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COMUNICAT DE PRESĂ
În 14 noiembrie întreaga lume celebrează „Ziua Mondială de Lupta impotriva Diabetului
Zaharat”.
Sloganul internaţional este: „Educaţie şi prevenţie în diabet” şi reprezintă conţinutul tematic al
unei campanii demarată în 2009 şi care va dura până în anul 2013.
Sloganul campaniei mondiale este „Diabetul – să ne protejăm viitorul”
In judetul Mehedinti, situatia este urmatoarea:
Anul
Aflati Intrati Iesiti
Ramasi
2011
9299 1249 50
10498 din care 19 copii (292 insulino-dep, 10187 non)
2012 (3 trimestre)
11170 din care 17 copii (299 insulino-dep, 10871 non
Morbiditatea la 100.000 locuitori = 3584,32 in anul 2011, = 3813,76 in anul 2012 (primele 9 luni).
Mortalitatea la 1.000 locuitori = 0,17 in anul 2011, = 0,10 in anul 2012 (30 decese in primele 9 luni)
În acest context DSP Mehedinti va derula campania „Diabetul – cheia este profilaxia”.
Promotorii campaniei sunt: Ministerul Sănătăţii, INSP, CNEPSS şi CRSP Cluj.
Partenerii în realizarea campaniei: Sindicatul Pensionarilor, Sectia Boli de Nutritie si Diabet a
SJU DTS, Filiala de Cruce Rosie Mehedinti, Federaţia Asociaţiilor Diabeticilor din România.
Scopul campaniei: creşterea cuantumului informaţional al populaţiei cu privire la:
- factorii de risc în relaţie cu diabetul (fumat, consum excesiv de alcool, sedentarism,
nutriţie dezechilibrată, obezitate, stres);
- simptomele de debut ale bolii.
Obiectivul campaniei este de a promova stilul de viaţă sanogen, în profilaxia şi controlul
diabetului.
Activităţi ce vor fi derulate:
- tipărirea şi expunerea de postere,
- distribuirea de brăţări albastre,
- discuţii individuale şi de grup referitoare la factorii de risc pentru diabet
şi complicaţiile acestuia
- explicarea semnificaţiei cercului şi culorii albastre:
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.
- organizarea de puncte pentru informarea populaţiei generale asupra afecţiunii
- determinări ale glicemiei, colesterolului
- organizarea cercurilor umane şi explicarea semnificaţiei acestora,
- iluminatul în culoarea albastră a unei clădiri emblematice pentru localitate.
Contact: dr. Cristiana Chiriloiu

