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Ново Нордіск – глобальна фармацевтична компанія, яка вже понад 90 років є лідером 
інновацій в лікуванні діабету. За цей час, ми здобули досвід та можливості, що 
дозволяють нам допомагати людям з іншими серйозними хронічними захворюваннями, 
такими як гемофілія, порушення зростання та ожиріння.

мільйонів людей у світі хворіють на діабет
2/3  людей з діабетом живуть у містах1

незбалансоване харчування 
сприяє збільшенню ризика

неактивний спосіб життя
це причина ¼ проблем 
пов’язаних з діабетом

паління на 50%підвищує 
ризик захворювання на діабет 
2-го типу4

ожиріння та надлишкова 
вага вагомі фактори ризику3

якщо в родині є діабет, це 
також високий фактор ризику2

Чи знаєте Ви про свій ризик?
193 міліони людей у світі не знають що хворі на діабет

Знайдіть 2 хвилини щоб оцінити свій ризик!
#KnowYourRisk

Пройдіть тест на зворотньому боці цієї листівки!
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2/3 of people with diabetes live in urban areas.
This is expected to rise to 642 million by 2040, 

with 3/4 of them living in urban areas.2

million people have diabetes

what is 
diabetes

Diabetes is a chronic 
condition caused by the 
body’s inability to make 
enough or properly use 

insulin.

Insulin is a hormone 
made by the pancreas. It 
acts like a key, unlocking 

cells so that glucose in 
the blood can enter and 

produce energy.

Without insulin, blood 
glucose levels rise and 

can over the long term 
cause damage to organs 

and body tissue.1

86,000

type 1
diabetes

children develop 
type 1 diabetes 
every year.2

type 2
diabetes

The body does not produce 
enough insulin, or cells have 

stopped responding to it.

symptoms of diabetes4

The body produces very little or no 
insulin. Type 1 diabetes develops most 

often in children or young adults.

90%

70%
up to

of people with 
diabetes have 
type 2 diabetes.2

of type 2 diabetes 
cases can be prevented 
or delayed by adopting 
healthier lifestyles.3
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complications If untreated, diabetes can
cause complications such as2

loss of
limbs

vision
loss

heart
failure

kidney
failure
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Ризик захворіти на діабет 2-го типу
#KnowYourRisk

Відмітьте правильну відповідь та підрахуйте бали

1. Вік
0 балів. До 45 років
2 бали. 45-54 роки
3 бали. 55-64 роки
4 бали. Більше 64 років

7.  Чи хворіє хтось з Ваших родичів 
на діабет? (1 або 2 типу)
0 балів. Ні
3 бали. Так (дідусь, тітка або 
двоюрідні брати і сестри)
5 балів. Так (батьки, брат, сестра  
або діти)

8.  Індекс маси тіла*
0 балів. <25 кг/м2

3 бали. 25-30 кг/м2

5 балів. >30 кг/м2

*Індекс маси тіла (IMT) вираховується  
за наступною формулою: 
IMT= маса тіла в кг/(зріст)2

Приклад:
Маса тіла 95 кг, зріст 1,86 м (в метрах)
IMT = 95/(1,86*1,86)=27,5

Загальна сума балів
Ризик розвитку діабету 
2-го типу протягом 
наступних 10 років

Нижче 7 – низький ризик (1 зі 100)

7 – 11 – незначний ризик (1 з 25)

12 – 14 – помірний ризик (1 з 6)

15 – 20 – високий ризик  (1 з 3)

Вище 20 – дуже високий ризик (1 з 2)

3.  Чи є у Вас щоденна фізична 
активність?
0 балів. Так
2 бали. Ні

4.  Як часто Ви їсте овочі, фрукти  
та ягоди?
0 балів. Кожного дня
1 бал. Не кожного дня

5.  Чи приймаєте Ви регулярно 
препарати для зниження 
артеріального тиску?
0 балів. Ні
2 бали. Так

6.  Чи був у Вас коли-небудь 
виявлений підвищений рівень 
глюкози в крові (під час звичайного 
обстеження, хвороби, вагітності)?
0 балів. Ні
5 балів. Так

2.  Об’єм талії
Чоловіки

0 балів. <94 см
3 бали. 94-102 см
4 бали. >102 см

Жінки
0 балів. <80 см
3 бали. 80-88 см
4 бали. >88 см


