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Ploiești, 09 octombrie 2018  

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a participat, marți, 9 octombrie 

a.c., la conferința organizată de Asociația Medicover, care a avut ca temă principală de discuție 

prezentarea în premieră a rezultatelor despre prevalența riscului de diabet zaharat de tip 2 (DZ2) 

și a bolilor civilizației la copiii de clasa a V-a, ca urmare a primului an de activitate a 

Programului „înCerc”, lansat în septembrie 2017, în municipiul Ploiești. 

În cadrul evenimentului, derulat la București, s-a evidențiat faptul că, prin evaluarea gratuită 

non-invazivă a elevilor claselor a V-a (10-11 ani) din unitățile de învățământ care au aderat, la 

Programul „ȋnCerc”, în anul școlar 2017-2018, au fost stabilite următoarele: 

 Au fost evaluați 84% dintre copiii de clasa a V-a din Ploiești (1.343 copii din cei 1.598); 

 30,16% din cei 1.343 de copii evaluați au fost identificați cu risc de dezvoltare a 

diabetului zaharat de tip 2 (405 copii); 

 Printre elevii examinați s-au regăsit 186 (13,9%) supraponderali și respectiv 278 

(20,7%) copii cu obezitate de diferite grade; 

 S-a constatat tensiune arterială crescută la momentul analizei la 353 (26,3%) dintre 

elevii evaluați; 

 Testul de capacitate fizică a fost demarat pentru 1.269 de elevi. S-a constatat capacitate 

fizică suficientă la 291 (22,9%) de elevi, slabă la 530 (42,1%) și foarte slabă la 129 

(10,1%). Întreruperea testului de capacitate fizică a fost necesară în 161 de cazuri 

(12,6%). 

http://www.in-cerc.ro/


 

 „Diabetul este una dintre marile provocări contemporane și necesită o atenție sporită. Suntem 

mândri că Asociația Medicover, sprijinită de partenerii săi și de Grupul Medicover, 

implementează începând încă din 2017 un program complex de prevenție, care are drept focus 

depistarea riscului de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2 și a bolilor civilizației la copii. 

Vreau să le mulțumesc autorităților centrale și locale, specialiștilor implicați în Program și 

comunităților locale din cele două orașe, Ploiești și Cluj-Napoca, toți aceștia ajutându-ne să 

derulăm strategia noastră de prevenție și că, împreună, să reușim să creștem nivelul 

conștientizării acestui risc la nivel național”, a declarat domnul George Istrate, director general 

al Asociației Medicover. 

Totodată, în cadrul conferinței, s-a relevat faptul că, potrivit rezultatelor studiului PREDATORR, 

Municipiul Ploiești și județul Prahova se află în zona cu cea mai mare prevalență a diabetului 

zaharat din România.  



 

În acest sens, primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre a declarat în cadrul 

conferinței următoarele: “Mulțumesc Asociației Medicover pentru implementarea programului 

InCerc, în municipiul Ploiești. Rezultatele obținute, după un an de activitate în Ploiești, 

confirmă necesitatea unui astfel de program în cadrul instituțiilor școlare. Pentru a veni în 

sprijinul copiilor, părinților, cadrelor didactice și al inițiatorilor acestui program, 

municipalitatea are în vedere implementarea mai multor proiecte, prin care elevii să 

conștientizeze importanța meselor sănătoase și a sportului pentru un stil de viață sănătos și, 

totodată, pentru a reduce numărul copiilor cu risc de dezvoltare a diabetului”.  

 

 


