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چکيده
مقدمه
ديابت شايعترين بيماري متابوليک انسان است كه ميزان شيوع و بروز آن در چند دهه اخير سير ب ه ش د
فزايندهاي داشته است .ديابت فقط يک بيماري محسوب نميشود بلکه شبکه از اخ تالت دره پيچي ده از
عوامل خطرزاي محيطي و ژنتيکي با سازوكارهاي آسيبشناختي مختلف است كه به دليل ويژگيهايي نظير
زمينهسازي و همراهي با ساير بيماريها (قلبي عروقي ،كليوي و معلوليت) بهشد هزينهب ر و ن اتوانكنن ده
است .ديابت اگر كنترل مطلوب نشود باعث بروز ع وار د دي ازدمل ه نوروپ اتي ،رتينوپ اتي ،نفروپ اتي و
مشکال قلبي عروقي خواهد شد.
هدف اين طرح تدوين مستند حمايتطلبي در ارتباط با ديابت ويژه تصمي گيرندگان در كشور است.
روششناسي
براي نگارش اين گزارش ابتدا دستجو و بررسي منابع و مقات معتبر علمي پژوهشي و اسناد رسمي به عمل
آمد و عناوين مطروحه در مستند با بهرهگيري از تجربههاي ملي و بينالمللي در بحث گروهي استخراج و باز
تدوين شد .سپس اهداف ،خروديهاي مستند ،راهبردها و روش پيگيري تنظي و پيشنويس طرح تهيه شد.
سپس گزارش اوليه در اختيار افراد گروه قرار گرفت و با استفاده از نظرا افراد گروه گزارش نه ايي آم اده و
ارائه شد.
يافتهها
برخي آمارهاي دديدتر بيانگر آن است كه رق شيوع ديابت در ايران باتتر از اين ارق ام اس ت .ب راي مث ال،
فدراسيون دهاني ديابت ،شيوع ديابت در ايران در سال  0292را  1/3گزارش كرده است .در كن ار اس تعداد
ژنتيکي عوامل محيطي و رفتاري مانند شيوه زندگي ك تحرک و مصرف بيشازحد مواد غذايي توأم با چ اقي
نيز بهطور مؤثري در ايجاد ديابت نوع  0دخيل هستند.
ديابت به شکل اپيدمي حتي در دوانان در حال گسترش است و هزينههاي سرسامآور ناشي از ديابت نيز كه
بيش از  92درصد هزينههاي بهداشتي درماني كشور را به خود اختصاص داده است آن را تبديل به اول ويتي
دهت برنامههاي نظام سالمت ميگرداند بهطوريكه براي كاهش روند رو به رشد بيماريهاي غي ر واگي ردار
بايد بهطورددي و درازمد با آن مبارزه كرد و بايد مسئوتن اولوي ت پيش گيري و بهداش ت دياب ت را ب اور
داشته و همکاري تزم را به عمل آورند.
مه ترين ذينفعان در برنامه حمايتطلبي ديابت بيماران ديابتي و خانوادههاي آنان و افراد در معر خط ر
بيماري ديابت ،وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،كاركنان بهداشتي ارائهدهنده خ دمت ب ه بيم اران

ديابتي ،سازمانها و مؤسسا صنعتي و تجاري ارائهدهنده محصوت موردنياز بيماران ديابتي و سازمانهاي
مردم نهادي (سمن) كه در اين حيطه فعاليت مينمايند.
بحث و نتيجهگيري
در حال حاضر با توده به اهميت مراقبت و پيگيري بيماران شناساييشده ،مه ترين شاخص موردني از ب راي
ادراي برنامه كشوري ديابت ،ادغام آن در برنامه پزشک خانواده و همکاري هر دو معاونت بهداشتي و درم ان
دانشگاهها است .نگاهي مشاركتدويانه ،مبتني بر مستندا علمي قوي ازيکط رف و ت الش ب راي منس ج
نمودن اطالعا و طراحي برنامههاي بلندمد از سوي ديگر بايد اركان مديريت بيماريه اي غي ر واگي ر را
تشکيل داده و تالش شود تا از طريق ابزارهاي مختل ف ق انوني و مج اري متن وع ادراي ي در س ازمانه ا و
وزارتخانههاي مختلف به تعديل شيوه زندگي البته با مشاركت مستقي خود م ردم پرداخ ت .ب ا اس تفاده از
وسايل ارتباطدمعي صداوسيما ،مطبوعا  ،سازمانه اي م ردمنه اد ،مش اركت ديگ ر تردم انه ا ب ا وزار
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ازدمله شهرداري ،سازمان گردشگري ،بان که ا ،وزار ورزش و دوان ان،
وزار كشاورزي و ...تهيه و چاپ متون آموزشي ،نصب پوستر و پخش پمفلتهاي آموزشي در زمينه دياب ت
در سطح دامعه تمامي آحاد مردم را در حل اين مشکل سهي گردانند.
كليدواژه :ديابت ،بيماريهاي غير واگير ،بيماري متابولي ک ،وزار بهداش ت ،درم ان و آم وزش پزش کي ،
ايران.

