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A Magyar Diabetes Társaság Web-rendszerének felhívása a Diabetes 

Világnap alkalmából 

 

Több mint 240 millió cukorbeteg él a világon már ma is, és 20 éven belül ez a szám előrejelzések 

szerint 380 millióra nő. 

A Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) által rendezett és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 

támogatott Diabetes Világnap a cukorbeteg világ első számú tudatosító kampánya. Először 1991-ben 

tartották meg a cukorbetegség világszerte növekvő elterjedtségével kapcsolatos aggodalmak folytán. 

Azóta népszerűsége folyamatosan nőtt, ma már több mint 350 millió embert kapcsol össze a világon, 

köztük az egészségügyi ellátás szakembereit, ápolókat, cukorbetegeket és az általános közszférát. 

2006. december 20-án az ENSZ Közgyűlésén kiadták azt a Határozatot, ami a diabetes krónikus, 

életminőséget rontó és költséges voltára hívja fel a figyelmet. A Határozat alapján a Diabetes 

Világnapot egy ENSZ Napként ünnepeljük ezentúl, amit az ENSZ felügyel a 2007-es évtől. Így a 

Diabetes Világnap jelentősebb és komolyabb lesz, mint valaha, és ezzel nyilvánosabbá válik a 

kampány és növeli a vezető szervek és a média részvételét a Világnapon. 

Magyarországon is számos rendezvényt, ünnepséget és kongresszust szerveznek minden év 

november 14. környékén.  

Mivel a Diabetes Világnapon elsősorban a betegtájékoztatás, a diabetes veszélyeinek tudatosítása 

fontos, a Magyar Diabetes Társaság bátorít minden civil szervezetet a Világnap megünneplésére, 

színvonalas rendezvények megszervezésére. 

 

Népszerűsítsék programjaikat a Magyar Diabetes Társaság Web-rendszerének 

keretein belül! 

 

Küldjék el nekünk az Önök, vagy Cukorbeteg Egyesületük által szervezett program időpontját, 

helyszínét és a programtervezetet, majd mi ezt hírként publikáljuk és egy külön oldalon 

népszerűsítjük az érdeklődők körében. 

Leveleiket a szerkesztoseg@diabet.hu e-mail címre várjuk. 

 

Legyenek aktív résztvevői a diabetes elleni harcnak! 
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A Magyar Diabetes Társaság elérhetősége: 

Magyar Diabetes Társaság 

Hungarian Diabetes Association 

Levelezési cím: 1013 Budapest, Feszty Árpád u. 4. IV/15. 

Telefon (üzenetrögzítő): +36 (1) 202 1180 

Fax: +36 (1) 202 1180 

 

A MDT hivatalos web-oldala: www.diabet.hu 

E-mail: szerkesztoseg@diabet.hu 

 

A Web rendszerrel kapcsolatos problémáit és észrevételeit kérjük, jelezze a support@diabet.hu e-

mail címen. 

 

 

 

 

 


