
 

 

ROMANIAN 

Măsuri de pregătire a persoanelor cu diabet în caz de urgență sau 
dezastre 
 

Fiind o persoană cu diabet, rutina zilnică presupune 

planificare și anticipare. O situație de urgență poate 

afecta în mod serios această rutină, și deci sănătatea 

ta. Poate fi foarte dificil să faci față unei situații de 

urgență sau dezastru. Tu și familia ta trebuie să fiți 

pregătiți chiar dacă un astfel de eveniment înseamnă 

numai o întrerupere a alimentării cu curent electric 

pentru câteva ore. În situații de dezastru, primele 72 

de ore (trei zile) sunt cele mai critice pentru tine. 

Aceasta este perioada în care cel mai probabil s-ar 

putea să fii singur. Este foarte important ca tu și 

familia ta să aveți pregătit dinainte un plan pentru 

situații de urgență precum și un pachet de asistență 

pentru astfel de situații, astfel încât tu fi familia ta să 

fiți asigurați cu cele necesare măcar pentru primele 

ore. 
 

 Ce  trebuie  făcut  în  situații  de  urgență  
 

- Persoanele cu diabet au de înfruntat provocări suplimentare în situații de urgență sau 

dezastru (cutremur, inundație, etc.). În situațiile în care trebuie să părăsiți locuința înștiințați 

pe ceilalți de faptul că aveți diabet asftfel încât să te poți îngriji în continuare de sănătatea 

ta. Dacă ai și alte probleme medicale (renale, cardiace, etc.) fii sigur că cei din jurul tău știu 

despre asta. 

- Bea cât mai multe lichide, în special apă. Apa bună de băut poate fi greu de găsit în situații 

de urgență, dar dacă nu o faci, poți să îți înrăutățești starea de sănătate. Căldura, stresul, 

glicemia ridicată și unele medicamente cum ar fi metformin-ul, pot să te facă să pierzi mai 

repede apa, și astfel să devii deshidratat. 

- Păstrază în permanență o doză de zahăr cu tine pentru situații în care ai putea avea o 

hipoglicemie. Se poate să poți să îți verifici glicemia, așa că trebuie să îți cunoști cât mai bine 

simptomele de scădere a glicemiei. 

-     Ai o grijă deosebită pentru picioare. Nu le pune în apă infestată. Poartă tot timpul 

încălțăminte și examinează-ți picoarele în mod regulat pentru a preveni infecții sau răni. 

Tratează cât mai urgent orice fel de rană sau infecție. 
 

 Înto cm eșt e  un  plan  de urgență  pentru t ine și  fam ilia ta 
 

-     Poartă tot timpul un mijloc de identificare care să specifice că ai diabet 

-     Discută cu medicul tău ce să faci dacă te afli într-o situație de urgență și nu ai acces la 

medicamentele prescrise pentru diabet 

-     Pregătește pentru situații de urgență rezerve de apă și alimente 

- Asigură-te că ai în permanență în kit-ul de urgență o rezervă de medicamente pentru cel puțin 

trei zile și poate chiar mai mult. Discută cu medicul sau cu farmacistul de condițiile în care poți 

păstra medicamentele pentru diabet, tensiune sau inimă. Planifică cum urmează să utilizezi 

medicamentele care necesită păstrarea la rece (cum este insulina). 



 

 

- Împrospătează în mod regulat rezerva de medicamente din kitul de urgență astfel încât să ai 

întodeauna medicamente ne-expirate. Verifică periodic termenele de expirare ale 

medicamentelor. 

- Ține în kit-ul de urgență o copie a rețetei pentru eliberarea medicamentelor curente și 

numărul de telefon al medicului curant. 

- Fă o listă cu tipul dispozitivelor medicale utilizate (pompă de insulină, CGMS) și păstreaz-o în 

kit-ul de urgență. 

- Dacă ai un copil cu diabet care merge la creșă, grădiniță sau școală, îngrijește-te să afli care 

este planul pentru situații de urgență a unității respective. Asigură-te că unitatea respectivă 

are pentru cazuri de urgență medicamentele și dispozitivele medicale necesare. 

- Dacă nevoie de servicii medicale periodice (ex. dializă) discută cu cei care efectuează acest 

serviciu despre planul lor în caz de urgență. 
 

 L istă  de urgență 
 

Trebuie să ai păstrate în loc sigur sau la îndemînă următoarele: 
 

-     O copie a informațiilor pentru situații de urgență și o listă cu necesarul în astfel de situații 

-     O copie a rețetelor pentru medicamentele pe care le iei în mod curent 

-     O rezervă a medicamentelor pe care le iei zilnic 

-     Siringi sau pen de rezervă (dacă ești tratat cu medicamente injectabile) 

-     Tampon steril (dacă ești tratat cu medicamente injectabile) 

-     Alcool medicinal (dacă ești tratat cu medicamente injectabile) 

-     Glucometru și teste 

-     Înțepător 

-     Consumabile pentru pompa de insulină sau pentru CGMS 

-     Tablete de glucoză sau zahăr 

-     Hidrați de carbon cu acțiune lentă (ex: biscuți) 

-     Glucagon (dacă ești tratat cu insulină) 

-     Altele: 

o O lanternă și baterii de rezervă, hârtie și creion, un fluier, chibrite, ochelari (dacă ai 

nevoie), o trusă medicală de urgență 

o Copii ale cardului de sănătate 

o Produse de igienă 

o Mănuși de lucru 

o Documente importante pentru familie 

o Scule 

o Apă 

o Alimente ne-perisabile 

o Haine călduroase 

o Telefon mobil și alimentator 

o Radio și baterii de rezervă 
 

Trusa de urgență trebuie să conțină consumabile pentru cel puțin două săptămâni. Aceste 

consumabile trebuie verificate la fiecare 2-3 luni. 
 

 Câteva sfaturi priv ind  insulina și siringile  (pen -urile) 
 

-     Insulina poate fi depozitată la temperatura camerei (15-30 C) până la 28 de zile 

-     Insulina nu trebuie expusă la lumină, căldură sau frig excesive. Insulinele rapide și cele 

Lantus sunt transparente 

-     Insulinele NPH, Lente sau Ultralente precum și combinațiile de insuline trebuie să fie opace 

în mod uniform 



 

 

-     Insulinele care au depuneri pe fiolă NU trebuie utilizate 

-     Nu împrumuta seriga sau pen-ul pentru a fi folosite de alte persoane 
 

 D e ținut m inte 
 

-     Stresul vă poate crește nivelul glicemiei 

-     Mesele neregulate pot provoca schimbări ale nivelului glicemiei 

- Efortul excesiv depus pentru a remedia urmările dezastrului (fără a lua câte o pauză pentru a 
mânca) poate să vă scadă nivelul glicemiei 
-     Efortul excesiv atunci când aveți o glicemie de peste 250 mg/dl vă poate crește glicemia încă 

și mai mult 

-     Purtați tot timpul echipament de protecție și încălțăminte adecvată 

- Inspectați-vă în fiecare zi picioarele pentru a observa dacă ați făcut iritații, infecții, răni sau 

bășici. Rămășițele rămase în urma unui dezastru pot crește riscul de a vă răni picioarele. 

Căldura, frigul și umiditatea crescută pot înlesni dezvoltarea de infecții ale picioarelor atunci 

când nu vă puteți schimba încălțămintea ori de câte ori este nevoie, mai ales dacă aveți o 

glicemie ridicată. Nu umblați fără încălțăminte! 
 

Recomandări pentru vreme caldă 
 

-     Evitați să stați afară timp îndelungat. Stați la umbră și răcoare. 

-     Purtați îmbrăcăminte ușoară și de culori deschise 

-     Mențineți-vă nivelul de hidratare (beți destulă apă sau băuturi dietetice) 

-     Evitați suplimentele cu săruri dacă nu vă sunt prescrise de medic 

- Solicitați asistență medicală dacă vă simțiți: obosiți, slăbiți, aveți crampe abdominale, urinați 

mai rar, aveți febră sau o stare de confuzie 

-     Purtați în permanență un mijloc de identificare care să spună că aveți diabet (brățară, 

medalion, etc.) 
 

Alimente care pot fi depozitate pentru situații de urgență 
 

-     O cutie mare, neîncepută de biscuiți sărați 

-     O cutie mică de lapte praf (cu termen de valabilitate de cel puțin 6 luni) 

-     4-5 litri de apă sau mai mult pentru fiecare persoană și zi pentru cel puțin o săptămână 

-     2-6 pachete de brânză 

-     Un pachet de cereale neîndulcite 

-     6 cutii de suc (normal) 

-     6 cutii de suc dietetic 

-     6 cutii de suc de portocale sau de mere 

-     6 cutii de lapte pasteurizat 

-     6 borcane de compot 

-     Tacâmuri pentru fiecare persoană 

-     Pahare 

-     4 pachete de tablete de glucoză sau 500 g de zahăr 

-     Câte o conservă de pește, pui sau alune pentru fiecare persoană 

-     Deschizător de conserve 

-     Aceste rezerve trebuie să fie verificate și împrospătate anual 
 

Considerații privind alimentele în situații de dezastru 
 

- Alimentele și rezervele de apă pot fi limitate sau contaminate. Nu mâncați alimente pe care le 

considerați contaminate. S-ar putea sa trebuie să fierbeți apa cel puțin 10 minute înainte de a 

o folosi 

-     Beți apă în mod regulat 



 

 

-     Mențineți programul de masă cât mai aproape de cel pe care l-ați folosit înainte de dezastru. 

Dieta trebuie să includă o varietate de cărnuri (sau alte surse de proteine cum ar fi nucile sau 

ouăle), lapte și produse de lapte, fructe, legume, și cereale 

-     Limitați consumul de alimente îndulcite (care conțin glucide): 

o Bomboane, gemuri 

o Miere 

o Siropuri 

o Băuturi tonice 

o Prăjituri 

o Cereale îndulcite 

o Produse de patiserie sau cofetărie 

o Ciocolată 

o Băuturi carbonatate (acidulate) 

-     Măsurați-vă frecvent nivelul glicemiei și înregistrați valorile 

-     Limitați consumul de alimente care conțin următoarele: 

o Zahăr 

o Dextroză 

o Miere 

o Suc de fructe 

-     Evitați mâncărurile grase sau prăjite 

- Evitați perioadele de foame îndelungată sau de mâncat abundent. Cantitatea și frecvența 

meselor trebuie să fie cât mai apropiată de cea cu care v-ați obișnuit, depinzând și de nivelul 

de efort depus 

-     Creșteți aportul de hrană și apă în perioadele în care depuneți efort crescut 

-     Păstrați la voi tot timpul o rezervă de glucide rapide: tablete de glucoză, zahăr, bomboane 

sau stafide 
 

Recomandări în caz de boală 
 

- Administrați-vă insulina sau medicația pentru diabet cât mai aproape de programul cu care 

ați fost obișnuit. Nu omiteți să vă administrați insulina dacă nu ați fost sfătuiți să faceți asta 

de medicul curant. Insulina poate fi utilizată dacă nu a stat în frigider (vezi recomandările de 

mai sus privind păstrarea și utilizarea insulinei) 

-     Păstrați în permanență la îndemână câte o fiolă din fiecare tip de insulină pe care îl folosiți 

- Dacă nu puteți să mâncați din cauza că aveți greață, vomitați sau aveți diaree, încercați să 

sorbiți băuturi îndulcite sau să mâncați fructe, la orele când obișnuiați să mâncați 

-     Încercați să nu vă deshidratați; beți lichide din belșug 

-     Odihniți-vă 

-     Verificați nivelul glicemiei. Discutați cu medicul dacă nivelul mediul al glicemiei este de peste 

240 mg/dl sau dacă sunteți bolnav mai mult de două zile 
 

Diagramă de pregătire pentru situații de urgență sau dezastru 
 

                                                                        Înainte de eveniment   
 
 
 
 

 
Verificați și reîmprospătați Planificați 



 

 

Lista de medicamente 
Rezerva de alimente și lichide 

Elaborați un plan de evacuare și evacuați 
imediat ce autoritățile vă cer asta 

Învățați modalități de administrare a stresului 



 

 

Faceți o listă cu datele de contact ale 
medicului/medicilor cu care v-ați tratat, sau a 

unor cadre medicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
După producerea evenimentului 

Urmați tratamentul prescris (medicație, dietă) cât mai 
aproape de cel normal 

Verificați în mod regulat nivelul glicemiei și eventual al tensiunii 
Îngrijiți-vă cât mai bine rănile și infecțiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

După ridicarea stării de urgență 

Asigurați-vă că persoanele cu diabet primesc hrana corespunzătoare (mesele oferite în centrele de 
urgență pot să nu fie adecvate pentru persoanele cu diabet) 

Asigurați-vă că persoanele cu diabet își mențin o rutină cât mai apropiată de cea normală 
pentru evitarea depresiilor și scăderea motivației pentru 

a se trata corespunzător 


