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                             Ziua Mondială de Luptă împotriva  Diabetului            

 
                                               INFORMARE  
 
 
          Pe data de  14 noiembrie , întreaga lume celebrează  „ Ziua Mondială de Luptă 
împotriva  Diabetului  „          
     Sloganul campaniei  internaţionale este: „ Educaţie şi prevenţie în diabet ” şi 
reprezintă conţinutul tematic al unei campanii demarată în 2009 şi care va dura până în 
anul 2013. 
     Ce este diabetul zaharat  ? Este o boală de metabolism , care afectează metabolismul 
glucidelor şi organismul nu produce destulă insulină sau nu o foloseşte corect , insulină  
care reglează nivelul de zahăr din sănge . 
    Sloganul campaniei mondiale este : „ Diabetul – să ne protejăm viitorul” 
     Scopul campaniei este de educare a populaţiei , indiferent de vărstă ,  cu privire la : 
- factorii de risc în relaţie cu diabetul ( consum excesiv de alcool, sedentarism, nutriţie 
dezechilibrată, obezitate, stres ); 

- recunoaşterea  simptomelor  de debut ale bolii  :  sete excesivă cu ingestie crescută de 
apă , eliminare de urină în cantităţi mari , foame excesivă cu ingestie de alimente în 
cantităţi mari , pierdere în greutate . 
    Obiectivul campaniei este de a promova un  stilul de viaţă sănătos, pentru a preveni 
instalarea diabetului şi a controla  boala , dacă  ea s-a instalat. 
     Campania se adresează populaţiei generale : copii, adulţi şi  vărstnici. 
    Promotorii campaniei sunt: Ministerul Sănătăţii, Institutl Naţional de Sănătate Publică, 
Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate şi Centrul Regional de 
Sănătate Publică Cluj. 
      Personalul Compartimentului  de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii , vă recomandă :  
- păstraţi-vă o  greutate corporale normală ; 

- faceţi mişcare  zilnic  ( mers pe jos ) ; 

- adoptaţi o alimentaţie corectă ; 

- eliminaţi  grăsimile saturate din alimentaţia zilnică ( prin  reducerea consumului de 

carne şi înlocuirea cu peşte ; înlocuirea uleiului de floarea soarelui cu ulei de măsline ; 

evitarea alimentelor prăjite în ulei ); 

- consumaţi  legume şi fructe proaspete , precum şi  cereale integrale ( prin înlocuirea 

pâinii albe cu pâine integrală sau de secară; cereale integrale la masa de dimineaţă şi 
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seară; evitarea pastelor, produselor făinoase din faină albă şi reducerea dulciurilor şi 

prăjiturilor, precum şi a băuturilor răcoritoare îndulcite cu zahăr). 

Regimul alimentar este de o importanţă primordială în tratamentul diabetului, 

fiind cel mai bun mijloc de echilibrare a bolii. El nu numai că ajută la echilibrarea 

glicemiei ( creşterea nivelului de zahăr din sănge peste valorile normale ) , dar contribuie 

şi la evitarea complicaţiilor acute ale diabetului : hipoglicemia sau hiperglicemia şi  pe 

termen lung, reduce riscurile de boli cardiovasculare, renale, neurologice sau oculare. 

Diabetul afectează orice vărstă . Din cauza caracterului său cronic şi a severităţii 

complicaţiilor, diabetul este o boală costisitoare nu doar pentru individ, ci şi pentru 

familia acestuia şi pentru societate .  

 

Întocmit, 
 

  Dr. Irina Carmen – şef Compartiment de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii   
    
 
        
 
 
 
 
 
 
        

 
 
  


