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بسته اطالعاتی و آموزشی دیابت

بسته آموزشی و اطالعاتی
غلبه بر دیابت

10حقیقت درباره دیابت

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

دفتر بیماری اهی غیر واگیر

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت/معاونت ردمان معاونت بهدا

گانی و بیماران دفتر آموزش و ارتقای سالمت/ مدرییت ربانمه آموزش هم
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روز جهانی بهداشت

19 فروردین )7 آوریل( »روز جهانی بهداشت« گرامی باد.
شعار سال 2016 روز جهانی بهداشت »مبارزه با دیابت« است.

دیابتی ها در 4 دهه، 4 برابر شده اند.

ش��مار مبتالیان به مرض قند )دیابت( در جهان طی کمتر از 4 دهه، چهار برابر ش��ده اس��ت. 
سازمان بهداشت جهانی در گزارشی روز 18 فروردین، شمار مبتالیان به دیابت را 422 میلیون 
نفر در جهان تخمین زده و گفته است که این بیماری به مشکلی اساسی برای کشورهای فقیرتر 

جهان تبدیل می شود.
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10 حقیقت درباره دیابت:

اول: 422 میلیون نفر در دنیا دیابت دارند.
دلیل: افزایش اضافه وزن و چاقی - کاهش فیزیکی
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دوم: تا س�ال 2030 دیابت هفتمین عامل عمده مرگ در جهان خواهد بود. احتماال 
میزان مرگ در اثر دیابت در 10 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش خواهد داشت.

انواع دیابت

دیابت نوع 1

دیابت نوع 2

گلوکز ضریب اشباع انسولین گیرنده انسولین

چه�ارم: دیابت بارداری س�ومین نوع 
دیابت اس�ت. دراین ن�وع دیابت خطر 
عوارض ب�ارداری و نی�ز دیابت پس از 

بارداری افزایش می یابد.

سوم: دیابت در دو نوع عمده است:

نوع ا: کاهش تولید انسولین
نوع 2: مصرف غیرموثر انسولین در بدن
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پنجم: دیابت نوع 2 بسیار شایع تر است )۹0درصد(. 
ای��ن نوع قباًل در کودکان و نوجوانان نادر ب��ود اما االن گاه حتی نصف موارد دیابت در این ها از 

نوع 2 است. 

ششم: بیماری های قلبی- عروقی مسئول 80-50 درصد مرگ در دیابتی هاست. 
به همی�ن دلیل دیابت یک�ی از بزرگ ترین علل بیماری و م�رگ زودرس در اغلب 

کشور هاست. 
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هفتم: در سال 2012 دیابت عامل مستقیم مرگ یک و نیم میلیون نفر بوده است.

هشتم: 80 درصد مرگ در اثر دیابت در کشورهای با درآمد کم یا متوسط است.
در کشورهای پیشرفته دیابت بیماری بازنشسته هاست و در این ها بیماری 35-64 

ساله ها. 

منبع:
اطلس دیابت، چاپ ششم، سال 2013، صفحه 11.
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نهم: دیابت یک علت عمده ی کوری، قطع اندام و نارسایی کلیه است. 
ناآگاهی یا دسترس�ی ناکافی به پزش�ک و داروه�ای الزم می تواند عامل بروز این 

عوارض شود. 

غلبه
 بر دیابت
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دهم. برعکس دیابت نوع 1، از بروز دیابت نوع 2 می توان پیشگیری کرد.
فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی سالم از خطر پیشرفت دیابت نوع 2 می کاهد.


