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patient focus

half are undiagnosed

2/3 людей з діабетом живуть у містах

1

collaborative action

2/3 of people with diabetes live in urban areas.
This is expected to rise to 642 million by 2040,
незбалансоване харчування
with 3/4 of them living in urban areas.2

сприяє збільшенню ризика

urban planning
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vulnerable to diabetes

ожиріння та надлишкова
вага вагомі фактори ризику3
паління на 50%підвищує
ризик захворювання на діабет
2-го типу4

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!
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.
1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015. 2. International Diabetes Federation, Risk Factors,
idf.org/about-diabetes/risk-factors. 3. Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ, et al. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women. N Engl J Med. 2001; 345:790–7.
4. Willi C, Bodenmann P, Ghali WA, Faris PD, Cornuz J. Active Smoking and the Risk of
Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2007; 298:2654–2664.

Ризик захворіти на діабет 2-го типу
#KnowYourRisk
Відмітьте правильну відповідь та підрахуйте бали

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

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

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)

Представництво компанії Ново Нордіск А/Т
Україна, 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 29/1
Телефон: (044) 581-12-60, факс: (044) 581-12-68
www.novonordisk.ua www.novonordisk.com www.diabet.org.ua

UKR.DIA.01.11.2016

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

