روز جهانی دیابت ( 24آبان)

ًَ 14اهبز (  24آباى هاُ ) رٍس جْاًی دیابت  ،سالزٍس تَلذ دکتز باًتیگ کاشف اًسَلیي است .
ّذف اس ایي رٍس ػالٍُ بز بشرگذاشت ایي داًشوٌذ بشرگ  ،آگاُ کزدى ّز چِ بیشتز دًیا با اّویت
بیواری دیابت است .
فذراسیَى جْاًی دیابت ) ، (IDFبِ هٌاسبت رٍس جْاًی دیابت اهسال توزکش خَد را بز رٍی ػَارع
دیابت (بخظَص ػَارع چشوی) ٍ اّویت غزبالگزی ایي بیواری گذاشتِ است .شؼار اهسال
چشم ها به دیابت
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توزکش فذراسیَى بیي الوللی دیابت ،در سال  2016بز رٍی ػَارع دیابت بخظَص ػَارع چشوی آى
است.
فذراسیَى بیي الوللی دیابت توزکش بز دٍ پیام کلیذی را در رٍس جْاًی دیابت سال جاری هیالدی
بسیار هْن هی داًذ:
غزبالگزی دیابت ًَع  2بزای کاّش ػَارع ًاشی اس آى.
پایش ػَارع دیابت بزای هذیزیت ّزچِ بْتز دیابت ًَع  ٍ 1دیابت ًَع .2
دیابت یک مشکل بشرگ ٍ در حال رشذ است  415 :هیلیَى بالغ در سال  2015با دیابت سًذگی هی
کزدًذ ٍ اًتظار هی رٍد کِ ایي ػذد تا سال  2040بِ حذٍد  642هیلیَى ًفز یا یک ًفز اس ّز دُ بالغ
افشایش یابذ.
با افشایش سطح تغذیِ ضؼیف ٍ بی تحزکی در هیاى کَدکاى در بسیاری اس کشَرّا ،دیابت ًَع دٍ در
کَدکاى پتاًسیل بالقَُ ای بزای تبذیل شذى بِ یک هشکل جْاًی سالهت ّوگاًی است کِ تاثیزات
ػویقی بز سالهت دارد.

اس هجوَع ّشیٌِ جْاًی در سالهت 12 ،درطذ آى در حال حاضز طزف افزاد بالغ هبتال بِ دیابت
هیشَد.
تؼذاد افزاد هبتال بِ دیابت در کشَرّای کن درآهذ یا با درآهذ هتَسط بِ رشذ اداهِ خَاّذ داد ٍ بِ
تْذیذی بزای تَسؼِ پایذار بذل خَاّذ شذ .بِ ػٌَاى هثال اًتظار هیرٍد تا  ،2040تؼذاد افزاد هبتال
بِ دیابت در افزیقا دٍبزابز شَد.
ػالئن دیابت ًَع  2هی تَاًذ در سکَت ٍ بذٍى ًشاى دادى ّیچ ػالهتی پیشزفت کٌذ ٍ بزای ّویي
است کِ تَجِ فَری بِ غزبالگزی بِ هَقغ ایي بیواری ،بزای کاّش خطز ابتال بِ آى اّویت فزاٍاى
دارد.
دیابت یکی اس ػلل اطلی ابتال بِ بیواری ّای قلبی ػزٍقی ،کَریً ،ارسایی کلیِ ٍ حتی قطغ ػضَ
اًذام حیاتی است .بیش اس یک سَم افزاد هبتال بِ اًَاع دیابت ،دچار آسیب ّای چشوی ًاشی اس آى
ّستٌذ؛ آسیب ّایی کِ هی تَاًذ در ًْایت بِ کَری دائوی ختن شَد .بیش اس  93هیلیَى فزد بالغ،
یا یک ًفز اس ّز سِ ًفز ،کِ در حال حاضز با دیابت سًذگی هی کٌٌذ رتیٌَپاتی دیابتی دارًذ .ایي در
حالی است کِ با بسیاری اس راّکارّای ػولی ٍ هقزٍى بِ طزفِ ،اس جولِ حفظ قٌذ خَى ،فشار خَى
ٍ کلستزٍل در سطح ًزهال ،هی تَاى در هزاحل اٍلیِ رتیٌَپاتی دیابتی را تشخیض داد ٍ جلَی اس
دست دادى دیذ را گزفت .ایي کار تاثیزات هٌفی دیابت را بز افزاد هبتال ،هزاقباى آًْا ٍ جاهؼِ کاّش
هی دّذ.
گفتٌی است هخارج جْاًی سالهت کِ بزای درهاى دیابت ٍ هذیزیت ػَارع آى در سال  2015خزج
شذ ،حذٍد 673هیلیارد دالر تخویي سدُ شذُ است.

