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Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з книжковою    

полицею. 
 Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу 

обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих 

статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом 

“Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою 

одержання повного тексту. 
 

 

     Цукровий діабет представляє  
важливу, постійно зростаючу медичну  і 

соціальну проблему сучасного 

суспільства, що  обумовлено значним 

зростанням  розповсюдженості  цього 

захворювання. 

 
 

Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом було 

запроваджено у 1991 році  міжнародними організаціями у відповідь 

на загрозу зростання захворюваності на цукровий діабет у всьому 
світі. З 2007 року цей день проводиться під егідою ООН та 

відзначається членами двохсот асоціацій Міжнародної Діабетичної 

Федерації більш ніж у 160-ти країнах. 

Метою Всесвітнього дня боротьби з діабетом є підвищення 

поінформованості про діабет – не тільки про кількість хворих на 

цукровий діабет, але і про те, як можна запобігти розвитку цієї 

небезпечної хвороби. 

Цукровий діабет займає одне з перших місць  у світі серед 

неінфекційних захворювань після серцево-судинних та 

онкологічних. 
 За даними IDF, в 2015 р. в світі налічувалось 415 млн. хворих на 

ЦД, а до 2040 р. очікується збільшення їх кількості до 642 млн. чол. 

Проблема цукрового діабету являється надзвичайно актуальною і 

для України, де число хворих  на цукровий діабет перевищує 1 млн. 

300 тис. осіб. 
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    Діабет – тиха і 
підступна хвороба, яка 
часто перебігає без 
відчутних симптомів. 
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