دیابت لزوم توجه بیشرت
دیاتت یه تیواری هشهي است وِ در اثز ًارسایی پاًىزاس در تَلیذ اًسَلیي ،یا ػذم تاثیز اًسَلیي تز ارگاى ّای ّذف ایجاد
هی ضَد .در سال  4102ضیَع دیاتت در جوؼیت  01سال تِ تاالی جْاى  %9تَدُ است .در سال  4104دیاتت ػاهل هستمین هزي
یه ٍ ًین هیلیَى اًساى در سز تا سز جْاى تَدُ است .تیص اس  % 11هَارد هزي ًاضی اس دیاتت در وطَرّایی تا درآهذ ون تا
هتَسط اتفاق هی افتذ .تز اساس پیص تیٌی ّای ساسهاى جْاًی تْذاضت ،در سال  4101تیواری دیاتت ّفتویي ػاهل هزي اًساى
خَاّذ تَد .در دیاتت ًَع یه اًسَلیي تِ هیشاى وافی تَلیذ ًوی ضَد ٍ فزد ًیاسهٌذ تشریك ّای رٍساًِ اًسَلیي است .ػلت دیاتت
ًَع یه هطخص ًیست ٍ تا داًص فؼلی تطز ،ایي تیواری لاتل پیطگیزی ًوی تاضذ %91 .هَراد دیاتت ،اس ًَع دٍ است وِ ارتثاط
ًشدیىی تا ٍسى تاالی تذى ٍ ػذم تحزن تذًی دارد .ػالین تالیٌی ّز دٍ ًَع دیاتت هطاتِ است ّزچٌذ ػالین در ًَع دٍ اغلة اس
ضذت ووتزی تزخَردارًذ .تِ ّویي جْت دیاتت هوىي است تا سال ّا تؼذ اس ایجاد ،تی ػالهت تاضذ ٍ گاُ سهاًی تظاّز پیذا هی
وٌذ وِ ػَارض دراسهذت آى تِ ٍلَع پیَستِ تاضٌذ .اهزٍسُ هَارد دیاتت ًَع دٍ دروَدواى ّن هطاّذُ هی ضَد .دیاتت خطز
تیواریْای للثی ٍ سىتِ هغشی را افشایص هی دّذ .در یه هطالؼِ چٌذ هلیتی ،ػلت هزي  %01اس تیواراى دیاتتی تیواری ّای للثی
ٍ سىتِ هغشی گشارش ضذًَ .رٍپاتی اًذام در وٌار واّص خًَزساًی خطز تزٍس سخن در پای تیواراى ٍ ػفًَت آى را افشایص هی دّذ
ٍ هوىي است تِ لطغ اًذام هٌجز گزدد .رتیٌَپاتی دیاتتی یه ػلت هْن ًاتیٌایی است ٍ در ًتیجِ آسیة تجوؼی دراس هذت تِ
ػزٍق خًَی وَچه ضیىیِ اتفاق هی افتذ .یه درصذ اس هَارد ًاتیٌایی در سز تا سز جْاى لاتل اًتساب تِ تیواری دیاتت است.
دیاتت در هیاى ضایؼتزیي ػلل ًارسایی ولیِ لزار د ارد .خطز هزي دارد .خطز هزي در تیواراى دیاتتی در هجوَع دٍ تزاتز ّوتایاى
غیز دیاتتی است .تزخی هذاخالت سادُ در ضیَُ سًذگی در پیطگیزی یا تِ تاخیز اًذاختي دیاتت ًَع دٍ تاثیز دارًذ .تزای پیطگیزی
اس دیاتت ًَع دٍ ٍ ػَارض آى ،افزاد تایذ:


ٍسى خَد را در حذ هٌاسة حفظ وٌٌذ.



تحزن ٍ فؼالیت تذًی داضتِ تاضٌذ -حذالل  01دلیمِ فؼالیت هٌظن تا ضذت هتَسط در اوثز رٍسّای ّفتِ السم است.



رصین غذایی هٌاسة ضاهلٍ 0- 0ػذُ هیَُ ٍ سثشیجات در رٍس هصزف وٌٌذ ٍ هصزف لٌذ ٍ چزتی ّای اضثاع را واّص
دٌّذ.



اس استؼوال دخاًیات تپزّیشیذ.

تطخیص سٍدرس تیواری تا آسهَى ّای ًسثتا ارساى لاتل اًجام است .هذاخالتی وِ در وطَرّای در حال تَسؼِ لاتل اًجام ٍ تِ
صزفِ ّستٌذ ػثارتٌذ اس:


درهاى ٍ وٌتزل پزفطاری خَى



هزالثت اس پای تیواراى دیاتتی



غزتالگزی ٍ درهاى رتیٌَپاتی



وٌتزل چزتی خَى



غزتالگزی ًطاًِ ّای سٍدرس تیواری ولیَی ًاضی اس دیاتت

