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چکيده
مقدمه
ديابت و ساير اختالالت گلوكز خون ،شايعترين بيماري متابوليك در انسان استت و شتيوآ ن بت سترعت در
اكثر كشورها ازجمل ايران در حال افزايش است .سازمان بهداشت جهاني شيوآ ديابت را در جمعيتت بتاالي
 12سال جهان حدود  21درصد گزارش نموده است ك بيشترين شيوآ ن مربوط ب منطق  EMROاستت.
علي رغم افزايش دانش علوم پزشكي و مهارت باليني در كنترل اين بيماري هنوز ديابت از شتايعتترين علت
ابتال ب بيماري هاي قلبي عروقي ،نابينايي ،نارسايي كلي و قطع عضو است و هنوز هم درمتاني بتراي ديابتت
وجود ندارد .ازاينرو تهي گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميتزان اختتالالت گلتوكز ختون بتاال در
كشور جهت مديريت اين بيماري و عوارض ن ضروري ب نظر ميرسد.
روششناسي
اين گزارش با بررسي اسناد معتبر و مقاالت مرتبط با موضوآ ديابت و اختالل گلوكز ب دست مد .در مقاالت
ب يافتن موضوعاتي مرتبط با وضعيت موجود در كشور ،مقايس استانها ،مقايست ايتران بتا ستاير كشتورها،
عوام تأثيرگذار پرداخت شد و راهكارهايي بر اساس يافت هاي مقاالت ارائ شد .گتزارش تهيت شتده توستط
اعضاي گروه علوم باليني مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات گزارش نهايي اصالح و ارسال شد.
يافتهها
سازمان بهداشت جهاني در گزارش رسمي ختود بتا عنتوان Global on noncommunicable disease 2010

 status reportشيوآ اختالالت گلوكز باال را در جمعيت بتاالي  12ستال ايتران در ستال  2/9 ،1112درصتد
( 2/3درصد در زنان و  7/2درصد در مردان) گزارش نموده است .اين گزارش روند تغييرات متوسط قند خون
ناشتا در اين جمعيت را در سالهاي  2321-1111را ب طور افزايشي گزارش داده اما در ستالهتاي -1112
1111نتايج نشاندهنده كاهش متوسط قند خون ناشتا بوده است .بااينوجود همتانگونت كت گتزارش شتد
درصد افراد داراي قند خون ناشتاي باال در سال  )1117( 2921در مقايس با سال  )1112( 2929از  2/3ب
 3/7رسيده است.
در برنام ملي پايش وضعيت عوام خطر بيماريهاي غير واگير در جمهوري اسالمي ايران سال  1112شيوآ
اختالل گلوكز ناشتا در مردان در ذربايجان شرقي و در زنان در استان قزوين نسبت ب ساير استانها شتيوآ
بيشتري داشت.
كشور ايران با داشتن  2/2ميليون بيمار ديابتي (بالغين بتاالتر از  11ستال) در ستال  1121متيالدي ازنظتر
شيوآ ديابت در رتب سوم در بين كشورهاي منطق  WANAقرار دارد.

مطالعات انجامشده در خصوص عوام تأثيرگذار بر شيوآ ديابت نوآ دو در جمعيت ايراني افزايش سن ،سابق
خانوادگي ،چاقي عمومي ،چاقي شكمي ،هيپرتريگليسريدمي و فشارخون سيستوليك باال را مهمترين عوامت
ايجادكننده ديابت ذكر نمودهاند.
بحث و نتيجهگيري
از مهمترين راهكارهاي پيشنهادي مؤثر در كنترل ديابت و اختالالت گلوكز باال و ساير عوام خطرساز ابتتال
ب بيماريهاي غير واگير مداخالت موزشي شام خانواده ،جامع و مدرس و ميتواند شتام فعاليتتهتايي
چون موزش عمومي سالمت ،موزش در مدارس ،موزش جوانان ،موزش دستاندركاران سالمت و درمتان،
موزش در مح كار ،موزش در پايگاههاي مراقبت سالمت نظير مراكز بهداشتي درماني ،خان هاي سالمت و
 ...باشد.
كليدواژه :ديابت ،اختالالت گلوكز ،بيماريهاي غير واگير ،ايران ،موزش عمومي سالمت.

