar á sjúkdómnum.
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1550 árum f.Kr. lýsti grískur læknir sjúkdómnum þannig:
Diabetes mellitus – sem við þekkjum undir nafninu sykursýki er útskýrt sem „hunangs-sætt flóð“ en það þýðir að það er ekki
bara sæt lykt af þvaginu heldur er það líka sætt á bragðið. Ég
hef ekki hugmynd um hver það var sem smakkaði. Þér finnst
það örugglega fyndið, en fyrir 200 árum þá þurftu þeir raunverulega að smakka á þvaginu til að athuga. Þeir höfðu ekki
mæla eins og við höfum í dag.

13

Hvað gerist í líkamanum okkar?
Hvað sem öðru líður þá þarf líkaminn orku til að starfa. Hann
fær orkuna úr matnum sem við borðum eða úr drykkjum sem
innihalda sykur. Meðal annars inniheldur maturinn KOLVETNI.

Kolvetni er nafn sem nær yfir allar
tegundir af sykri í matnum sem við
borðum.
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Kolvetni í matnum er brotið niður í glúkósa (blóðsykur) í
maganum á okkur. Það gefur líkamanum orkuna sem hann
þarf.
MAGI

GLÚKÓSI (BlóðsykUR)

Síðan streymir glúkósinn (blóðsykurinn)
með blóðinu til allra frumanna í
líkamanum...
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... sérstaklega til vöðvanna.

Glúkósinn þarf lykil til að geta komist inn í vöðvana
okkar. Þessi lykill er kallaður InsÚlin. Insúlín er framleitt í
briskirtlinum. Briskirtillinn er stöðugt að
framleiða insúlín en þegar við borðum
eitthvað þá framleiðir hann meira.
BRIS
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=

Glúkósi, eða orkan sem vöðvarnir okkar þurfa, getur bara
komist inn í vöðvana með hjálp insúlíns.

VÖÐVAFRUMA

Ef einhver er með sykursýki þá framleiðir líkaminn hans mjög
lítið eða ekkert af insúlíni. Þess vegna getur glúkósinn
engan veginn komist inn í vöðvana. Þú verður slöpp/slappur
og þyrst/ur og líkaminn reynir að losa sig við allan þennan
umfram glúkósa. Þess vegna þurfum við að fara svo oft á
klósettið.
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~ 8 pRósent hafa sykursýki af
TEGUND 1*

~ 92 PRÓSENT HAFA SYKURSÝKI AF
TEGUND 2*

Aðeins 8% af öllu fólki sem er með sykursýki er með
sykursýki af tegund 1. Flest fólk fær sykursýki af tegund 2.
Það er mikill munur á þessum tveimur sjúkdómum þó nöfnin á
þeim hljómi svipuð.
*áætlað hlutfall (Medtronic, Inc.)
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Tegund 1 af sykursýki kemur venjulega
fram hjá börnum og ungu fólki þegar briskirtillinn getur ekki lengur framleitt
insúlín, alveg eins og hjá Júlíusi.

SYKURSÝKI TEGUND 1

Tegund 2 af sykursýki er oftast ættgeng
og kemur fram þegar einstaklingur
hreyfir sig lítið eða borðar óhollan mat.
Þá fitnar hann og sjúkdómurinn á þá
greiðari aðgang. Í flestum tilfellum
heldur briskirtillinn áfram að framleiða
insúlín en líkaminn hættir að geta notað
það eins og hann á að gera.

SYKURSÝKI TEGUND 2
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MEÐFERÐ

við sykursýki

Núna verður Júlíus að fara á spítalann. BYRJUNAR
ÁFANGINN tekur alltaf nokkra daga.
Í byrjun er kannað hve mikið insúlín líkaminn
þarf.
Læknirinn athugar hvað líkamanum vantar
mikið insúlín eða hvað hann þarf mikið til að
starfa eðlilega .

Líkamanum er gefið auka

insúlín og það er aðeins hægt að gera með
því að sprauta eða dæla því í hann.

Ég held að Júlíus hafi verið ánægður að hafa mig hjá sér á
meðan á þessu stóð. Í raun hafði hann þá tilfinningu að enginn
skildi hann. Ekki einu sinni foreldrar hans þó þeir væru
umhyggjusamir og legðu mikið á sig svo að honum liði vel. Það
var svo margt sem hann skildi ekki sjálfur og það var líka fullt
af atriðum sem hann vildi heldur ekki skilja. Ég var hjá honum
þennan tíma og gat útskýrt ýmislegt fyrir honum.
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Læknirinn á sjúkrahúsinu þurfti að hefja meðferð við sykursýki
Júlíusar. Það er kallað sykursýkismeðferð.
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Mæling á blóðsykursgildi
Eða: Komið í veg fyrir of lágt eða of hátt
blóðsykursgildi
Mjög mikilvægur útbúnaður fyrir
einstakling með sykursýki er blóðsykursmælir. Þú getur ekki náð tökum á
sykursýkinni nema mæla blóðsykursgildið
þitt reglulega. Júlíus var fljótur að
venjast því að taka blóðsykursmælinn
sinn með sér hvert sem hann fór.
Það er ákveðið bil af blóðsykursgildum sem telst eðlilegt. Þá
er blóðsykursgildið eins og hjá fólki sem er með heilbrigðan
briskirtil, sem er um það bil 4,4-6,1 mmol/l. Blóðsykursgildið
er venjulega hærra eftir máltíðir. Ef gildið er fyrir neðan
4,0 mmol/l bil þá er talað um lágan blóðsykur (hypoglycaemia) og ef það er fyrir ofan 10 mmol/l þá er talað um
háan blóðsykur (hyperglycaemia). Of hár blóðsykur veldur
höfuðverk hjá fólki með sykursýki.
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Merki um lágan blóðsykur eða of lítinn sykur í blóðinu þínu,
getur verið skjálfti í höndum og/eða fótum, höfuðverkur, ör
hjartsláttur og svimi.

Verstu einkennin eru að þú missir meðvitund. Í þeim
tilfellum þarf annað fólk að hjálpa þér:
vinir, foreldrar þínir eða hjúkrunarfræðingur/
læknir. Þá þarft þú að fá Glucagen
sprautu til að hækka blóðsykurinn eða þá að þú færð
hjálp hjá hjúkrunarfræðingi/lækni á spítala.
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Lágt blóðsykursgildi
BLÓÐSYKUR

3,3 mmol/l

Einkenni lágs blóðsykurs koma fram þegar blóðsykursgildið
er lágt, til dæmis í kringum 3,3 mmol/l. Einkennin eru mismunandi milli einstaklinga. Hvert okkar verður að vera
vakandi fyrir viðvörunarboðum frá líkamanum! Ef þér líður
eins og þú sért með lágan blóðsykur þá verður þú að mæla
blóðsykursgildið strax, ef þér líður mjög illa skaltu strax fá
þér þrúgusykur eða
ávaxtasafa.
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Ef blóðsykursgildið er mjög lágt þá þarftu strax að borða
þrúgusykur eða drekka glas af ávaxtasafa. Það lætur þér strax
líða betur.

SKYNDIHJÁLP: ÞRÚGUSYKUR EÐA ávaxtaSAFI!
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Hátt blóðsykursgildi
13,9 mmol/l

blóðsykur

Þegar blóðsykurinn er hár – það er þegar blóðsykursgildið fer
yfir 13,9 mmol/l – þá áttar þú þig kannski ekki strax á að
eitthvað sé að. Ef það er of mikill sykur í blóðinu þá reynir
líkaminn að losa sig við hann með þvaginu.
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Afleiðingarnar eru að þú þarft að fara oft á
klósettið... og þér getur liðið illa...

OG ÞAÐ ER getur komið
fram STERK ACETON LYKT.

Þú getur líka fallið í dá. Það er svipað og kom fyrir
Mjallhvíti – hún bara svaf og svaf og gat ekki vaknað af sjálfsdáðun. Ef þú ferð í sykursýkisdá þá þarftu að komast strax
undir læknishendur. Kossar frá prinsum hjálpa ekkert.
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Ef blóðsykursgildið er of hátt þarf einstaklingur með sykursýki
strax að fá skammt af insúlíni. Ef þú ert með of hátt blóðsykursgildi ættir þú að forðast að borða kolvetnisríkan mat þar
til gildið þitt er orðið eðlilegt aftur.
RÁÐLEGGING: DREKKTU MIKIÐ
AF VATNI!
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Við Júlíus fylgjumst vel með blóðsykursgildinu okkar og þess
vegna mælum við það reglulega. Þú ættir að athuga blóðsykursgildið þitt að minnsta kosti fjórum sinnum á dag, á
matartímum og líka við aðrar aðstæður. Því ef þú stundar
íþróttir eða ert bara að leika þér
þá getur blóðsykursgildið
þitt breyst snögglega.

Það getur verið gagnlegt fyrir þá sem eru með sykursýki að
halda SYKURSÝKIS DAGBÓK, til að fylgjast með blóðsykrinum. Þær upplýsingar sem þú skráir þar eru notaðar til
að taka ákvörðun um sykursýkismeðferðina þína.
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Blandað fæði
Í kaflanum þar sem ég talaði um háan og lágan blóðsykur
minntist ég á kolvetni og hvaða áhrif þau geta haft á blóðsykurinn. Það er tímabært að ég tali um mikilvægi fæðunnar
fyrir þá sem eru með sykursýki. Maturinn sem við borðum
inniheldur:

PrÓtein, Fitu
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og kolvetni.

Af þessum efnum er kolvetnið mikilvægast fyrir þann sem er
með sykursýki. Það er vegna þess að kolvetni er heiti yfir mismunandi tegundir af sykri í fæðunni. Fólk með sykursýki
verður að áætla insúlínþörf sína út frá kolvetnismagninu sem
það borðar.

CU er reikningseining fyrir kolvetni.
10-12 GRÖMM AF KOLVETNI ER EITT CU (ein kolvetniseining).

Margur skyndibitamatur, svo sem hamborgarar, franskar og
pizza, inniheldur mikið af kolvetnum
og sætindi því miður líka.
Mitt ráð er: Gríptu þér epli
í staðinn, þau innihalda
einnig kolvetni en eru hollari...
líka fyrir tennurnar!
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Meðferð með penna
náL

insúlínhylki

Insúlínið sem líkamann vantar þarf að
gefa honum utan frá. Allar meðferðir við
sykursýki eiga það sameiginlegt að
líkamanum er gefið insúlínið með nál.
Það er þess vegna sem insúlín flokkast
sem lyf. Því miður er ekki hægt að taka
insúlín í töfluformi. Fólk með sykursýki
getur notað sérstaka sprautu sem lítur út
eins og PENNI.

skammtatakki

Með pennanum getur þú gefið þér örlítið magn af insúlíni.
Nálin í pennanum er mjög fín og það er alltaf notuð ný nál í
hvert skipti sem skammtur er gefinn. Það er gert til að tryggja
að nálin sé hrein og þrifaleg. Einnig til að tryggja að fína nálin
bogni ekki því þá kæmist insúlínið ef til vill ekki í
gegnum nálina.
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Það er auðvelt að stinga sig. Þú klípur saman húðina með
fingrunum, stingur nálinni í og ýtir takkanum á pennanum
rólega inn. Þú sleppir ekki húðinni fyrr en öllu insúlíninu hefur
verið sprautað inn (það er best að telja hægt upp að tíu).
Þetta er gert til að tryggja að allt insúlínið fari inn í líkamann.

ÞÚ VERÐUR AÐ SPRAUTA ÞIG MEÐ INSÚLÍNI
nokkrum SINNUM Á DAG!
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Nú gæti þetta byrjað að vera svolítið
,,fullorðins“ fyrir þig!

Spurðu endi-

lega Hjúkrunarfræðinginn eða lækninn þinn ef það er eitthvað sem þú
skilur ekki.

En þetta er bara nákvæm-

lega það sem læknirinn hans Júlíusar
sagði honum til að hann og foreldrar
hans gætu ákveðið hvað væri rétta
meðferðin fyrir hann..

Með PENNA MEÐFERÐ (hjúkrunarfræðingurinn/læknirinn kallar
hana MDI sem þýðir „meðferð sem er gefin oft á dag“) er gefið
langvirkt insúlín sem heldur blóðsykrinum stöðugum óháð mat.
Þetta insúlín kallast grunninsúlín (basal insúlín). Það er oftast
gefið á morgnana og á kvöldin. Myndin sýnir að þegar langvirkt
insúlín er gefið með penna þá er grunninsúlínmagnið í
líkamanum næstum því það sama og hjá heilbrigðum
einstaklingi.
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Basal insulin

Græna kúrfan sýnir insúlínframleiðslu í líkama með heilbrigðan
briskirtil eins og hún er yfir daginn.
Bláa kúrfan sýnir grunninsúlíngjöf sem er gefin með penna.
Hliðstætt við grunninsúlín virkar langvirka insúlínið í allt að 24
klukkustundir og þess vegna þarf venjulega bara að gefa það
einu sinni til tvisvar á dag.
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Við máltíðir þarf að sprauta hraðvirku insúlíni FYRIR eða
Á MEÐAN á máltíð stendur. Þetta er gert með öðrum penna.
Hraðvirka insúlínið líkir eftir því insúlíni sem heilbrigður briskirtill framleiðir þegar borðað er.

HRAÐVIRKT INSÚLÍN

Auðvitað er mikilvægt að vita hvað þú ætlar að borða til að
geta reiknað út kolvetniseiningar (CU).
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Insúlíndælu meðferð
Annar meðferðarkostur er insúlíndælu meðferð eða

CSII (Continuous Subcutanious Insulin Infusion).
Já, það eru virkilega til svona litlar dælur. Þegar ég sagði
Júlíusi frá þessu þá lét ég hann hugsa um „MP3 spilarann“ sinn.
Með dælunni fær líkaminn stöðugt örlítið magn af hraðvirku
insúlíni í gegnum innstungusett og hermir þannig eftir
insúlíngjöf briskirtils sem starfar eðlilega.

plastnál
innstungusett

skjár

rafhlaða

takkar
insúlín forðahylki
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Áður en þú borðar þarftu að reikna út hvað margar kolvetniseiningar (CU) þú ætlar að borða til þess að vita hvað þú þarft
mikið insúlín. Síðan gefur þú þér insúlínskammt Bólus, með
því að ýta á takka.
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Í insúlíndælunni er aðeins notað hraðvirkt insúlín. Það
virkar alltaf strax alveg eins og hraðvirka insúlínið í
penna meðferðinni. En eins og þú getur séð á myndinni þá
nær dælumeðferðin að herma betur eftir insúlíngjöf eðlilegs
briskirtils heldur en penna meðferðin.

SKIPTA VERÐUR UM innstungusett
ANNAN EÐA ÞRIÐJA HVERN DAG!
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AÐ LIFA MEÐ sykursýki

Það eru fáeinar hindranir sem felast í því að vera með
sykursýki. Ég er búinn að útskýra sumar þeirra fyrir þér. Það
sem er mikilvægt, hvort sem þú ert með sykursýki eða ekki, er
að vera með jákvætt hugarfar. En auk þess eru nokkrar
Lenny reglur fyrir alla þá sem eru með sykursýki. Þær tryggja
að þú getir tekið þátt í daglegu lífi með sykursýki:
Blóðsykursstjórnun

insúlínmeðferð

æfingar
eðA
REGLULEG
HREYFING

hjúkrunarfræðingur
eða
læknir
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Rétt
mataræði

Í fyrsta lagi er mikilvægt að þú farir reglulega á göngudeildina
og hittir FAGFÓLKIÐ . Það er til þess að þau geti fylgst með
að meðferðin sé alltaf í samræmi við þarfir þínar og að þú getir lifað eðlilegu lífi.
Að mæla reglulega BLÓÐSYKURSGILDIÐ þitt með blóðsykursmæli er mjög mikilvægt. Blóðsykursgildið er skráð í dagbók
sem þú notar til að halda utan um blóðsykurinn þinn.
Dagbókin gefur upplýsingar um hvernig líkaminn bregst við
ýmsum hlutum, af hverju blóðsykursgildin þín eru breytileg og
hvað gerist þegar meira eða minna insúlín er gefið.
Dagbókin er mjög mikilvæg fyrir hjúkrunarfræðinginn/lækninn
svo hann geti tekið ákvörðun um hvaða INSÚLÍNMEÐFERÐ
hentar þér. Út frá upplýsingum í dagbókinni getur hann
ákveðið að breyta insúlínskammtinum.
ÆFINGAR ættu að vera ofarlega á listanum þínum líka.
Veldu hópíþrótt eða reglulega hreyfingu eins og Júlíus gerði ef
þú vilt ekki vera ein(n) eða prófaðu bara eitthvað nýtt. Hvað
með til dæmis línuskauta eða trimm? Við erum líka búin að
tala um Rétt mataræði. Þú getur þó auðvitað fengið þér
pizzu annað slagið.
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FORVARNIR gegn fylgikvillum
Ég er ekkert að reyna að hræða þig en ég þekki fáa sem hafa
haft sykursýki í þrjátíu ár eða meira og hafa ekki upplifað
fylgikvilla. Það er eitthvað sem við þurfum að ræða!

FYLGIKVILLI getur átt sér stað til
dæmis í augum, nýrum og líka í hjarta.
Þess vegna er mikilvægt að þú farir
reglulega til hJÚKRUNARFRÆÐINGS/
læknisins þíns.

þau munu vísa þér á

aðra sérfræðinga þegar þörf er á,
til dæmis augnlækni.
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Ef þú hefur verið að fylgjast með þá veistu núna hvernig þú
átt að meðhöndla sykursýkina þína á sem bestan hátt. Förum
yfir það: Athuga blóðsykursgildið reglulega, gefa þér insúlín,
borða hollan mat, stunda æfingar og íþróttir og auðvitað að
fara reglulega til hjúkrunarfræðings/læknis. Við höfum í dag
meðferðaraðila sem eru sérmenntaðir í sykursýki, það eru til
blóðsykursmælar og tæki eins og pennar eða insúlíndælur.
Þannig að, talaðu við foreldra þína, spyrðu hjúkrunarfræðinginn/lækninn þinn eða mig og mundu eftir grundvallaratriðinu
sem er jákvætt hugarfar.

- Stjórna blóðsykrinum!
- Sprauta eða dæla insúlíninu!
- Stunda æfingar og íþróttir!
- Borða hollan mat!
- Fara reglulega til hjúkrunaRFR./lÆKNIS

43

Lokaorð
Til að byrja með ákvað Júlíus að nota penna meðferðina. En
hann og mamma hans og pabbi voru líka búin að ræða um
insúlíndæluna. Ég? Ég er með dælu. Auðvitað sagði ég Júlíusi
frá henni og sýndi honum hana líka. Ég held að hann hafi þurft
smá tíma til að venjast tilhugsuninni um að hann væri kominn
með sykursýki. Þess vegna ætla ég að vera hjá honum í
dálítinn tíma og gefa honum góð ráð.
Trúðu mér þegar ég segi: Sykursýki er ekki heimsendir. Ég veit
að það gæti virst þannig til að byrja með, en ég var fljótur að
segja Júlíusi leyndarmálið: Þetta er bara nýtt upphaf. Þetta
er upphafið á lífi þínu með sykursýki. Ég trúi á þig og held að
þú munir geta þetta alveg eins og við Júlíus.

Þinn vinur,
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Lenny

Vertu sterk/ur eins og ljón
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