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دهمین نشست جهانی مؤسسه ایبدو ایتالیا

جایزه حلقه طالیی دیابت به پژوهشگاه علوم غدد
و متابولیسم اهدا شد
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در دهمین نشست جهانی مؤسسه ایبدو (بنیاد پایش تغییرات

متابولیسم دانشگاه و نائب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر

دیابت) ایتالیا ،از پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه ،به دلیل

وزارت بهداشت ،ضمن ارائه گزارشی از وضعیت نظام سالمت کشور

انجام فعالیتهای وسیع جهت مبارزه با بیماری دیابت و همچنین

و پیشرفتهایی که طی دهههای اخیر حاصلشده ،از وضعیت

تعهد به مدیریت ،درمان و پیشگیری مطلوب از دیابت تقدیر شد.

کشور در زمینه بیماریهای غیرواگیر و همچنین بیماری دیابت

در مراسم افتتاحیه دهمین نشست جهانی مؤسسه ایبدو ایتالیا

سخن گفت و با اشاره به تدوین سند ملی کنترل و پیشگیری

که تیرماه  96در رم برگزار شد ،جایزه حلقه طالیی دیابت 2017

از بیماریهای غیرواگیر ،به اقداماتی که در راستای اجرای این

به دکتر باقر الریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

سند صورت گرفته اشاره کرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شد.

در ادامه ،پروفسور الئورو رئیس مؤسسه ایبدو ایتالیا از اقدامات

در این نشست ،دکتر باقر الریجانی ،رئیس پژوهشگاه علوم غدد و

دکتر الریجانی در زمینه مدیریت ،پیشگیری و درمان بیماری دیابت
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تقدیر کرد و جایزه حلقه طالیی دیابت  2017را به وی اهدا کرد.

کشور ایتالیا ،تفاهمنامه مشترکی بین این پژوهشگاه و مؤسسه

بنیاد ایبدو بهعنوان متولی پایش بیماری دیابت در ایتالیا شناختهشده

ایبدو ایتالیا (بنیاد پایش بیماری دیابت در ایتالیا) منعقد شد.

است که بهعنوان یک اتاق فکر مدرن در زمینه بیماری دیابت به

طبق این تفاهمنامه ،دوطرف در راستای ایجاد یک شبکه گسترده

ترویج این باور در اذهان میپردازد که این بیماری امروزه باید

برای توسعه طرحهای جلوگیری و درمان بیماری دیابت همکاری

از طریق یک گفتگوی مداوم در مورد مسائل بالینی و اقتصاد

میکنند .همچنین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم

سالمت کنترل شود .جایزه حلقه طالیی دیابت مؤسسه ایبدو

پزشکی تهران با دانشگاه تورورگاتا رم و دانشگاه سی ینا فلورانس

ایتالیا نیز به مراکز فعال در زمینه توسعه طرحهای جلوگیری و

در زمینه پژوهشهای بالینی همکاری خواهد کرد.

درمان بیماری دیابت اهدا میشود.

ارائه آموزش در زمینه دیابت از مواردی است که در این تفاهمنامه

بنیاد ایبدو بر آن است تا با مقایسه ساختاری ،تجزیهوتحلیل و

موردتوجه قرار گرفته و براین اساس با همکاری طرفین ،افراد در

همچنین پایش مستمر دادهها در زمینه دیابت ،امکان ارزیابی انواع

هردو کشور آموزش خواهند دید.

شاخصها را جهت تدوین استراتژیهای کوتاه ،میان و بلندمدت

همچنین براساس این تفاهمنامه دو طرف ضمن اتخاذ یک رویکرد

فراهم کند که از طریق آن تحوالت جهانی واقعی در مدیریت

نظاممند جهت مدیریت و گردآوری دادهها ،در حوزههای مختلف

بیماری دیابت محقق میشود .همکاری ایران و ایتالیا در زمینه

مرتبط با دیابت با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

پیشگیری و درمان دیابت

معاون آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصوص

در حاشیه دهمین نشست جهانی مؤسسه ایبدو ایتالیا ،تفاهمنامهای

امضای این تفاهمنامه به خبرنگار ایرنا گفت :با توجه به اهمیت

در زمینه توسعه طرحهای جلوگیری و درمان بیماری دیابت بین

بیماری دیابت و شیوع باالی آن در ایران و در سایر کشورهای

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با

جهان ،درصدد هستیم تا بتوانیم از افزایش شیوع این بیماری از

این موسسه منعقد شد.

طریق تشخیص بهتر ،کنترل مناسبتر ،بهبود کیفیت درمان و

ÁÁامضای تفاهم نامه مشترک

آموزشهای موردنیاز ،جلوگیری کنیم.
دکتر محمدباقر الریجانی افزود :ما امروز بهعنوان مرکز تحقیقات

در پی سفر دکتر باقر الریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و

غدد پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران با مرکز ایبدو ایتالیا،

متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه وی به

تفاهمنامهای برای ساماندهی یک مرکز مجازی دیابت امضا کردیم
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که فعالیت آن برای هر دو کشور مفید خواهد بود.

جمعیت مبتالیان به دیابت در جهان حدود  500میلیون نفر است

وی تصریح کرد :البته این تفاهمنامه محدود به دو کشور ایران

و در هر  6ثانیه یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست

و ایتالیا نیست و فعالیتهای بینالمللی وسیعی برای مبارزه با

میدهد .با توجه به شیوع  10درصدی دیابت در ایران پیشبینی

بیماری دیابت ،کنترل و مدیریت مطلوبتر آن انجام خواهد شد.

میشود که تا سال  8.4 ،1414میلیون ایرانی مبتال به دیابت شوند.

بیماری دیابت بهعنوان یکی از جدیترین معضالت قرن حاضر از

در ایتالیا نیز جمعیت دیابتیها در سال  1414به  6.1میلیون نفر

سوی سازمان بهداشت جهانی شناسایی و  2016نیز سال مبارزه

خواهد رسید اما محققان ایرانی و ایتالیایی تالشهای بینالمللی

با این بیماری نامگذاری شده است.

را در برای مدیریت مشترک این بیماری آغاز کردهاند.

