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VILÁGSZINTEN 
ÉSZAK AMERIKA & KARIBI TÉRSÉG 

A cukorbetegségre szánt orvosi ellátások összköltségének fele ebben a 
térségben valósul meg.
MINDEN = FELNŐTT ebből a térségből a II. típusú cukorbetegség 
kockázatával rendelkezik.

EURÓPÁBAN

A cukorbetegségre szánt orvosi ellátások összköltségéből minden 4 
dollár ebben a térségben valósul meg.
MINDEN 6 SZÜLÉS a terhességi magas vércukorszint által érintett.  

NYUGAT CSENDES-
ÓCEÁNI TÉRSÉG 

MINDEN 3 
cukorbetegséggel 
rendelkező FELNŐTT 
ebben a térségben él.

KÖZÉPKELET ÉS 
ÉSZAK AFRIKA  

MINDEN 5 SZÜLÉS a 
terhességi magas 
vércukorszint által 
érintett.

MINDEN 2 
ELHALÁLOZÁS a 
cukorbetegségnek 
köszönhető a 60 
év alatti 
személyeknél. 

A cukorbetegség 
okozta minden 2 
ELHALÁLOZÁS ebben a 
térségben következett be.

        KÖZÉP- ÉS DÉLAMERIKA 

      MINDEN 5      
      cukorbetegséggel 
      rendelkező személy nem  
      kerül diagnosztizálásra.

AFRIKA
MINDEN 3 cukorbetegséggel 
rendelkező SZEMÉLY közül 2 nem 
kerül diagnosztizálásra.

A cukorbetegség okozta MINDEN
4 ELHALÁLOZÁS közül 3 60 év 
alatti személyeknél következik be.

DÉL-KELET ÁZSIA 
 

MINDEN 3 cukorbetegséggel rendelkező FELNŐTT ebben a 
térségben él. 

MINDEN 4 SZÜLÉS a terhességi magas vércukorszint által 
érintett.

1. TÍPUSÚ 
CUKORBETEGSÉG

                       A test nem termel elég   
                       inzulint.

2. TÍPUSÚ 
CUKORBETEGSÉG 
A test termel inzulint, viszont 
nem tudja megfelelően 
felhasználni.

                      TERHESSÉGI           
                      CUKORBETEGSÉG  
                           Átmeneti állapot a 
                             terhesség ideje alatt.

Agyi érkatasztrófa

Vakság 

Szívinfarktus  

Veselelégtelenség

Amputációk

                        KÖVETKEZMÉNYEK 
                            A cukorbetegség szövődményeket idézhet
                            elő számos szerv szintjén és növeli a
                            korai elhalálozás kockázatát.

3,7 MIILIÓ 
elhalálozás a cukorbetegségnek 
és magas vércukorszintnek 
köszönhető.
1,5 MILLIÓ elhalálozás a 
cukorbetegségnek köszönhető

                       

ROMÁNIÁBAN

Forrás-IDF Diabetes Atlas Eighth edition 2017 

1.161.330- a nyilvántartásban szereplő cukorbetegek száma
 2623 - a 0-19 év közötti, 1 típusú cukorbetegséggel rendelkező

gyermekek és fiatalok száma

      Minden 100 felnőtt közül 14 cukorbeteg/ 2018 
76.134 új megbetegedési eset felnőtteknél/2018

                798 új megbetegedési eset a 0-19 év közötti gyermekeknél
                         és fiataloknál

2765 a cukorbetegség okozta elhalálozások száma/2018 
A cukorbetegség okozta elhalálozás 12,5/100.000 lakos
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