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Diabetes on yksi maailman nopeimmin kasvavista taudeista maailmassa ja tällä 
hetkellä se vaikuttaa 422 miljoonan ihmisen elämään taustasta, tulotasosta tai 
iästä riippumatta. Lapsetkin sairastavat diabetesta. Lioneina ja leoina me 
olemme sitoutuneet taistelemaan diabetesta vastaan, jotta parannamme 
ihmisten elämää, vahvistamme perheitä ja autamme paikkakuntia.

Tavoitteemme
• Hankimme lisätietoja diabeteksesta ja tiedotamme paikkakunnalla diabetekseen liittyvistä 

asioista.
• Luomme paikkakunnilla  ilmapiirin, joka inspiroi ja edistää terveitä elämäntapoja.
• Lisäämme pääsyä diabeteksen hoitoihin, lääkkeiden saamiseen ja diagnosointiin liittyvien 

tarvikkeiden hankkimiseen.
• Lisäämme yhteistyötä ja tukea kansallisen diabetesohjelman ja suunnitelmien 

toteuttamiseksi.

Presidentti Nareshin diabetesviesti
”Lions Clubs International (LCI) ei tule istumaan hiljaa paikoillaan kun tämä tauti leviää. 
Me tulemme olemaan etulinjassa taistelemassa tätä tauti vastaan sekä sen 
hoitamisessa.”

Mitä diabetes on? 
Diabetes on krooninen tauti, jossa elimistö ei pysty tuottamaan tarpeeksi insuliinia tai se ei 
pysty käyttämään insuliinia hyväksi. Glukoosi jää vereen minkä seurauksena voi olla hermo-, 
elin- tai verenkierron vammoja. Diabetesta on kolme pääasiallista tyyppiä:

• Tyypin 1 diabetes on kyseessä silloin kun immuunijärjestelmä tuhoaa insuliinia tuottavia 
soluja eikä elimistö pysty tuottamaan insuliinia. Tämä tauti on usein lasten ja nuorten tauti, 
mutta se voi puhjeta missä iässä tahansa.

• Tyypin 2 diabetes tapahtuu silloin, kun elimistö pystyy tuottamaan insuliinia, mutta se ei 
pysty käyttämään sitä tehokkaasti. Sitä esiintyy yhä enemmän monissa maissa, mutta 
yksinkertaiset elämäntapamuutokset ovat osoittaneet tehokkaiksi sen ennaltaehkäisyssä 
tai lykkäämisessä. Tarvitsemme koulutusta kaikkialla maailmassa. 

• Raskausajan diabetes vaikuttaa yhteen seitsemästä raskaana olevasta naisesta. Jos 
tautia ei hoideta, komplikaatioita saattaa kehittyä synnytyksen aikana. Vauvat voivat olla 
normaalia painavampia, heillä saattaa olla hengitysvaikeuksia tai alhainen verensokeri. 
Sekä äideillä että vauvoilla on suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.  

Liity kamppailuun diabetesta vastaan
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Miksi meidän pitää taistella: 

Diabetes vaikuttaa meihin kaikkiin
Tunnet varmasti jonkun, joka sairastaa diabetesta. Tutustu sivulla 
fightdiabetes.lionsclubs.org harjoitukseen, jonka avulla voit miettiä yhdessä muiden 
klubin jäsenten kanssa omia kokemuksianne diabeteksesta.

Diabetes on maailmanlaajuinen epidemia - vuoteen 2040 
mennessä noin 642 miljoonaa ihmistä sairastaa diabetesta 
diabetes by 2040

Tällä hetkellä noin 422 miljoonaa aikuista sairastaa diabetesta.

Liity kamppailuun diabetesta vastaan

Diabetes on maailman 6. suurin kuolemaa aiheuttava tauti ja 
6. yleisin naisten kuolinsyy

Viisi miljoonaa ihmistä kuolee diabeteksen seurauksena 
joka vuosi

50% diabetesta sairastavista ihmisistä eivät tiedä, että he 
sairastavat tautia

77% diabetesta sairastavista asuu köyhissä tai 
vähävaraisissa maissa

Joka seitsemäs sekunti joku kuolee diabeteksen seurauksena 

W
W

SD
2.

FI


