DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, TÜRKİYE’DE DİYABET ORANININ
2025 YILINDA %7.4’e ULAŞACAĞINI ÖNGÖRDÜĞÜ HALDE
ÜLKEMİZ BU NOKTAYA 2000 YILINDA ULAŞMIŞTIR.
Diyabet, dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olup tüm dünyada diğer kronik
hastalıklarla birlikte artış göstermektedir. 2006 ve 2011 yılında yapılan Birleşmiş Milletler
Genel Kurul toplantısında diyabet, hükümetlerin acil programları arasında yer almasına karar
verilen kronik hastalıklardan biri olarak ilan edilmiştir.
Dünyadaki milyonlarca diyabetli için 14 Kasım en az kendi doğum günleri kadar önemlidir;
çünkü 14 Kasım, geçen yüzyılın başlarında ( 1921) insülini bularak onlara yaşamlarını
armağan eden Kanadalı doktor Frederick Banting’in doğduğu gündür. Ona saygının bir
ifadesi olarak 1991’den beri Dünya Diyabet Federasyonu 14 Kasım’ı “Dünya Diyabet Günü”
olarak değerlendirmektedir.
Ülkemiz de, tarihinin en büyük sağlık sorunlarından biri olan "diyabet salgını" ile karşı
karşıyadır. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’de diyabet oranının 2025 yılında %7.4’e ulaşacağını
öngördüğü halde ülkemiz bu noktaya 2000 yılında ulaşmıştır. 2000 yılında tamamlanan
TURDEP çalışmasında 20 yaş ve üstü sıklığı %7.8 iken, 2009 ve 2010 yıllarında yapılan PURE,
CREDIT ve TURDEP II çalışmalarının sonuçlarında sıklığı %13-16 oranında bulunmuştur. Buna
göre, ülkemizde diyabet sıklığı on yılda %80-100 arasında(yaklaşık 2 kat) artmıştır.
Diyabet, hızlandırılmış ateroskleroza neden olan vasküler sistem hastalığıdır. Bu nedenle
hemen tüm sistemlerde (kardiyovasküler sistem, renal sistem, oftalmolojik sistem, nörolojik
sistem v.b.) bozukluğa neden olan bir multisistem hastalığıdır. Koroner kalp hastalıkları ve
nörolojik hastalıkların bir numaralı hazırlayıcı nedenidir. Hemodiyalize giren her iki hastadan
bir tanesi diyabetlidir. Avrupa’da yirmi yaş üstü körlük nedenleri arasında birinci sıradadır. Bu
nedenle diyabet tıpta hemen tüm disiplinleri doğrudan ilgilendiren bir toplumsal sağlık
sorunudur.

İstanbul ili Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği olarak hedefimiz bölgemizde yaşayan
tüm diyabetlilere ulaşabilmektir. Diyabet tanısı konmuş ve tedavi süreci planlanarak devam
eden hastalara; hastalığı kendi başına yönetme becerisini kazandırmak, oluşabilecek
komplikasyonları önlemek ve etkin bir tedavi sağlamak için Birliğimize bağlı tüm
hastanelerimizde bire-bir hasta eğitimleri yapılmaktadır. Aynı zamanda halkımızı diyabet,
belirti ve bulguları, komplikasyonları, diyabetle yaşam konusunda bilinçlendirmek için Kartal
Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Diyabet Hasta Okulu’ yürütülmekte olup
2013 yılı içerisinde 7 kez yapılan hasta okulumuza 184 kişi katılmıştır. Diyabet Hasta Okulu
uygulamasını daha çok hastanemizde hayata geçirebilmek için kurumlarımızın eğitim merkezi
haline gelmesine yönelik projelerimiz devam etmektedir.
Bölgemizde yaklaşık nüfus 2.300.000kişidir. 20 yaş üzeri nüfusun 1.500.000 olduğunu göz
önüne aldığımızda bölgemizde yaklaşık 200.000 diyabetli olduğu tahmin edilmektedir,
diyabet epidemiyolojisi çalışmalarının verileri ışığında diyabetlilerin yaklaşık yarısının
(100.000) diyabetli olduğunun farkında olmadığını bilmekteyiz. Diyabet teşhis edilmiş ve
tedavi altında olan vaka sayısı yaklaşık 100.000dir. Diyabetli hastalarımızın tüm sağlık
birimlerimizden aldığı hizmet kalitesini arttırmayı ve diyabete bağlı komplikasyonları
azaltmayı amaçlamaktayız.
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