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TEMA CAMPANIEI MONDIALE

016 FID a ales ca temă generală pentruD:

“O viaţă sănătoasă şi Diabetul”

Iar ca subtemă pentru anul 201

“Alimentaţia sănătoasă şi Diabetul”
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SCOPUL CAMPANIEI NAŢIONALE

Conştientizarea populaţiei cu privire la 

însuşirea unui comportament alimentar sănătos 

în profilaxia şi controlul diabetului.

3



OBIECTIVELE CAMPANIEI

Informarea populaţiei asupra efectului benefic al

alimentaţiei sănătoase.

Conştientizarea populaţiei cu privire la rolul pe care

fiecare îl are în gestionarea propriei sănătăţi.

Conturarea importanţei micului dejun în contextul unui

comportament alimentar sănătos.
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PERIOADA DE DERULARE

14 noiembrie 2013 
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Sloganul campaniei mondiale:

Diabetul protejaţi-vă viitorul!”

Sloganul campaniei naţionale:

“Controlul diabetului stă pe masa ta!”
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MESAJELE CHEIE

“Alimentaţia sănătoasă – cea mai bună alegere!”

“Alimentaţia sănătoasă începe cu micul dejun!”

GRUPURILE ŢINTĂ

Populaţia generală: copii, adulţi şi vârstnici
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Transmiterea de mesaje de tipul:

“Începe dimineaţa cu un mic dejun sănătos!”

“Alimentaţia sănătoasă începe cu micul dejun!

“Poartă albastru la micul dejun!”

Discuţii individuale şi de grup referitoare la importanţa alimentaţiei

sănătoase în prevenirea şi controlul diabetului.

Participanţii la micul dejun vor fi rugaţi să poarte îmbrăcăminte de

culoare albastră.

PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI
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PARTENERI

Autorităţi Publice Locale – prin asistenţa medicală 

comunitară şi reţeaua de medicină şcolară 

Instituţia Prefectului

Organizaţii de vârstnici
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Reguli privind modul în care ne alimentãm sãnãtos

 Se mãnâncã încet, având timp suficient, fãrã stres, fãrã întreruperi ,  într-o 

atmosferã de calm, linişte

 Cu 15-20 de minute înainte de masa principalã  consumă o salatã sau un 

mic aperitiv

 Se mãnâncã pe sãturate, dar nu mai mult

 Se mãnâncã la ore fixe

 Nu se "sare" peste mese şi nici nu se înlocuieşte masa cu o felie de pâine 

cu unt

 Nu se mãnâncã cu lãcomie, iar porţiile moderate

 Se mestecã mult şi bine
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 Seara, înainte de culcare se recomandă o canã cu lapte cald, 

eventual îndulcit cu miere de albine, sau o canã cu ceai din 

plante medicinale (tei, muşeţel).

 Nu se beau lichide în timpul meselor

 Dupã ora 17 nu se consumã mese îmbelşugate, cu 2 ore 

înainte de culcare nu se mãnâncã 

 Împãrtirea celor 3 mese principale în cantitãti mai mici, în 5-6 

mese pe zi

 Se mãnâncã atunci când apare senzaţia de foame



Sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă 
 Redu alimentele bogate în grăsimi. Sunt multe alimente cu „grăsimi 

ascunse”: mezelurile, caşcavalul, brânza topită etc.

 Redu cantitatea de sare şi alimentele sărate

 Încearcă să bei 2 litri de apă pe zi (inclusiv ceaiuri sau sucuri naturale 

diluate). Este preferabil să bei apă plată sau de izvor în locul celei minerale

 Elimină băuturile răcoritoare sintetice. Înlocuieşte-le cu sucuri naturale fără 

adaos de zahăr

 Elimină dulciurile concentrate. Înlocuieşte dulciurile cu fructe. Dacă nevoia 

de a mânca dulciuri devine copleşitoare, mănâncă din când în când un 

pătrăţel de ciocolată neagră sau câteva fructe uscate

 Consumă lactate la micul dejun şi seara, în special: brânză dulce de vaci, 

iaurt, sana, chefir sau lapte bătut. Laptele e bine să fie consumat cald

 Mezelurile nu sunt sănătoase datorită conţinutului ridicat în aditivi cum sunt 

nitriţii, conservanţii şi întăritorii de aromă. Dacă totuşi doreşti să mănânci 

mezeluri, alege şunca slabă de Praga, muşchiul file sau produse româneşti 

preparate tradiţional. Consumă aceste produse ocazional şi în cantitate 

mică
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 O zi pe săptămână este bine să mănânci numai fructe şi să 

bei sucuri naturale de fructe şi legume. Este o metodă de 

detoxifiere şi asigură vitaminizarea organismului

 Înlocuieşte carnea de porc cu peşte sau pui care să provină 

din animale crescute biologic, sau cu ciuperci de cultură. 

Prepară carnea la cuptor sau grătar, cu mirodenii: cimbru, 

piper, busuioc, oregano, enibahar, sos de soia etc.

 Nu mânca niciodată carnea în combinaţie cu cartofii sau 

pastele făinoase! Foloseşte garnituri pe bază de legume, 

salate şi câteodată orez

 Renunţă la sticksuri, cipsuri, biscuiţi, napolitane, bomboane. 

Înlocuieşte aceste gustări cu fructe

 Include mişcările fizice în activităţile zlinice



Indicele de masă corporală

 IMC = G/Î² unde:

 G – greutatea corpului (kg)

 Î  – înălţimea (m)

 Cu cât este mai mare indicele masei corporale, cu 

atât greutatea corporală este mai mare 
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Interpretare rezultate

sub 19 subponderal

între 19 – 25 greutate normală

între 26 – 29 supraponderal

între 30 – 40 obez: 

Obezitate gr. I: 30  - 34,9

Obezitate gr. II: 35  – 39,9

Obezitate gr. III: > 40
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TABEL GREUTATE ÎNĂLŢIME


