حقایقی درمورد دیابت
 -1دیابت شایغ تریي بیواری ًاشی از اختالل ّای هتابَلیک است.دیابت دٍ ًَع دارد :دیابت ًَع  ٍ 1دیابت ًَع 2
 -2بیش از  %99بیواراى هبتال بِ دیابت ًَع ّ 2ستٌذ ٍ حذٍد  %19از دیابت ًَع  1رًجهیبرًذ .بیشتر افراد هبتال بِ دیابت
ًَع  2بسرگسال ٍ چاق ّستٌذ ،اها دیابت ًَع  1بیشتر در كَدكاى ٍ ًَجَاًاى دیذُشذُ ٍ باػث الغری ٍ ضؼیفشذى
بیواراى هیشَد .هتاسفاًِ اهرٍزُ با شیَع رٍز افسٍى كن تحركی ٍ چالی در كَدكاى ٍ ًَجَاًاى شاّذ برٍز دیابت ًَع 2
در سٌیي پاییي تر ّستین.
 -3پیش بیٌی هی گردد تؼذاد هبتالیاى بِ دیابت در دًیاكِ درحال حاضر حذٍد  422هیلیَى ًفر است ،طی بیست سال
آیٌذُ دٍ برابر گردد.
 -4در سال 2914تؼذاد  4.9هیلیَى ًفر در دًیا بر اثر ػَارض ًاشی از دیابت جاى خَد را از دست دادُ اًذ ّ :ر  7ثاًیِ،
یک ًفر.
 -5دیابت ساالًِ ػلت هستمین هرگ  1.5هیلیَى ًفر است.
 -6ساالًِ  2.2هیلیَى ًفر در جْاى بؼلت ػَارض ًاشی از لٌذ خَى بیش از حذ هطلَب فَت هیکٌٌذ در حالیکِ ایي افراد
دیابتی ًیستٌذ 2.2( .هیلیَى هرگ در افراد پیش دیابتی كِ لٌذ  199تا  125هیلیگرم در دسی لیتر دارًذ بؼلت ػَارض
للبی ػرٍلی رخ هیذّذ)
 -7تخویي زدُ هی شَد كِ در ّر 29ثاًیِ یک لطغ ػضَ ًاشی از ػَارض دیابت در دًیا رخ هی دّذ.
 -8در حال حاضر در ایراى بیش از  5هیلیَى ًفر هبتال بِ دیابت ّستٌذ كِ در حذٍد 99درصذ آًْا هبتال بِ دیابت ًَع دٍ
ّستٌذ.
 -9بیش از  89درصذ هبتالیاى بِ دیابت در كشَرّای با درآهذ كن ٍ هتَسط زًذگی هیکٌٌذ ٍ بیش از  89درصذ كل ّسیٌِ
هرالبت دیابت در جْاى برای  29درصذ بیواراى در كشَرّای تَسؼِ یافتِ هصرف هیشَد.
 -19كاّش ٍزى بذى بِ هیساى دُ درصذ ٍ فؼالیت بذًی هٌظن با شذت هتَسط بوذت  159دلیمِ در ّفتِ تا  11سال یرٍز
دیابت را بِ تؼَیك هی اًذازد ٍ در  %29هَارد از ابتال بِ دیابت پیشگیری هیکٌذ.
 -11تشخیص بِ هَلغ ٍ زٍدٌّگام دیابت ٍ اصالح شیَُ زًذگی ّوراُ با هصرف دارٍّای كاٌّذُ لٌذ خَى ٍ اًسَلیي از پرٍز
یا پیشرفت ػَارض دیابت جلَگیری هیکٌذ.
 -12دیابت ػاهل اصلی ًابیٌائیً ،ارسائی پیشرفتِ كلیَی ،لطغ ػضَ ،سکتِ ّای للبی ٍ هغسی هیباشذ
 -13دیابت ًَع  2لابل پیشگیری است.

