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DESPRE ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUIDESPRE ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI

•

 

Ziua Mondială a Diabetului

 

(World Diabetes Day -

 

WDD) este celebrată 
în fiecare an în data de 14 Noiembrie.

 

14 Noiembrie14 Noiembrie

 

este ziua de naştere 
a lui Frederick

 

Banting, unul dintre descoperitorii insulinei.

•

 

Campania pentru Ziua Mondială a Diabetului este condusă de către

 
Federaţia Internaţională a Diabetului (IDF) şi asociaţiile membre. Milioane 
de persoane sunt angajate la scară mondială în lupta împotriva diabetului.

••

 

FederaFederaţţia Internaia Internaţţională a Diabetuluiională a Diabetului

 

şi OrganizaOrganizaţţia Mondială a ia Mondială a 
SănătăSănătăţţiiii au lansat Ziua Mondială a Diabetului în 1991 ca răspuns la 
escaladarea ameninţării globale generate

 

de diabet. 

•

 

În 2007, Ziua Mondială a Diabetului a devenit Zi oficială a NaZi oficială a Naţţiunilor iunilor 
UniteUnite, prin adoptarea Rezoluţiei Naţiunilor Unite 61/225.

•

 

Logo-ul

 

Zilei Mondiale a Diabetului este cercul albastrucercul albastru

 

–

 

simbolul global 
al diabetului.
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Ziua mondială a diabetului

DE CE ALBASTRU?
Culoarea albastră reprezintă cerul 
care uneşte toate naţiunile şi 
steagul Naţiunilor Unite.

DE CE CERCUL?
Deoarece este

 

un simbol pozitiv 
în toate culturile. Cercul 
simbolizează viaţa şi sănătatea.

Cercul albastru semnifică 
unitatea comunităţii globale de 
luptă împotriva diabetului, ca 
răspuns la epidemia actuală de 
diabet.
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•

 

Campania de Ziua mondială a diabetului 2012 marchează cel de al patrulea 
an din cei cinci ani centraţi pe ““EducaEducaţţie ie şşi prevenirea diabetuluii prevenirea diabetului””..

•

 

În urma Summit-ului

 

Naţiunilor Unite pe problema Bolilor Cronice 
Netransmisibile

 

(BCN) din 2011, s-a stabilit necesitatea întăririi luptei 
pentru combaterea factorilor de risc responsabili pentru răspândirea 
diabetului şi BCN, precum şi identificarea soluţiilor necesare pentru 
contracararea acestora Pentru atingerea acestor obiective este important să 
se apeleze deopotrivă la cei interesaţi, cât şi la populaţia generală.

•

 

Campania de Ziua mondială a diabetului Ziua mondială a diabetului 20122012

 

va lega nevoia urgentă de 
acţiune cu protejarea sănătăţii generaţiilor viitoare. O atenţie specială va fi 
centrată pe evidenţierea importanţei educaţiei –

 

pentru profesioniştii din 
sănătate, persoane cu diabet sau persoane la risc –

 

în scopul reduceri 
impactului diabetului la scară mondială.

•

 

Campania urmăreşte să EDUCE, ANAGAJEZEEDUCE, ANAGAJEZE

 

şi

 

ÎÎNTĂREASCĂNTĂREASCĂ

 

tinerii şi 
populaţia generală cu privire la diabet.
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GRUPURI GRUPURI ŢŢINTĂINTĂ
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Diabetul: să ne protejăm

 

viitorul 

Profesionişti 
din sănătate

Persoane cu 
diabet

Copii şi tineri

Părinţi

Populaţia 
generală



MESAJE CHEIEMESAJE CHEIE

Ziua mondială a diabetului

Acces la educaAcces la educaţţie ie 
pentru fiecarepentru fiecare

Diabetul: Diabetul: să ne să ne 
protejămprotejăm
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Modul Modul îîn care trăim n care trăim 
ne periclitează ne periclitează 

sănătatea sănătatea 
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protejămprotejăm
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Persoanele cu Persoanele cu 

diabet se confruntă diabet se confruntă 
cu stigmatizarea cu stigmatizarea şşi i 

discriminareadiscriminarea
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•

 

Populaţia generală trebuie să fie conştientă de necesitatea de a recunoaşte 
precoce şi de a preveni diabetul şi consecinţele sale asupra sănătăţii.

•

 

Toate persoanele cu diabet şi cele la risc de diabet, indiferent unde 
locuiesc, au dreptul să înveţe despre diabet, cum poate fi prevenit, cum 
poate fi gestionat în mod eficient şi cum pot accesa resurse educaţionale şi 
clinice.

•

 

Educaţia ţintită, specifică este necesară pentru personalul medical şi 
persoanele cu diabet.

•

 

Educaţia pentru managementul diabetului este de o importanţă critică, o 
componentă fundamentală şi integrală a profilaxiei şi tratamentului 
diabetului şi trebuie să fie disponibilă şi accesibilă pentru oricine.

•

 

Principala barieră pentru accesul la educaţie este lipsa educatorilor 
calificaţi.

•

 

Investiţia în educaţie pentru diabet şi programe de prevenire va economisi 
bani pe termen lung şi va asigura beneficii în calitatea vieţii persoanelor cu 
diabet şi a celor aflate la risc înalt.
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•

 

Tipul 2 de diabet reprezintă o problemă comună şi serioasă de sănătate 
care, pentru multe ţări, s-a dezvoltat rapid, odată cu schimbările culturale 
şi sociale, îmbătrânirea populaţiei, creşterea urbanizării, schimbările în 
alimentaţie, reducerea activităţii fizice şi alte comportamente nesănătoase.

•

 

Intervenţiile şi politicile sociale care vizează stilul de viaţă pot promova 
comportamente sănătoase şi ajuta la prevenirea diabetului de tip 2.

•

 

Există evidenţe certe că diabetul de tip 2 poate fi prevenit prin consiliere 
nutriţională, creşterea activităţii fizice şi reducerea greutăţii corporale.

•

 

Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică nu sunt doar o problemă de 
alegere personală.

•

 

Cauzele diabetului sunt complexe şi multiple. Toate sectoarele societăţii au 
responsabilitatea de a acţiona.
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Persoanele cu diabet se confruntă cu stigmatizarea Persoanele cu diabet se confruntă cu stigmatizarea 
şşi discriminareai discriminarea
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•

 

Persoanele cu diabet se confruntă cu stigmatizarea şi discriminarea, ceea 
ce le împiedică să joace roluri active în societate.

•

 

Creşterea gradului de conştientizare privind diabetul şi reducerea 
stigmatizării, miturilor şi concepţiilor greşite sunt elemente importante în 
tratamentul şi profilaxia diabetului.

•

 

Este necesar să se acţioneze pentru a asigura protecţia drepturilor 
persoanelor cu diabet.

•

 

Acordarea dreptului şi oportunităţilor de a juca un rol central în 
tratamentul diabetului, în prevenire şi cercetare, persoanelor cu diabet, 
familiilor lor şi comunităţii este de importanţă critică pentru a reduce 
povara reprezentată de diabet şi complicaţiile sale.
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MATERIALE MATERIALE ŞŞI RESURSE DE CAMPANIEI RESURSE DE CAMPANIE

•
 

Postere
•

 
Ghiduri

 
de campanie

•
 

Website
•

 
Produse

•
 

Testul cercului 
albastru

•
 

Roata indexului 
glicemic
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ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI ONLINEZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI ONLINE
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PROGRAMPROGRAM
AprilieAprilie
•

 

Iniţierea lansării campaniei 2012
•

 

Lansarea magazinului WDD online
•

 

Aprilie 16: lansarea personalităţii campaniei
MaiMai
•

 

Lansarea campaniei 2012
•

 

Punerea în circulaţie a posterelor

 

de campanie şi materialelor video
••

 

NouNou

 

Website

 

WDD
•

 

Primul buletin informativ WDD
•

 

Alerta media, comunicat de presă
•

 

Distribuirea materialelor de campanie
Iunie/OctombrieIunie/Octombrie
•

 

Video Go

 

Blue

 

for Diabetes
•

 

Buletin informativ lunar WDD
•

 

Stabilirea de echipe de susţinere în lume. Activităţi cu asociaţii membre, Bloggeri

 

şi 
alte organizaţii 

•

 

Promovarea campaniei WDD pe Facebook

 

şi Twitter
1 Noiembrie1 Noiembrie
•

 

Alerta WDD
14 Noiembrie14 Noiembrie
•

 

Ziua Internaţională a Diabetului
•

 

Comunicat de presă şi lansarea Atlasului Diabetului actualizat. 

Ziua mondială a diabetului



CHEMARE LA ACCHEMARE LA ACŢŢIUNEIUNE
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MONUMENTUL ALBASTRUMONUMENTUL ALBASTRU
Încurajăm folosirea luminilor albastre 
ca centru pentru toate activităţile şi 
evenimentele organizate de WDD. Se 
subliniază legătura dintre diabet şi 
culoarea albastră. Creşte 
recunoaşterea cercului albastru ca 
simbol global pentru diabet.

SCHIMBUL DE CĂRSCHIMBUL DE CĂRŢŢI POI POŞŞTALETALE
Iniţiative menite să conecteze 
persoanele cu diabet prin crearea şi 
trimiterea de cărţi poştale cu cerc 
albastru. Această iniţiativă a fost 
creată pentru a promova vindecarea 
prin Creativitate, Conectivitate şi 
Activism.

ALBASTRU PENTRU DIABETALBASTRU PENTRU DIABET
Susţineţi WDD şi creşteţi gradul de 
conştientizare privind diabetul prin 
purtarea culorii albastre şi organizarea 
de activităţi tematice în data de 14 
Noiembrie.
ÎÎncepencepeţţi devreme! i devreme! 

ACTIVITĂACTIVITĂŢŢII
•

 

Vineri albastre – se poartă albastru 
la şcoală / loc de muncă
•Evenimente de promovare a 
activităţii fizice şi alimentaţiei 
sănătoase.
•Cercuri albastre de oameni.



ALEGEALEGEŢŢI O PERSONALITATE REPREZENTATIVĂI O PERSONALITATE REPREZENTATIVĂ

Ştiţi ce este acesta? Unii nu ştiu.

•

 

Dorim ca cercul albastru să devină universal recunoscut ca simbol pentru 
diabet.

•

 

Doriţi să ajutaţi? Alăturaţi-vă campaniei unei personalităţi care poartă 
insigna.

•

 

Fotografiaţi o personalitate cu insigna cu cerc albastru.

•

 

Cum se alege  o personalitate? O celebritate locală, politician , 
profesor, consilier local, instructor de sport. Personalitatea aleasă poate fi 
oricine credeţi că ar putea avea o audienţă largă, contribuind în felul 
acesta la promovarea îngrijirii, profilaxiei şi tratamentului diabetului în 
lume.

•

 

Încărcaţi fotografia pe pagina de Facebook

 

a World

 

Diabetes

 

Day

 

sau pe 
Twitter

 

pînă

 

în 14 Noiembrie. Nu uitaţi o scurtă prezentare a personalităţii 
alese.

Anunţaţi-ne dacă sunteţi gata să acţionaţi şi vă vom trimite o cutie cu 
insigne cu cerc albastru.
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CUM PUTECUM PUTEŢŢI FACE DIFERENI FACE DIFERENŢŢAA
•

 

Provocarea monumentului albastru: Iluminaţi în albastru clădiri 
reprezentative din ţara voastră.

•

 

Activităţi fizice: Plimbări pe jos sau cu bicicleta, exerciţii aerobice, dans etc.

•

 

Cercul albastru de oameni:

 

formarea de cercuri albastre din oameni este o 
activitate simplă cu un impact vizual mare care poate fi organizată ca 
activitate individuală sau parte a unui eveniment mai mare.

•

 

Purtarea culorii albastre:

 

cereţi prietenilor, familiei şi colegilor să poarte 
albastru în luna Noiembrie.

•

 

Apelaţi la resursele ONLINE: Promovaţi testul cercului albastru şi Roata 
indexului glicemic (disponibile la www.worlddiabetesdaz.org

 

) prin includerea 
link-urilor

 

pe paginile de web.

•

 

Social:

 

promovaţi campania WDD pe Facebook

 

şi Twitter.

•

 

Identificaţi eroi locali:

 

care sunt activi în promovarea cauzei diabetului 
pentru a fi surse de inspiraţie şi modele pentru persoanele cu diabet. 

Ziua mondială a diabetului

http://www.worlddiabetesdaz.org/


IMPLICAIMPLICAŢŢII--VĂVĂ
Urmaţi-ne pe Facebook
Word Diabetes

 

Day
Journee

 

Mondiale du Diabete
Dia

 

Mundial

 

de la Diabetes

Ziua mondială a diabetului

Urmaţi-ne pe Twitter
@WDD
#WDD, #WDDgoblue
#14Nov, #WDD2012
#WDDPin, #BlueCircle
#protectourfuture, #diabetes
#WDDHeroes, #WDDChampion

Aflaţi mai multe la: www.worddiabetesdaz.org

Mulţumim!

http://www.worddiabetesdaz.org/


Ziua internaţională a diabetuluiZiua mondială a diabetului


	Slide Number 1
	DESPRE ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI
	Slide Number 3
	Ziua mondială a diabetului 2012� Diabetul: să ne protejăm viitorul
	GRUPURI ŢINTĂ
	MESAJE CHEIE
	Acces la educaţie pentru fiecare� Diabetul: să ne protejăm viitorul
	Modul în care trăim ne periclitează sănătatea � Diabetul: să ne protejăm viitorul
	Persoanele cu diabet se confruntă cu stigmatizarea şi discriminarea� Diabetul: să ne protejăm viitorul �
	MATERIALE ŞI RESURSE DE CAMPANIE
	ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI ONLINE
	PROGRAM
	CHEMARE LA ACŢIUNE
	ALEGEŢI O PERSONALITATE REPREZENTATIVĂ
	CUM PUTEŢI FACE DIFERENŢA
	IMPLICAŢI-VĂ
	Slide Number 17

