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Diabetul zaharat tip 2 este o boală cronică, care se caracterizează 
printr-un nivel sporit de zahăr în sânge. Dacă nu este adus la 
normă pe căi recomandate de medic, în timp provoacă complicaţii 
grave pentru organism. 

	 Fiecare a 11-a persoană suferă de diabet zaharat;

	 Una din 2 persoane care suferă de diabet nu ştie că este 
bolnavă; 

	 La fiecare 7 secunde în lume o persoană decedează din 
cauza diabetului;

	 Diabetul este prima cauză de amputaţie a membrelor; 

	 Diabetul este prima cauză de pierdere a vederii;

	 Diabetul este prima cauză de tratament prin dializă;

	 Diabetul măreşte de 2-4 ori apariţia bolilor cardiovasculare.

Nivelul zahărului în sânge (numit şi glicemie) este stabilit cu 
ajutorul glucometrului. Unitatea de măsură a zahărului în sânge 
este mmol/l. Diagnosticarea diabetului se face în baza a trei 
analize, menţionate în tabel. Rezultatele analizelor vor stabili dacă 
sunteţi sănătos, aveţi prediabet sau diabet.

Glicemia
/pe nemâncate, 
mmol/l

Glicemia
/la 2 ore după  
masă, mmol/l/

Hemoglobina 
glicozilată, %

Omul sănătos 4,4 – 6,1 < 7,8 4 – 6

Prediabet 5,6 – 6,9 7,9 – 11,0 5,7 – 6,4

Diabet zaharat ≥ 7 ≥ 11,1 ≥ 6,5

Diabetul zaharat de tip 2 poate rămâne pentru mult timp 
”ascuns”, chiar dacă valorile glucozei în sânge ajung la 11 mmol/l! 
Abia după trecerea acestui prag, pot apărea simptomele 
diabetului:
	 Senzaţia de uscăciune în gură, setea exagerată şi, în 

consecinţă, consum mare de lichide, în special apă; 
	 urinări frecvente;
	 creşterea poftei de mâncare;
	 scăderea în greutate.
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Mirodenii

Anume din cauza perioadei îndelungate fără simptome, persoanele 
cu diabet zaharat tip 2 se adresează tardiv, abia când încep să 
apară unele complicaţii, care devin primele semne ale bolii:  
	 vedere înceţoşată;
	 dureri, amorţeli în picioare (în repaos sau în timpul mersului);
	 dureri de inimă etc.

Dacă nivelul glicemiei se menţine înalt o perioadă mai îndelungată, 
chiar săptămâni întregi, pot să apară noi semne caracteristice 
diabetului:
	 vindecarea dificilă a rănilor; 
	 infecţii prelungite, micoze (ciupercă) pe piele, unghii sau pe 

organele genitale; 
	 scăderea în greutate.

Sunteţi predispus de a face diabet, dacă:
	 aveţi vârsta de peste 45 de ani;
	 aveţi rude apropiate care suferă de diabet de tip 2 (mama, 

tata, fratele, sora);
	 aveţi greutatea corporală crescută (un indice al masei 

corporale peste 25);
	 aveţi tensiunea arterială mărită (sunteţi pe tratament 

permanent) sau suferiţi de alte boli de inimă;
	 aveţi mărite grăsimile în sânge (colesterolul, trigliceridele), 

iar nivelul colesterolului bun (HDL) este scăzut;
	 aţi fost diagnosticat(ă) cu diabet gestaţional în timpul 

sarcinii sau aţi născut un copil cu greutatea de peste 4 
kilograme;

	 aveţi glicemia crescută (stare de prediabet);
	 suferiţi de sindromul ovarelor polichistice;
	 faceţi puţină mişcare, de obicei. 

Dacă aveţi factori de risc, verificaţi-vă glicemia. Solicitaţi o consultaţie 
la medicul de familie în acest scop.

În fazele iniţiale ale bolii persoana cu diabet va respecta regimul 
alimentar recomandat de endocrinolog şi va face, în fiecare zi, efort 
fizic (exerciţii fizice, mişcare). În cazul în care diabetul a progresat, 
va respecta schema de tratament prescrisă şi va colabora cu 
endocrinologul de fiecare dată când va simţi că are nevoie.
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Alimentaţi-vă sănătos: alimentaţia este elementul-cheie în tratamen-
tul prediabetului şi diabetului zaharat tip 2! 
Faceţi mişcare zilnic (activităţi fizice, plimbare): efortul fizic face 
parte din tratament, alături de alimentaţie! Cantitatea de efort zilnic 
trebuie stabilită de comun acord cu medicul. 
Menţineţi-vă greutatea şi slăbiţi, dacă e nevoie: diabetul apare, în 
special, la persoanele care suferă de obezitate. 90% dintre persoanele 
diagnosticate cu diabet zaharat tip 2 au kilograme în plus.
Renunţaţi la fumat şi alcool: la fumători apar mai frecvent complica-
ţiile diabetului; necesită doze mai mari de medicamente antidiabetice. 
Iar alcoolul conţine calorii, care destabilizează regimul alimentar al per-
soanei cu diabet.
Respectaţi un echilibru între muncă şi odihnă: în timpul somnului, 
organismul se reface.
Evitaţi stresul: acesta nu este un aliat bun pentru persoana cu diabet, 
scade din rezervele organismului.
Respectaţi cu stricteţe tratamentul, mergeţi sistematic la medic: 
în acest fel, veţi preveni apariţia complicaţiilor acute şi cronice ale 
diabetului.

Acest material este publicat în cadrul Proiectului Viaţă Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 
netransmisibile în Moldova implementat de către Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică şi 

finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) 

Obiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a bunăstării populaţiei  
Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.

Sunaţi la 112 şi solicitaţi asistenţă medicală când suspectaţi 
o complicaţie acută a diabetului.

Descărcaţi Ghidul persoanei cu diabet tip 2, unde veţi afla răspuns la toate întrebările ce ţin de 
controlul glicemiei. Îl găsiţi pe www.viatasan.md 
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CE SCHIMBĂRI SUNT NECESARE PENTRU A PREVENI 
APARIŢIA SAU EVOLUŢIA DIABETULUI?
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