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COMUNICAT DE PRESA

Directia de Sanatate Publica a Judetului Vaslui, celebreaza Ziua Mondiala a Diabetului, in

data de 14 noiembrie 2018.

Ziua Mondiala a Diabetului (ZMD) are loc in fiecare an in data de 14 noiembrie, la initiativa

Federatiei Internationale de Diabet (lDF), cu sprijinul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

Aceasta zi este marcata la nivel international de toate asociatiile membre IDF, de furnizorii de servicii

de sanatate si de persoanele afectate de diabet, fiind cea mai mare campanie mondiala de inform are

despre diabet; ZMD reprezinta 0 oportunitate global a de sensibilizare ~i de inducere a schimbarii in

prevenirea bolii si a accesului la testare si tratament.

Logoul ZMD este cercul albastru - simbolul global al diabetului.

Raportul global al OMS privind diabetul zaharat ofera 0 imagine de ansamblu asupra bolii,

interventiile disponibile pentru prevenirea si gestionarea diabetului zaharat si recomandarile pentru

guverne, persoane fizice, societatea civila si sectorul privat.

Strategia globala privind dieta, activitatea fizica si sanatatea cornpleteaza munca OMS in

domeniul diabetului, prin canalizarea pe abordari populationale pentru promovarea alimentatiei

sanatoase si a activitatii fizice regulate, iar astfel, de reducere a problemei globale legata de obezitate

si persoanele supraponderale.

In prezent, la nivel mondial, traiesc peste 425 milioane de persoane (20-79 ani) cu diabet, iar cele

mai multe din aceste persoane cu diabet tip 2 (352 milioane), care poate fi prevenit prin activitate

fizica regulata, dieta sanatoasa, echilibrata si promovarea unui mediu sanatos de viata,

Conform studiului PREDATORR .Prevalenta diabetului si prediabetului in populatia adulta din

Romania"; in anul 2017 la 0 populatie adulta de 14382000 erau inregistrate 1785300 cazuri de diabet

la adulti cu varste intre 20 si 79 de ani, cu 0 prevalenta a bolii de 12,4%. Deoarece in multe cazuri

diabetul zaharat ramane nediagnosticat, nurnarul persoanelor care au diabet ar putea fi mult mai mare.



CAMPANIA ZMD 2018-2019: "FAMILIA ~I DIABETUL"

A fost aleasa 0 perioada de doi ani pentru 0 aliniere a campaniei la planul strategic actual al IDF si

pentru a facilita planificarea, realizarea, promovarea si participarea.

Materialele si actiunile pe care le va realiza IDF in timpul celor doi ani de campanie vor urmari:

cresterea constientizarii despre impactul pe care 11are diabetul asupra familiei si reteaua de sprijin

pentru cei afectati, precum si promovarea rolului familiei in managementul, ingrijirea, prevenirea si

educatia despre diabet.

Familiile joaca un rol-cheie in abordarea factorilor modificabili de rise pentru diabetul tip 2 si e

nevoie sa beneficieze de educatia, resursele si mediul necesare unui stil de viata sanatos.

In ultimii ani in judetul Vas lui se constata 0 crestere a cazurilor de diabet zaharat luate in evidenta

la nivelul cabinetelor de specialitate. In anul 2017 au intrat in evidenta Cabinetelor de specialitate,

nutritie si diabet 1259 cazuri noi de diabet zaharat, din care 8 cazuri la persoane cu varsta sub 19 ani.

La sfarsitul anului 2017 erau in evidenta Cabinetelor de specialitate, nutritie si diabet 21291 de cazuri

cu diabet zaharat, din care 98 cazuri la persoane cu varsta sub 19 ani.

In primele 9 luni ale anului 2018 au intrat in evidenta Cabinetelor de specialitate, nutritie ~i diabet

1048 cazuri noi de diabet zaharat ~i au ramas in evidenta 22094.

in Romania, Campania cu sloganul " Diabetul preocupa fiecare familie" este coordonata

metodologic de Ministerul Sanatiitii prin Institutul National de Sanatate Publica.

Cu stima,


