
DIABETEKSEN JA LAPSUUDEN 
TASAPAINOTTAMINEN   

”Leirillä sain uusia ystäviä 
lapsista, joilla oli sama 
tauti. Heidän kanssaan 
pystyin puhumaan helposti 
diabeteksesta enkä 
tuntenut olevani niin yksin 
ongelmieni kanssa.”

Nämä helpotuksen tunnetta kuvaavat sanat lausui 
Thomas, nuori teini-ikäinen, joka osallistui Itävallassa 
diabetesleirille, joka oli innostava kokemus. Leiri pystyttiin 
järjestämään Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) 
myöntämällä lähes 34 000 dollarin apurahalla. 

Leirillä keskityttiin sekä 
diabetekseen liittyvään 
tiedottamiseen että 
lasten hauskanpitoon. 
Osallistujat oppivat miten 
kontrolloida paremmin 
aineenvaihduntaa, joka 
on erittäin tärkeä asia 
diabetesta sairastaville ja lisäksi he saivat kokea jotain 
yhtä tärkeää  — he saivat mahdollisuuden olla kuin kuka 
tahansa nuori, nauttimalla uimisesta, urheilusta ja muista 
aktiviteeteista. Yhdessä mukana olleiden avustajien ja 
terveydenhuollon henkilökunnan kanssa, lionit auttoivat 
järjestämään ja toteuttamaan viikon mittaisen leirin. 
Terveydenhuollon henkilökunta auttoi veren 
glukoositasojen mittaamisessa.

Diabetesta sairastavat joutuvat oppimaan miten laskea 
hiilihydraatit, laskea insuliiniannokset ja hoitaa pistokset. 
Mutta nuorilla on myös oikeus huolettomaan lapsuuteen. 
LCIF:n ansiosta lapset, kuten Thomas Itävallassa, saivat 
mahdollisuuden osallistua lionien järjestämille 
diabetesleireille eri puolilla Eurooppaa ja nyt he pystyvät 
elämään entistä terveellisempinä ja onnellisempina.

Diabetesta

lcif.org

Maailmanlaajuisesti,  
yksi yhdestätoista 
aikuisesta sairastaa 
diabetesta1
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”Leirillä minä sain 
uusia ystäviä 
lapsista, joilla on 
sama tauti.



Suuren mittakaavan tauti
60 miljoonaa. 

Näin monta ihmistä sairastaa diabetesta tässä maanosassa2. Ja tämä on vasta alkua. Maailman terveysjärjestö on 
ilmoittanut nämä vakavat luvut diabeteksesta, joka on maailman kahdeksanneksi suurin kuolinsyy3:  

9,5 miljoonaa
Vuoteen 2030 mennessä oletettu luku: 10,1 miljoonaa4

aikuista sairastaa 
diabetesta Saksassa

21,2% diabetekseen käytetyistä maailman-
laajuisista varoista on Euroopassa 

2019 kustannukset:       
US$161,4 miljardia

2030 oletetut 
kustannukset: 
US$168 miljardia6

Isossa-Britanniassa diabeteksen 
komplikaatiot aiheuttavat 3,5 

kertaa enemmän kuolintapauksia 
köyhimpien keskuudessa verrattuna 

varakkaampiin henkilöihin5

4,2 miljoonaa 
 kuolemaa 
johtui  
 diabeteksesta

Tyypin 1 diabeteksen syytä ei tunneta eikä siihen ole parannuskeinoa; 

tyypin 2 diabeteksen vastainen taistelu — sen syynä on usein huono ruokavalio ja liikunnan puute — vaatii koulutus-
ta ja käyttäytymisen muuttamiseen liittyviä ohjelmia. Jos diabetes jätetään hoitamatta, se voi johtaa sokeutumiseen, 
hermovaurioihin, munuaisten vajaatoimintaan, aivohalvaukseen, sydänkohtaukseen ja muihin ongelmiin7.

NÄMÄ LUVUT KOSKEVAT EUROOPPAA.  
MAAILMANLAAJUISESTI, DIABETES NÄYTTI TÄLLAISELTA VUONNA 2019:

374 miljoonalla
ihmisellä on  korostunut 
riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen

~463 miljoonaa
20-79-vuotiasta sairasti diabetesta
Vuoteen 2045 mennessä oletettu luku: 
700 miljoonaa

10% kaikista   
aikuisten terveydenhuollon   
kuluista johtui diebetek-
sesta 

50%  
diabeteksesta   
on diagnosoimatta 

LÄHTEET/HUOMAA: 1,4,6,7,8International Diabetes Federation; 2,3,5World Health Organization; apurahamäärät voivat muuttua

lcif.org/diabetes

LCIF JA LIONIT

Rahoitamme palvelua, 
toteutamme ratkaisuja
Vuodesta 2000, diabeteksen esiintyminen on 
kasvanut yli 300%8. LCIF ja lionit  
ovat valmiina auttamaan ja olemaan osa tämän 
maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemisessa.

DIABETESAPURAHAT 
tukevat seulontoja,  

pääsyä hoitoihin, tiedotusta 
ja leirejä

KORKEINTAAN  
US$250 000

VASTAAVILLA 
APURAHOILLA 

rahoitetaan suuren 
mittakaavan rakennus- ja 

laitekustannuksia

US$10 000 - 
US$100 000 APURAHAT PIIRIN JA  

KLUBIN TYÖN TUKEMISEKSI 
PAIKKAKUNNALLA 

auttavat piirien ja  
klubien projekteissa

APURAHAN SUURUUS 
VAIHTELEE

LCIF on apurahoja myöntävä säätiö, joka tukee lioneita kun he vaikuttavat entistä enemmän paikkakunnilla ja eri puolilla maailmaa. Suurin osa 
LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta; sata prosenttia jokaisesta lahjoituksesta tukee lionien palvelua LCIF-apurahojen ja ohjelmien kautta.

Diabetes on vain yksi kohde, jota LCIF ja Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -aloite tukevat. Maailman lionien ja klubien taloudellisen tuen 
avulla Kampanja 100 voimaannuttaa lionit lisäämään heidän palvelutyötään seuraavilla alueilla: näkökyky, nuoriso, hätäapu ja humanitaariset 
avustustehtävät; jatkamaan taistelua maailmanlaajuista epidemiaa diabetesta vastaan sekä edistymään lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen 
ja ympäristön tukemisen alueilla. 

TUKEKAA OMAA 
PALVELUANNE TUKEMALLA 
TEIDÄN SÄÄTIÖTÄNNE 

lionsclubs.org/donate
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