
  بسمھ تعالی

  :چشم ها به دیابت"  : شعار روز جھانی دیابت
این بیماري چهـارمین یـا پنجمـین    . دیابت یکی از شایعترین بیماري هاي غیر واگیر درجهان است       

در کشورهایی کـه ازنظـر اقتصـادي در    . است) توسعه یافته ( علت مرگ در اکثر کشورهاي با درآمد باال
تعـداد مبتالیـان بـه دیابـت در     . علمی مبنی بر اپیدمی این بیماري وجود دارد حال توسعه هستند شواهد

پیش بینـی مـی شـود    . میلیون نفربوده است 415بیش از 2015سال  درسال  79تا  20گروه سنی 
در همـه   2و  1اد مبتالیان به دیابت نوع تعد.میلیون نفر بگذرد  642از مرز 2040این تعداد تا سال 

بیماران درکشورهاي بـا در آمـد کـم و    % 75کشورهاي جهان در حال افرایش است و متاسفانه بیش از 
نیمـی  .سـال هسـتند   64تا 20بیش از سه چهارم مبتالیان به دیابت در سنین .متوسط زندگی می کنند

سـاالنه عامـل   دیابـت  .ازبیماري خود بی خبـر هسـتند  ) میلیون نفر 193در حدود (ازمبتالیان به دیابت 
در .ثانیه، یک نفر از دیابت جان خود را از دست می دهنـد  6در هر . میلیون مرگ بوده است 5مستقیم  

یک نفـر   2040تا سال . فرد بالغ در جهان مبتال به دیابت بوده است 11یک نفر از هر  2015سال 
  .فرد بالغ مبتال به دیابت خواهد بود 10از هر 

 2میتـوان از ظهـور بیمـاري دیابـت نـوع      % 70یوه هاي سالم در زنـدگی تـا   با در پیش گرفتن ش      
از کـل هزینـه مراقبتهـاي بهداشـتی مـی      % 11کنترل عوامل خطر ابتال به دیابت تا   . پیشگیري نمود

  .. کاهد
تقریبا  چهار  2015ایران در سال سال  79تا  20دیابتی در جمعیت  برآورد تعداد کل بیماران      

طبق مطالعه .بوده است%   8.5در همان سال شیوع دیابت نیز  . ششصد هزار نفر بوده است میلیون و
ده میلیارد دالربرآورد ش 78/3در ایران  2انجام شد، هزینه کلی دیابت تیپ  2011اي که در سال 

  . است
  مناسبتهاي هفته بسیج اطالع رسانی دیابت

 عنوان تاریخ روز 

 وسازمانھاي مردم نھاددیابت  22/08/95 شنبھ

 دیابت ومدرسھ 23/08/95 یكشنبھ 
 دیابت بیماریھاي غیر واگیر ونظام سالمت 24/08/95 دوشنبھ 

 دیابت ورسانھ 25/08/95 سھ شنبھ 

 دیابت ومردم 26/08/95 چھار شنبھ 
 دیابت وورزش ھمگاني 27/08/95 پنجشنبھ 



 دیابت وائمھ جمعھ وجماعت 28/07/95 جمعھ 
 


