Ciąża i Cukrzyca
Stosowanie witaminy d oraz
zmiana stylu życia w
zapobieganiu cukrzycy ciążowej

Cukrzyca w ciąży
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Projekt DALI

Kto będzie głównym
adresatem programu?

DALI jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu

Głównym celem wszystkich osób zaangażowanych w ten ambitny i zakrojony na szeroką skalę program jest
zapobieganie występowania cukrzycy
ciążowej u ciężarnych kobiet, co w
konsekwencji doprowadzi do lepszego stanu zdrowia matki i dziecka. To
właśnie te kobiety i ich dzieci są tymi,
którzy powinni otrzymać najwięcej
korzyści płynących z programu DALI.

Ramowego. Projekt skupia 13 partnerów z
11 krajów tworząc ramy współpracy dla całej
Europy, umożliwiając badania zakrojone na
szeroką skalę w celu opracowania skutecznych środków zapobiegania cukrzycy ciążowej.
W ciągu czterech i pół roku (do września
2014), DALI będzie zajmowało się problemem zapobiegania cukrzycy ciążowej.
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zebranie wiarygodnych danych dotyczących
występownia cukrzycy ciążowej, tak by różne kraje europejskie mogły być porównane.
Ocenie poddane zostaną trzy modele zapobiegania cukrzycy ciążowej.

Europie zostanie zaproszonych do udziału w
programie. Uczestniczki programu zostaną
losowo przydzielone do jednego z trzech
wariantów zapobiegania GDM (uzupełnienie
diety o preparat witaminy D, porady z zakresu odpowiedniej diety lub aktywności fizycz-
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Pracownicy służby zdrowia otrzymają
łatwe w użyciu narzędzia opracowane przez DALI, pomocne przy poprawie stylu życia ciężarnych kobiet. Jest
to bardzo ważne nie tylko do zapobiegania cukrzycy ciążowej, ale także
szeregu innych problemów zdrowotnych.
Korzyści z programu DALI będą również odczuwane przez całe społeczeństwo, ponieważ efekty programu
pozwolą na zmniejszenie kosztów
opieki zdrowotnej nad kobietami w
ciąży i ich dziećmi po urodzeniu, a
także kosztów związanych z utratą
pracy.
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Fakty i liczby
Projekt DALI
>> całkowita dotacja: 4 mln €
>> czas trwania projektu: cztery i pół roku
>> początek projektu: marzec 2010
>> 13 partnerów z 11 krajów
>> cele:
Analiza skuteczności trzech strategii interwencji
Gromadzenie wiarygodnych danych w całej UE
Kalkulacja kosztów dla systemów opieki zdrowotnej
Co to jest cukrzyca ciążowa?
Cukrzyca ciążowa jest ciężką chorobą z możliwymi długotrwałymi i
poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi zarówno dla matki jak i dziecka.
W niektórych krajach u prawie 20% kobiet w ciąży diagnozuje się GDM.
Powikłania występujące w cukrzycy ciążowej
>> nadmierne wzrastanie dziecka przed urodzeniem, co doprowadzić
może do problemów w czasie ciąży i porodu
>> zbyt duża ilość płynu owodniowego
>> nieprawidłowy rozwój łożyska
>> wysokie ryzyko występowania otyłości, cukrzycy typu 2 i chorób serca
u matki oraz u jej dziecka – w życiu dorosłym
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