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 :تاریخچه برگزاری مناسبت روز جهانی دیابت
 

توسط  1991روز جهانی دیابت برای اولین بار در سال •
و سازمان بهداشت  (IDF) فدراسیون بین المللی دیابت

در پاسخ به نگرانی های رو به رشد  (WHO) جهانی
  .ناشی از دیابت در سراسر دنیا برگزار شد

• 
 61.225روز جهانی دیابت به طور رسمی با قطعنامه 

به تصویب رسید تا به  2007سازمان ملل متحد در سال 
  .صورت پایدار در کانون توجه عمومی قرار گیرد

 



 تولد سالگرد دیابت، جهانی روز برای نوامبر 14 انتخاب دلیل•

 کشف به منجر بار اولین برای او ایده که است بنتینگ فدریک

  .شد 1921 سال در انسولین

 سال در که است شده داده نشان آبی ای دایره آرم با روز این•

 به دیابت مورد در ملل سازمان قطعنامه تصویب از پس 2007

 .رسید تصویب

 .است دیابت از آگاهی برای جهانی نماد آبی دایره •

 به پاسخ در دیابت جهانی جامعه یکپارچگی دهنده نشان این •
 است دیابت گیر همه بیماری

 



فدراسیون عضو فدراسیون بین المللی دیابت در بیش  200روز جهانی دیابت هر سال توسط بیش از 
 : هر سال  یک شعار کشور برگزار می شود و 160از 

این روز در هر سال روی یک موضوع مربوط به دیابت از جمله دیابت و حقوق بشر، دیابت و شیوه 
دیابت در کودکان '، 2008تا  2007شعار این روز در سال . زندگی و هزینه های دیابت متمرکز است

بود وطی سال های  'آموزش و پیشگیری از دیابت'، 2013تا  2009و بین سال های  'و نوجوانان
 :2017تا  2014

 آموزش دیابت و پیشگیری از دیابت: از آینده محافظت کنیم: 2013سال •
 تغذیه سالم با صبحانه آغاز می شود: 2014سال •
 تغذیه سالم: 201۵سال •
 چشم ها به دیابت: 2016سال •
 آینده سالم حق ماست: زنان و دیابت: 2017سال •



 
 

 ( 2019 -2018)امسال وسال آینده  
 سال متوالی2برای  

 
  "هفته ملی دیابت"آبان ماه به عنوان  2۵لغایت  19روزهای 

 نام گذاری شده است 
 :آنشعار 

 )(The family and Diabetes)«دیابت و خانواده)

 





 اهمیت موضوع

 این جهان، در دیابت بیماری شیوع افزایش اخیر های سال طی•
 .است کرده تبدیل تاریخ اپیدمی بزرگترین به را بیماری

 
 تا 20 مردم از نفر میلیون 42۵ از بیش 2017 سال پایان تا •

 بر بالغ 204۵ سال تا که بودند دیابت به مبتال دنیا سال 79
   .شد خواهند نفر میلیون 619

 کمتر نوجوانان و کودکان  تعداد بار اولین برای 201۵ سال در•
 مرز از هستند یک نوع دیابت به مبتال که جهان در سال 14 از

   .گذشت نفر میلیون نیم



سال مبتال  19در حال حاضر یک میلیون کودک و نوجوان کمتر از •

 . به دیابت نوع یک هستند

 میلیون نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست می 4ساالنه  •

 . دهند

میلیون نفر در جهان دچار اختالل تحمل گلوکز  392از طرف دیگر •

ها مبتال به دیابت هستند که در صورت عدم مداخله موثر اغلب آن

 .خواهند شد

سال کشورمان  25درصد جمعیت باالی  11در حال حاضر حداقل  •

درصد آنان از بیماری خود آگاه  25مبتال به دیابت هستند و حداقل 
 نیستند



های با توجه به اهداف سند ملی پیشگیری و کنترلبیماری•

 غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط

جمهوری اسالمی ایران متعهد گردیده است که سیر صعودی  

 .متوقف نماید 1404شیوع دیابت را تا سال 

 

های های ادغام یافته بیماریهمگام با ادغام برنامه مراقبت •

غیرواگیر، اطالع رسانی همگانی در زمینه اهمیت بیماری 

 . دیابت همزمان با روز جهانی دیابت انجام خواهد شد



 

 بر تاکید و دیابت بیماری درباره هموطنانمان عموم آگاهی منظور به نیز امسال
 ماه آبان 25 لغایت 19 روزهای گذشته هایسال همانند زندگی، شیوه اصالح اهمیت

  است شده گذاری نام دیابت ملی هفته عنوان به

 
 برای تغییر قابل خطر عوامل رفع در را مهمی نقش ها خانواده  اینکه به توجه با 

 تغذیه و بدنی فعالیت ترویج و آموزش با بایست می کنند می بازی 2 نوع دیابت
 شویم ها خانواده زندگی کیفیت افزایش باعث مناسب



 روز و تاریخ عنوان

 19/8/97شنبه دیابت، رسانه و خانواده

 20/8/97یکشنبه دیابت، آموزش و خانواده

 21/8/97دوشنبه دیابت، تغذیه و خانواده

 22/8/97سه شنبه دیابت، سازمان های مردم نهاد و خانواده

 23/8/97چهارشنبه دیابت، غربالگری و خانواده

 24/8/97پنجشنبه  دیابت، مشارکت های محلی و خانواده

 25/8/97جمعه دیابت، فعالیت بدنی و خانواده

  دیابت و خانوادهبا شعار 

 (The Family and Diabetes) 
 



 دیابت قنديبیماري 

ديابت، بيماري ناتوان كننـده اي اسـت كـه عـوارض بـسياري دارد،  •
 مانند

 
ازكـار انـداختن دستگاههاي مختلف بدن مانند قلب و بروز •

 .بيماريهـايي نظيـر سـكته هـاي قلبـي و مغـزي
 

ديابت يكي از عوامل خطر مهـم بيمـاريهـاي قلبـي عروقـي بيماري •
 .محـسوب مـي شـود

 .مشخصه بيماري ديابت قندي، افزايش قند خـون اسـتمهمترين •
 
 
 



انـواع مختلفـي از ديابـت قندي وجود دارد، ولي دو نوع عمده  •
 :آن عبارتند از

          2و ديابت نوع (درصـد از بيمـاران ديابتي15تـا 10) 1ديابت نوع  •
 (.  درصد بيماران ديابتي90تا 85) 

  تشكيل چاق افراد و بزرگساالن را2 نـوع ديابـت بـه مبـتال افراد بيشتر•
  ديده نوجوانـان و كودكان در بيشتر1 نوع ديابت كه حالي در دهند مي

 .شود مي بيماران شدن ضعيف و الغري باعث و شده
  نام به اي ماده نشدن ترشح يا ترشح كــاهش1 نـوع ديابـت بروز عامل•

   .است لوزالمعده از خاصي بخش از انسولين
 

معموالً مقدار ترشح انسولين طبيعي و يا حتي زياد است، 2در ديابـت نوع •
حساسيت خود را نسبت به انسولين از هـاي بدن با ايـن حـال، سـلول 

 .  دست داده اند و مقاومت به انسولين رخ مي دهد



 عالیم و نشانه هاي دیابت

معموالً شدید و ناگهاني 1دیابت نوع  عالیم در بیماران مبتال به•
 .  است

 :عالیم معمول ایـن نوع بیماري شامل•

 پرنوشي •

 پرخوري •

 پرادراري •

 احساس خستگي زیاد •

 كم شدن وزن بـدن و الغري •

 تاري دید•
 



 عالیم و نشانه هاي دیابت

 . اغلب بدون عالمت هستند و یـا عالیـم غیراختـصاصي دارند2دیابت نوع بیماران مبتال به •

 :  عالیم معمول در این بیماران عبارتند از•

 احساس خستگي و بي حوصلگي•

 گرسنگي•

 تشنگي

 احساس سوزش در انگشتان دسـت و پـا •

 كـاهش وزن •

 ادرار شـبانه•

 اخـتالل دربینایي•

 عفونتهاي مكرر •

 .بریدگي هادر بهبود زخمها و تأخیر •

البته بعضي از ایـن عالیـم مربوط به عوارض بیماري است و سالها پس از ابتال به دیابت  •

 .شودظاهر مي 



 علل بروز دیابت

 
 .علت اصلي بروز دیابت به طور كامل شناخته نشده است•

 .  ولي برخي عواملي را در ایجاد این بیماري دخیل مي داننـد •

 عـواملي ماننـد1مـثالً در دیابـت نـوع  ،•

 زمینـه ژنتیكـي بعـضي ویروس ها •

 .فشارهاي رواني و به ویژه اختالل در سیستم ایمني بدن را مـؤثر مـي داننـد •

•  

درعلت آخر، سیستم ایمني بـدن بـه اشتباه علیه سـلولهــاي سـازنده انـسولین وارد عمـل •
 .  مي شود و این سلول ها را ازبین مـي بـرد

 

 :  عـواملي ماننـد2در دیابـت نـوع  •

 اضــافه وزن وچـاقي•

 نداشتن فعالیت بدني •

 .سابقه فامیلي و زمینه ارثي را در بروز این بیمـاري تأثیرگـذارمي دانند •



 درمان دیابت•
دیابت درمان قطعي ندارد ولي قابل كنترل است ممكن است 

در آینـده راه عـالج قطعـي آن شناخته شود ولي درحال 

حاضر تنها مي توان با نگه داشتن قند خون در محدوده 

   طبیعـي، از بـروزعوارض ناشي از دیابت پیشگیري كنیم

 



اقدامات مهم كنترل كننده بیماري عبارتند 1در دیابت نوع •

 :از

رعایت رژیم غذایي و محدودكردن انرژي دریافتي 

فعالیت بدني و ورزش مداوم و منظم 

تزریق انسولین 

 (.خودمراقبتي)پایش مداوم قند خون   

 



اقدامات كمك كننده در كنترل بیماري 2در دیابت نوع •

 :عبارتند از

،رعایت رژیم غذایي و محدودكردن انرژي دریافتي 

،فعالیت بدني و ورزش مداوم و منظم 

،استفاده از داروهاي كاهندهي قند خون 

 (خودمراقبتي)پایش مداوم قند خون 

 



 2دیابت نوع 

 
 

 كه قادر به ساخت انسولین نیستند1برخالف مبتالیان به دیابت نوع 

 

انسولین كافي یا حتي بیش از حد نیاز ساخته مي شود، اما انسولین موجود 2در دیابت نوع •
 .  در خون قادر بـه ایجاد مـسیربراي ورود گلوكز بـه درون  نیست

 

 . انسولین قرار دارند در سـطح تمـام سـلول هـاي بـدن گیرنـده هـاي•

به (كلید)این گیرنده ها و انسولین نقش قفل و كلید را بازي مـي كننـد، هنگـامي كـه انسولین •
 .متصل مي شود سلولها به گلوكز اجازهي ورود مي دهنـد(قفل)گیرنده ها 

 

 یــا شـكل انـسولین تغییركـرده و یــا گیرنـده هــاي سـلولهـا، انـسولین را2دردیابـت نـوع  •
شناسایي نمي كنند و بنابراین سلول اجازه ي ورود به گلوكز نمي دهـد و در نتیجه مقـدار قنـد 

 . درخـون افزایش مي یابد

 

 .عدم پاسخ دهي سلولها به انسولین را مقاومت به انـسولین مـي نامنـد•
 مقـدار انـسولین سـاخته شـده توسـط سـلول هـاي2البته در برخي از مبتالیان به دیابت نـوع 

 . لوزالمعده نیز كاهش مي یابد
 



نقش 1بیش از دیابت نوع 2استعداد ژنتیكي در بروز دیابت نوع •
 دارد، به همین دلیل اسـت

سابقه ي خانوادگي 2كه در بیشتر افراد مبتال به دیابت نوع ،
وجود دارد، یعني یك یا چند نفر ازبستگان درجه یك بیماران 

 .  نیز مبتال به دیابت هستند

.  است2بروز دیابت نوع  چاقي مهمترین عامل محیطي دخیل در•
افزایش چربي در بدن باعث افزایش مقاومت بـه انـسولین و 

   بنـابراین باالرفتن قند خون مي شود
 
 



در بیش از نیمي از 2به همین دلیل است كه دیابت نوع •

مـوارد بـا ورزش و رژیم غذایي ـ كه باعث كاهش وزن 

 مي شود ـ درمان مي گردد

كم تحركي و مـصرف غذاهاي پرانرژي كه درشهرهاي •

بزرگ و صنعتي شایع است ،عامل بروز دیابت نـوع 

 اسـت،2

•. 

 



 عوارض دیررس دیابت

• 
عوارض دیـررس دیـابت كه اغلب چنـد سال پس از ابتال بـه 

دیابت بـه وجــود مـي آینـد،متعدد است و درصورت عدم كنترل 

 .دقیق قند خون به ناتواني و زمین گیري منجرمي شوند

 

عوارض دیررس دیابت تقریباً تمام دستگاه هاي بدن را درگیر •

  مي كنند كه در اثر گرفتاري عروق رخ مي دهند

 





 كلیه•   عوارض دیررس دیابت

 چشم •

 دستگاه عصبي •

شریان كرونر قلب و عروق مغزي عمـده تـرین انـدام هـاي بـدن  •
 .  هستند كه دیرتر در دیابت مشكل پیدا مي كنند

 یكي از عوارض دیـررس مهـم دیابـت•

 . پـاي دیابتي است •

 

در این بیماري ابتدا زخمي در انگشتان پا به وجود مي آید، ولي به •
و زخم پیشرفت نمي شود بهبودي حاصل خون رساني در  علت اختالل

 مـي كنـد
 



 عدم تـشخیص و درمـان بـه موقـع عـوارض

 چشمي•

 كلیوي •

 عصبي  •

 قلبي و مغزي در دیابت •

 نابینایي•

 نیاز به دیالیز  •

 كلیه یا پیونـد•

 قطع پا  •

  سكته هاي قلبي و مغزي مي شود •
 



 آموزشهاي الزم براي افراد مبتال به دیابت

 

 كنترل وزن•

 برنامه غذایی•

 ورزش وتحرک بدنی•

 معاینات وآزمایش•

 دارو درمانی•

 آموزش•

 

 در کل بهبود شیوه زندگی•

 

 



 تغذیه

 ورزش

پایش و 
 کنترل

دارو 
 درمانی

 آموزش



 :  مراقبت از پا

 

در . مراقبت از پاي فرد مبتال به دیابت بسیار اهمیت دارد•

 :ایـن بیمـاران ممكن است دو عارضه بروز كند

 بیحسي و كرختي پا، عفونت و دیر بهبود یـافتن زخـم و •

   جراحت هاي پا

 

 



بنابراین رعایت نكته هاي ذیل در حفظ بهداشت پاي افراد مبتال •

 استبه دیابت بسیار مهم 

 هر روز پاهاي خود را با آب ولرم و صـابون بـشویند و بـین

 خشك كنندنرم بـا حوله ي انگـشتان خـود را 

 



نـاخن را مستقیم گرفته . ناخنهاي پا را كوتاه نگهدارند•

 گوشههاي آن را نگیرند و

درصورتي كـه دیـد . در ضمن، ناخن نباید از ته گرفته شود

بیمـار مـشكل داشـته باشد، شخص دیگري ناخن هاي او را 

  بگیرد

 



 .جوراب خود را روزانه عوضكرده و از جوراب نخي و ضخیم استفاده كنند•
از كفش راحت، پاشنه كوتاه و پنجه پهن استفاده كنند. 
 در خـانه از كفش راحتي و دمپـایي استفاده كنند و براي جلوگیــري از

 .جــراحت احتمالي، پابرهنه در منزل راه نرونـد
 پاهاي خود را روزانه ازنظر وجود قرمزي، تورم، تغییررنگ، زخم، ترك

خوردگي وترشح اطراف ناخن بررسي كنند، و براي این منظور و مشاهده 
   از آینه استفاده نمایند ي كف پا مي توانند

• 
از نزدیك كردن پاي خود به آتش، بخاري، شـوفاژ و هـر وسـیله ي گرمـایي 

 دیگـر
  .خودداریكنند

 
 



 



 سپاس از توجه شما


