
Acest mesaj este important 
pentru sÃnÃtatea dvs.! Nu-l ignoraţi!

În România existÃ 
o epidemie despre
care nu se vorbeşte 
suficient de mult
Vă invităm în cabinetul medicului dvs. de familie pentru evaluarea 
riscului de diabet zaharat! Un gest simplu, care vă poate salva viața. 
De ce este diabetul zaharat tip 2 atât de periculos?
Diabetul zaharat tip 2 este o afecțiune care se instalează treptat și de cele mai multe ori 
nu este depistată la timp din cauza lipsei simptomelor. Îngrijorător este că jumătate dintre 
cei care au diabet zaharat în România nu știu că trăiesc cu această boală, pacienții ajung 
la medic în stadii avansate ale bolii sau sunt spitalizați din cauza complicațiilor: risc de 
orbire, complicații cardiovasculare, renale, amputări ale membrelor inferioare.

Diabetul zaharat este o amenințare tăcută, mult mai frecventă decât v-ați putea aștepta:
• 1 din 10 români are diabet zaharat
• 3 din 10 români au prediabet, forma incipientă a diabetului
• Netratat, prediabetul se va transforma în diabet zaharat tip 2 la 70% dintre pacienți

Intervenția rapidă vă poate salva viața! Diabetul zaharat poate fi reversibil, dacă este 
diagnosticat la timp
Primăria                                      vă invită începând cu data de                           în cabinetul 
medicului dvs. de familie pentru evaluarea riscului de diabet zaharat: un test simplu care 
durează doar câteva minute și o analiză a glicemiei. Această vizită poate fi primul pas 
pentru diagnosticare și începerea tratamentului care vă poate salva viața!
În mod special, dacă aveți peste 40 de ani, dacă în familia dvs. există un istoric de diabet 
zaharat sau dacă sunteți supraponderal sunteți așteptați în cabinetul medicului de familie 
pentru evaluarea gratuită.
Diabetul zaharat este o afecțiune periculoasă, dar care poate fi prevenită prin măsurile 
corecte și intervenția rapidă!

Pentru informații suplimentare adresați-vă 
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