
Testari gratuite de glicemie si hemoglobina, in fata Magazinului Dumbrava
Sibienii isi vor putea testa gratuit glicemia si hemoglobina glicozilata in perioada 26-28 mai. Campania
apartine Asociatiei Bolnavilor de Diabet din Sibiu si se desfasoara in cadrul platformei 'Impreuna pentru
viata, sanatate prin cunoastere', o initiativa MSD Romania, desfasurata cu sprijinul clinicii Polisano.
  
  Timp de trei zile, pe 26, 27 si 28 mai, Asociatia Bolnavilor de Diabet din Sibiu pune la dispozitia
locuitorilor zece aparate de testat hemoglobina glicozilata si alte zece care masoara glicemia, toate
amplasate in fata Magazinului Dumbrava din centrul Sibiului. Orarul testarilor este urmatorul: joi (13.00
- 19.00), vineri (13.00 - 19.00) si sambata (10.00 - 16.00). Este pentru prima oara cand in Sibiu se fac
gratuit teste de hemoglobina glicozilata intr-un spatiul public.
  
  Testarile gratuite se adreseaza tuturor locuitorilor din Sibiu: pentru populatia diagnosticata cu diabet se
fac testari de hemoglobina glicozilata, in timp ce pentru restul sibienilor se acorda testari gratuite de
glicemie. Pentru testarea hemoglobinei glicozilate, pretul in mediul privat este de 30-50 de lei. La
dispozitia pacientilor se vor afla de asemenea si informatii utile despre tratarea acestei afectiuni.
  
  'In Romania exista peste 1.300.000 de pacienti diagnosticati cu diabet zaharat, dintre care 18.000 se afla
numai in judetul Sibiu. Daca ne gandim insa ca acestia sunt doar pacientii diagnosticati si ca numarul
celor bolnavi de diabet ar putea fi mult mai mare, de abia atunci ne dam seama cat de multa nevoie avem
de un program de testare de acest gen. Astfel, ii incurajam pe toti locuitorii judetului Sibiu sa efectueze
testarile gratuite de glicemie si hemoglobina glicozilata', a declarat domnul Alexandru Augustin,
Vicepresedinte in cadrul Asociatiei Bolnavilor de Diabet din Sibiu.
  
  Diabetul zaharat este una din cele mai grave probleme de sanatate a timpurilor moderne, afectand 8,5 %
din populatia adulta a Europei. In fiecare an, in intreaga lume, se imbolnavesc de diabet zaharat sapte
milioane de persoane. 
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