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نگرشی نو در آموزش دیابت

خالصهگزارش
عملکردسال1400
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همراه هم آینده ای را خواهیم ساخت که در آن دیابت 
برای هیچکس تهدید و نگرانی نبوده بلکه فرصتی جهت 

حرکت در مسیر سالمت و رشد انسان باشد.

کارکنان و نیروهای داوطلب 
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تعدادی از اعضای هیات امنا و هیات مدیره
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تعدادی از کارکنان و نیروهای داوطلب
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دستـاوردهای سال 1400 
در یک نگاه

انتخــاب بــه عنــوان یکــی از ســازمان های مردم نهــاد برتر کشــور در 
حــوزه ســالمت در همایــش نکوداشــت مشــارکت های اجتماعــی 

در حوزه ســالمت

رشد 30 درصدی تعداد مددجویان تحت پوشش
رشد 34 درصدی تعداد نفرات آموزش دیده

رشد 32 درصدی نفرساعت آموزش دیده
آگاهــی رســانی و ترغیــب بــه پیشــگیری از ابتــال بــه دیابــت بــه 

بیــش از 260،000 نفــر 
ــرای  ــون ب ــد خ ــوار تســت قن ــت )ن ــات دیاب اصــالح بســته خدم
مبتالیــان بــه دیابــت نــوع یــک، آمــوزش دیابــت و داروهــای 

خوراـکـی نســل جدیــد( بــرای پوشــش بیمــه 30%

34%
32%
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مشاوره و آموزش 
خودمراقبتی دیابت

خدمات حمایتی 
و مددکاری

اطالع رسانی همگانی و 
آموزش پیشگیری از دیابت

آموزش جامعه پزشکی 
و پیراپزشکی

مطالبه گری و دفاع از 
حقوق مبتالیان به دیابت

مأموریت
Mission
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خدمــات آمــوزش خودمراقبتی دیابت شــامل 
و  مشــاوره  آموزشــی،  دوره هــای  برگــزاری 
بررســی وضعیــت کنتــرل قنــد اعضــا اســت 
کــه بــه آمــوزش مدیریــت قندخــون از طریــق 
کنتــرل رژیــم غذایــی، ترغیــب بــه فعالیــت 
از  بــه موقــع  بدنــی مناســب و اســتفاده 
مراقبت هــای بهداشــتی اعضــا دیابتــی منجر 

خواهــد شــد.

مشــــاوره و آمــــوزش 
خودمراقبتــی دیابــت
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آموزش خودمراقبتی دیابت

تعداد نفرات آموزش دیده

مجموع نفرساعت آموزش ارائه شده

تعداد دیابتی های نوع یک شناسایی شده 
1398

1398

13981399

1399

13991400

1400

1400

8574 

60812

3753

4924
28964 3412

6412

45863

2896
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پراکندگی جغرافیایی آموزش گیرندگان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان

سمنان
سیستان و بلوچستان

فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه وبویراحمد
گلستان

گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

221
321
59

648
4۰3
166
185

28۰5
159
211

459
56

331
128
48
182

326
62

14۰
84

239
149
1۰4
62

152
19۰
158
121
216
128
61

الیوهای آموزشی اینستاگرامفیلم های آموزشی آپارات
1,030 2,874

دوره های 
آموزشی آنالین

60,812

نفرساعت آموزش های مجازی
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ارائه خدمات مشاوره دیابت

نمودار روند رشد تعداد مشاوره های گابریک
1398 1399 1400

27215

22634

27181

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

تعداد مشاوره های 
ارائه شده بر اساس 
کانال های مختلف 
ارتباطی سال 1400

ساعت مشاوره
ارائه شده 
به تفکیک

 نوع مشاوره

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری
احوالپرسی

مشاوره آنالین
9640

17327

2544

248

56
373

مشاوره آنالین
1572
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رویای75شهر
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مــا بــر ایــن باوریم که دسترســی بــه آموزش اســتاندارد 
ـی دیابــت حــق همــه مبتالیــان اســت. خودمراقبـت

ــا  ــر در 75 شــهر از 10 اســتان ب ــن راســتا در ســال 1400 توانســتیم 1295 نف در ای
ــا  ــر ب ــداد 769 نف ــن تع ــه از ای ــم، ک ــوزش دهی ــت را آم ــن درجــه محرومی باالتری
همــکاری وزارت بهداشــت و دوازده دانشــگاه علــوم پزشــکی وارد طــرح شــدند و 
526 نفــر نیــز توســط گابریــک شناســایی شــده و از حمایــت آموزشــی و مشــاوره 

بــه صــورت آنالیــن بهــره منــد شــدند.

حقیقــی  نیکــوکار  نفــر   5021
ـی بــا حمایــت نقــدی  و حقوـق
ــه  921.5 میلیــون تومــان، هزین
ــد. ایــن کمپیــن را تامیــن کردن

تعداد نفر آموزش دیده

نفرساعت آموزش دیده

5021 نفر 

1295

8213
921.5 میلیون تومان
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پراکندگی جغرافیایی آموزش گیرندگان در کمپین رویای 75 شهر
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داستان زهرا
زهرا از گابریکی های موفق در شهرستان طبس است که با شرکت در دوره های آموزشی، موفق شده قند خونش را به خوبی کنترل کند ....
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برنامه های آنالین ویژه کودکان در سراسر کشور 

برنامه های آنالین
برای کودکان

62

70

139

339
تولد کودکان شیرین 

جشن شکوفه ها

نوروز شاد

ماجراهای کیپو

610 نفر از کودکان مبتال به دیابت در برنامه های ویژه انجمن حضور داشته اند:

دوره آموزشی ماجراهای کیپو
تولد کودکان شیرین

جشن شکوفه ها
جشن نوروز شاد

تعدادبرنامه های آنالین
139
339
7۰
62
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ایــن دوره همــراه بــا فیلــم، موســیقی، مســابقه و بــازی بــه زبانــی کودکانــه و 
قابــل درک بــرای آن هــا، بــه آمــوزش اصــول مدیریــت دیابــت و مهارت هــای حــل 
مســئله، تصمیم گیــری درســت و آگاهانــه  مــی بپــردازد. در ایــن دوره کودکان 
در خــالل آمــوزش؛ کیپــو و خــود را ماننــد راننــده ی اتوبــوس تصــور می کننــد که 
در مســیر مدیریــت دیابــت حرکــت می کننــد امــا بایــد مســافرانی دردسرســاز 
ــه مدیریــت دیابــت اســت  کــه شــامل احســاس و افــکار ناخوشــایند راجــع ب
را حمــل کننــد و ســعی کننــد مســافران را آرام کننــد امــا توســط مســافران از 

مســیر خــارج نشــوند.

یکــی از موقعیــت هــای پــر از چالــش بــرای والدیــن و کــودکان مبتال بــه دیابت 
نــوع یــک شــرکت در جشــن تولــد ســایر کــودکان و یــا خــود کــودک اســت. ایــن 
چالــش گاهــی اوقــات آنقــدر ســخت و پــر تنــش مــی شــود کــه مدیریــت آن 
نیــز تقریبــا ناموفــق اســت. در جشــن تولــد شــیرین، کیپــو بــه همــراه کــودکان 
بــا مشــکالت و چالــش هــای مختلفــی نظیــر نگرانــی، خجالــت و احســاس 
تفــاوت بــا کــودکان دیگــر، وجــود خوارکــی هــای متعــدد و خوشــمزه، افــت قنــد 
و یــا قنــد بــاال در حیــن جشــن مواجــه مــی شــود و از راه هــای جــذاب مثــل 

داســتان و بــازی بــه همــراه کــودکان ســعی بــر حــل ایــن مســائل دارد.

ماجراهای کیپو

جشن تولد شیرین
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جشــن شــکوفه های گابریــک 14۰۰ در روز چهارشــنبه 31 شــهریور مــاه بــه 
مناســبت بازگشــایی مــدارس و بــا هــدف آمــوزش و ایجــاد انگیــزه و نشــاط در 

ــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد. کــودکان ب
ایــن برنامــه بــا اســتقبال حــدود 7۰ نفــر از کــودکان دیابتــی مددجــو در   
بســتر big blue button و بــا اســتقبال مخاطبــان گابریــک در الیــو اینســتاگرام 

ــرو شــد.  روب

پنجشــنبه 19 اســفند مــاه 14۰۰ دهمیــن جشــن نــوروز شــاد گابریــک بــه صــورت 
آنالیــن و بــا حضــور 62 کــودک مبتــال بــه دیابــت )کمتــر از 12 ســال( کــه تحــت 
پوشــش واحــد مــددکاری می باشــند همــراه بــا خانواده هایشــان برگــزار گردیــد.

ــکات  ــه ن ــا هــدف ایجــاد انگیــزه و ارائ ــا کمــک حامیــان ب ایــن برنامــه ب  
آموزشــی بــرای کنتــرل بهتــر قنــد خــون کــودکان در ایــام نــوروز، در قالــب بــازی 
و ســرگرمی بــا حضــور کیپــو )شــخصیت عروســکی گابریــک( و تــالش ســفیران 
)نیروهــای داوطلــب( اجــرا شــد و کــودکان توانســتند اوقــات خــوش و مفرحــی 

ــد. ــار هــم ســپری کنن را در کن

جشن شکوفه ها 

نوروز شاد  
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تجهیــزات  اهــدای  شــامل  خدمــات  ایــن 
و  )نــوار  مددجویــان  خــون  قنــد  کنتــرل 
و  ســوزن  خــون،  قنــد  تســت  دســتگاه 
ســرنگ( کمک هزینه هــای پزشــکی، درمانــی، 
داروهای دیابت و تامین بخشــی از نیازهای 
اساســی )معیشــتی، تحصیلی( و حمایت از 

اســت. بالیــای طبیعــی  آســیب دیدگان 

خدمات حمایتی
و مددکــــــــــــاری
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8,676,058,639  ریال

504 خانواده

1397 1398 1399 1400

روند رشد خدمات حمایتی و مددکاری گابریک
هزینه خدمات حمایتی و معیشتی

1397-1400

تعداد خانواده های
تحت پوشش

250 300
387

2.637.103.935 ریال
3.756.637.402 ریال

5.841.838.506 ریال
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همکاری با دیگر سازمان های مردم نهاد و پزشکان داوطلب
انجمــن دیابــت گابریــک در ســال جــاری در راســتای ارائــه خدمــات همه جانبه تــر و مطابــق بــا نیــاز مددجویــان تحــت پوشــش، بیــش از پیــش بــا ســایر 

ســازمان های مردم نهــاد بــه صــورت دوطرفــه و همچنیــن بــا پزشــکان داوطلــب، وارد همــکاری شــد. 

کلینیک روانشناسی رفتار
موسسه نیکوکاری رعدالغدیر

موسسه خیریه قطره
موسسه خیریه نیکوکاران شریف

انجمن روشنگران فردای کودک )ارفک(
مدرسه صبح رویش

موسسه مردم نهاد مهر گیتی
RP موسسه حمایت از بیماران

مرکز تخصصی آموزشی و درمانی دنیای زخم
خیریه بنیاد انصار االنصار 

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
جناب آقای دکتر طالب زاده بنکدار

جراح و متخصص دندانپزشک  
جناب آقای دکتر امیرحسین محمودی

فوق تخصص شبکیه و لیزر

خدمات مشاوره و روان درمانی در قالب روان درمانی های فردی، خانوادگی و گروهی
ارتقاء سطح توانایی  های افراد توانیاب )معلولین جسمی- حرکتی(

از طریق فرآیند آموزش فنی و حرفه ای، توانبخشی و حمایت موثر از اشتغال و کارآفرینی
پرداخت نسخ پزشکی و هزینه دارویی

حمایت و توانمندسازی خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست
آموزش و توانمندسازی کودکان کار

آموزشی برای کودکان  کار و در معرض آسیب  های اجتماعی
ارتقاء سطح فرهنگ، دانش و خالقیت دانش آموزان و دانشجویان مناطق کمتر برخوردار کشور

ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و حمایت های مالی و اجتماعی به این گروه بیماران
درمان زخم پا

تأمین ارزاق و لوازم التحریر ایتام دیابتی و تعدادی از خانواده های نیازمند
پیگیری امور مربوط به پناهندگان

ارائه خدمات چشم پزشکی رایگان به مددجویان دیابتی

ارائه خدمات چشم پزشکی رایگان به مددجویان دیابتی
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همکاری با دیجی کاالمهر
طرحــی کــه بــه همــکاری پلتفرم هوشــمند آگاپــه و دیجی کاال با هــدف تامین نیازهای 
انجمــن و مددجویــان از مهرمــاه آغــاز شــد و بــه تامین بخش قابل توجهــی از کاالهای 

موردنیاز منجر شــد.
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گامــی اساســی در بهبــود خدمــات ســازمان 
هــای بیمــه گــر در حمایــت از افــراد مبتــال بــه 

دیابــت

مطالبـــــه گری و دفـــــــاع از 
حقوق مبتالیــان به دیــابـت
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انجمــن دیابــت گابریــک بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد، مطالبــه 
ــد.  ــت را از وظایــف خــود مــی دان ــه دیاب ــراد مبتــال ب گــری از حقــوق اف
خرســندیم کــه در راســتای در دســترس قــرار گرفتــن درمــان اســتاندارد، 
دارو و تکنولوژی هــای مــورد نیــاز کنتــرل دیابــت و قابــل پرداخــت بــودن 
آنهــا بــرای افــراد مبتــال به دیابــت با همراهی ذی نفعــان همچون انجمن 
دیابــت ایــران، دفتــر مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــر وزارت بهداشــت 
و پزشــکان متخصــص و فــوق تخصصیــن غــدد در سراســر کشــور اقــدام 
بــه ظرفیت ســازی و مطالبه گــری از ســازمان های سیاســت گذار کردیــم.

در نتیجــه ایــن مطالبه گــری، بــا همبســتگی و همراهــی ذی نفعان   
در بهمن مــاه 14۰۰، شــورای عالــی بیمــه بــا اصالح بســته خدمــات دیابت 
بــرای پوشــش بیمــه نــوار تســت قنــد خــون بــرای مبتالیــان بــه دیابــت 
ــد توســط  ــت و داروهــای خوراکــی نســل جدی ــوزش دیاب ــک، آم ــوع ی ن

ــد. ســازمان هــای بیمه گــر موافقــت کردن

اصالح بسته خدمات 
دیابت برای پوشش بیمه

تعریف پروژه »پوشش بیمه ای  نوار تست 
قنــد خــون« در برنامــه راهبــردی گابریــک

ســخنرانی در برنامه های علمی و کارشناســی 
هزینــه  خصــوص  در  بیمه گــر  ســازمان های 
اثربخشــی خودپایشــی قنــد خــون در دیابــت 

آغـــــــــاز حضــــور در جلســـــات کارشـنــــاســی »ســــــند 
سیاست گذاری بیمه سالمت« سازمــان بیمــه سالمت

برگــزاری جلســات مشــترک بــا بیمه 
خدمــات درمانــی نیروهــای مســلح

آغــاز بــه کار گــروه مشــترک علمــی جهــت 
تدویــن بیانیــه خودپایشــی قنــد خــون  

فروردین 1398

تیر 1398

بهمن 1398

بهمن 1398

اردیبهشت 1399
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تدویــن بیانیــه خودپایشــی قنــد خــون توســط 
کارگروه مشترک انجمن دیابت گابریک و ایران

ابــالغ بیانیــــه علمــی خودپــــایشی 
قنــد خــون توســط وزارت بهداشــت 

برگــزاری برنامــه علمــی چالش هــای 
ــد خــون  خودپایشــی قن

برگـــــزاری میزگــرد بررسی 
ــای ســازمانهای  چالش هـــ

بیمه گــر 

کارزار حمایت پزشــکان از 
سراســر کشــور جمــع آوری 
در حمایــت از بیمه شــدن 

نــوار تســت قنــد خــون 

ــه و امضــای  ارســال نام
56۰ پزشــک بــه وزیــر 
بهداشــت و درخواســت 

ــان  رســیدگی آب

ــه پوشــش  ابــالغ مصوب
بیمـــه ای نـــــوار تســــت 
قنــــــد خــــون توســــــط 
شــــواری عـــــالی بیمـــه 

آبان 1399

آبان 1400

آبان 1400 آبان 1400 آبان 1400 آبان 1400 بهمن 1400

افــراد مبتــال  بی شــک روحیــه مطالبه گــری و برگــزاری کارزار توســط 
پزشــکان  و همچنیــن  تــالش  پــر  انجمن هــای  دیگــر  و  دیابــت  بــه 
 عزیــز مطالبه گــر نیــز در تحقــق ایــن دســتاورد نقــش موثــری داشــت. 
از اهــداف مهــم امســال انجمــن دیابــت گابریــک، تبــادل نظــر بــا و 
پیگیــری از ســازمان های بیمه گــر در پیاده ســازی صحیــح ایــن مصوبــه 

می باشــد.
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گابریــک  دیابــت  اطالع رســانی  انجمــن   
ارتقــاء مدیریــت دیابــت در  بــه منظــور 
ــت در  ــه فعالی ــروع ب ــدای ش ــور از ابت کش
ــرای  ــای آموزشــی ب ــزاری دوره ه ــوزه برگ ح
و  پزشــکان  خصــوص  بــه  درمــان  کادر 
و  اســت  داشــته  فعالیــت  متخصصیــن 
در ایــن راه از همــکاری ارزشــمند اســاتید 
ــوده اســت. ــد ب فراوانــی در کشــور بهره من

آمــوزش جــــامـــعـــه
پزشکی و پیراپزشکی



www.gabric.ir 26خالصه گزارش عملکرد انجمن دیابت گابریک 1400

Diabetes Care: A Holistic Approach
Fellowship Training Workshop

در ایــن همایــش علمــی ســاالنه میزبــان متخصصیــن و دســتیاران فــوق تخصصــی غــدد هســتیم تــا بــا معرفــی جدیدتریــن تکنولوژی هــا، راهکارهــا 
و درمان هــای دیابــت، زمینه ســاز مراقبــت بهتــر از افــراد مبتــال بــه دیابــت در کشــور باشــیم. خوشــحالیم کــه در پنجمیــن و ششــمین دوره ایــن 
کارگاه کــه بــه صــورت آنالیــن و در تیــر مــاه و اســفند مــاه 14۰۰ برگــزار شــد، اســاتید و متخصصیــن عــالوه بــر تهــران از شــهرهای اصفهــان، تبریــز، 

مشــهد، زنجــان و اهــواز نیــز حضــور داشــتند.

اعضاء کمیته علمی )به ترتیب حروف الفبا(:
آقــای دکتــر علیرضــا اســتقامتی )دانشــگاه تهــران(، 
آقــای دکتــر حمیدرضــا آقایــی میبــدی )دانشــگاه 
)دانشــگاه  بهرامــی  امیــر  دکتــر  آقــای  تهــران(، 
تبریــز(، آقــای دکتــر ســید عــادل جاهــد، آقــای دکتــر 
بهشــتی(،  شــهید  )دانشــگاه  حســین پناه  فرهــاد 
تهــران(، خانــم  )دانشــگاه  ربیــع زاده  خانــم دکتــر 
دکتــر  آقــای  اهــواز(،  )دانشــگاه  رشــیدی  دکتــر 
خانــم  اصفهــان(،  )دانشــگاه  رضوانیــان  حســن 
دکتــر ســیاری فــرد )دانشــگاه تهــران، مرکــز طبــی(، 
خانــم دکتــر شــهبازیان )دانشــگاه اهــواز(، خانــم 
مفیــد(،  )بیمارســتان  صانعی فــرد  هدیــه  دکتــر 
آقــای دکتــر مجتبــی ملــک )دانشــگاه ایــران(، خانــم 
خانــم  )دانشــگاه مشــهد(،  زهــره موســوی  دکتــر 
اصفهــان( )دانشــــگاه  هاشــمی پور  مهیــن  تعداد پزشکان و دستیاران فوق تخصصی شرکت کننده در دوره هادکتــر 

تیرماه اسفندماه

5740

آموزش پزشکان فوق تخصص در راستای بهبود مراقبت استاندارد دیابت
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وبینار نقش پرستاران
در ارتقاء مدیریت دیابت

ــت  ــت، انجمــن اطالع رســانی دیاب ــت دیاب ــی پرســتار و در راســتای توانمندســازی پرســتاران در حــوزه مدیری ــه مناســبت بزرگداشــت روز جهان ب
ــای  ــا موضــوع نقــش پرســتاران در ارتق ــار علمــی ب ــزاری وبین ــه برگ ــدام ب ــان و پرســتاری وزارت بهداشــت اق ــت درم ــا همــکاری معاون ــک ب گابری
مدیریــت دیابــت، همــراه بــا امتیــاز بازآمــوزی نمــود. در ایــن وبینــار علمــی در مجمــوع 472 نفــر از پرســتاران کشــور شــرکت نمــوده و طــی 3 ســاعت 

از ســخنرانی اســاتید برنامــه در رابطــه بــا محورهــای وبینــار اســتفاده نمودنــد

تعداد پرستاران
شرکت کننده

472
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وبینار نخستین بیانیه کشوری خودپایشی قندخون: 
بررسی چالش های پیاده سازی

خودپایشــی قنــد خــون )SMBG( ســال ها اســت کــه بــه عنــوان یکــی از اجــزاء اساســی خــود مدیریتــی دیابــت بــه شــمار مــی رود. بــا وجــود ایــن، بــه 
نظــر می رســد ایــن ابــزار بــه میــزان کافــی و بــه صــورت مؤثــر در کشــور مــا مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســودمندی 
SMBG بــه خصــوص در مدیریــت دیابــت در افــراد تحــت درمــان بــا انســولین، اثبــات شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، انجمــن اطالع رســانی دیابــت 
گابریــک و انجمــن دیابــت ایــران بــا کمــک اســاتید برجســته غــدد و متابولیســم کشــور اولیــن بیانیــه مشــترک SMBG را بــا نــگاه بــه شــرایط کشــور 
در حــوزه مدیریــت دیابــت تدویــن نموده انــد. در ایــن وبینــار ضمــن معرفــی ایــن بیانیــه کاربــردی، در مــورد چالش هــای پیاده ســازی آن بــا حضــور 

ســازمان های مربوطــه بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.

دبیر علمی برنامه:
دکتر علیرضا استقامتی

کمیته علمی )به ترتیب حروف الفبا(:
دکتــر ســید عــادل جاهــد، دکتــر فرهــاد حســین پنــاه، دکتــر ســارا صداقــت، دکتــر امیــر ضیایــی، 
دکتــر هنگامــه عبــدی، دکتــر ســعید کلباســی، دکتر مجتبی ملــک، دکتر امیرکامران نیکوســخن

ــت  ــد خــون در دیاب ــر در تســهیل خودپایشــی قن ــل نقــش ســازمان های بیمه گ ــن پن مدعوی
)بــه ترتیــب حــروف الفبــا(:

خانم دکتر مریم آزادی، معاونت مدیر کل دفتر خدمات تخصصی بیمه سالمت ایران
خانم مهندس گلباز، سرپرست اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی

آقــای دکتــر علیرضــا مهــدوی، معــاون دفتــر مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــر مدیــر برنامــه 
کشــوری دیابــت

آقای دکتر کاظم میکاییلی، مدیرکل دفتر بیمه های سالمت
آقای دکتر امیر نوروزی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
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آکادمی آنالین دیابت گابریک
انجمــن اطالع رســانی دیابــت گابریــک از آغــاز فعالیــت خــود همــواره ســعی 
داشــته در کنــار توانمندســازی افــراد مبتــال بــه دیابــت در زمینــه خــود-

ـی دیابــت، کادر درمــان را نیــز بــا جنبه هــای کاربــردی مدیریــت  مدیریـت
بالینــی دیابــت آشــنا نمایــد. از جملــه برنامه هــای علمی-آموزشــی کــه 
ــای  ــزار شــده »همایش ه ــه گذشــته برگ ــک طــی ده ــن گابری توســط انجم
علمــی دیابــت، رویکــرد کاربــردی« اســت کــه در راســتای ارتقــاء توانمنــدی 
جامعــه پزشــکی و پیراپزشــکی در زمینــه مدیریــت دیابــت، بــا همــکاری 
معاونــت بهداشــت دانشــگاه های علــوم پزشــکی و معاونــت بهداشــت 
ــن  ــزار شــده اســت. در ای ــوزش پزشــکی برگ ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
کشــور  متابولیســم  و  غــدد  برجســته  اســاتید  تخصصــی  همایش هــای 
محورهــای برنامــه را بــه  صــورت ســخنرانی و مســئله محور )case-based( در 
قالــب سیســتم یادگیــری تعاملــی گابریــک بــه مخاطبیــن ارائــه می دهنــد.

ـی کــه بــه دلیــل پاندمــی  در دو ســال اخیــر بــا توجــه بــه تحوالـت  
ــه و انجمــن  ــه برنامه هــای مجــازی گســترش یافت ــال ب ــا رخ داده، اقب کرون
ــا در راســتای چشــم انداز  ــوده ت ــن فرصــت اســتفاده نم ــز از ای ــک نی گابری
خــود کــه تســهیل دسترســی بــه مدیریــت اســتاندارد دیابــت اســت، از 
ــود دوره هــای توانمندســازی  ــرای گســترش و بهب ــن ب زیرســاخت های آنالی
کادر درمــان در زمینــه مدیریــت بالینــی دیابــت اســتفاده نمایــد. در همیــن 

راســتا انجمــن دیابــت گابریــک بــا پشــتوانه کمیتــه علمــی مشــورتی خــود 
 )Gabric Virtual Diabetes Academy( آکادمــی آنالیــن دیابــت گابریــک

را پایه گــذاری نمــوده اســت.

هدف
بــا توجــه بــه رســالتی کــه انجمــن اطالع رســانی دیابــت گابریــک بــه عنــوان 
عضــو رســمی و مرکــز آمــوزش دیابــت IDF در زمینــه گســترش و بهبــود 
مدیریــت بالینــی دیابــت در کشــور بــه عهــده دارد، قصــد داریــم آکادمــی 
آنالیــن دیابــت گابریــک یــا Gabric Virtual Diabetes Academy را بــا 
هــدف ارائــه خدمــات علمی-آموزشــی مــدون و ســاختاریافته و بــا دیدگاهی 

جامــع در اختیــار جامعــه پزشــکی کشــور قــرار دهیــم.

ساختار آکادمی آنالین دیابت گابریک
آکادمــی آنالیــن دیابــت گابریــک از حضــور اســاتید برتــر رشــته های مختلف 
از جملــه غــدد و متابولیســم، قلــب و عــروق، نفرولــوژی، نورولــوژی، اطفــال، 
داروســازی و ... از دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور بهره منــد 
بــوده و ایــن بزرگــواران محتــوای آموزشــی دوره هــا را بــر اســاس علــم روز و 

تجربــه ارزشــمند بالینــی خــود طراحــی و ارائــه می نماینــد.

gabricvida.com
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طراحی پویش جذب داوطلبین و بازنگری مستمر سیستم جذب موثر
ــد و بازخوردهــای  ــق طراحــی پروژه هــای جدی ــان از طری افزایــش مشــارکت داوطلب

ــاری ــای ج اصالحــی برنامه ه
تدوین شــرح شــغل های مرتبط با فرصت های مشــارکت داوطلبین و مستندســازی 

فرآیندهای کاری کارگروه ها
برنامه ریزی آموزشی و توانمندسازی سفرا به میزان 772 نفرساعت

پشتیبانی و راهنمایی 71 کالس آموزش آنالین برای حداقل 13۰۰ فرد دیابتی 
ایده پردازی و تولید محتوا همراه با تیم پروژه جشن های ویژه کودکان دیابتی

پشتیبانی و راهنمایی برگزاری 1۰ تولد شیرین برای 339 کودک مبتال به دیابت
همــکاری بــا واحــد مــددکاری در 4 نوبــت از بســته بندی تجهیــزات کنتــرل قنــد بــرای 

5۰۰ نفــر مددجو
همراهی با واحد ارتباط با اعضاء جهت صدور 1۰۰3 کارت عضویت در یک ماه 

خالصه گزارش فعالیت های باشگاه سفیران 

1397 1398 1399 1400

6058
7415

8732

5593

 14۰۰ ســال  اول  درچهارماهــه 
مشــارکت  ســاعت  نفــر  میــزان 
داوطلبــان بــه دلیــل طراحــی مجــدد 
فرایندهــای زیرســاختاری و ایجــاد 
کیفیــت  بهبــود  جهــت  ـی  فرصـت
یافــت. کاهــش  خدمــات  نفرساعت مشارکت نیروهای داوطلب از سال 1397 تا 1400ارائــه 
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بــا شــیوع روزافــزون و نگران کننــده دیابــت نــوع دو، وظیفــه 
خــود میدانیــم کــه بــا اطالع رســانی هــای همگانی گســترده 
در تمــام کشــور هموطنــان عزیــز را نســبت بــه دیابــت آگاه 
ســازیم. در این راســتا با اســتفاده از پلت فرم های اثرگذار 
همچــون تبلیغــات محیطــی در ســطح شــهر و اســتفاده از 
فضــای مجــازی افــراد را نســبت بــه دیابــت آگاه ســازیم تــا 
افــراد عــالوه بــر آگاهــی از عوامــل خطــر مســتعد کننــده ابتال 
ــت  ــر در پیشــگیری از دیاب ــا روش هــای موث ــت، ب ــه دیاب ب

نــوع دو نیــز آشــنا شــوند.

اطــالع رســانی همگانــی 
و آمــوزش پیشــگیری از 

دیابــت نــوع دو
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بــه مناســبت هفتــه ملــی دیابــت و بــا هــدف پیشــگیری از دیابــت و آشــنایی عمــوم مــردم بــا ســبک زندگــی ســالم، لندینــگ ســنجش ریســک 
ابتــال بــه دیابــت در ســایت انجمــن راه انــدازی شــد. در ایــن راســتا بــا همــکاری اپراتورهــای همــراه اول و ایرانســل بــه حــدود 17 میلیــون نفــر از 
هموطنــان عزیــز اطالع رســانی گردیــد کــه بــه بازدیــد 246،441 نفــر از ایــن صفحــه منجــر شــد و 26۰،942 نفــر ریســک ابتــال بــه دیابــت خــود را  

محاســبه کــرده و بــا عوامــل موثــر و اهمیــت آنهــا در ابتــال بــه دیابــت نــوع 2 آشــنا شــدند.

1

ــوری 2 ــرم شــرکت راه آهــن جمه ــان محت ــرای کارکن ــت ب ــه دیاب ــال ب ریســک ابت
ــا هــدف پیشــگیری از  ــد و توصیه هــای الزم ب ــران محاســبه گردی اســالمی ای

ابتــال بــه دیابــت ارائــه گردیــد.
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در راســتای اطالع رســانی همگانــی و بــا همــکاری شــرکت های تبلیغاتــی در راســتای مســئولیت اجتماعــی، امــکان بهره منــدی از بیلبوردهــا در 
ســطح تهــران و شهرســتان ها نیــز فراهــم گردیــد.

دوره دیابت راه پیشگیری برای 53 نفر از کارکنان محترم شرکت فکور صنعت تهران برگزار گردید.

4

3

1398
1399
14۰۰

بیلبورد روز سال
474
1,۰7۰
1,411
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جدول هزینه ها و دریافتی ها

هزینه ارائه آموزش و مشاوره
هزینه پشتیبانی آموزش

هزینه فضای آموزشی
هزینه حمایت از مددجویان

سایر هزینه ها
 جمع کل 

28,459,849,286
19,4۰8,577,948
2,818,122,563
8,676,۰58,639
227,682,352
59,59۰,29۰,788

48
33
5
15
۰
1۰۰

درصد از کلسال 14۰۰عنوان

جدول
هزینه ها

برگزاری دوره های آموزشی
كمك های مردمی برای حمايت از آموزش 

كمك های سازمان ها برای حمايت از آموزش 
كمك های مردمی و سازمان های برای 

حمايت از مددجويان
سایر دریافتی ها

جمع کل

 2,133,۰74,۰۰۰ 
 25,426,187,374 
 27,384,787,1۰1 
 11,9۰2,355,551 

 2,۰2۰,۰49,443 
 68,866,453,469

 3 
 37 
 4۰ 
 17 

 3 

 1۰۰ 

درصد از کلسال 14۰۰عنوان

جدول
دریافتی

هزینه های انجمن
دیابت گابریک
در سال 1400

هزینه ارائه آموزش و مشاوره
28,459,849,286 ریال

هزینه فضای آموزشی
2,818,122,563 ریال

هزینه حمایت از مددجویان
8,676,058,639 ریال

هزینه پشتیبانی آموزش
19,408,577,948 ریال

%48
%33

سایر هزینه ها%15
227,682,352 ریال

%0

%5
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بهبود زیرساخت ها
در ســال 14۰۰ قدم هــای اساســی جهــت بهبــود زیرســاخت ها برداشــتیم تــا بتوانیــم انجمنــی ســاختاریافته تر، بالغ تــر و کارآمدتــر داشــته باشــیم 

بدیــن منظورفعالیــت هــای ذیــل صــورت پذیرفــت.

1 ارتبــاط یــک ســاله بــا موسســه راهبــردی ســپهر افــرا )رســا( کــه 
هــدف ایــن موسســه توانمندســازی و ظرفیت ســازی ســازمان های 
ــک  ــا کم ــوغ و استقالل شــان اســت. ب ــاء ســطح بل ــاد و ارتق مردم نه

ــم: ــر را بدســت آوردی ــن موسســه دســتاوردهای زی ای

از طرفــی بــا تدويــن نقشــه اســتراتژی همــه ارکان ســازمان بــا 
یــک نــگاه نقــش و تاثیــر خــود را در حصــول بــه چشــم انــداز 
گابریــک درک خواهنــد نمــود. انــدازه گیــری هــای منطقــی 
ــای  ــی انته ــا و ب ــا را در مســیر زیب ــر اســتراتژی م ــی ب و مبتن
ــا اســتفاده از  گابریــک اســتراتژی محــور قــرار داده اســت و ب
ــر روز  ــه کار ه ــوازن، اســتراتژی، ب ــی مت ــد ارزیاب ــزار قدرتمن اب
همــه اعضــای خانــواده صمیمــی گابریــک تبدیــل شــده اســت.

2 اجــرای پــروژه ارزیابــی متــوازن بــا یــک مشــاوره خبــره کــه از 
پــروژه  ایــن  دســتاوردهای 

3 بهبــود زیرســاخت های شــبکه و ویــپ در دو ســاختمان 
انجمــن، جهــت ســرویس دهی بــا کیفیــت بــاال بــه مخاطبیــن 

انجمــن

توانمندترشدن گابریک
مدیران متخصص تر و ارتقاء سطح دانش مدیریتی انجمن

ایجاد پویایی و شتاب در رشد
ظرفیت سازی و ارتقا سطح بلوغ 

شبکه سازی و تسهیل گری و ارتباط با دیگر فعالین مدنی

تالش در جهت نهادينه سازی تفکر استراتژیک
تالش در جهت استفاده از ابزارهای تفکر سیستمی

تقویــت روحیــه کار تیمــی و تصميم گیری هــای مبتنــی 
بــر خــرد جمعــی
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ــه مســئولیت  ــا هــدف عمــل ب هــر ســاله ســازمان هــای گوناگــون و شــرکت هــای اسپانســر ب
اجتماعــی خــود در راســتای ســالمتی جامعــه، از انجمــن دیابــت گابریــک حمایــت مــی نماینــد.

ــه مســئولیت  ــل ب ــه در راســتای عم ــی شــرکت ها و ســازمان هایی ک ــک از تمام ــن گابری انجم
اجتماعــی خــود، از آمــوزش دیابــت حمایــت مــی کننــد تــا دیابــت بــرای هیــچ فــردی تهدیــد و 

ــد. ــی می نمای ــه قدردان ــی نباشــد، صمیمان نگران
همراهی بنگاه های اقتصادی موجب افتخار و دلگرمی ماست.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کمک به گسترش دسترسی به آموزش دیابت

CSR
مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا

مبتکران پویان کارن
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نداشتن نگرانی از دیابت حق همه و رویای ماست، برای تحقق این رویا کنار هم باشیم

پرداخت آنالینواریز به کارت )به نام انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک(

سروران گرانقدر از شما دعوت میشود با حمایت های همیشگی خود در سال 1401 برای دستیابی به هدفی بزرگتر که 
آموزش 5000 کودک و نوجوان مبتال به دیابت نوع یک در سراسر کشور است همراهمان باشید

اپلیکیشن های پرداخت

دیجی پی
)دیجی کاال(

آگاپه
)پلتفرم نیکوکاری(

بام
)بانک ملی(

پاسپات الیف
)بانک صادرات(

6037 - 6919 - 9000 - 0374gabric.ir

همراهیهمیشگیشما سپاساز
همیاران بزرگوار، خیرین و کلیه نهادهای حامی گابریک


