
Bevañ gant an diabet

Ivi Kerrain, 17 vloaz, a zo ur paotr yaouank, studier evel kalz tud memes oad, e 
Skol-veur biologiezh Roazhon. Un draig disheñvel memestra : tapet eo gant an 
diabet abaoe e vugaleaj. Petra eo buhez ur paotr yaouank klañv gant an diabet 
en deiz a hiziv ? 

Petra eo an diabet evidout ? 

N'anavezan ket dre ar munud petra eo e-keñver medisinerezh. Gouzout a ran eo bet 
distrujet ul lodenn eus ma f/pankreaz gant enep-korfoù goude ur grip. Al lodenn-mañ 
eo a brodu insulin, a zo e karg reoliañ ar sukr er c'horf. Setu eo ret din lakaat insulin 
em gwad drezon ma-unan. Ne varver ket ken gant an.diabet, met ur sapre reuz eo ! 
Peseurt doare louzoù a zo ganit ? 
A-raok e raen pikadennoù, met erru 'oan da bemp an deiz, hag an tretamant ne rae 
ket  kalz  efed  ken.  Neuze  ez  eus  bet  staliet  din,  war-dro  5  bloaz  zo,  un  doare 
plomenn. E-lec'h pikadennoù meur a-wech en devezh e laka ar mekanik-mañ insulin 
da  vont  er  c'horf  en  un  doare  ingal.  Kalz  aesoc'h  e  vez  neuze  mont  da  welet 
mignoned,  debriñ  pa fell din,  ha n'em eus  ket mui,  da skouer,  d'ober ur  bikadenn 
dirak an holl a-raok mont d'ar self. 
Un doare bevañ ispisial a zo ret dit kaout ?
Ket, pas kement-se. Dav eo din  diwall  :  debriñ  kempouez,  pas ober  forzh  petra  pa 
riboulan (ur  pennad  amzer  am eus paseet  en ospital  goude ar  festival Astropolis  e 
Brest).  Sport  a  c'hellfen  ober,  aliet  eo memes  peogwir e  prient  ar  c'horf  da  resev 
gwelloc'h an insulin. Ne ran ket koulskoude, met se zo 'vit abegoù all ! 
Penaos e vez gwelet an diabet gant ar re all, an dud en-dro dit ? 
Evit gwir, n'eo ket skrivet warnon ez on klañv, ne vez ket merzet ! Mod-all e cheñch 
an emzalc'hioù etre an dud : mignoned zo hag o deus aon evidon, a ziwall ouzhin !  
Met  tud  zo ivez  hag a c'houlenn c'hoazh ha gellout  a  reont  evañ war  ma lerc'h 
dizañjer... Ur gudenn am eus bet e Gwengamp gant ur gevredigezh : c'hoant am boa 
ober ma staj micherel eno, met nac'het o deus p'o deus gouezet e oan diabetek !  
Labour kelaouiñ a zo d'ober c'hoazh... 
Peseurt redioù medisinel a zo dit ? 
Ur wech bep tri miz eo ret din mont d'ober un tamm tro en ospital : dielfennerezh 
gwad, adreglañ ar blomenn, arnodennoù d'ober evit an daoulagad ivez, dre ma c'hell  
ar c'hleñved lakaat an dud da vezañ dall. 
Ha traoù a zo difennet ouzhit ? 
N’eus micher ebet difennet din a gredan. Ret e vo din kelaouiñ ez on diabetek pa 
dremenin ma aotre-bleniañ ha setu tout. Geo ! Difennet eo din mont en egor, ar pezh 
ne oa ket en va soñj forzh penaos... 

Bremañ, niv. 300, miz Du 2006, Komzoù dastumet gant M. Raynaudon
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A – Compréhension du texte (10 points) – Kompren an destenn (10 poent)

Respont bewech gant ur frazenn da nebeutañ.

1. Piv eo Ivi Kerrain ? (1 poent)
2. Peseurt lodenn eus e gorf zo bet distrujet gant an enep-korfoù ? Da betra a 

servij al lodenn-se ? (1 poent)
3. Petra e oa an tretamant kentañ ? (1 poent)
4. Perak en deus cheñchet tretamant ? (1 poent)
5. Peseurt cheñchamantoù a zo en e vuhez gant an tretamant nevez? (1 poent)
6. Peseurt buhez zo ret kaout pa vezer klañv gant an diabet ? (1 poent)
7. Peseurt emzalc'hioù o deus an dud e-keñver an diabet ? (1 poent)
8. Perak e vez c'hoazh labour kelaouiñ da ober ? (1 poent)
9. Perak ez a Ivi d'an ospital gwech an amzer ? (1 poent)
10.Pegoulz e ranko kelaouiñ ez eo diabetek ? (1 poent)

B – Expression écrite (10 points) – Pennad-skrid (10 poent)

Dibabit ur sujed (200 ger) e-mesk an tri sujed amañ-dindan :

1. Ha reizh eo nac'hañ reiñ ur post-labour da unan bennak evit abegoù yec'hed ?
2. Peseurt  sikour  a  c'heller  degas d'an dud klañv pe ampechet  a  faot  dezhe 

labourat ?
3. Ijinit pe kontit buhez un den ampechet !
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