
                                                      

 داروییدرمان های 

 قرص های خوراکی پایین آورنده قند خون

 تزریق انسولین

 توصیه

بت با توجه به اینکه هر روزه به مبتالیان دیا – 1

افزوده می شود و اساسا درمان هم ندارد الزم است 

که پیشگیری زود هنگام را انجام داده تا از بروز 

بیماری و عوارض آن جلوگیری کرد که غربالگری 

 موثر ترین راه برای کنترل دیابت می باشد .

قبل از انجام برنامه ورزشی با پزشک خود  – 2

 مشورت کنید .

 رژیم غذایی

رل قند خون روزانه شش وعده غذا به منظور کنت

شامل سه وعده غذای اصلی و سه میان وعده 

 توصیه می شود .

در هر وعده غذایی و در طول روز از گروه غذایی 

 مختلف استفاده کنید .

همراه با مواد غذایی از سبزیجات استفاده کنید و 

نیازی نیست که کالری و کربوهیدرات آن را 

 محاسبه کنید .

یا بربری از نان لواش بهتر است و در نان سنگک 

 لیوان آب بنوشید .  8طول روز حداقل 

 ))به نام خدا((

 دیابت

به گروهی از بیماری های متابولیکی گفته می 

طح قند شود که ویژگی مشترک آن ها افزایش س

خون به علت نقص در ترشح انسولین یا نقص  

 در عملکرد آن یا هردو مورد می باشد.

 انواع دیابت

طبقه بندی اصلی انواع دیابت عبارتند از : 

، دیابت حاملگی و  2، دیابت نوع 1دیابت نوع

دیابت همراه با موقعیت ها یا سندروم های 

 دیگر.

درصد بیماران مبتال به  11-5 : 1دیابت نوع

شروع ناگهانی قبل از سی  . هستند 1دیابت نوع

استعداد ژنتیکی  . سالگی از مشخصات آن است

شایع ترین عامل زمینه ای است که می تواند 

تولید 1باعث بروز دیابت شود.در دیابت نوع

 .انسولین در بدن کم می شود

درصد از بیماران به  05-01 : 2دیابت نوع

مبتال هستند . معموال در افراد 2دیابت نوع

باالی سی سال و مبتال به چاقی دیده می 

شود.البته بروز آن در بین کودکان ، نوجوانان 

و جوانان به سرعت در حال افزایش است که 

علت آن چاقی در این گروه سنی است . 

مقاومت نسبت به انسولین و اختالل در ترشح 

ت نوع آن دو مشکل عمده در ارتباط با دیاب

 است.2

                                                      

 عالئم دیابت

پر ادراری ، پرنوشی و پرخوری می باشد . سایر 

عالئم عبارتند از : خستگی و ضعف ، تغییرات 

حسی  ناگهانی در وضعیت بینایی ، گزگز و بی

، خشکی پوست و ترمیم و بهبود کند دست و پا 

زخم  های بدن و عفونت های عود کننده ، عالئمی 

چون از دست دادن ناگهانی وزن ، تهوع و 

استفراغ و درد های شکمی ممکن است در دیابت 

 دیده شود . 1نوع

 راه تشخیص : آزمایش قند خون

 کنترل و درمان دیابت

یعی شدن فعالیت هدف اصلی درمان دیابت ، طب

 انسولین و اصالح سطح قند خون است .

 درمان های غیر دارویی :

 رعایت رژیم غذایی مناسب

 کاهش وزن

 پرهیز از استرس 

 فعالیت ورزشی منظم

 عدم مصرف سیگار و الکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 عوارض دیابت

باال رفتن و پایین آمدن ناگهانی قند  :زودرس 
 خون

آسیب به ارگان های بدن از جمله : یررس د

کلیه ، چشم ، سیستم قلب و عروق ، اعصاب و 
... صدمه به ارگان ها می تواند به صورت 
تاری دید مختصر تا نابینایی کامل ، فشار خون 

 باال

در صورتی که از دستگاه گلوکومتر استفاده می 
کنید طرز کار آن را حتما از پزشک معالج یا 

 ش دیابت فرابگیرید .مراکز آموز

 :روش کار با دستگاه گلوکومتر در منزل 

بیمار یک قطره خون از نوک انگشت خود می 
گیرد و آن را روی نوار مخصوص قرار می 

-5دهد و برای مدت معینی صبر می کند .  ) 
 ثانیه ( 31

دستگاه دیجیتال از روی نوار ، اندازه قند خون 
حتمالی در را نشان می دهد . یکی از خطرات ا

این روش امکان به دست آمدن جواب اشتباه به 
 علت استفاده نادرست از دستگاه است . 

 : بعضی از علل

قرار دادن نادرست خون روی دستگاه ) قطره 
نگهداری  خون خیلی کوچک می باشد ( ،

 نادرست دستگاه : خراب شدن نوار ها در اثر 

 

                                                      
رطوبت یا حرارت ، استفاده از نوار های تاریخ 

 . گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 medlineplusمنبع:

 

 

 

دفتر بهبود كیفیت و آموزش 

 بهمن 22بیمارستان 

 

 عنوان سند:

پمفلت آموزشي ویژه 

 بیماران

 

 Q!/EQ/183شماره سند

 5/6/08:تاریخ تدوین

 :زنگريباتاریخ 

11/11/1011 

 

 

 

 

 

 

 موزش به بيمارآواحد 

 بهمه 22بيمارستان                     

 دیابت


