
1398خالصه عملکرد سال 
انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک

نبودههمراه هم آینده ای را خواهیم ساخت که در آن دیابت برای هیچ کس تهدید و نگرانی 
.فرصتی جهت حرکت در مسیر سالمت و رشد انسان باشدبلکه 



کودکان آسیب دیده در سیل گلستان
کودکان دیابتی در مناطق سیل زده، دارو و تجهیزات مورد
ندنیاز خود را با کمک همیاران مهربان گابریک دریافت کرد

تامین انسولین و داروها

ر دیابتبرای کنترل بهتتامین دستگاه و نوار تست قند

تامین هزینه های پزشکی

تامین کمک هزینه های معیشتی

کمک هزینه های درمانی و جراحی های خاص

حمایت بیشتر پزشکی و معیشتی
برای کودکان دیابتی و نیازمند

دهپشتیبانی از کودکان دیابتی محروم و آسیب دی
نیکوکار گابریکخیرین بزرگوار و به یاری 



حمایت بیشتر پزشکی و معیشتی
برای کودکان دیابتی و نیازمند

96سال 97سال 98سال 

کودک300

205
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کودکان تحت پوشش در
واحد مددکاری گابریک

حمایت های انجام شده

98سال 

97سال 

96سال 

ریال2/815/596/892

ریال2/319/673/707

ریال1/664/221/247



ریال2/815/596/892

ریال2/319/673/707

ریال1/664/221/247

آموزش استاندارد دیابت، حقی برای همه
دسترسی بیشتر کودکان دیابتی به مشاوره رایگان

1813

1503

1347

2044

1834

1651

جمع ساعت مشاوره رایگان
برای اعضاغیرحضوری

جمع ساعت مشاوره
رایگان برای اعضا

طریقازرایگانمشاوره
اگراماینستوتلگرامتلفن،



تحت پوشششهرهای
طرح آموزش رایگاندر

تعداد شرکت کنندگان
در دوره آموزشی رایگان

96سال 

97سال 

98سال 

آموزش استاندارد دیابت، حقی برای همه
وان-آموزش فراگیر دیابت بصورت رایگان در طرح سایت
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11

1376

1271

773



آموزش استاندارد دیابت، حقی برای همه
وان-آموزش فراگیر دیابت بصورت رایگان در طرح سایت

بهدسترسی 
آموزش آنالین دیابت

شهرستان29تهران و در 

ارائه طرح نوآورانه
آموزش دیابت از راه دور

با کمک تکنولوژی



اردبیل

آموزش استاندارد دیابت، حقی برای همه
وان-آموزش فراگیر دیابت بصورت رایگان در طرح سایت

سنندج

هتربت حیدری

همدان

ساری

یزد

رشت



عضویتکودکانی که به 
گابریک درآمدند

آموزشکودکانی که 
دریافت کردندرایگان

1721

1270

1017

1839

1265

943

ونخقندبهترکنترلباتا
ندباشداشتهسالمایآینده

آموزش استاندارد دیابت، حقی برای همه
وان-آموزش فراگیر دیابت بصورت رایگان در طرح سایت



آموزش استاندارد دیابت، حقی برای همه
دسترسی و آموزش بیشتر برای دیابتی های نوع یک

2161آموزش
دیابتی نوع یک

1398

4000آموزش
دیابتی نوع یک

1399



97سال 98سال 
نفرساعت آموزش ارائه شده

تعداد نفرات آموزش دیده

10453

2797

5295

919

استاندارد دیابترشد آموزش مراقبت 
به جـامعه پـزشکی

نفرساعت7984
Diabetes in Practice 

Seminar

نفرساعت429
PHC Education نفرساعت2040

Basics of Diabetes 
Education



استاندارد دیابترشد آموزش مراقبت 
به جـامعه پـزشکی

در نهمین همایش ساالنه

آموزشمرکزتنهاعنوانبه
ابتدیالمللیبینفدراسیون

وپزشکانازنفر1300میزبان
رانهنوآوتابودیممتخصصین

مراقبتبرایراهکارهاترین
رادیابتیبیمارانازبهتر

.دهیمآموزش



استاندارد دیابترشد آموزش مراقبت 
به جـامعه پـزشکی

در این همایش علمی ساالنه
میزبان متخصصین و دستیاران فوق تخصصی غدد هستیم

تا با معرفی جدیدترین تکنولوژی ها، راهکارها و درمان های دیابت
.در کشور باشیممراقبت بهتر از افراد مبتال به دیابتزمینه ساز 



توانمندسازی نیروهای داوطلب
و حمایت بیشتر از کودکان مبتال به دیابت

انتشکیل کمیته باشگاه سفیر

آموزش و توانمندسازی سفیران

اهتدوین برنامه استراتژیک باشگ

برگزاری جلسات دوره ای

برنامه ریزی و تعیین اهداف

نفرساعت مشارکت داوطلبان
در آموزش و حمایت از کودکان دیابتی

7415

6058

5105



توانمندسازی نیروهای داوطلب
و حمایت بیشتر از کودکان مبتال به دیابت

با همراهی سفیران خوش قلب گابریک
آنای را بسازیم که در تالش میکنیم تا آینده 

.باشدانسان ها فرصتی برای سالمتی و رشد دیابت 



راه اندازی تیم ویژه آموزش و اطالع رسانی کرونا

نوآوری و خلق خدمات جدید
با شیوع کرونا و نیاز جامعه به اطالعات دقیق 

Gabric.ir

ابتشامل پزشکان، کارشناسان علمی و مدرسین دی
ونابا هدف تدوین و انتشار آموزش های مقابله با کر

راه اندازی مشاوره آنالین
امدیابـت در اینستـاگـر
ن جهت دسترسی آسان تر به مشاوری

شب10همتـای گـابریک تا ساعت 

ینگفتگوی زنده با متخصص
ـابا موضوع دیـابت و کـرون

با هـدف پاسـب بـه 
سواالت مخاطبین و
ـــای  ـــع نگرانی ه رف

ابتافراد مبتال به دی


