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Programul SMARTDIAB 2020 va include 3 conferinţe multidisciplinare cu tema Managementul Diabetului Zaharat – centrat pe pacient, coordonat știinţific de dumneavoastră. Ce ne puteţi spune despre acest program și care sunt obiectivele lui?
Obiectivul Programului SMARTDIAB 2020 vizează managementul integrat al persoanei cu diabet zaharat într-o abordare holistică. Prezenţa medicilor din specialităţi cum ar fi cardiologie, neurologie, nefrologie, oftalmologie, chirurgie, ortopedie, dermatologie,  înseamnă de fapt o abordare multidisciplinară în scopul creșterii calităţii vieţii persoanelor cu diabet zaharat. SMARTDIAB este o iniţiativă care reunește medici din 

diverse zone ale ţării. Primul eveniment a fost la București anul trecut, iar cele 3 conferinţe care se vor desfășura în 2020 vor fi în ordine la Târgu Jiu în martie, apoi în mai va fi la Ploiești și în octombrie, din nou la București. Implicarea locală este determinantă în Programul SMARTDIAB pentru că în acest mod putem realiza faptul că, în toată ţara există această implicare multidisciplinară pentru îngrijirea diabeticilor cu complicaţii cronice. 
Care sunt problemele cu care vă confruntaţi ca președinte a Societăţii de Neuropatie Diabetică?În calitate de Președinte al Societăţii de Neuropatie Diabetică mi-am propus să realizez în primul rând o abordare a persoanei cu neuropatie diabetică în contextul reducerii riscului de amputaţie. Programele de educaţie pe care le desfășurăm vizează în primul rând pacienţii cu diabet zaharat și neuropatie diabetică, realizarea materialelor pe care le-am distribuit și mai ales permanentele întâlniri cu ei, vizează prevenţia de fapt a neuropatiei diabetice, dar mai ales a ceea ce noi numim „picior diabetic”; pentru că pe fondul neuropatiei diabetice apariţia leziunilor, a ulceraţiilor care ulterior se pot infecta generează acest risc extrem de amputaţie, iar amputaţia modifică profund calitatea vieţii acestor persoane. Pe de altă parte implicarea noastră pe linie de educaţie s-a materializat prin realizarea unor programe în care am implicat și medici de familie, având ateliere de formatori în cadrul Societăţii Naţionale de Medicină de Familie, în contextul în care medicul de familie reprezintă astăzi prima persoană care realizează de fapt screeningul diabetului zaharat. Totodată nu trebuie să uităm și 

Prof. univ. dr. Gabriela radulian,președintele Societății de Neuropatie Diabetică

SMARTDIAB 2020 – Managementul Diabetului Zaharat – centrat pe pacient
Una dintre complicațiile pe termen lung ale diabetului zaharat este reprezentată de neuropatia diabetică. Conform studiilor, 1 din 

10 pacienți cu simptome de  neuropatie diabetică a declarat că nimeni nu i-a spus că suferă de această afecțiune.
Datorită simptomelor resimțite de persoanele care suferă de neuropatie diabetică, această afecțiune poate avea importante efecte 

negative asupra calității vieții.SMARTDIAB 2020 este organizat sub egida Academiei de Științe Medicale și va include trei conferințe multidisciplinare a căror 

tematică este legată de abordarea multidisciplinară a complicațiilor pacientului cu diabet zaharat.
Pentru a afla în avanpremieră informații noi și utile pentru practica zilnică, atât a medicilor specialiști, cât și a medicilor de familie 

implicați în îngrijirea persoanelor cu diabet zaharat ce vor fi abordate cu ocazia SMARTDIAB 2020, am discutat cu doamna profesor 

universitar dr. Gabriela Radulian – președintele Societății de Neuropatie Diabetică.

Cea mai frecventă complicaţie cronică a diabetului zaharat este neuropatia diabetică. Datele internaţionale subliniază faptul că 2 din 3 pacienţi cu diabet zaharat prezintă neuropatie.Este într-adevăr alarmantă prezenţa neuropatiei mai ales în condiţiile în care vorbeam, despre modificarea calităţii vieţii, dar și despre scăderea speranţei de viaţă. Totodată aproximativ jumătate din pacienţii aflaţi în programul de hemodializă sunt cei cu diabet zaharat.
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Prof. univ. dr. romulus Timar, Președinte Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

             Noi orizonturi în tratamentul 
diabetului zaharat

În perioada 20-23 mai 2020 se va desfășura la Poiana Brașov cea de-a 46-a ediţie a Congresului Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice. Ce ne puteţi spune despre tema principală de la această ediţie și care vor fi noutăţile dezbătute?În 2020, Congresul Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice este legat de orizonturi, orizonturi care privesc noile abordări în tratamentul diabetului zaharat și a complicaţiilor sale. Vom avea, desigur, sesiuni știinţifice cu subiecte în premieră, dar vom continua și sesiunile devenite deja tradiţie, pentru care participanţii au manifestat în trecut un interes sporit.
Anul acesta vor avea loc și două sesiuni pentru îmbunătăţirea continuă a cunoștinţelor cu privire la 

pompele de insulină, precum și o sesiune dedicată urgenţelor din sfera metabolică, denumită generic – „112! Diabetologie - Urgenţă”.

 Congresul Naţional al Societăţii Române de Diabet, de anul trecut a fost prima ediţie sub conducerea dumneavoastră. Care au fost diferenţele acestei ediţii faţă de cele din anii trecuţi?  
An de an, diabetologia românească are un eveniment știinţific de referinţă – congresul naţional. Nu putem vorbi de diferenţe, ci de o îmbunătăţire continuă pe care trebuie să o imprimăm mereu manifestărilor noastre știinţifice, astfel încât să oferim de fiecare dată o nouă experienţă participanţilor – o experienţă mai bună de fiecare dată, care să îi ducă prin știinţă și cunoaștere la dezvoltare profesională. 

Care sunt problemele cu care se confruntă Societatea Română de Diabet?Nu putem vorbi de probleme ale SRDNBM. Putem vorbi, însă, de provocări la care trebuie să răspundem. Una dintre ele este numărul mare de persoane cu diabet zaharat, numărul mare de persoane cu prediabet și un număr mai mic de specialiști raportat la necesităţile actuale ale problematicii diabetului. Avem tratamente noi. Trebuie, însă, îmbunătăţită abordarea problematicii acestei afecţiuni. Diabetologul trebuie să fie în centrul îngrijirii acordate persoanei cu diabet zaharat, dar trebuie să existe și o echipă multidisciplinară, astfel încât să îmbunătăţim continuu calitatea vieţii persoanelor cu diabet zaharat.

În România una din zece persoane adulte are diabet zaharat, iar una - două persoane adulte au pre-diabet. Lipsa unui stil de viață 
sănătos, constituie principala cauză a apariției diabetului zaharat, iar lipsa de preocupare pentru propria sănătate, face ca boala să 
fie subdiagnosticată.
Frumoasa stațiune Poiana Brașov, va gazdui anul acesta, în perioada 20 – 23 mai, Congresul Național al Societății Române de 
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, manifestare de referință a diabetologiei românești, prilej cu care vor fi transmise informații 
științifice de ultimă oră, la care își vor împărtăși cunoștințele speakeri naționali și internaționali de renume, profesioniști cu o 
bogată experiență clinică și didactică în domeniul diabetologiei.Despre aceast deosebit eveniment, am avut onoarea de a discuta cu domnul prof. univ. dr. Romulus Timar, Președinte al Societăţii 
Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, care ne-a oferit mai multe informaţii despre congresul pe care îl prezidează, precum 
și despre provocările  cu care se confruntă România în tratarea diabetului zaharat.

An de an, diabetologia românească are un eveniment știinţific de referinţă – congresul naţional. Nu putem vorbi de diferenţe, ci de o îmbunătăţire continuă pe care trebuie să o imprimăm mereu manifestărilor noastre știinţifice, astfel încât să oferim de fiecare dată o nouă experienţă participanţilor – o experienţă mai bună de fiecare dată, care să îi ducă prin știinţă și cunoaștere la dezvoltare profesională. 
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În periada 5-7 martie 2020 va avea loc a șasea 

ediţie a evenimentului InterDiab. Ce ne puteţi 

spune despre noutăţile aduse în această ediţie?

Cea mai importantă noutate apărută în 2019 este 

un ghid comun al Societăţii Europene de Cardiologie 

și al Asociaţiei Europene pentru studiul Diabetului, 

care se referă la noile clase de medicamente, inhibitorii 

cotransportori de sodiu – glucoza de tip II și agoniștii de 

receptori de GLP1. Aceste două clase de medicamente pot 

fi o alternativă la metformin ca primă linie de tratament 

în diabetul de tip II. Se schimbă paradigma cu o expresie 

destul de comună, adică abordarea devine centrată pe 

pacient. Adică avem un pacient cu diabet, dar la care riscul 

cardiovascular sau / și riscul renal sunt mai importante 

sau prevalează faţă de diabet sau hiperglicemie, atunci 

începem cu aceste noi clase de medicamente care și-au 

dovedit eficienţa în reducerea riscului cardiovascular. 

Aceasta este noutatea majoră care s-a întâmplat în 

ultimul an. În acest sens, l-am invitat la InterDiab, pe 

profesorul Francisco Cosentino, care este primul autor al 

acestui ghid comun din 2019, el este profesor la Institutul 

Karolinska din Stockholm - Suedia și care, chiar pe această 

temă, a acestui ghid va avea o dezbatere în prima zi a 

InterDiab-ului, vineri dimineaţă, cu profesorul Antonio 

Ceriero din Italia, dezbatere din care sper să învăţăm. 

În același sens, dar oarecum, din cealaltă parte 

privind, discutăm despre riscul cardiovascular global în 

diabetul zaharat și faptul că noi trebuie să balansăm între 

riscul cardiovascular și riscul complicaţiilor cronice ale 

diabetului. În managementul pe care noi îl facem trebuie 

să avem în vedere ambele aspecte ale pacientului cu diabet 

zaharat de tip II. 

Mai sunt și alte noutăţi, dar care nu ţin neapărat de 

diabet. O altă preocupare importantă este hipercoles-

to remia, tot în cadrul riscului cardiovascular a apărut 

această nouă clasă care sunt inhibitorii de PCSK9, 

pentru care deja s-au finalizat studiile cu end-pointuri 

cardiovasculare importante și deja, și aici se schimbă 

abordarea pacienţilor cu diabet și hipercolerestoremie 

tocmai în vederea reducerii riscului cardiovascular. 

Ţintele de LDL colesterol au fost reevaluate și avem și 

pe tema aceasta prelegeri cu lectori foarte importanţi în 

domeniul lipidologiei.

Tema centrală a Conferinţei de anul acesta va fi 

Diabetul zaharat în medicina internă. De ce o astfel 

de temă? Cât de importanta este relaţia dintre 

diabetolog si medicul de mendicină internă?

Punctul în jurul căruia am dezvoltat conceptul de 

InterDiab este de abordare interdisciplinară a diabetului 

Prof. univ. dr. CrisTian serafinCeanu, medic primar 

de diabet, nutriţie şi boli metabolice, medic primar nefrologie

Punctul în jurul

căruia am dezvoltat 

conceptul de InterDiab

este de abordare 

interdisciplinară a 

diabetului zaharat

La nivel european, datorită creșterii obezității, a alimentației nesănătoase și a inactivității fizice, prevalența diabetului zaharat este 

în creștere la toate segmentele de vârstă, devenind astfel, una dintre cele mai mari provocări privind sănătatea publică.

În România, conform studiului PREDATORR, prevalența diabetului zaharat și prediabetului era de 11,6%.

În perioada 5-7 martie 2020, Asociaţia pentru Studii Reno-Metabolice şi Nutriţionale (ASRMN), organizează la București, Conferinţa 

InterDiab, eveniment ce aduce împreună peste 400 de medici, precum şi renumiţi lideri în domeniu (profesori, lideri medicali, 

preşedinţi de societăţi medicale) din: România, Cehia, Croaţia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Polonia, Serbia, SUA şi Ungaria.

Pentru a afla mai multe despre noutăţile ediţiei InterDiab 2020 - sesiuni interactive, cursuri de pregătire, dar şi training în medical 

writing, am discutat cu domnul prof. univ. dr. Cristian Serafinceanu, președintele Asociaţiei pentru Studii Reno-Metabolice şi 

Nutriţionale precum și președinte al Comitetului de Organizare al InterDiab 2020.

INTERVIU

Tel.: 0744.528.029
contact@jurmed.ro

www.jurmed.ro
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Prof. univ. dr. romulus Timar, Președinte Societatea 
Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

             Noi orizonturi 
în tratamentul 
diabetului zaharat

În perioada 20-23 mai 2020 se va desfășura la 
Poiana Brașov cea de-a 46-a ediţie a Congresului 
Naţional al Societăţii Române de Diabet, 
Nutriţie și Boli Metabolice. Ce ne puteţi spune 
despre tema principală de la această ediţie și 
care vor fi noutăţile dezbătute?
În 2020, Congresul Naţional al Societăţii Române 

de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice este legat de 
orizonturi, orizonturi care privesc noile abordări în 
tratamentul diabetului zaharat și a complicaţiilor sale. 

Vom avea, desigur, sesiuni știinţifice cu subiecte în 
premieră, dar vom continua și sesiunile devenite deja 
tradiţie, pentru care participanţii au manifestat în trecut 
un interes sporit.

Anul acesta vor avea loc și două sesiuni pentru 
îmbunătăţirea continuă a cunoștinţelor cu privire la 

pompele de insulină, precum și o sesiune dedicată 
urgenţelor din sfera metabolică, denumită generic – 
„112! Diabetologie - Urgenţă”.

 Congresul Naţional al Societăţii Române de 
Diabet, de anul trecut a fost prima ediţie sub 
conducerea dumneavoastră. Care au fost 
diferenţele acestei ediţii faţă de cele din anii 
trecuţi?  
An de an, diabetologia românească are un eveniment 

știinţific de referinţă – congresul naţional. Nu putem 
vorbi de diferenţe, ci de o îmbunătăţire continuă pe care 
trebuie să o imprimăm mereu manifestărilor noastre 
știinţifice, astfel încât să oferim de fiecare dată o nouă 
experienţă participanţilor – o experienţă mai bună de 
fiecare dată, care să îi ducă prin știinţă și cunoaștere la 
dezvoltare profesională. 

Care sunt problemele cu care se confruntă 
Societatea Română de Diabet?
Nu putem vorbi de probleme ale SRDNBM. Putem 

vorbi, însă, de provocări la care trebuie să răspundem. 
Una dintre ele este numărul mare de persoane cu diabet 
zaharat, numărul mare de persoane cu prediabet și un 
număr mai mic de specialiști raportat la necesităţile 
actuale ale problematicii diabetului. Avem tratamente 
noi. Trebuie, însă, îmbunătăţită abordarea problematicii 
acestei afecţiuni. Diabetologul trebuie să fie în centrul 
îngrijirii acordate persoanei cu diabet zaharat, dar 
trebuie să existe și o echipă multidisciplinară, astfel încât 
să îmbunătăţim continuu calitatea vieţii persoanelor cu 
diabet zaharat.

În România una din zece persoane adulte are diabet zaharat, iar una - două persoane adulte au pre-diabet. Lipsa unui stil de viață 
sănătos, constituie principala cauză a apariției diabetului zaharat, iar lipsa de preocupare pentru propria sănătate, face ca boala să 
fie subdiagnosticată.
Frumoasa stațiune Poiana Brașov, va gazdui anul acesta, în perioada 20 – 23 mai, Congresul Național al Societății Române de 
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, manifestare de referință a diabetologiei românești, prilej cu care vor fi transmise informații 
științifice de ultimă oră, la care își vor împărtăși cunoștințele speakeri naționali și internaționali de renume, profesioniști cu o 
bogată experiență clinică și didactică în domeniul diabetologiei.
Despre aceast deosebit eveniment, am avut onoarea de a discuta cu domnul prof. univ. dr. Romulus Timar, Președinte al Societăţii 
Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, care ne-a oferit mai multe informaţii despre congresul pe care îl prezidează, precum 
și despre provocările  cu care se confruntă România în tratarea diabetului zaharat.

An de an, diabetologia românească are un 
eveniment știinţific de referinţă – congresul 
naţional. Nu putem vorbi de diferenţe, ci de 
o îmbunătăţire continuă pe care trebuie să o 

imprimăm mereu manifestărilor noastre știinţifice, 
astfel încât să oferim de fiecare dată o nouă 

experienţă participanţilor – o experienţă mai 
bună de fiecare dată, care să îi ducă prin știinţă și 

cunoaștere la dezvoltare profesională. 
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Există un program de prevenţie a diabetului 
zaharat pentru pacienţii din România?
Există la Parlament un proiect de lege de Prevenţie 

a Diabetului Zaharat la elaborarea căruia a participat și 
SRDNBM. În același timp, SRDNBM face eforturi pentru 

implementarea unui astfel de program. An de an, una 
dintre manifestările noastre de tradiţie este campania 
”Controlează-ţi diabetul”, prin care aducem atenţia 
asupra problematicii diabetului zaharat, importanţa 
depistării precoce, a prevenţiei și concentrăm mesajele 
inclusiv pentru implicarea autorităţilor în aspecte ce ţin 
de diabet.

Ce ne puteţi spune 
despre apariţia dia-
betului zaharat de 
la vârste așa fra-
gede?
Sunt numeroase 

cercetări care se fac pe 
acest subiect, care atrag 
atenţia asupra unei serii 
de factori, de la cei genetici 
la aspecte ce ţin de stilul de viaţă.

Cert este că diabetul zaharat de tip 2 se 
instalează la vârste tot mai tinere și că acest 
fenomen trebuie privit cu îngrijorare atât la nivelul 
societăţii în ansamblu, cât și la nivelul specialiștilor, 
cauza principală reprezentând-o un stil de viaţă 
nesănătos.

În aprilie 2019 a fost lansat Forumul Român de 
Diabet. Cu ce ajută acest forum peroanele 

bolnave de diabet?
Orice acţiune în care discutăm - factorii decidenţi, 

profesioniștii, reprezentanţi pacienţilor -  despre diabet 
consider că este un plus adus problematicii. Încercăm 
să identificăm problemele din domeniu și, împreună, să 
găsim soluţii, astfel încât persoana cu diabet zaharat să 
beneficieze de o îngrijire cât mai eficientă.

Cât este de importantă depistarea precoce a 
diabetului zaharat?
Este fundamental ca diabetul zaharat să fie descoperit 

în stadii cât mai incipiente. Astfel pacientul va beneficia 
de un tratament adecvat, precoce și consider că astfel se 
pot întârzia sau chiar preveni complicaţiile.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj 
colegilor dumneavoastră.
Dragii mei colegi diabetologi, vă aștept la Congresul 

Societăţii Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, 
într-un număr cât mai mare. Este evenimentul nostru, 
este manifestarea de referinţă a diabetologiei românești, 
un Congres în care vor fi transmise informaţii știinţifice 
de ultimă oră, la care își vor împărtăși cunoștinţele 
speakeri naţionali și internaţionali de renume, 
profesioniști cu o bogată experienţă clinică și didactică 
în domeniul nostru și care va avea și o componentă 
practică importantă, de exemplu prin sesiuni destinate 
creșterii cunoștinţelor cu privire la utilizarea pompelor 
de insulină.

Dragii mei colegi diabetologi, vă aștept la Congresul 
Societăţii Române de Diabet, Nutriţie și Boli 

Metabolice, într-un număr cât mai mare.
Este evenimentul nostru, este manifestarea de 
referinţă a diabetologiei românești, un Congres 
în care vor fi transmise informaţii știinţifice de 

ultimă oră, la care își vor împărtăși cunoștinţele 
speakeri naţionali și internaţionali de renume, 
profesioniști cu o bogată experienţă clinică și 

didactică în domeniul nostru și care va avea și o 
componentă practică importantă, de exemplu prin 

sesiuni destinate creșterii cunoștinţelor cu privire la 
utilizarea pompelor de insulină.
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În periada 5-7 martie 2020 va avea loc a șasea 
ediţie a evenimentului InterDiab. Ce ne puteţi 
spune despre noutăţile aduse în această ediţie?
Cea mai importantă noutate apărută în 2019 este 

un ghid comun al Societăţii Europene de Cardiologie 
și al Asociaţiei Europene pentru studiul Diabetului, 
care se referă la noile clase de medicamente, inhibitorii 
cotransportori de sodiu – glucoza de tip II și agoniștii de 
receptori de GLP1. Aceste două clase de medicamente pot 
fi o alternativă la metformin ca primă linie de tratament 
în diabetul de tip II. Se schimbă paradigma cu o expresie 
destul de comună, adică abordarea devine centrată pe 
pacient. Adică avem un pacient cu diabet, dar la care riscul 
cardiovascular sau / și riscul renal sunt mai importante 
sau prevalează faţă de diabet sau hiperglicemie, atunci 
începem cu aceste noi clase de medicamente care și-au 
dovedit eficienţa în reducerea riscului cardiovascular. 
Aceasta este noutatea majoră care s-a întâmplat în 
ultimul an. În acest sens, l-am invitat la InterDiab, pe 
profesorul Francisco Cosentino, care este primul autor al 
acestui ghid comun din 2019, el este profesor la Institutul 
Karolinska din Stockholm - Suedia și care, chiar pe această 
temă, a acestui ghid va avea o dezbatere în prima zi a 
InterDiab-ului, vineri dimineaţă, cu profesorul Antonio 
Ceriero din Italia, dezbatere din care sper să învăţăm. 

În același sens, dar oarecum, din cealaltă parte 
privind, discutăm despre riscul cardiovascular global în 
diabetul zaharat și faptul că noi trebuie să balansăm între 
riscul cardiovascular și riscul complicaţiilor cronice ale 
diabetului. În managementul pe care noi îl facem trebuie 
să avem în vedere ambele aspecte ale pacientului cu diabet 
zaharat de tip II. 

Mai sunt și alte noutăţi, dar care nu ţin neapărat de 
diabet. O altă preocupare importantă este hipercoles-
to remia, tot în cadrul riscului cardiovascular a apărut 
această nouă clasă care sunt inhibitorii de PCSK9, 
pentru care deja s-au finalizat studiile cu end-pointuri 
cardiovasculare importante și deja, și aici se schimbă 
abordarea pacienţilor cu diabet și hipercolerestoremie 
tocmai în vederea reducerii riscului cardiovascular. 
Ţintele de LDL colesterol au fost reevaluate și avem și 
pe tema aceasta prelegeri cu lectori foarte importanţi în 
domeniul lipidologiei.

Tema centrală a Conferinţei de anul acesta va fi 
Diabetul zaharat în medicina internă. De ce o astfel 
de temă? Cât de importanta este relaţia dintre 
diabetolog si medicul de mendicină internă?
Punctul în jurul căruia am dezvoltat conceptul de 

InterDiab este de abordare interdisciplinară a diabetului 

Prof. univ. dr. CrisTian serafinCeanu, medic primar 
de diabet, nutriţie şi boli metabolice, medic primar nefrologie

Punctul în jurul
căruia am dezvoltat 
conceptul de InterDiab

este de abordare 
interdisciplinară a 
diabetului zaharat

La nivel european, datorită creșterii obezității, a alimentației nesănătoase și a inactivității fizice, prevalența diabetului zaharat este 
în creștere la toate segmentele de vârstă, devenind astfel, una dintre cele mai mari provocări privind sănătatea publică.
În România, conform studiului PREDATORR, prevalența diabetului zaharat și prediabetului era de 11,6%.
În perioada 5-7 martie 2020, Asociaţia pentru Studii Reno-Metabolice şi Nutriţionale (ASRMN), organizează la București, Conferinţa 
InterDiab, eveniment ce aduce împreună peste 400 de medici, precum şi renumiţi lideri în domeniu (profesori, lideri medicali, 
preşedinţi de societăţi medicale) din: România, Cehia, Croaţia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Polonia, Serbia, SUA şi Ungaria.
Pentru a afla mai multe despre noutăţile ediţiei InterDiab 2020 - sesiuni interactive, cursuri de pregătire, dar şi training în medical 
writing, am discutat cu domnul prof. univ. dr. Cristian Serafinceanu, președintele Asociaţiei pentru Studii Reno-Metabolice şi 
Nutriţionale precum și președinte al Comitetului de Organizare al InterDiab 2020.
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zaharat ca management și a complicaţiilor diabetului 
zaharat, din această cauză spunem diabetul zaharat în 
medicina internă. Aici nu vorbim despre diabetul zaharat, 
ci despre pacientul cu diabet zaharat și cu diverse patologii 
din cadrul medicinii interne (patologie nefrologică, car-
diologică, endocrinologică, gastroenterologică). Punem 
pa cientul în centru și în jurul lui discutăm noi medicii de 
diverse specialităţi pentru a obţine cea mai bună abordare 
a pacientului cu diabet zaharat și cu diverse patologii 
asociate medicinii interne.  

Care sunt complicaţiile cele mai grave și mai des 
întâlnite datorate diabetului?
La ora actuală este în discuţie dacă boala cardio-

vasculară este o complicaţie a diabetului. Boala cardiovas-
culară este o complicaţie a diabetului sau este o singură 
boală care se manifestă prin diabetul zaharat, prin boala 
cardiovasculară și prin boala cronică de rinichi.  Vorbim 
despre acest complex

Cardio-reno-metabolic și de fapt, asta este și credinţa 
mea după atâţia ani de practică medicală că suntem în 
faţa unei singure boli, o boala foarte complicată, foarte 
complexă din punct de vedere fiziopatologic care cuprinde 
alterarea metabolică, diabetul zaharat de tip II, cuprinde 
boala cardiovasculară alterosclerotică cu mecanismele 
sale specifice care sunt influenţate decisiv de prezenţa 
diabetului zaharat, dar se întrepătrunde aproape imposibil 
de delimitat cu diabetul zaharat și boala cronică de rinichi 
care este și consecinţă și cauză pentru cele două. Este 
o singură boală cu manifestări metabolice: diabetul cu 
manifestări cardiovasculare și manifestări renale. 

Există și complicaţii specifice, pe care le știm cum ar 
fi: retinopatia diabetică, neuropatia diabetică, piciorul 
diabetic... Neuropatia diabetică este dată de diabet, dar și 
de boala de rinichi și boala cronică de rinichi contribuie 
la agravarea neuropatiei și boala cardiovasculară prin 
ischemie, contribuie la agravarea neuropatiei deci nu pot 
fi delimitate. 

Care este procentul per-
soanelor bolnave  de 
diabet care vor dez-
volta boală cronică 
de rinichi în cursul 
vieţii?
Procentul persoa ne lor 

bolnave de dia bet zaharat 
tip II este între 25-45%, 
unii zic chiar și 50%. Depinde 
cum definim leziunea renală 
care poate fi leziune renală cronică (boală cronică 
de rinichi) sau leziune renală acută care este într-o 
măsură reversibilă, dacă le luăm pe toate la un loc sunt 
aproximativ 50%.

În prezent există și un screening invers, adică să 
căutăm diabetul zaharat și prediabetul la 
pacienţii cunoscuţi cu boală cronică de rinichi, 
inclusiv în dializă?

Ideea nu este nouă, dacă un pacient vine cu o boală 
cardiovasculară, sau accident vascular cerebral, sau cu o 
leziune dată de o arteriopatie a membrului inferior, sau 
o boală cronică de rinichi necunoscută, sau eliminare 
de albumină prin urină necunoscută înainte sau care a 
progresat rapid în ultimul timp, trebuie făcut un screaning 
metabolic pentru că sunt cele trei faţete ale aceleiași boli. 

Indiferent cu ce vine, dacă vine cu leziune renală îl 
cauţi și pentru boală cardiovasculară și diabet, dacă vine 
cu diabet îl cauţi și pentru boală cardiovasculară și pentru 
boală renală, dacă vine cu boală cardiovasculară îl cauţi 
pentru diabet și boală renală.

Este obligatoriu, pentru că în momentul de faţă suntem 
siguri, pe plan internaţional este o certitudine că aceasta 
este o boală complexă – complexul cardio-reno-metabolic.

Metodele de diagnosticare și tratare a per-
soanelor care suferă de diabet în România sunt 
aceleași cu cele utilizate în ţările occidentale?
Metodele sunt aceleași, problema este în ce măsură 

facem asta. Screaningul pentru diabet și prediabet nu este 
un lucru foarte complicat din punct de vedere tehnic (să 
iei o glicemie, să faci un test de toleranţă la glucoza și/sau 
o hemoglobină glicozilată), din punct de vedere logistic 
este extrem de complicat. 

În România vorbim despre aproximativ 8 milioane de 
oameni cu risc de prediabet și diabet, oameni pe care să 
îi testezi anual, să finanţezi, să colectezi și să prelucrezi 
datele, și să oferi concluziile practice care trebuie aplicate. 
Toate aceste etape sunt enorm de complicate.

În prezent unde se situează România comparativ 
cu ţările Europei în ceea ce privește prevalenţa 
diabetului?
Dacă ne luăm după studiul Predatorr publicat în 2013 

și care până în prezent este singurul studiu epidemiologic 
făcut în ţara noastră în domeniul diabetului suntem 
printre ţările cu prevalenţă mare 11,4 - 11,6% din populaţia 
adultă cu diabet zaharat. Nu știu cum au evoluat lucrurile 
din 2013 dar cu siguranţă suntem în zona cu prevalenţă 
mare a diabetului.

Există medicamente sau tratament inovatoare 
pentru diabet?
Tocmai aceste două noi clase de medicamente, 

inhibitorii cotransportori de glucoză – sodiu de tip II și 
agoniștii de receptori de GLP1 sunt clase inovatoare cu un 
impact fabulos, un impact incredibil și asupra diabetului 
dar mai ales asupra bolii cardiovasculare și bolii renale. 
Sunt multe dezvoltări tehnologice pe care le știm, vorbim 
despre pompe de insulină și senzori.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj 
pentru colegii dumneavoastră prezenţi la 
InterDiab 2020?
Mesajul este că îi aștept, că vreau să fim împreună toţi 

din aceste specialităţi, să ne cunoaștem mai bine și să 
putem colabora deschis, fără să mai ţinem cont de diverse 
orgolii, bariere birocratice, să colaboram ca și colegi, 
medici pentru binele pacientului.
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Care este în România situaţia programelor de 
prevenţie atât în ceea ce privește diabetul dar nu 
numai?
Programele de prevenţie în sănătate sunt un „must 

have” în toată lumea, reprezintă o prioritate și totodată 
o necesitate a tuturor sistemelor de sănătate. În acest 
moment în România nu există un program coerent de 
prevenţie, fiecare face cum crede, pe unde poate și cu ce are 
la îndemână. Prevenţia nu a fost o prioritate în ţara noastră 
până acum și acest lucru se datorează poate focusului mai 
degrabă orientat către elementele terapeutice, programe 
naţionale curative și rezolvărilor punctuale ale unor 
probleme stringente ale sistemului de sănătate. În ceea ce 
privește diabetul zaharat, prin elaborarea Legii Prevenţiei 
pot spune că s-a făcut un pas uriaș, de la idee la faptă. 
Așteptăm cu nerăbdare „validarea” acesteia în Parlament 
și implementarea ei ulterioară. Nu va fi ușor și nici ieftin 
din perspectiva bugetară pe termen scurt însă pe termen 
lung va fi cu siguranţă mult mai eficientă și evident, 
mai ieftină decât tratarea diabetului ca atare și mai ales 
a complicaţiilor acestuia. Și nu discutăm aici doar de 
diabet. Prevenţia include și măsuri eficiente pentru 
combaterea obezităţii, hipertensiunii, sedentarismului și 
a sindromului metabolic, factorii principali de risc pentru 
diabetul zaharat tip 2. Un program de prevenţie nu trebuie 
să vizeze un cluster aparte de pacienţi ci trebuie să se 
adreseze tuturor vârstelor, de la preșcolari la adulţi. Nu 
cuprinde doar măsuri cu viză exclusivistă pentru o anume 
patologie ci mai degrabă înseamnă identificarea precoce a 
factorilor de risc și combaterea acestora prin promovarea 
vectorilor de acţiune precum promovarea alimentaţiei 
sănătoase, a activităţii fizice și educaţia medicală a 
populaţiei. Da, este important să avem acești vectori 
activi la toate grupele populaţionale pentru că altfel 
putem vorbi doar de prevenţie punctuală, limitată doar 
la o anumită categorie populaţională în funcţie de vârstă/
sex/ sau boală.  Educaţia medicală este menţionată pentru 
că în esenţă este cea mai importantă: prezentarea anuală 
la controalele de rutină, efectuarea analizelor uzuale 
precum și depistarea precoce ale diferitelor afecţiuni 
poate salva vieţi și costuri. Dacă aceste deziderate încep 
să capete contur și mai mult și formă concretă, putem 

spune că am realizat unul dintre cele mai importante și 
spinoase probleme ale sistemului de sănătate românesc.

 Consideraţi că reţeaua de abonaţi medical poate fi 
o platformă ideală pentru derularea unor programe 
de educaţie și prevenţie?

Dacă vă referiţi la pacienţii din „privat” aș spune că nu 
trebuie să existe diferenţe faţă de cei care sunt „abonaţi” 
la sistemul public. Și din perspectiva prevenţiei nu există 
diferenţe așa cum am amintit. Discutăm de populaţie nu de 
unde locuiește/muncește sau dorește să se trateze fiecare. 
Atât sistemul privat cât și cel public pot face în acest 
context casă bună, eforul este în final de a atinge același 
scop: să ai o populaţie cât mai puţin bolnavă cu putinţă. 
Multe sisteme private funcţionează perfect cu cele publice 
în multe ţări europene în programe comune de prevenţie. 
Este un model care poate și trebuie adoptat. De aceea 
un program coerent de prevenţie include toţi jucătorii 
din piaţa sectorului medical, de la asistenţi, educatori, 
dieteticieni, medici, farmaciști, din sectorul privat și de 
stat precum și alte grupe sociale cu un mare impact în 
viaţa socială: profesori, social-media-jurnaliști și lideri 
de opinie, artiști. Surprinzător, ultimele categorii reușesc 
să transmită un mesaj mai aproape de nevoia fiecărui 
cetăţean decât poate reușim noi medicii. Am văzut un 
sistem de acest gen în Portugalia. Profesorii și învăţătorii 
urmau cursuri speciale de educaţie și prevenţie medicală 

          Programele de 
prevenţie în sănătate 
sunt un «must have» 
în toată lumea
Dr. AncA PAnteA-StoiAn, VicePreșeDinte, Comisia 
Naţională de Diabet și Boli Metabolice, Ministerul Sănătăţii 

Lipsește educaţia atât a pacientului cât și a 
sectorului medical. De aceea avem în prezent 

aproximativ 12% din populaţie cu diabet zaharat 
tip 2, aproape dublu, pacienţi cu pre-diabet și un 
număr foarte mare de pacienţi nediagnosticaţi. 

Sintagma „la 1 pacient cu diabet zaharat tip 2 nou 
diagnosticat mai există cel puţin încă un pacient 

nediagnosticat” este perfect valabilă.

INTERVIU





DIABET16

și mai departe aceștia  diseminau informaţia în școli. Am 
văzut aici cum obligatoriu fiecare profesor avea noţiuni 
de bază despre diabet inclusiv cum să „se comporte” cu un 
copil cu diabet zaharat tip 1.

În aprilie 2019 la invitaţia Forumului European 
de Diabet, România a fost prima ţară care a lansat 
un Forum Naţional de Diabet. Ce este acest forum, 
care sunt obiectivele și așteptările?
Este un semnal important și anume comunitatea 

medicală în tot ce reprezintă ea și aici nu e vorba doar 
de medici, discutăm și de mediul farmaceutic, politic, 
societăţile profesionale precum și asociaţiile de pacienţi 
a înţeles și a reușit să găsească un limbaj comun pentru 
un singur obiectiv și anume prevenţia. Scopul principal 
a fost acela de a iniţia și promova legea prevenţiei. Și da, 
România a făcut primul pas în acest sens la nivel european. 
Doar că nu trebuie să fie și ultimul.

 

În octombrie 2019 European Diabetes Policy 
Summit – a lansat Declaraţia de la Haga, iar 
dumneavoastră aţi reprezentat România în 
calitate de expert, la redactarea Declaraţiei.  Cum 
aţi primit invitaţia de a fi prezentă la acest 
eveniment?  Ce ne puteţi spune despre principalele 
direcţii de acţiune stabilite cu această ocazie?

A fost o onoare să fac parte din acest grup, nu am fost 
singură, am fost invitată împreună cu doamna conf. 
Cornelia Bala, alături de care am și lucrat la elaborarea 
declaraţiei alături de experţii europeni. Principalul 
obiectiv a fost acela de a armoniza ghidurile internaţionale 
în domeniul diabetului și implementarea lor într-o formă 
facilă, către toţi medicii specialiști. Acest obiectiv are ca 
și element fundamental educaţia pacientului dar care 
pleacă de la educaţia medicului. Un medic educat are 
instrumentele necesare să educe și să trateze eficient 
pacientul. Adiacent, fiecare ţară a propus modele de 
implementare și diseminare a acestor recomandări prin 
educaţie  continuă medic-pacient. S-a discutat mult despre 
telemedicină, despre programe curative și accesul tuturor 
pacienţilor la noile terapii, bariere în ceea ce privește 
inerţia clinică precum și instrumente de educaţie on-line. 
România a fost nominalizată la capitolul „best-practice” 
în diabet datorită paginii web „RODIABET”, pagină de 
educaţie activa a pacienţilor cu diabet precum și a medicilor 
specialiști în domeniu. Și mai pot adăuga faptul că am 
promovat Programul Naţional de Diabet din România. 
Acesta este unul dintre cele mai bune din Europa dacă nu 
chiar la nivel mondial pentru că toţi pacienţii cu diabet 
zaharat beneficiază de tratamentele cele mai moderne 
în domeniu – atât pentru pacienţii cu tip 2 cât și tip 1 de 
diabet zaharat, precum și de tehnologie medicală precum 
pompele de insulină și senzorii de monitorizare glicemică-
pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 1, gratuit. Este un 
mare beneficiu pentru pacienţii noștri dar și pentru medici. 
Nu este însă suficient. Lipsește recunoașterea  valorii 
educaţiei terapeutice ca și act medical de sine stătător, și 
a unui Registru unic al pacientului cu diabet. Aceasta este 
misiunea noastră de a găsi soluţii și instrumente pentru a 
rezolva aceste două mari neajunsuri.

Procentual vorbind, cum vor ajuta toate aceste 
demersuri la creșterea gradului de prevenţie și 
de ce nu de îmbunătăţire a stării de sănătate a 
populaţiei?
O populaţie sănătoasă și educată reprezintă o 

normalitate. Rezultatele nu vor putea fi cuantificabile 
imediat de la implementarea legii prevenţiei, însă se vor 
identifica în generaţii, prin scăderea poverii financiare în 
programele de sănătate curative.

 România a fost nominalizată la capitolul „best-
practice” în diabet datorită paginii web „RODIABET”, 

pagină de educaţie activă a pacienţilor cu diabet 
precum și a medicilor specialiști în domeniu. Și mai 

pot adăuga faptul că am promovat Programul Naţional 
de Diabet din România. Acesta este unul dintre cele 
mai bune din Europa dacă nu chiar la nivel mondial 

pentru că toţi pacienţii cu diabet zaharat beneficiază de 
tratamentele cele mai moderne în domeniu.

Educaţia, pre ven ţia și 
a bor darea multi dis-
ciplinară a diabetului 
sunt puncte im-
portante ce se 
doresc a fi imple-
mentate și puse în 
practică.
De cele mai multe ori 
însă aspectul birocratic 
îngreu nează buna derulare 
a acestor angrenaje. Ce ar trebui făcut pentru 
a pune în mișcare mai repede și facil acești 3 
pași fără ca doctorii să se mai lovească de tot 
felul de piedici?
Simplu de spus și greu de implementat. Răspunsul: 

O lege clară, simplă și eficientă cu norme foarte bine 
definite. Structura este piramidală iar baza este me-
dicina de familie. Staţia 1. Aici trebuie să se producă 
„miracolul”. Screening, evaluare, monitorizare, educa-
ţie. Staţia 2. Medicii diabetologi. Tratament, educa-
ţie, monitorizare. Staţia 3. Echipă multidisciplinară. 
Evaluarea și tratamentul complicaţiilor. Simplist așa 
ar trebui să arate și de fapt așa și este în prezent. Doar 
că nu funcţionează. De ce? Pentru că lipsește educaţia. 
Atât a pacientului cât și a sectorului medical. De aceea 
avem în prezent aproximativ 12% din populaţie cu dia-
bet zaharat tip 2, aproape dublu, pacienţi cu pre-diabet 
și un număr foarte mare de pacienţi nediagnosticaţi. 
Sintagma „la 1 pacient cu diabet zaharat tip 2 nou di-
agnosticat mai există cel puţin încă un pacient nedia-
gnosticat” este perfect valabilă.
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Evoluăm împreună

Dedicat pacienților cu Diabet

Este momentul schimbării către  
precizie și simplitate

Abordează o povară majoră a gestionării diabetului:
HIPOGLICEMIA1

Sistem de Monitorizare
a Glicemiei

Recomandați
CONTOUR® PLUS ONE 
• Simplitate în utilizare, acuratețe remarcabilă a măsurătorilor2

• Interpretare ușoară a rezultatelor cu ajutorul funcţiei smartLIGHT™3

•  
sânge la aceeași bandeletă4

• 

Pentru informații suplimentare accesați http://www.diabetes.ascensia.ro/ 

1 Philip Cryer (2008) Hypoglycaemia: Still the Limiting Factor in the Glycemic Management of Diabetes. Endocrine Practice: September 2008, Vol. 14, No. 6, pp. 750-756.
   https://doi.org/10.4158/EP.14.6.750
2 Bailey TS et al. J Diabetes Sci Technol 2017;11(4):736-43
3  Noh RM, Graveling AJ, Frier BM. Medically minimising the impact of hypoglycaemia in type 2 diabetes: a review. Expert Opin Pharmacother. 2011;12:2161–75.
4  Harrison B and Brown D. Laboratory and Clinical Sample Reapplications Studies: Performance and Accuracy Capability of a New, Wireless-enabled Blood
    Glucose Monitoring System That Links to a Smart Mobile Device. Poster presented at the 10thInternational Conference on Advanced Technologies & Treatments
    for Diabetes (ATTD); February 15-18, 2017; Paris, France.
5  Bailey TS et al. Endocr Pract. 2016;22(2):231-261.
6  Bode BW. US Endocrinology, 2007;2:46-8
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Faceți schimbarea către 
precizie și simplitate

12:23

12:24

7101

  93 mg 
dL

Măsurătorile mele

JOIMIE VIN

Astăzi, vineri, 11 mai

Săptămâna mea

Mediile mele

(Ultimele 7 zile)

Categoriile de pacienți 
înalt-dependente de o monitorizare
precisă a glucozei   5,6 

Tratament cu Insulina bazală,
bazală și în bolus, sufoniluree,
glinide   

Episoade de hipoglicemii
severe în istoric 

Sugari și copii în tratament
cu insulină 

Ritm de viață neregulat,
program de lucru variabil, mese
neregulate sau în cantități mici,
efort fizic intens, călătorii în
zone cu diferențe de fus orar,
ore neregulate de somn    
 

Diabet gestațional
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    Glucose Monitoring System That Links to a Smart Mobile Device. Poster presented at the 10thInternational Conference on Advanced Technologies & Treatments
    for Diabetes (ATTD); February 15-18, 2017; Paris, France.
5  Bailey TS et al. Endocr Pract. 2016;22(2):231-261.
6  Bode BW. US Endocrinology, 2007;2:46-8
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Programul SMARTDIAB 2020 va include 3 
conferinţe multidisciplinare cu tema Manage-
mentul Diabetului Zaharat – centrat pe pacient, 
coordonat știinţific de dumneavoastră. Ce ne 
puteţi spune despre acest program și care sunt 
obiectivele lui?
Obiectivul Programului SMARTDIAB 2020 vizează 

managementul integrat al persoanei cu diabet zaharat 
într-o abordare holistică. Prezenţa medicilor din 
specialităţi cum ar fi cardiologie, neurologie, nefrologie, 
oftalmologie, chirurgie, ortopedie, dermatologie,  
înseamnă de fapt o abordare multidisciplinară în scopul 
creșterii calităţii vieţii persoanelor cu diabet zaharat. 
SMARTDIAB este o iniţiativă care reunește medici din 

diverse zone ale ţării. Primul eveniment a fost la București 
anul trecut, iar cele 3 conferinţe care se vor desfășura 
în 2020 vor fi în ordine la Târgu Jiu în martie, apoi în 
mai va fi la Ploiești și în octombrie, din nou la București. 
Implicarea locală este determinantă în Programul 
SMARTDIAB pentru că în acest mod putem realiza faptul 
că, în toată ţara există această implicare multidisciplinară 
pentru îngrijirea diabeticilor cu complicaţii cronice. 

Care sunt problemele cu care vă confruntaţi ca 
președinte a Societăţii de Neuropatie Diabetică?
În calitate de Președinte al Societăţii de Neuropatie 

Diabetică mi-am propus să realizez în primul rând 
o abordare a persoanei cu neuropatie diabetică în 
contextul reducerii riscului de amputaţie. Programele 
de educaţie pe care le desfășurăm vizează în primul 
rând pacienţii cu diabet zaharat și neuropatie diabetică, 
realizarea materialelor pe care le-am distribuit și mai 
ales permanentele întâlniri cu ei, vizează prevenţia de 
fapt a neuropatiei diabetice, dar mai ales a ceea ce noi 
numim „picior diabetic”; pentru că pe fondul neuropatiei 
diabetice apariţia leziunilor, a ulceraţiilor care ulterior 
se pot infecta generează acest risc extrem de amputaţie, 
iar amputaţia modifică profund calitatea vieţii acestor 
persoane. Pe de altă parte implicarea noastră pe linie de 
educaţie s-a materializat prin realizarea unor programe 
în care am implicat și medici de familie, având ateliere de 
formatori în cadrul Societăţii Naţionale de Medicină de 
Familie, în contextul în care medicul de familie reprezintă 
astăzi prima persoană care realizează de fapt screeningul 
diabetului zaharat. Totodată nu trebuie să uităm și 

Prof. univ. dr. Gabriela radulian,
președintele Societății de Neuropatie Diabetică

SMARTDIAB 2020 – 
Managementul 
Diabetului Zaharat – 
centrat pe pacient

Una dintre complicațiile pe termen lung ale diabetului zaharat este reprezentată de neuropatia diabetică. Conform studiilor, 1 din 
10 pacienți cu simptome de  neuropatie diabetică a declarat că nimeni nu i-a spus că suferă de această afecțiune.
Datorită simptomelor resimțite de persoanele care suferă de neuropatie diabetică, această afecțiune poate avea importante efecte 
negative asupra calității vieții.
SMARTDIAB 2020 este organizat sub egida Academiei de Științe Medicale și va include trei conferințe multidisciplinare a căror 
tematică este legată de abordarea multidisciplinară a complicațiilor pacientului cu diabet zaharat.
Pentru a afla în avanpremieră informații noi și utile pentru practica zilnică, atât a medicilor specialiști, cât și a medicilor de familie 
implicați în îngrijirea persoanelor cu diabet zaharat ce vor fi abordate cu ocazia SMARTDIAB 2020, am discutat cu doamna profesor 
universitar dr. Gabriela Radulian – președintele Societății de Neuropatie Diabetică.

Cea mai frecventă complicaţie cronică a diabetului 
zaharat este neuropatia diabetică. Datele 

internaţionale subliniază faptul că 2 din 3 pacienţi 
cu diabet zaharat prezintă neuropatie.

Este într-adevăr alarmantă prezenţa neuropatiei 
mai ales în condiţiile în care vorbeam, despre 

modificarea calităţii vieţii, dar și despre scăderea 
speranţei de viaţă. Totodată aproximativ jumătate 

din pacienţii aflaţi în programul de hemodializă 
sunt cei cu diabet zaharat.

INTERVIU
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Vedra Internațional România Reprezentanță
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Proprietățile specifice ale Theresienol Med sunt:
• ameliorează rapid durerea locală
• efect antiseptic
• ajută la eliminarea zonelor subțiri cu necroză și a 
crustelor de fibrină
• stimulează procesele de granulație și epitelizare
• reduce senzația de mâncărime locală

INDICAȚII

• Răni (contuzii, lovituri, împunsături, mușcături 
și altele)
• Răni greu de vindecat - insuficiență venoasă 
cronică, insuficienta arterială cronică a 
extremităților și rănilor de decubit
•  Arsuri - grad I, IIA și IIB
• Hematoame
• Edeme
• Post intervenții chirurgicale

Ingrediente:
Grăsime purificată de origine bovină,
Extract de fruct de măr, Pentilen glicol,
Extract de frunze de Stellarioides
Longibracteata, acetat de tocoferil,
Tocoferol (vitamina E).
Forme de prezentare:
tub 15ml, tub 40ml și recipient cu
aplicator de 200ml, 500ml și 1000ml.
Mod de administrare:
Se aplică de două până la patru ori pe
zi peste leziunea de la nivelul pielii.
Poate fi aplicată direct peste leziune sau
acoperită de un pansament steril. Poate
fi aplicat și la nivelul mucoaselor externe.
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faptul că la nivel de Societate de Neuropatie Diabetică, 
implicarea tinerilor diabetologi în ceea ce înseamnă 
îngrijirea persoanelor cu neuropatie sau cu picior diabetic 
pentru mine a reprezentat o prioritate, și mă bucur că 
alături de tinerii mei colegi am realizat totodată și o serie 
de cercetări care au fost publicate sau comunicate la 
diverse manifestări știinţifice, atât în România cât și la 
nivel internaţional.

Care sunt priorităţile Societăţii de Neuropa-
tie Diabetică în prevenirea complicaţiilor 
frecvente a diabetului?
Screeningul neuropatiei trebuie realizat chiar din 

perioada de prediabet. Astăzi există foarte multe date 
știinţifice publicate în care se evidenţiază prezenţa 
neuropatiei diabetice chiar înainte de diagnosticul 
de diabet. Ce înseamnă acest lucru? Pe de o parte 
apariţia simptomatologiei specifice legate de 
neuropatie, tradusă prin modificările sensibilităţilor 
tactile, termice, dureroase sau vibratorii, iar pe de 
altă parte și apariţia unor deficite motorii, care se 
pot constata și la cei cu toleranţă alterată la glucoză.

Există programe sau colaborări internaţionale 
pentru specializarea medicilor în neuropatie 
diabetică?
Așa cum afirmam implicarea tinerilor specialiști 

diabetologi în programe sau colaborări internaţionale a 
constituit pentru mine o prioritate. Întotdeauna mi-am 
dorit foarte mult să investesc în tineri, pentru că doar prin 
ei putem duce mai departe prestigiul Școlii Românești de 
Diabetologie. În acest context, i-am angrenat într-o serie 
de programe de cercetare știinţifică vizând neuropatia 
diabetică periferică, cea autonomă, fapt care a generat 
realizarea unor lucrări știinţifice de valoare, care au 
fost confirmate și prin participarea la ultimul Congres 
European Neurodiab din 2019 unde prezenţa României 
a fost consistentă. Dintre aceștia 6 tineri specialiști 
s-au evidenţiat cu rezultate ale cercetării știinţifice, 
finalizate cu 5 postere care au fost prezentate în cadrul 
evenimentului Neurodiab 2019, și o prezentare orală 
realizată de colectivul de tineri specialiști în neuropatie 
diabetică din Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie și 
Boli Metabolice „Nicolae Paulescu” din București.

Cum se poate îmbunătăţi accesul pacienţilor la 
serviciile clinicilor specializate în podiatrie?
Atunci când vorbim de managementul neuropatiei 

diabetice vorbim din nou de o echipă multidisciplinară în 
care pe lângă diabetolog și neurolog este nevoie și de chirurgul 
vascular, atunci când neuropatia se asociază și cu boala 
arterială periferică, dar vorbim și de asistentul educator, și 
în primul rând de podiatru. Podiatrul este elementul cel mai 
important în această echipă, în condiţiile în care îngrijirea 
piciorului trebuie realizată împreună cu medicul chirurg, 
astfel încât podiatrul să sesizeze orice fel de modificare la 
nivelul piciorului diabetic, pentru că așa cum știm cu toţii 
în condiţiile în care apar deja leziuni, ulceraţii, infecţii sau 
gangrene, este clar că riscul de amputaţie este foarte mare, 

și din păcate evoluţia este cele mai  multe ori imprevizibilă. 
De aceea, tratamentul corect al oricărei leziuni, constituie de 
fapt, un început în ceea ce privește salvarea acelui picior de la 
o posibilă amputaţie. Să nu uităm totodată că odată realizată 
o amputaţie, riscul de reintervenţie pentru o nouă amputaţie 
este cu mult mai mare, iar ele astăzi se asociază, așa cum știm 
cu toţii, și cu  mortalitate crescută.

Care sunt complicaţiile cronice, cel mai adesea 
întâlnite datorate diabetului zaharat?
Cea mai frecventă complicaţie cronică a diabetului 

zaharat este neuropatia diabetică. Datele internaţionale 
subliniază faptul că 2 din 3 pacienţi cu diabet zaharat 
prezintă neuropatie. Este într-adevăr alarmantă prezenţa 
neuropatiei mai ales în condiţiile în care vorbeam, 
despre modificarea calităţii vieţii, dar și despre scăderea 
speranţei de viaţă. Totodată aproximativ jumătate din 
pacienţii aflaţi în programul de hemodializă sunt cei cu 
diabet zaharat. Iată deci alături de neuropatie există o 
altă complicaţie microvasculară importantă a diabetului 
zaharat, respectiv boala cronică renală cu evoluţie 
către insuficienţa renală. Și întregind tabloul acestor 
complicaţii microvasculare se adaugă și retinopatia 
diabetică, știut fiind faptul că cecitatea este mai frecvent 
întâlnită la persoanele cu diabet zaharat. 

Obiectivul Programului SMARTDIAB 2020 
vizează managementul integrat al persoanei cu diabet 

zaharat într-o abordare holistică. Prezenţa medicilor din 
specialităţi cum ar fi cardiologie, neurologie, nefrologie, 

oftalmologie, chirurgie, ortopedie, dermatologie,  
înseamnă de fapt o abordare multidisciplinară în scopul 

creșterii calităţii vieţii persoanelor cu diabet zaharat. 
SMARTDIAB este o iniţiativă care reunește medici din 

diverse zone ale ţării. 

Nu putem să nu menţionăm totodată și prezenţa 
complicaţiilor de tip macrovascular la persoanele cu diabet 
zaharat: prin afectarea circulaţiei la nivel coronarian 
existând risc crescut de apariţie a infarctului miocardic, 
sau la nivel cerebrovascular asociind frecvent apariţia 
accidentelor vasculare cerebrale. Nu în ultimul rând ca și 
complicaţie macrovasculară trebuie să vorbim și despre 
boala arterială periferică, extrem de dificil de diagnosticat 
clinic, pentru că de cele mai multe ori pacienţii cu diabet 
sunt asimptomatici, deci nu prezintă semnele specifice 
de claudicaţie intermitentă. Dar prezenţa bolii arteriale 
periferice poate fi extrem de ușor de diagnosticat, prin 
determinarea unui indice gleznă-braţ, care nu este o 
investigaţie dificilă, durează doar 2-3 minute, dar cu 
ajutorul căreia putem identifica acele persoane care 
prezintă boală arterială periferică și care de cele mai multe 
ori asociază și prezenţa neuropatiei diabetice.

INTERVIU





DIABET24

 

Cât de importantă este abordarea holistică a 
pacientului cu diabet zaharat?
Abordarea holistică a pacientului cu diabet zaharat este 

singura modalitate prin care se poate vorbi despre o mai 
bună colaborare medic-pacient. De ce spun acest lucru, 
pentru că așa cum rezultă și din consensul 2018 ADA-
EASD (Asociaţia Diabetologilor Americani și Asociaţia 
Europeană de Studiu a Diabetului) acest management 
centrat pe pacient, într-o abordare multidisciplinară, de 
fapt vizează simultan și implicarea pacientului în ceea 
ce este „self management”. Este simplu să realizăm niște 
recomandări, dar foarte important este ca pacientul să fie 
receptiv la schimbarea stilului de viaţă prin intervenţia 
nutriţională și prin activitate fizică, dar acest self 
management înseamnă și aderenţă la tratament, și mai 
ales monitorizarea complicaţiilor cronice.

 În momentul de faţă există o legătură corectă 
între toţi decidenţii implicaţi în stabilirea 
tratamentului corect a pacientului diabetic?
În România prevalenţa diabetului zaharat conform 

studiului PREDATORR este de 11,6%. 
Este foarte important, ca atunci când vorbim despre 

diabetul zaharat să ne gândim că numărul mare de persoane 
cu diabet zaharat existent astăzi, generează costuri foarte 
mari în sistemele de sănătate. Ori prezenţa acestui număr 
foarte mare de pacienţi cu diabet zaharat determină nu 
numai implicarea sistemelor de sănătate, dar simultan 
vorbim și despre o implicare economică și socială, mai ales 
socială, la cei cu amputaţii, care de fapt necesită o îngrijire 

specială.  În același timp, se impune să semnalăm faptul că 
diabetul zaharat, ca problemă de sănătate publică, trebuie 
să reprezinte obiectul preocupării unui număr mare de 
factori de decizie: de la decidentul politic, la entitatea care 
este responsabilă de politicile publice de sănătate, deci 
Ministerul Sănătăţii; la societatea civilă prin reprezentanţii 
săi, asociaţiile de pacienţi, toţi aceștia fiind  implicaţi  
într-un program de sănătate publică, sub bagheta forului 
metodologic, reprezentat de Societatea Română de Diabet, 
Nutriţie și Boli Metabolice.

La Congresul Federaţiei Române de Diabet mi-am 
anunţat candidatura pentru funcţia de Președinte al 
Societăţii Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice 
și pornind de la întrebarea dumneavoastră, dacă voi fi 
aleasă, voi realiza împreună cu toţi decidenţii implicaţi 
în managementul diabetului zaharat creșterea calităţii 
îngrijirii persoanelor cu diabet și implementarea 
Programului de Prevenţie a diabetului zaharat în România

Împreună cu colegii mei diabetologi vom depune 
toate eforturile, ca toţi pacienţii cu diabet zaharat să fie 
permanent monitorizaţi, să beneficieze de un tratament 
modern și astfel riscul apariţiei complicaţiilor cronice să 
se reducă substanţial. 

 În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj 
pentru colegii dumneavoastră care vor participa 
la SMARTDIAB?
Mesajul SMARTDIAB este unul singur: managementul 

persoanei cu diabet zaharat este important pentru noi 
medicii, indiferent de specialitatea pe care o avem. 

Cât este de importantă alimentaţia 
sănătoasă în cazul persoanelor cu diabet?
Vorbeam despre programul SMARTDIAB 

și despre cât de important este managementul 
diabetului zaharat centrat pe pacient. Cea mai 
importantă măsură în cazul acestui management 
o reprezintă optimizarea stilului de viaţă. 
Schimbarea stilului de viaţă la persoanele cu 
diabet este o verigă greu de manageriat în contextul 
de care discutăm, pentru că este vorba despre un 
nou stil de viaţă, care la o vârstă de 40-50 de ani 
este cu mult mai greu de realizat, decât la o vârstă 
tânără. Se recomandă instituirea acelor măsuri de 
tip nutriţional,  la care restricţia calorică la cei cu 
obezitate devine mai importantă, și deci aportul 
energetic mai redus, simultan cu stimularea 
activităţii fizice, propunându-ne de fiecare dată o 
scădere ponderală de 5 până la 10%. Distribuţia 
acestor calorii trebuie furnizată de proteine, lipide 
și glucide, și vorbind despre glucide din start 
la persoana cu diabet zaharat nu se recomandă 
consumul zahărului, și a tuturor alimentelor 
care conţin zahăr, în contextul în care prezenţa 
zahărului în alimentaţie asociază și creșteri ale 
glicemiei mai ales postprandial, iar hiperglicemia 
cronică fiind de fapt cea care determină apariţia 
complicaţiilor cronice. 

INTERVIU
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Se ştie că diabetul este una dintre 
principalele provocări la adresa sănă-
tăţii publice din acest mileniu. De 
asemenea, este recunoscut faptul 
că diabetul afectează atât naţiunile 
prospere, cât şi comunităţile sărace 
şi dezavantajate, consideră IDF (Fe-
de raţia Internaţională de Diabet).

E xistă o relație foarte strânsă între diabet și bolile cardio-
vasculare. În prezent, sunt cu 50 % mai mulți oameni bol-
navi decât erau acum 10 ani. Odată cu înaintarea în vârstă, 

diabetul de tip II este mai probabil să apară în cazul unei persoa-
ne supraponderale sau care are presiunea sangvină mare, lipidele 
sangvine crescute și o viață sedentară.

Numărul sporit al bolnavilor de diabet, dar mai cu seamă 
faptul că numai jumatate din numărul acestora își controlează 
propria afecțiune, reprezintă o problemă majoră, de elementară 
educație sanitară. Și aceasta în condițiile în care, actualmente, 
șansele de a continua o viață activă și sănătoasă, instituind un 
control riguros al glicemiei, au sporit considerabil. Ca atare, o mai 
bună prevenire și tratamente mai eficiente sunt necesare urgent. 
În acest sens, există noi dovezi care indică faptul că acizii grași 
Omega-3 care se regăsesc în peștii grași și în uleiurile de pește, pot 
ajuta la combaterea acestui flagel.

Modificarea dietei este o "strategie de avangardă" pentru con-
trolarea diabetului. În mod tradițional, dieta diabeticului accen-
tuează restricția zahărului. Recomandările moderne ale dieteti-
cienilor recunosc că este mult mai importantă cantitatea totală 
de carbohidrați, decât tipul de carbohidrați. Dietele foarte sărace 
în carbohidrați tind să fie bogate în grăsimi și astfel sunt asociate 
cu îngrășare și boli de inimă. Alegerea alimentelor după indexul 
glicemic, este un ghid controversat și nesigur pentru planificarea 
hranei. Esențial este consumul moderat de carbohidrați din grâne 
integrale, legume, fructe și vegetale deoarece aceste alimente au, 
în general, cel mai scăzut indice glicemic.

Acizii grași Omega-3 conferă beneficii pentru sănătate prin 
capacitatea lor de a scădea nivelul trigliceridelor și de a reduce 
aritmiile și presiunea sangvină. În urma unui studiu complex 
efectuat pe mai mult de 11.000 de persoane ce sufereau de boli 
de inimă, s-a demonstrat că un consum zilnic a aproape un gram 
de ulei de pește reduce mortalitatea cardiovasculară cu 30% și 
moartea cardiacă subită cu 45%.

Acizii grași Omega-3 pot amplifica eficacitatea statinelor, 
în reducerea nivelurilor de colesterol LDL din sânge. Studierea 
populațiilor inuite din Alaska și Groenlanda care manâncă în 
mod frecvent pești grași sau animale marine bogate în Omega-3, 
a condus la obținerea unor concluzii interesante. Acești oameni 

au o incidența foarte scăzută de boli cardiovasculare sau diabet. 
Japonezii, care de asemeni consumă mari cantități de pește, au 
mult mai mică rata îmbolnăvirilor de inimă sau diabet compara-
tiv cu americanii. Pe măsură ce aceste populații adoptă obiceiuri-
le alimentare vestice și fac mai puțină mișcare, încep să predomi-
ne obezitatea și diabetul. 

Ar putea fi schimbată invazia diabetului dacă oamenii cu risc 
nativ pentru boală ar relua consumul mai multor alimente bogate 
în Omega-3? 

Dr. Sven Ebbesson de la Universitatea din Virginia a căutat 
răspunsul într-un studiu pe 44 de inuiți din Alaska, care mani-
festau semne timpurii de diabet – toleranță defectuoasă la glu-
coză și greutate excedentară. Le-a cerut inuiților să consume mai 
puține alimente bogate în grăsimi saturate și mai multe mâncă-
ruri tradiționale, în special pește și animale marine. 

După 4 ani, nici măcar o persoană nu a avansat la diabet de 
tip II.

Acizii grași Omega-3 pot fi în mod particular binefăcători pen-
tru persoanele supraponderale cu hipertensiune, care urmează o 
dietă de slăbire. Dr. Trevor Mori și colegii de la Universitatea din 
Australia de Vest au arătat că oamenii care urmează o dietă de 
slăbire ce zilnic include pești bogați în grăsimi, și-au îmbunătățit 
metabolismul glucozei și insulinei. Persoanele cu aceeași dietă, 
dar fără pește, nu au avut astfel de îmbunătățiri. 

În concluzie, se cunoaște de mai mulți ani faptul că acizii grași 
Omega-3 din lipidele marine îmbunătățesc circulația sangvină și 
reduc probabilitatea formării cheagurilor sangvine care conduc 
la atacuri de cord și congestie cerebrală. Dar corpul  nostru  nu  
produce acizi grași Omega-3, asa că necesarul zilnic trebuie asi-
gurat prin dietă sau prin administrarea suplimentelor alimentare. 

Asociația Americană a Diabetului și Asociația Americană a 
Inimii recomandă consumul peștilor grași sau a uleiului de pește, 
ca o metodă sigură și eficace de a obține beneficiile Omega-3 asu-
pra sănătății inimii. Atenție însă la calitatea peștelui, care nu poa-
te fi purificat, dar și a suplimentelor - ele trebuie să fie naturale, 
pure, de calitate bună, precum uleiurile de pește LYSI!
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se găsesc în farmacii 

şi în magazine naturiste.
Vă invităm la

TEL 0722.810.692
şi în magazinul nostru online
WWW.SAGASANATATE.RO,

unde vă aşteaptă produse cadou 

de transport gratuit.

Uleiul de pește, peștele și diabetul
Se ştie că diabetul este una dintre 
principalele provocări la adresa sănă-
tăţii publice din acest mileniu. De 
asemenea, este recunoscut faptul 
că diabetul afectează atât naţiunile 
prospere, cât şi comunităţile sărace 
şi dezavantajate, consideră IDF (Fe-
de raţia Internaţională de Diabet).

E xistă o relație foarte strânsă între diabet și bolile cardio-
vasculare. În prezent, sunt cu 50 % mai mulți oameni bol-
navi decât erau acum 10 ani. Odată cu înaintarea în vârstă, 

diabetul de tip II este mai probabil să apară în cazul unei persoa-
ne supraponderale sau care are presiunea sangvină mare, lipidele 
sangvine crescute și o viață sedentară.

Numărul sporit al bolnavilor de diabet, dar mai cu seamă 
faptul că numai jumătate din numărul acestora își controlează 
propria afecțiune, reprezintă o problemă majoră, de elementară 
educație sanitară. Și aceasta în condițiile în care, actualmente, 
șansele de a continua o viață activă și sănătoasă, instituind un 
control riguros al glicemiei, au sporit considerabil. Ca atare, o mai 
bună prevenire și tratamente mai eficiente sunt necesare urgent. 
În acest sens, există noi dovezi care indică faptul că acizii grași 
Omega-3 care se regăsesc în peștii grași și în uleiurile de pește, pot 
ajuta la combaterea acestui flagel.

Modificarea dietei este o "strategie de avangardă" pentru con-
trolarea diabetului. În mod tradițional, dieta diabeticului accen-
tuează restricția zahărului. Recomandările moderne ale dieteti-
cienilor recunosc că este mult mai importantă cantitatea totală 
de carbohidrați, decât tipul de carbohidrați. Dietele foarte sărace 
în carbohidrați tind să fie bogate în grăsimi și astfel sunt asociate 
cu îngrășare și boli de inimă. Alegerea alimentelor după indexul 
glicemic, este un ghid controversat și nesigur pentru planificarea 
hranei. Esențial este consumul moderat de carbohidrați din grâne 
integrale, legume, fructe și vegetale deoarece aceste alimente au, 
în general, cel mai scăzut indice glicemic.

Acizii grași Omega-3 conferă beneficii pentru sănătate prin 
capacitatea lor de a scădea nivelul trigliceridelor și de a reduce 
aritmiile și presiunea sangvină. În urma unui studiu complex 
efectuat pe mai mult de 11.000 de persoane ce sufereau de boli 
de inimă, s-a demonstrat că un consum zilnic a aproape un gram 
de ulei de pește reduce mortalitatea cardiovasculară cu 30% și 
moartea cardiacă subită cu 45%.

Acizii grași Omega-3 pot amplifica eficacitatea statinelor, 
în reducerea nivelurilor de colesterol LDL din sânge. Studierea 
populațiilor inuite din Alaska și Groenlanda care manâncă în 
mod frecvent pești grași sau animale marine bogate în Omega-3, 
a condus la obținerea unor concluzii interesante. Acești oameni 

au o incidența foarte scăzută de boli cardiovasculare sau diabet. 
Japonezii, care de asemeni consumă mari cantități de pește, au 
mult mai mică rata îmbolnăvirilor de inimă sau diabet compara-
tiv cu americanii. Pe măsură ce aceste populații adoptă obiceiuri-
le alimentare vestice și fac mai puțină mișcare, încep să predomi-
ne obezitatea și diabetul. 

Ar putea fi schimbată invazia diabetului dacă oamenii cu risc 
nativ pentru boală ar relua consumul mai multor alimente bogate 
în Omega-3? 

Dr. Sven Ebbesson de la Universitatea din Virginia a căutat 
răspunsul într-un studiu pe 44 de inuiți din Alaska, care mani-
festau semne timpurii de diabet – toleranță defectuoasă la glu-
coză și greutate excedentară. Le-a cerut inuiților să consume mai 
puține alimente bogate în grăsimi saturate și mai multe mâncă-
ruri tradiționale, în special pește și animale marine. 

După 4 ani, nici măcar o persoană nu a avansat la diabet de 
tip II.

Acizii grași Omega-3 pot fi în mod particular binefăcători pen-
tru persoanele supraponderale cu hipertensiune, care urmează o 
dietă de slăbire. Dr. Trevor Mori și colegii de la Universitatea din 
Australia de Vest au arătat că oamenii care urmează o dietă de 
slăbire ce zilnic include pești bogați în grăsimi, și-au îmbunătățit 
metabolismul glucozei și insulinei. Persoanele cu aceeași dietă, 
dar fără pește, nu au avut astfel de îmbunătățiri. 

În concluzie, se cunoaște de mai mulți ani faptul că acizii grași 
Omega-3 din lipidele marine îmbunătățesc circulația sangvină și 
reduc probabilitatea formării cheagurilor sangvine care conduc 
la atacuri de cord și congestie cerebrală. Dar corpul  nostru  nu  
produce acizi grași Omega-3, aşa că necesarul zilnic trebuie asi-
gurat prin dietă sau prin administrarea suplimentelor alimentare. 

Asociația Americană a Diabetului și Asociația Americană a 
Inimii recomandă consumul peștilor grași sau a uleiului de pește, 
ca o metodă sigură și eficace de a obține beneficiile Omega-3 asu-
pra sănătății inimii. Atenție însă la calitatea peștelui, care nu poa-
te fi purificat, dar și a suplimentelor - ele trebuie să fie naturale, 
pure, de calitate bună, precum uleiurile de pește LYSI!
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Diabetul este considerat un factor de risc cardiovas-
cular major. Peste 68% dintre pacienţii diabetici cu 
vârsta peste 65 ani mor datorită unei afecţiuni car-
diace, iar aproximativ 16% decedează prin accident 
vascular. Riscul de moarte de cauză cardiovasculară 
este de 2-4 ori mai mare la adulţii cu diabet com-
parativ cu cu cei de vârstă similară dar fără diabet.

Î n ultimii ani, FDA (US food and drug administration), orga-
nismul regulator al medicamentelor din SUA, a cerut studii 
de siguranță cardiovasculară pentru toate medicamentele noi 

dezvoltate pentru tratamentul diabetului. Dintre numeroase mole-
cule studiate, 2 clase au dovedit nu doar siguranță, ci chiar superi-
oritate în prevenția cardiovasculară.  

Numeroasele studii publicate recent, cum ar fi “Empagliflo-
zin (EMPA) Cardiovascular (CV) Outcome Event Trial in T2DM 
Patients-Removing Excess Glucose” (EMPA-REG OUTCOME), 
“Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of CV 
Outcome Results,” and “Trial to Evaluate CV and Other Long-
term Outcomes with Semaglutide in Subjects with Type 2 Dia-
betes” (SUSTAIN6), “Researching Cardiovascular Events With a 
Weekly INcretin in Diabetes” (REWIND) au arătat mai multe efec-
te benefice ale liraglutidei, dulaglutidei, semaglutidei, empagliflo-
zinei asupra riscului cardiovascular. 

Cele două clase de medicamente antidiabetice care demon-
strează beneficii cardiovasculare sunt agoniștii de receptor gluca-
gon like 1 (GLP-1) și inhibitorii de sodiu-glucoza cotransportor 2 
(SGLT2). 

Agoniștii de receptor glucagon like 1 (GLP-1) sau incretin mime-
ticele sunt agenți care acționează similar cu hormonii incretinici, 
cum ar fi peptidul glucagon-like 1. Ei se leagă de receptorii GLP-1 și 
stimulează secreția de insulină dependentă de glucoză, având ast-
fel un efect antihiperglicemic. Incretin mimeticele reduc apetitul 
și inhibă secreția de glucagon. Ele încetinesc golirea stomacului, 
reducând astfel glicemia postprandială. Se administrează, de obi-
cei, injectabil cu frecvență variabilă în funcție de preparat, de la 
1-2 injecții pe zi până la 1 injecție pe săptămână. Medicamentele 
prezente pe piața românească sunt exenatida, exenatida LAR, lira-
glutida, dulaglutid, lixisenatida.

Inhibitorii de sodiu-glucozp cotransportor 2 (SGLT2), cunoscuți 
și sub denumirea de gliflozine, inhibă proteinele SGLT2 aflate la 
nivelul tubulilor renali, responsabile pentru reabsorbția glucozei 
în sânge. În consecință, o parte din glucoză va fi eliminată în uri-
nă. Inhibitorii de SGLT2 sunt eficienți în scăderea hemoglobinei 

glicate, reducerea greutății corporale și a tensiunii arteriale. Sunt 
bine tolerați în general și au posibilitatea de a acționa indiferent de 
capacitatea funcției beta-celulare a pancreasului. Reprezentanții 
clasei (prezenți în România) sunt dapagliflozina și empagliflozina.

Ambele clase de medicamente prezintă un risc scăzut de hi-
poglicemie.

Consensul ADA/EASD 2018 pentru tratamenul hiperglicemiei în 
diabetul zaharat de tip 2 accentuează necesitatea reducerii riscului 
cardiovascular, considerându-l parte integrantă din managemen-
tul diabetului zaharat. Astfel, există o secțiune dedicată pacienților 
cu risc cardiovascular înalt, aflați în prevenție secundară. În timp 
ce metforminul rămâne în continuare prima linie de tratament, în 
cazul acestor pacienți, medicația de elecție pentru linia a doua de 
tratament trebuie să facă parte din aceste clase de medicamente 
detaliate mai sus.

Mai precis, în cazul pacienților cu boală cardiovasculară ate-
rosclerotică dovedită, de primă intenție sunt agoniștii de GLP-1 
cu beneficiu dovedit în studii clinice (liraglutid, semaglutid, du-
laglutid, exenatida LAR). Studiile care au stat la baza acestor re-
comandări au arătat beneficii precum reducerea mortalității de 
orice cauză, reducerea numărului de evenimente cardiovasculare 
majore, reducerea riscului de moarte de cauză cardiovasculară și 
reducerea riscului de accident vascular ischemic. Pentru pacienții 
cu insuficiență cardiacă și/sau boală renală cronică progresivă se 
recomandă un inhibitor de SGLT-2 (empagliflozina, canagliflozi-
na, dapagliflozina). Aceștia reduc semnificativ riscul de spitalizare 
prin insuficiență cardiacă și deces cardiovascular prin mecanisme 
încă incomplet înțelese și, de asemenea, riscul de progresie a bolii 
renale cronice.

În concluzie, odată diagnosticată boala aterosclerotică, insu-
ficiența cardiacă sau boala renală cronică la un pacient cu diabet 
zaharat de tip 2, tratamentul antidiabetic poate completa în mod 
firesc tratamentul prescris de medicul cardiolog sau nefrolog. În 
acest mod, prin alegerea terapiei potrivite fiecărui pacient, medicul 
diabetolog poate contribui la reducerea/ameliorarea prognosticu-
lui acestor comorbidități importante.
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Cauzele de pierdere a memoriei sunt nenumărate, 
însă s-a observat o tendinţă de pierdere a memoriei 
frecventă la diabetici.

D acă menţinem glicemia între limitele normale reducem riscul 
de pierdere a memoriei. De reţinut însă că majoritatea, nu toţi 
oamenii, însă majoritatea oamenilor prezintă un anumit grad 

de pierdere a memoriei din când în când. Însă în cazul în care pierderea 
memoriei devine comună, severă şi începe să producă dificultăţi în via-
ţa de zi cu zi, este foarte important să aflăm de ce.

Mai jos vă prezentăm câţiva dintre factorii ce pot fi în mod frecvent 
asociaţi cu pierderea memoriei mai ales la diabetici.

Cauze de pierdere a memoriei în diabetul zaharat
Pierderea memoriei în diabetul zaharat poate fi produsă de nenumă-

raţi factori printre care menţionăm: l glicemie scăzută (hipoglicemie); 
l glicemie crescută (hiperglicemie); l demenţa şi boală Alzheimer; 
l accident vascular cerebral; l anxietate, stres şi depresie; l somn 
ineficient; l statine.De reţinut că unii factori pot afecta temporar me-
moria de scurtă durată, în timp ce efectul altora poate fi permanent si 
poate produce pierderea completa a memoriei.

Vom prezenta în cele ce urmează în detaliu fiecare factor ce poate 
duce la pierderea memoriei.

Hipoglicemia
Hipoglicemia poate duce la pierderea temporară a memoriei. În cele 

mai multe cazuri memoria ar trebui să îşi revină la normal de îndată ce 
nivelul glicemiei se va stabiliza. Un studiu din 2007 efectuat pe 1144 de 
pacienţi cu diabet zaharat tip 1 ce şi-a dorit să evalueze efectul hipogli-
cemiei asupra memoriei nu a găsit nicio legătură între episoadele de hi-
poglicemie severa şi declinul important al funcţiei cognitive pe termen 
lung. Cu toate că acest studiu nu a gpsit nicio legpturp, este important 
sp reşinem cp hipoglicemia şi mai ales hipoglicemia severp trebuie evi-
tatp cât mai mult posibil pentru a reduce riscul de alte probleme medi-
cale, cum ar fi problemele cardiace.

Hiperglicemia
Spre deosebire de efectele hipoglicemiei asupra memoriei, hipergli-

cemia şi-a demonstrat legătura cu pierderea memoriei pe termen lung.
Un studiu din 2012 a arătat legătura dintre hemoglobina glicată 

crescută la pacienţii în vârsta şi declinul în funcţia cognitivă (inclusiv 
memoria) pe o perioadă de 9 ani, în comparaţie cu cei care prezentau 
valori ale hemoglobinei glicate mai scăzute.

Hiperglicemia înregistrată pe o perioadă mai mare de timp (ani în 
şir) este legată de reducerea în dimensiune a hipocampului, o parte 

importantă a creierului responsabilă cu memoria. Un control optim al 
glicemiei va ajuta însă prevenirea şi eventual reducerea fenomenelor de 
pierdere a memoriei.

Demenţa şi boala alzheimer
Pierderea memoriei reprezintă unul din principalele semne ale bolii 

Alzheimer sau a altor forme de demenţă. Există studii ce au demonstrat 
legătura între demenţă şi diabetul zaharat tip 2.

Hipertensiunea şi dislipidemia (valori crescute ale colesterolului) la 
vârsta mijlocie sunt deasemenea legate cu un risc pronunţat de demen-
ţă. Schimbările stilului de viaţă sugerate în tratamentul diabetului za-
harat tip 2 (exerciţiul fizic regulat, dieta echilibrată şi scăderea în greuta-
te în caz de obezitate) reprezintă deasemenea principalele recomandări 
atunci când vorbim despre reducerea riscului de demenţă.

 
Accidentul vascular cerebral

Pierderea memoriei poate apărea în urma unui accident cerebral 
vascular, iar cel mai bun mod de a reduce riscul de pierdere a memoriei 
este începerea  prevenirii apariţiei unui asemenea accident sau în cazul 
în care s-a produs deja să ne asigurăm că nu se mai repetă.

Ca şi în cazul demenţei sau al diabetului zaharat tip 2 optimizarea 
stilului de viaţă reprezintă cele mai puternice recomandări pentru pre-
venirea unui accident vascular cerebral.

Anxietatea, stresul şi depresia
Anxietatea, stresul şi depresia sunt frecvent legate de afectarea me-

moriei de scurtă durată. În acest caz memoria îşi va reveni la normal de 
îndată ce perioada de stres, anxietate şi depresie a trecut.

Somnul ineficient
Dacă nu dormiţi suficient sau dacă somnul vă este tulburat este po-

sibil să fie probleme atât cu memoria, cât şi probleme cognitive în ziua 
ce va urma. Situaţia se agravează atunci când se trece printr-o perioadă 
de insomnie cronică, somn insuficient sau somn întrerupt. Hipoglice-
mia, dar şi hiperglicemia pe parcursul nopţii poate deasemenea să ducă 
la un somn mai puţin odihnitor.

 
Statinele

Statinele sunt medicamente ce reduc nivelul colesterolului în sân-
ge şi care sunt prescrise în mod obişnuit pacienţilor cu diabet zaharat. 
Pierderea memoriei este notată pe prospectul medicamentelor ca efect 
secundar de scurtă durată mai puţin frecvent. În cazul în care statinele 
au fost de vină, memoria ar trebui să îşi revină la normal de îndată ce 
este întrerupt tratamentul. Cercetările arată că pe termen lung, stati-
nele pot avea un efect protector împotriva bolii Alzheimer, însă acest 
lucru rămâne să fie demonstrat.

Sursa: http://diabet-si-nutritie.ro/cauze-de-pierdere-memoriei-diabetul-zaharat/






