
 )1398آبان  24لغايت  18(ديابت  روز جهاني و هفته ملي
  »(Protect your Family)  از خانواده خود محافظت كنيد« با شعار

هاي اخير افزايش شيوع بيماري ديابت در جهان، اين بيماري را به بزرگترين اپيدمي تاريخ طي سال
سال جهان مبتال به ديابت هستند پيش بيني مي  79تا  20ميليون نفر از مردم  425بيش از . تبديل كرده است

بيش از يك ميليون كودك و نوجوان مبتال به . ميليون نفر برسد 522تعداد بيماران بالغ بر  2050شود تا سال 
از طرف ديگر . دهندميليون نفر به دليل اين بيماري جان خود را از دست مي 4ساالنه . ديابت نوع يك هستند

ها مبتال به جهان دچار اختالل تحمل گلوكز هستند كه در صورت عدم مداخله موثر اغلب آن ميليون نفر در 392
سال كشورمان مبتال به ديابت هستند و  25درصد جمعيت باالي  11در حال حاضر حداقل . ديابت خواهند شد

  . ارداري استتولد در اثر ديابت ب 6يك مورد از هر . درصد آنان از بيماري خود آگاه نيستند 25حداقل 
هاي غيرواگير و عوامل خطر مرتبط، جمهوري اسالمي با توجه به اهداف سند ملي پيشگيري و كنترل بيماري

همگام با ادغام برنامه . متوقف نمايد 1404ايران متعهد گرديده است كه سير صعودي شيوع ديابت را تا سال 
اني همگاني در زمينه اهميت بيماري ديابت همزمان با هاي غيرواگير، اطالع رسهاي ادغام يافته بيماريمراقبت

امسال نيز به منظور آگاهي عموم هموطنانمان درباره بيماري ديابت و تاكيد بر . هفته ملي ديابت انجام خواهد شد
آبان ماه به عنوان هفته ملي ديابت  24لغايت  18هاي گذشته روزهاي اهميت اصالح شيوه زندگي، همانند سال

خانواده ها نقش مهمي را در رفع عوامل خطر قابل تغيير براي ديابت نوع   ي شده است و با توجه به اينكهنامگذار
باعث افزايش كيفيت زندگي خانواده  و ترويج فعاليت بدني و تغذيه مناسب با آموزش مي بايستبازي مي كنند  2

 (Protect your Family)» محافظت كنيداز خانواده خود «شعار روز جهاني ديابت به همين جهت  .ها شويم
  .باشداسامي روزهاي هفته به شرح ذيل مي. باشدمي
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