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Program de Instruire a Educatorilor în Diabet



Modulul 1:
Noţiuni introductive despre diabetul zaharat 
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1.1 Ce este diabetul zaharat?
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Diabetul zaharat – definiție 

Diabetul zaharat reprezintă un grup de boli 
caracterizate de hiperglicemia cronică, care au drept 
cauză fie deficitul de insulină, fie rezistenţa 
ţesuturilor la acţiunea insulinei (sau ambele 
mecanisme) şi care netratat corespunzător poate 
duce la apariţia de complicaţii, care scad durata şi 
calitatea vieţii.

Diabetul zaharat, odată apărut, se menţine toată 
viaţa şi, de aceea, din momentul depistării trebuie 
permanent tratat şi controlat.
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Tipuri de diabet zaharat

Diabetul zaharat de tip 1

apare ca urmare a distrugerii celulelor βeta din

pancreas

scăderea totală sau aproape totală a secreţiei de 

insulină

acest tip de diabet poate să apară la orice vârstă, 

dar este caracteristic la copil şi adultul tânăr

(sub 30 de ani)

reprezintă 6-10 % din totalul cazurilor de diabet.
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Tipuri de diabet zaharat

Diabetul zaharat de tip 2

este caracteristic persoanelor adulte (peste 30-

35 de ani), dar poată să apară şi la tineri, iar mai 

recent chiar şi la copii, în special la cei cu 

obezitate

marea majoritate a pacienţilor cu acest tip de 

diabet au greutate corporală crescută 

este de obicei asociat cu hipertensiunea arterială, 

dislipidemii

reprezintă marea majoritate a cazurilor de 

diabet (peste 90%)
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Tipuri de diabet zaharat

Diabetul gestaţional

este reprezentat de orice grad de intoleranţă la 

glucoză ce apare în cursul unei sarcini

netratat sau tratat incorect creşte riscul de 

complicaţii, atât ale mamei, cât şi ale fătului

chiar dacă după sarcină valorile glicemiei 

revin la normal, pacienta va rămâne o 

persoană cu risc crescut de a dezvolta diabet
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Tipuri de diabet zaharat

Alte tipuri de diabet (rare)

afecțiuni pancreatice: pancreatită acută, 

pancreatită cronică,cancer pancreatic, intervenţii 

chirurgicale ale pancreasului

afecțiuni endocrine ale glandei tiroide, glandei 

suprarenale, hipofizei 

tratamente cu anumite medicamente

substanţe chimice: insecticide, radicide

unele infecţii virale

defecte sau boli genetice



1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 4th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2009. http://www.idf.org/diabetesatlas, accessed July 6th 2011.

2. Yang  W, et al. N Engl J Med. 2010;362(12):1090-10.

aNumăr absolut și prevalența la nivel național

*Toate cazurile de diabet și toleranță alterată la glucoză, pacienți cu vârsta 20-79 de ani.

Dintre toate cazurile de diabet, >90% sunt tip 2
1

UE: 8,6%

(n=56 milioane)

America de Nord: 

11,7%

(n= 38 milioane)

China: 9,7%

(n=92 milioane)2

Diabetul a atins proporții epidemice: în 2012 

se estima că ~ 340 milioane de oameni suferă 

de diabet1,2

http://www.idf.org/diabetesatlas
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1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 4th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2009. http://www.idf.org/diabetesatlas, accessed July 6th 2011.

UE: 10,1%

(n=66 milioane)

+17%

America de Nord: 

13,6%

(n= 53 milioane) 

+16%
China: 14,1%

(n=150 milioane)

+45%

aNumăr absolut și prevalența la nivel național

*Toate cazurile de diabet și toleranță alterată la glucoză, pacienți cu vârsta 20-79 de ani.

Se estimează că în 2030 numărul 

persoanelor cu diabet va ajunge la 

~ 500 milioane1

http://www.idf.org/diabetesatlas
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Cauzele şi mecanismele diabetului

zaharat

În diabetul zaharat tip 1 mecanismul de apariţie a 

hiperglicemiei este reprezentat de distrugerea 

celulelor βeta din pancreas, ceea ce duce la scăderea 

marcată sau dispariţia secreţiei de insulină. 

În peste 90% din cazurile de DZ tip 1 se declanşează 

un proces de autodistrugere (mecanism autoimun) 

împotriva celulelor βeta.
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Cauzele şi mecanismele diabetului

zaharat

În diabetul zaharat tip 2 mecanismele sunt diferite:

apare rezistenţa anumitor ţesuturi din organism la 

acţiunea insulinei (insulinorezistenţă), care se 

combină cu

un defect relativ de secreţie a insulinei de către 

celulele βeta (pancreasul secretă insulină, dar 

aceasta nu este suficientă pentru a „învinge” 

insulino-rezistenţa).

Insulinorezistenţa este cauzată în principal de 

greutatea crescută, mai ales când grăsimea este 

depusă în zona abdominală.
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Insulinorezistența

În momentul depistării diabetului zaharat tip 2, doar 

aproximativ 50% din funcţia celulelor β mai este păstrată. 

Ulterior, aceasta continuă să scadă, ceea ce explică nevoia 

de a administra tratament cu insulină şi la pacienţii cu diabet 

zaharat tip 2 după o perioadă de câţiva ani.

Defectele induse de rezistenţa la acţiunea insulinei se 

manifestă la nivel:

muscular: preluarea defectuoasă a glucozei

ţesutul adipos: creşte eliberarea de acizi graşi liberi

hepatic: creşte producţia hepatică de glucoză.
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Diabetul zaharat tip 2

Cauzele diabetului zaharat tip 2 nu sunt complet elucidate. Se

ştie că există o serie de factori de risc:

obezitate,

supraalimentaţie,

alimentaţie dezechilibrată calitativ prin consum crescut de 

grăsimi şi dulciuri,

sedentarism,

fumat, alcool, stres prelungit

care acţionează de multe ori pe o predispoziţie moştenită 

genetic.

Rudele pacienţilor cu diabet zaharat tip 2 (părinţi, fraţi/surori,

copii ajunşi la vârsta de adult) au un risc crescut de 

a dezvolta diabet.



16

Diagnostic

Diagnosticul diabetului zaharat se bazează pe dozarea 

glicemiei în sângele venos.

Se pot determina:

glicemia a jeun sau bazală – reprezintă glucoza în 

sânge dimineaţa pe nemâncate, după 8 ore de repaus 

alimentar nocturn;

glicemia întâmplătoare – glicemia recoltată în orice 

moment al zilei, fără a ține cont de ora şi conținutul 

ultimei mese;

glicemia recoltată la 2 ore în cadrul testului de 

toleranţă la glucoză orală, efectuat cu 75 grame 

glucoză.
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Diagnostic

Diabetul zaharat se confirmă în una din următoarele situaţii:

1. Glicemia întâmplătoare: ≥200 mg/dl (11,1 mmo/l), dacă 

persoana prezintă şi semne specifice: 

poliurie

polidipsie

polifagie

scădere în greutate inexplicabilă.
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Diagnostic (continuare)

2. Glicemia bazală (a jeun) ≥126 mg/dl (7,0 mmol/l)

confirmată prin cel puţin 2 dozări

3. Glicemia la 2 ore în cadrul testului de toleranţă la 

glucoză ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l)

4. Hemoglobina glicată A1c ≥ 6,5%

Diagnosticul de diabet NU se stabileşte pe baza 

glicemiilor determinate cu glucometrul. Acestea pot 

doar ridica o suspiciune, care necesită confirmare prin 

recoltarea de sânge venos.
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Testul de toleranţă la glucoză orală (TTGO)

TTGO este un test de provocare ce se efectuează în unele 

situaţii pentru a vedea eficienţa organismului în metabolizarea 

glucozei.

Pregătirea pacientului:

pacientul va urma un regim fără restricţii, bogat în 

carbohidraţi

va efectua activitate fizică obişnuită în cele trei zile înaintea 

efectuării testului

se recomandă post alimentar complet 12 ore înainte de 

efectuarea testului

dimineaţa şi pe toată durata efectuării testului nu se 

consumă alimente, nu se fumează, nu se administrează 

medicamente şi nu se efectuează efort fizic



20

Testul de toleranţă la glucoză orală

(TTGO)

Încărcarea cu glucoză:

la adulţi: 75 g glucoză pulbere se dizolvă în 300 ml apă

glucoza dizolvată se bea în totalitate, timp de 3-5 minute

Recoltarea probelor:

Se efectuează două determinări glicemice din plasma venoasă, 

recoltate:

- înainte de încărcarea cu glucoză şi

- la 2 ore după încărcarea cu glucoză.

Valori normale

Glicemie a jeun (pe nemâncate) = < 110 mg/dl*

Glicemie la 2 ore < 140 mg/dl

*< 100 mg/dl conform Asoc. Americane de Diabet
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1.2 Explorări necesare la pacientul 

cu diabet – ţinte terapeutice
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Țintele glicemice

Glicemia unei persoane fără diabet zaharat este 

cuprinsă între valorile de 60 – 110 mg/dl înainte de 

masă şi poate să crească până la 140 mg/dl după 

masă.

La persoanele cu diabet zaharat sub tratament, 

valorile în general acceptate sunt:

Glicemia pre-prandială (înainte de masă şi de 

administrarea tratamentului): 80 – 130 mg/dl.

Glicemia post-prandială (după masă) – nu trebuie 

să depăşească 180 mg/dl.

! Aceste ţinte sunt individualizate de către medic în 

funcţie de particularităţile pacientului (vârtă, 

comorbidităţi, etc.)
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Profilul glicemic

• Reprezintă efectuarea glicemiilor timp de 24 de ore 

înainte de mese

şi 

după mese (cel mai frecvent la 2 ore după începerea mesei)

• Profilul glicemic complet constă în efectuarea glicemiei 

înaintea fiecărei mese principale, la 2 ore după masa

respectivă şi la ora 2.00-3.00 noaptea

• La o persoană cu diabet zaharat este de dorit să obţinem 

valori cât mai apropiate sau chiar similare cu ale unei 

persoane fără diabet
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Profilul glicemic

Frecvenţa testării glicemiei este individualizată în funcţie 

de tipul de tratament şi va fi stabilită de medicul 

diabetolog

Orientativ:

-La pacienţii insulinotrataţi, ideal înainte de fiecare 

injecţie de insulină şi cu o anumită ritmicitate un 

profil glicemic complet;

-La pacienţii cu terapie noninsulinică, frecvenţa va fi 

mai redusă
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Ținte terapeutice
Hemoglobina glicată A1c < 7,0%

Controlul tensiunii arteriale
Tensiunea arterială <140/80 mmHg

Controlul lipidelor (grăsimilor) din sânge
Colesterol total <170 mg/dl

LDL colesterol < 100 mg/dl (LDL colesterol <70 mg/dl la cei cu 

boli cardiovasculare)

Trigliceride < 150 mg/dl

HDL colesterol ≥40 mg/dl la bărbaţi, ≥50 mg/dl la femei

Controlul greutății
La pacienţii cu greutate normală (normoponderali) – menţinerea 

greutăţii

La pacienţii supraponderali şi obezi – reducerea greutăţii cu 

minim 10% şi apoi menţinerea greutății scăzute
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IMC și circumferința abdominală

IMC (indicele de masă corporală) = greutatea în kg /(înălţimea 

în metri) la pătrat

Normal: IMC între 18,5 – 24,9 kg /m2;

Suprapondere: IMC între 25 – 29,9 kg/m2

Obezitate: IMC > 30 kg/m2

• Circumferinţa abdominală – trebuie să fie:

• <80 cm la femei şi 

• <94 cm la bărbaţi

Orice valoare mai mare înseamnă obezitate 

abdominală şi implică risc crescut de apariţie 

a bolilor cardiovasculare.
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1.3 Optimizarea stilului de viaţă –

generalităţi despre dietă, consum de   

alcool



28

Stilul de viață

STILUL DE VIAŢĂ include:

Alimentaţia

Activitatea fizică

Somnul

Fumatul

Consumul de alcool

Adaptarea la stres

Aderenţa la actul medical

OPTIMIZAREA STILULUI DE VIAŢĂ înseamnă

Abandonarea fumatului/menţinerea stării de nefumător

Alimentaţie corectă, consum moderat de alcool

Exerciţiu fizic zilnic

Evitarea stresului
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Dieta

Dieta (alimentaţia, regimul alimentar) este 

elementul cel mai constant şi indispensabil menţinerii 

stării de sănătate. 

Alimentaţia persoanelor cu diabet nu trebuie să 

fie diferită de alimentaţia celorlalte persoane 

(trebuie doar să fie adaptată necesităţilor individuale)

Alimentaţia sănătoasă înseamnă un consum 

moderat, însă variat, de alimente repartizate în

3 mese principale şi 2-3 gustări, scopul acesteia 

fiind asigurarea unui echilibru caloric şi nutritiv
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Dieta

Aportul caloric trebuie sa fie în concordanţă cu nevoile 

energetice ale organismului, în funcţie de vârstă, sex, indici 

antropometrici (înălţime, greutate), activitatea fizică desfăşurată.

Echilibrul nutritiv se referă la prezenţa în hrana zilnică a 

elementelor nutritive în anumite proporţii, raportat la consumul 

total de calorii:

glucide (hidraţi de carbon) – aproximativ 50-55% 

proteine 15-20%

lipide (grăsimi) maxim 30%

Pe lângă acestea, este nevoie de un aport zilnic corespunzător 

de vitamine şi substanţe minerale.
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Indexul glicemic
Indexul glicemic este o caracteristică a diferitelor 

alimente care arată capacitatea lor de a creşte glicemia. 

Index glicemic 

mare

Pâinea albă, produsele de patiserie, cartofii, bananele, 

orezul alb, pizza, îngheţată, smochinele,

strugurii, ananasul, pepenele galben, morcovii, sucul de 

portocale, fructele în sirop, dulceaţa, ciocolata

albă şi cea cu lapte, cartofii prăjiţi, chipsurile, pepenele 

verde

Index glicemic 

mediu

Portocalele, cerealele integrale, pâinea neagră, cartofii 

dulci, orezul brun, iaurtul, ciocolata neagră cu un conţinut 

de cacao mai mare de 70%, fructele roşii, soia

Index glicemic 

mic

Majoritatea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor şi 

a pepenelui galben

Laptele

La aceeaşi cantitate de glucide, vor fi preferate cele cu index 

glicemic mic sau mediu (de exemplu pâine neagră în loc de 

pâine albă).
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Dieta: farfuria model
Farfuria model este foarte utilă pentru a putea planifica fiecare masă cu 
respectarea principiilor alimentaţiei sănătoase.
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Alcoolul

Băuturile alcoolice, deşi nu sunt considerate alimente, 

conţin calorii şi unele substanţe nutritive. Consumul lor se 

acceptă în cantităţi moderate, dar nu este încurajat. 

Acestea pot fi consumate în timpul mesei sau după masă, 

nicidecum între mese sau pe stomacul gol.

Se acceptă a fi consumat din când în când un pahar de vin 

sec (150 ml) sau o bere (330- 500 ml) sau o porţie de tărie 

(30 -50 ml). Vor fi evitate băuturile dulci gen vişinată, 

lichioruri.

Unele medicamente (insulina, sulfonilureicele) pot creşte 

riscul de hipoglicemie în cazul consumului concomitent de 

alcool. Persoanele care prezintă riscul de a dezvolta 

hipoglicemie trebuie să consume alcool cu precauţie!
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1.4 Exerciţiul fizic
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Exercițiul fizic
În controlul diabetului, exerciţiul fizic reprezintă o 

modalitate terapeutică alături de celelalte componente, 

cum sunt tratamentul medicamentos şi dieta.

Exerciţiul fizic este benefic pentru organism chiar şi atunci 

când se face cu mijloace simple:

urcat şi coborât trepte

mers pe jos 

orice activitate ce presupune un exerciţiu fizic (grădinărit, 

curăţenie în casă).

Avantajele practicării exerciţiului fizic sunt:

o stare de bine, de bună dispoziţie, de relaxare

contribuţia la normalizarea greutăţii corporale şi la 

menţinerea mobilităţii articulaţiilor

scăderea lipidelor sangvine, tensiunii arteriale, glicemiei.
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Reguli generale ale practicării 

exerciţiului fizic

Sedentarismul trebuie combătut prin plimbări, eforturi moderate 

şi orice activitate care implică mersul şi mobilizarea întregii 

musculaturi în mod echilibrat.

Pentru cel mai bun beneficiu este necesar ca exerciţiul fizic să fie 

practicat cel puţin de câteva ori pe săptămână (minim 5 zile, 

ideal zilnic), cu o durată de 30- 45 minute.

Este recomandat ca exercițiul fizic să fie încorporat în 

activităţile zilnice (de ex. mers pe jos la serviciu, la cumpăraturi, 

în vizită,plimbări în timpul liber etc)

Încălţămintea purtată trebuie să fie comodă pentru a nu 

apărea răni la nivelul picioarelor.

Exerciţiul fizic trebuie adaptat la vârsta şi condiţia fizică a 

fiecărei persoane.
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Precauţii în timpul practicării 

exerciţiului fizic
• În cursul exerciţiului fizic pot apărea unele incidente nedorite.

• Acestea apar doar dacă nu se respectă regulile generale

 Hipoglicemia: apare mai frecvent la pacienţii trataţi cu insulină sau medicaţie 

care stimulează secreţia de insulină. Pentru prevenirea hipoglicemiilor, este 

necesară suplimentarea cantităţii de hidraţi de carbon (în funcție de 

durata,intensitatea efortului, antrenamentul persoanei).

 Accentuarea hiperglicemiei şi cetonuriei: apare la pacienţi cu diabet 

dezechilibrat anterior începerii exerciţiului fizic (amânarea începerii acestuia, 

dacă valorile sunt peste 250-300 mg/dl)

 Apariţia de leziuni la nivelul membrelor inferioare, dacă încălţămintea nu 

este adecvată

 Agravarea complicaţiilor şi a bolilor preexistente: retinopatie, nefropatie, 

neuropatie, boli cardiace, dacă acestea sunt în fază avansată.
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1.5 Strategia managementului în diabetul 

zaharat. Tratamentul non-insulinic



Terapie:  

• Optimizarea stilului de viaţă

• Farmacoterapie 

Educaţie – terapeutică (ETP)

Monitorizare - periodică

Metode: Programele “TEME”

Evaluare – anuală a calităţii îngrijirii 

Managementul clinic în diabetul zaharat 
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Farmacoterapia diabetului zaharat

Diabet zaharat tip 1- insulinoterapia este unicul 

tratament disponibil în prezent

Diabet zaharat tip 2- în funcţie de fazele evolutive, se 

folosesc tratamente non-insulinice sau insulinoterapie.

Diabetul gestaţional- insulinoterapia

Alte tipuri de diabet- tratamente non-insulinice sau 

insulinoterapie.
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Tratamentul non-insulinic

Tratamentul non-insulinic se referă la toate 

tratamentele medicamentoase utilizate în diabetul 

zaharat, cu excepţia insulinei

Tratamentele non-insulinice se folosesc în diabetul 

zaharat tip 2 şi în unele forme mai rare de diabet

Cuprinde:

medicamente administrate pe cale orală 

medicamente care se administrează injectabil 

(injecţii subcutanate)
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Medicația orală
1. BIGUANIDELE – au fost introduse în practica medicală în 

1957. 

Exemple: cel mai cunoscut agent din această clasă este 

METFORMIN – recomandat ca medicaţie de primă intenţie în 

cele mai multe cazuri de diabet tip 2.

Efectele biguanidelor:

cresc acţiunea periferică a insulinei şi scad producţia de glucoză la 

nivelul ficatului (acţionează asupra insulino-rezistenţei)

conferă protecţie cardiovasculară şi împotriva unor forme de cancer

scad concentrația trigliceridelor şi cresc HDL-colesterolul

ajută la menţinerea sau chiar uşoara scădere a greutăţii.

Avantaj: nu determină hipoglicemie.

Efecte secundare: în general, tulburări digestive tranzitorii (mai 

frecvent diaree)

Se utilizează în terapie unică sau asociate cu alte medicamente, 

inclusiv cu insulină

Se administrează după masă sau în timpul mesei.
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Medicația orală

2. SULFONILUREICELE: au fost introduse în practica 

medicală în 1950

Exemple: Gliclazid, Glimepirid, Glipizid, Glibenclamid. 

Repaglinida este un medicament mai nou, cu efecte 

similare, dar cu durată mai scurtă de acţiune

Efecte: stimularea secreţiei de insulină din pancreas

Efecte secundare: pot da hipoglicemie mai ales în condiţiile 

unui aport redus de glucide, a unui exerciţiu fizic intens şi 

neprevăzut sau consumului de alcool în exces. Se pot 

asocia cu creştere în greutate

Se utilizează în monoterapie sau asociate cu alte 

medicamente

Se administrează cu 10 – 15 minute înainte de masă
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Medicația orală

3. ACARBOZA

Efecte: întârzie absorbţia glucidelor de la nivelul 

intestinului, reduce hiperglicemia post-prandială

Efecte secundare: tulburări digestive (mai frecvent 

diaree sau balonări)

Se utilizează în monoterapie sau în scheme terapeutice 

combinate

Se administrează înainte de fiecare masă principală
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Medicația orală

4. TIAZOLIDINDIONELE

Exemplu: Pioglitazona

Efecte: acţionează asupra rezistenţei la insulină. Scad 

valorile trigliceridelor

Avantaje: nu determină hipoglicemie

Efecte secundare: pot produce retenţie de apă 

(edeme), rareori insuficienţă cardiacă sau creşterea 

riscului de fracturi la femei. Date recente arată 

creşterea riscului de cancer al vezicii urinare.

Se recomandă în monoterapie sau în asociere cu 

alte medicamente, inclusiv cu insulină
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Medicația orală
5. INHIBITORII DPP4

Exemple: sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina, 

linagliptina 

Efecte: 

acţionează asupra unor hormoni eliberaţi la nivelul intestinului, 

stimulând indirect secreţia de insulină 

Inhibă producţia de glucagon, întârzie evacuarea stomacului şi 

scad apetitul alimentar

Avantaje: nu produc hipoglicemii, nu produc creştere în 

greutate

Efecte secundare: extrem de rare. Sunt asociate cu un risc 

mic de pancreatită acută

Se utilizează în asociere cu alte medicamente, inclusiv 

insulină

Se administrează înainte de masă.
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Medicația orală

6. Inhibitorii de SGLT-2 (inhibitorii reabsorbţiei renale a

glucozei)

Exemple: dapaglifozina, canaglifozina

Efecte: 

reduc reabsorbţia glucozei la nivelul tubilor renali, împiedicând 

ajungerea glucozei înapoi în sânge şi crescând cantitatea de 

glucoză eliminată prin urină 

Avantaje: nu produc hipoglicemii, sunt asociate cu scădere 

din greutate

Efecte secundare: pot creşte riscul de infecţii urinare şi 

genitale

Se utilizează în asociere cu alte medicamente, inclusiv insulină

Se pot administra cu sau fără alimente, în orice 

moment al zilei
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Antidiabetice non-insulinice 

injectabile
Sunt substanţe similare cu unii hormoni intestinali.

Exemple: Exenatidă, Exenatidă cu administrare săptămânală, 

Liraglutidă

Efecte: 

stimulează indirect secreția pancreatică de insulină, 

întârzie golirea gastrică, 

reduc senzaţia de foame, 

scad secreţia de glucagon

Avantaje: nu produc hipoglicemii, produc scădere din 

greutate

Efecte secundare: greţuri, rareori vărsături. Sunt asociate cu un 

risc mic de pancreatită acută.

Se utilizeaza în asociere cu alte medicamente

Se administrează prin injecţii subcutanate (similar cu 

insulina), înainte de masă (Exenatida), respectiv în orice 

moment al zilei (Exenatida săptămânală) 
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1.6 Controlul factorilor de risc cardiovascular
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Factorii de risc cardio-vascular în

diabetul zaharat

Prin controlul factorilor de risc cardio-vascular, pot fi 

influenţate ateroscleroza şi consecinţele ei: 

cardiopatia ischemică, 

boala cerebro-vasculară (accidente vasculare cerebrale) şi 

arteriopatia periferică.

După posibilitatea de a fi influenţaţi există două tipuri de factori 

de risc:

factori modificabili – controlabili prin intervenţia asupra 

stilului de viaţă cu sau fără tratament medicamentos

factori nemodificabili – caracteristici personale
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Factori de risc modificabili

1. Hipertensiunea arterială (HTA)

2. Dislipidemia

Valori ale colesterolului şi/sau trigliceridelor mai mari 

decât limita normală 

Valori mai mici pentru HDL-colesterol

3. Statusul glicemic necontrolat: 

Diabet zaharat 

Alterarea toleranţei la glucoză 

Glicemie bazală modificată

4. Obezitatea, în special cea abdominală – se

măsoară prin indicele de masă corporală (IMC) şi 

prin circumferinţa abdominală (CA)
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Factori de risc modificabili

5. Stilul de viață nesănătos (pro-risc) caracterizat prin
Sedentarism

Fumat

Alimentaţia bogată în calorii, colesterol, acizi graşi saturaţi, 

acizi graşi trans, glucide simple, hipersodată; dietă săracă 

în fibre,vitamine, săruri minerale şi antioxidanţi

Exces de alcool

6. Microalbuminuria

7. Fibrilaţia atrială (factor de risc pentru accidentul 

vascular cerebral)

8. Alţi factori: anemia, steato-hepatita nonalcoolică, 

depresia, stresul psihosocial
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Factori nemodificabili

1.Vârsta

2. Sexul – femeile până la menopauză sunt protejate de 

acţiunea factorilor de risc datorită profilului hormonal, 

dar nu şi femeile care suferă de diabet

3. Prezenţa în familie a bolilor cardiovasculare la 

vârste tinere (<55 ani la bărbaţi şi <65 ani la femei)

4. Durata evoluției diabetului zaharat
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Concluzii

Diabetul zaharat este o afecțiune cronică 

progresivă, care a atins proporții de epidemie

Cele mai multe cazuri (peste 90%) sunt de diabet 

de tip 2

Tratamentul pacienților cu diabet include: 

Controlul glicemic Controlul factorilor de risc

− Dietă adecvată, 

exercițiu fizic

− Tratament 

medicamentos

Greutate corporală

Tensiune arterială

Lipide sangvine

Starea de nefumător



Vă mulțumim!

cu sprijinul 


