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Világszerte és Magyarországon is növekszik a cukorbetegek száma
A cukorbetegek száma várhatóan drámaian növekszik az elkövetkező években. Az orvosok és a
cukorbetegséggel foglalkozó szervezetek régóta próbálnak figyelmeztetni a betegség következményeire.
A Diabétesz Világnapjának az a célja, hogy tudatosítsa a diabétesz jelenlétét a társadalomban. Az Allianz
termékeivel segítséget nyújt a cukorbetegségben szenvedő és a diabétesz kockázatát feltérképező
emberek számára.
November 14-én született Sir Frederick Grant Banting, az inzulin felfedezője. A tudós születésnapját 1991ben az IDF (Nemzetközi Diabétesz Szövetség) és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete a Diabétesz
Világnapjává nyilvánította. Az IDF adatai szerint a cukorbetegség világszerte közel 400 millió embert érint,
a becslések szerint 2035-re ez a szám akár a 600 milliót is elérheti. Leginkább a 40-59 év közöttiek
korosztályát veszélyezteti a betegség kialakulása. A KSH kutatásai azt mutatják, hogy míg 2003-ban
tízezerből legalább 12 embert érintett a diabétesz, addig 2013-ra közel kétszeresére növekedett a
háziorvosi és gyermekorvosok által diagnosztizált cukorbetegek száma.
A diabétesz-kutatásban történt jelentős előrelépés ellenére a korai stádiumban csupán lappangó
betegséget gyakran évekig nem sikerül megállapítani. A genetika mellett cukorbetegségre hajlamosító
tényező a túlsúly, a magas vérnyomás, és a magas koleszterin szint. A fő kockázati tényezők közé tartozik a
megnövekedett tápanyagbevitel, a kiegyensúlyozatlan étrend, valamint a mozgáshiányos életmód, ezért is
lényeges a megelőzés szerepe. Fontos, hogy érintettként tudatosan változtassunk az életvitelünkön,
különben előfordulhatnak komolyabb szövődmények.
Kevesen gondolnak arra, hogy az egészségesebb életmód elérése érdekében először alaposan
feltérképezzék az életkörülményeiket, és az elérhető vizsgálatok segítségével megismerjék, milyen
kockázatoknak van kitéve az egészségi állapotuk. Egy személyre szabott DNS teszttel megtudhatjuk, hogy
a saját génjeink alapján milyen ételek, italok vagy vitaminok fogyasztásával tehetünk a legtöbbet
egészségünk megőrzése érdekében, vagy melyik sportág felel meg legjobban szervezetünk felépítésének,
és milyen kockázatoknak vagyunk leginkább kitéve. „Ez a technológia ma már Magyarországon is elérhető
az Allianz Hungária Zrt. egyedülálló egészségbiztosítási kiegészítő fedezeteként, Genetika+ néven. Minél
jobban megismerjük saját szervezetünk működését és a génjeinkben rejlő információt, annál többet
tehetünk saját egészségünk megőrzéséért” – mondta Kozek András, az Allianz Hungária Zrt.
vezérigazgató-helyettese.
Azonban, ha már tudunk a cukorbetegségünkről, akkor is rengeteg kérdés merülhet fel a
szövődményekkel, a várható mellékhatásokkal és kezeléssel kapcsolatban. A diabétesz jelentős, akár
élethosszig tartó elkötelezettséget vár el: rendszeresen kell a vércukorszintet ellenőrizni, oda kell figyelni
az étkezésre és a testmozgásra is. Komolyabb stádiumban több tényező alapján gyógyszeres kezelést is
javasolhatnak, a betegség karbantartásához pedig sokkal több információ beszerzésére és megértésére
van szükség, ez elbizonytalaníthatja a pácienst.
„Amennyiben egy komolyabb betegséget diagnosztizálnak nálunk, gyakran előfordul, hogy nem vagyunk
biztosak a kapott diagnózisban, félünk az esetleges tévedéstől, vagy a kezelések várható mellékhatásától és
szükségét érezzük egy újabb szakvélemény kikérésének. Ha kétségünk merül fel, az Allianznál a Genetika+
kiegészítő biztosítás megkötésével már elérhető a második orvosi szakvélemény szolgáltatás. A már
rendelkezésre álló orvosi leletek alapján mind a felállított diagnózis, mind a javasolt gyógymód kapcsán az
ügyfeleink kérhetik egy magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkező, neves orvos szakértő véleményét
is” – hangsúlyozta Kozek András.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2015. november 16.
További Információ:
Szabó Linda
PR és rendezvény osztály
Allianz Hungária Zrt.
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52.
Tel.: +36-1-301-6526
Mob.: +36 20 468 8782
e-mail: linda.szabo@allianz.hu

Az Allianzról
Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.
A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél
támaszkodik az Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.
2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési
eredményt ért el.
Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár,
valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a
Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 15
százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.
A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők
Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség
jelenlegi elképzelésein és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket,
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog",
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i)
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke,
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen.
Nincs frissítési kötelezettség
Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére.

