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1 din 10

români are diabet
zaharat, iar

3 din 10

români au prediabet
În România sunt

823.000

de pacienți înregistrați
cu diabet zaharat tip 21

7 din 10

români au ajuns pentru
prima oară la medic
în stadii avansate ale
bolii cu complicații deja
instalate
Anual,

1 din 2

români cu diabet
zaharat este
spitalizat din cauza
complicațiilor: risc
de orbire, complicații
cardiovasculare, renale,
amputări ale membrelor
inferioare etc.
Persoanele cu diabet
zaharat sunt mai
predispuse
la a face forme mai
severe ale

COVID - 19
din cauza fluctuațiilor
glicemice și a prezenței
complicațiilor diabetului
zaharat2
1. cf. Programului Național de Diabet Zaharat
2. potrivit unui studiu realizat la Universitatea
din Nantes - www.eurekalert.org/pub_
releases/2020-05/d-fso052820.php
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CARE SUNT BOLILE CARE SPERIE ROMÂNII?
Diabetul zaharat NU se numără printre afecțiunile
care îi îngrijorează prea mult pe români.

CÂT DE BINE CUNOSC ROMÂNII
CAUZELE CARE DECLANȘEAZĂ
DIABETUL ZAHARAT TIP 2?

Boala se dezvoltă când organismul
devine rezistent la insulină sau
când pancreasul nu mai produce
suficientă insulină.

45% dintre repondenți NU
cunosc mecanismul real
care declanșează diabetul
zaharat tip 2.

CÂT DE BINE CUNOSC ROMÂNII FACTORII DE RISC
CARE FAVORIZEAZĂ APARIȚIA DIABETULUI ZAHARAT
ZAHARAT?
?
Riscuri fruntașe în percepția românilor
86% supraponderalitatea
81% factorul genetic
80% consumul excesiv de zahăr
76% sedentarism
45% înaintarea în vârstă
Risc subevaluat în percepția românilor
37% hipertensiunea arterială

Factori de risc conform
www.diabetes.org.uk:
✱ Înaintarea în vârstă
✱ Moștenirea genetică
✱ Hipertensiunea arterială
✱ Supraponderalitatea
✱ Sedentarismul

UNA SPUNEM, ALTA FACEM

CE SPUN ROMÂNII

CUM SUNT

76%

45%

86%

52%

consideră sedentarismul
ca factor de risc
important în apariția diabetului
zaharat tip 2
consideră obezitatea
și supraponderabilitatea
cel mai important factor de risc în
apariția diabetului zaharat tip 2

din repondenți se
declară sedentari

din repondenți
sunt obezi sau
supraponderali

CE SIMPTOME ALE DIABETULUI
ZAHARAT TIP 2 CUNOSC ROMÂNII?
Simptomele vedetă în percepția
românilor
61% oboseala și lipsa de energie
57% răni care se vindecă greu
49% senzație crescută de sete
43% nevoia de a mânca dulce

MITURI DESPRE
DIABET ZAHARAT

Principalele simptome
conform specialiștilor
✱ Urinările frecvente
✱ Senzația crescută de sete
✱ Pofta crescută de mâncare
✱ Oboseala extremă

GLICEMIA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA
Diabetul zaharat este o boală care se caracterizează
printr-un nivel crescut al glicemiei.

82% dintre românii din

mediul urban înțeleg
importanța verificării glicemiei
ca modalitate de prevenire a
diabetului zaharat tip 2

23% din tinerii

31% și-au verificat
glicemia ”acum mai
mult de un an” sau nu
au făcut această analiză
niciodată

intervievați nu știu
care e valoarea
normală a
glicemiei

CE COMPLICAT, II ALE
DIABETULUI CUNOSC ROMÂNII?
Ochi 61%
rinichi 31%

INIMÃ 46%
leziuni ale
nervilor 19%
picioare 49%

În România, cele mai frecvente complicații sunt:
40% dintre pacienți au ochiul diabetic, 37,5%
- complicații cardiovasculare, 18% - complicații
renale și 36,6% suferă de neuropatie diabetică.

47%

consideră
că
diabetul zaharat este
cauzat de consumul
mare de zahăr

FALS

25%

consideră
că diabetul zaharat
tip 2 se poate
vindeca

FALS

65%

consideră
că

20%

consideră
că femeile

persoanele
supraponderale
dezvoltă
diabet zaharat tip 2
(supraponderalitatea
este doar unul din
factorii de risc)

FALS

sunt mai
predispuse la
diabet zaharat

FALS

8%

consideră că
persoanele cu
diabet zaharat
nu pot face
sport

FALS

2%

consideră
creierul ca
fiind organul a
cărui proastă
funcționare
provoacă diabet zaharat

FALS

DIABETUL ZAHARAT
ZAHARAT TIP 2 POATE
POATE FI PREVENIT
PRIN EFORTURILE FIECĂRUIA DINTRE NOI

70%

dintre românii din mediul urban consideră că diabetul zaharat tip 2 poate
fi prevenit prin: dietă sănătoasă, stil de viață activ, controlul greutății corporale,
limitarea alimentelor procesate, a alcoolului și tutunului, verificarea glicemiei etc.

Acest procent este doar o victorie de etapă, urmând ca prin campanii
de conștientizare și eforturi conjugate, să fie ”recuperat”
și restul de 30% din români.
Datele prezentate au fost culese pe un eșantion de 608 persoane, reprezentativ la nivel urban pentru populația cu vârste între
25-45 ani, cu acces la internet și are un grad de eroare de +/-3.96%.
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