
  آبان ماه 30لغايت  24 روز جهاني و هفته ملي مبارزه با ديابت

 طي سالهاي اخير افزايش شيوع بيماري ديابت در جهان، اين بيماري را به بزرگترين اپيدمي تاريخ تبديل كرده است و
تعداد  2045پيش بيني مي شود تا سال سال جهان مبتال به ديابت هستند  79تا  20ميليون نفر از مردم  483بيش از 
 4ساالنه . بيش از يك ميليون كودك و نوجوان مبتال به ديابت نوع يك هستند. ميليون نفر برسد 700بالغ بر بيماران 

 .هزار نفر به دليل اين بيماري جان خود را از دست مي دهند 200ميليون و 

اغلب آنها  ميليون نفر در جهان دچار اختالل تحمل گلوكز هستند كه در صورت عدم مداخله موثر 374از طرف ديگر 
سال كشورمان مبتال به ديابت هستند و  25درصد جمعيت باالي  11در حال حاضر حداقل . مبتال به ديابت خواهند شد

 . تولد در اثر ديابت بارداري است 6درصد آنان از بيماري خود آگاه نيستند و يك مورد از هر  25حداقل 

شناسايي و تحت ار ديابت در دانشگاه علوم پزشكي كاشان بيم) سال 30جمعيت باالي %  6,1( 16325در حال حاضر 
 .مراقبت قرار دارند

امسال نيز به منظور آگاهي عمومي درباره بيماري ديابت و تاكيد بر اهميت اصالح شيوه زندگي، همانند سال هاي گذشته 
افرادي كه با ديابت به نياز به عنوان هفته ملي ديابت نامگذاري شده است و با توجه  آبان ماه 30لغايت  24روزهاي 
پرستاران به عنوان يك عضو بسيار به خدمات برجسته و حمايت كنند يا در معرض خطر ابتال به آن قرار دارند  زندگي مي

 : شعار امسال هفته ديابتارزشمند جامعه، 

   DIABETES: Nurses Make the Difference   -پرستاران در دنياي ديابت تغيير را ايجاد مي كنند

  .      تعيين گرديده است

  اسامي روزهاي هفته و برنامه ها 

  :شعار روز جهاني ديابت

   پرستاران در دنياي ديابت تغيير ايجاد مي كنند
DIABETES: Nurses Make the Difference  

  روز و تاريخ  عنوان

جهاني ديابتروز  – 24/8/99شنبه   نقش خود مديريتي در كنترل بيماري ديابت
پرستار و ديابت – 25/8/99يكشنبه   نقش پرستاران در شناسايي و كنترل ديابت

صد سالگي انسولين انسولين و ديابت – 26/8/99دوشنبه 
نقش بهورز، مراقب سالمت و سفيران سالمت در آموزش پيشگيري و 

  كنترل ديابت
پيشگيري از  – 27/8/99سه شنبه 

  ديابت

  تكنولوژي در خودمراقبتي و كنترل ديابتنقش 
خود مراقبتي  – 28/8/99چهارشنبه 

  ديابت

  نقش تغذيه سالم و فعاليت بدني در پيشگيري و كنترل ديابت
شيوه زندگي و  – 29/8/99پنجشنبه 

  ديابت

  19نقش كنترل مطلوب ديابت در كاهش خطر عوارض كوويد 
 و19پاندمي كوويد  – 30/8/99جمعه 
  ديابت



  

  


