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ÎN LUME

1 din 2 adulți cu diabet este

1 din 11 adulți trăiește cu diabet (425 milioane)

nediagnosticat (212 milioane)
1 din 6 nou-născuți este afectat de hiperglicemie
în timpul sarcinii

75 % dintre persoanele cu

Peste 1 milion de
copii și adolescenți
au diabet de tip 1

diabet trăiesc în țările cu
venituri mici și mijlocii

Două treimi din
oamenii cu diabet
trăiesc în zone
urbane (279 milioane)

12% din cheltuielile globale pentru
sănătate sunt alocate diabetului
(727 miliarde de dolari)

ÎN EUROPA
 66 de milioane de oameni au diabet. Dacă nu acționăm acum,
această cifră va crește la 81 de milioane până în anul 2045.
 Prevalența regională a diabetului este 9,1%.
 Peste o treime (38%) din cazurile de diabet nu au fost
diagnosticate și prezintă un risc mai mare de a dezvolta
complicații dăunătoare și costisitoare.
 Cel mai mare număr de copii și adolescenți cu diabet zaharat
de tip 1; în total 286.000.
 28.200 copii diagnosticați cu diabet în fiecare an.
 Diabetul a provocat 693.351 de decese în anul 2017.
 208 miliarde de dolari au fost cheltuiți în anul 2017 pentru
tratarea diabetului zaharat - 25% din totalul cheltuielilor din
întreaga lume.

ÎN ROMÂNIA
 Numărul oamenilor cu diabet, 2017 = 1.785.300
 Prevalența diabetului în anul 2017 = 12,4 %
 Numărul oamenilor cu diabet nediagnosticat =
369.600
 Proporția cazurilor nediagnosticate = 20,7%
 Numărul deceselor cauzate de diabet = 20.600
 Proporția deceselor cauzate de diabet la
persoane sub 60 de ani = 26,5%

Top 5 țări pentru numărul de persoane cu diabet
(18-99 ani), anul 2017
1. Rusia
9.294.254
2. Germania
9.102.395
3. Turcia
7.058.955
4. Spania
4.268.023
5. Italia
4.226.882
Prevalența (%) estimată a diabetului, după vârstă și
sex, anul 2017
Femei
Bărbați

 Numărul de copii și adolescenți (0-19 ani) cu
diabet zaharat de tip 1 = 2.623
 Numărul de copii și adolescenți nou
diagnosticați în fiecare an, la 100.000 de
copii = 7,2
 Total cheltuieli de sănătate cauzate de
diabet (20-79 ani), milioane USD* = 1.159,2
 Cheltuielile de sănătate pe persoană cu
diabet, USD* = 649,3
* Persoanele cu diabet zaharat au cheltuieli de două ori mai
mari decât cele ale persoanelor fără diabet

Surse: International Diabetes Federation (IDF) - www.idf.org; IDF Diabetes Atlas - diabetesatlas.org
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