
 

  

 ديابت 
بيماري ديابت در اثر ناتواني بدن در توليد انسولين يا كاهش يا عدم اثر 

 انسولين درسوخت و ساز مواد قندي پديد مي آيد.

 انواع ديابت 

 نوع اول يا ديابت وابسته به انسولين  -1

در اين نوع ديابت انسولين يا وجود ندارد يا مقدار آن بسيار كم است در 

چنين مواردي بايد انسولين تزريق گردد اين نوع ديابت اغلب كودكان و 

درصد كل ديابتي ها را شامل  11نوجوانان را در بر ميگيرد. و حدود 

 ميشود

 ديابت غير وابسته به انسولين  ديابت نوع دوم يا-2

اين نوع ديابت زماني اتفاق مي افتد كه بدن قادر به توليد انسولين به 

اندازه كافي نباشد و يا انسولين توليد شده نتواند به خوبي مورد استفاده 

قرار گيرد اين نوع ديابت در افراد بالغ ديده ميشود و شايع ترين نوع 

 بتي ها را شامل ميشود .درصد كل ديا 01ديابت است و 

 

 (GDMديابت حاملگي ) -3

افزايش قند خون در دوره هاي حاملگي به علت ترشح هورمون هاي 

 ر انسولين مي شود .جفت مي باشد كه باعث ايجاد مقاومت د

 

 عالئم بيماري ديابت 
  پرنوشي پرادراري پرخوري 

  تاري ديد و سردرد 

  خشكي دهان و تشنگي بيش از حد 

  كاهش وزن بدن بدون دليل 

  احساس سوزش و مور مور شدن در دستها و پاها 

  عفونت هاي ادراري 

  ناتواني جنسي 

  خواب آلودگي و احساس خستگي 

  طوالني شدن مدت زمان ترميم زخم ها 

  عوامل خطر ديابت 

 ) چاقي ) به ويژه چاقي شكم 

  سال  01سن بيشتر از 

  كمبود ورزش و فعاليت جسمي 

  سابقه ديابت در خانواده 

  باال بودن فشار خون و چربي خون 

  0خانم هايي كه سابقه سقط ، مرده زايي بدون علت و يا تولد نوزاد 

 كيلوگرم و بيشتر داشته اند.

 

 عوارض ديابت

 
به دو گروه كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مي شوند . عوارض كوتاه 

مدت شامل افزايش يا كاهش قند خون و مواردي از اين حاالت است . 

 عوارض دراز مدت شامل عوارض: 

 

  بيماري هاي قلبي و عروقي بزرگ و كوچك 

 )بيماري هاي كليوي ) نفروپاتي 

  بيماري هاي عصبي 

  ( بيماري هاي چشمي)رتينوپاتي 

  بيماري هاي پوستي 

 ) مشكالت اندام تحتاني ) نوروپاتي محيطي 

 

 انسولين 

 
دقيقه اثر  11تا  11ليسپرو ، آسپارت ، گلوليزين بين ،  : سريع االثر .1

مي كند. در مواقعي كه مي خواهيم سطح گلوكز خون را سريع 

 .پايين بياوريم 

رگوالر زمان شروع اثر نيم تا  IIكوتاه اثر : رگوالر ، نوولين ، ايلتين  .2

 د .دقيقه قبل از غذا داده مي شو 21- 31يك ساعت است معموالً 

مي باشد معموالً بعد از  2 -0: زمان شروع اثر  NPHمتوسط اثر :  .3

 غذا داده مي شود.

خيلي طوالني اثر : گالرچين ) النتوس( زمان شروع اثر يك ساعت  .0

 استفاده ميشود . اشد براي دوز پايهبعد از تزريق مي ب

 عوارض ديابت      
 به دو گروه كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مي شوند .  -1

 : عوارض كوتاه مدت شامل -2

 حاالت است . افزايش يا كاهش قند خون و مواردي از اين  *  -3

 : عوارض دراز مدت شامل -0

 ري هاي قلبي و عروقي بزرگ و كوچكبيما 

  )بيماريهاي كليو ي) نفروپاتي 

  بيماري هاي عصبي 

 )بيماري هاي چشمي ) رتينوپاتي 

  بيماري هاي پوستي 

 ) مشكالت اندام تحتاني ) نوروپاتي محيطي 

 

 

 

 

 نكته مهم
 انسولين در يخچال و دور از يخ زدگي محافظت گردد.

از تزريق انسولين سرد اجتناب شود كه با غلطاندن بين دو دست شيشه 

 انسولين آن را كمي گرم نمايئد.

 01تا  01زاويه با از سرنگ مخصوص انسولين و به صورت زير پوستي 

 درجه استفاده نمائيد.

آن را از نظر ظاهري شفاف بودن و عدم وجود ، قبل از مصرف انسولين 

 . ذرات در شيشه ) دانه دار بودن يا داشتن كريستال( كنترل كنيد

 به تاريخ انقضاء روي انسولين توجه كنيد.

غذا يا پس از غذا استفاده  ه از متفورمين آن را همراه بادر صورت استفاد

 كنيد.

نواحي تزريق عبارتند از زير شكم و روي بازو ، روي رانها و پشت و 

ابتدا  NPHباسن در صورت تجويز مصرف همزمان انسولين رگوالر و 

كشيده شود بعداز خشك  NPHوالر به داخل سرنگ كشيده و سپس رگ

 تزريق كنيد. شدن محل ، انسولين را

 آموزش هاي الزم به بيماران ديابتي 
 مراقب ديابت خود باشند و با تيم درمان همكاري كنند.*

 پاهاي خود را روزانه مشاهده و هر روز بشويند.*

هر روز پاهاي خود را از نظر بريدگي، تاول ، نقاط قرمز و تورم بررسي *

 كنيد.

كف پاي خود استفاده  در صورت اختالل در ديد از آينه براي بررسي*

 كنيد يا از يكي از اعضاي خانواده كمك بگيرند.

 .د پاها خيس و مرطوب نباشد پاهاي خود را خشك نگه داري*

 د.پوست را نرم و بدون ترك و صاف نگه داري*

روي ميخچه و پينه هاي پا را با دقت صاف كنيد و از يك سنگ پا براي *

 كنيد.صاف كردن پينه و ميخچه استفاده *

ناخن هاي پا را هر هفته يا در مواقع لزوم بگيريد از سوهان براي صاف *

 كردن لبه هاي تيز ناخن استفاده كنيد.

 .در تمامي زمان ها كفش و جوراب بپوشيد و هرگز پا برهنه راه نرويد *

كفش راحت بپوشيد وقتي نشسته ايد پاهايتان را باال قرار دهيد پاهاي *

 ني روي هم قرار ندهيد.خود را به مدت طوال

پاهاي خود را از سرما و گرما محافظت كنيد. در جاهايي كه داغ است *

 .مثل ساحل، كفش بپوشيد. در سرماي زمستان جوراب بپوشيد 

 .باشد يتانكفش راحت بپوشيد به طوري كه كامالً اندازه پا*

ال س 1بيماراني كه به ديابت وابسته به انسولين مبتال هستند بايد هر *

 2يك بار تحت معاينات چشمي قرار گيرند و بيماران مبتال به ديابت نوع 

چكاپ ساليانه ضروري است ضمن اين كه فشار خون هرشش ماه يكبار 

 نيز كنترل شود.
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 مركز آموزشي درماني امام خميني )ره(

 

 ديابت

 

 

 همگاني واحدآموزش

 

 

 

 

 به هيچ عنوان سيگار و الكل مصرف نكنيد.

، كشمش ، انجير، هندوانه ، خربزه و راز مصرف ميوه هايي مانند موز، انگو

 زيرا داراي مقدار زيادي مواد قندي است.پرهيز كنيد االمكانطالبي حتي 

 211بررسي نماييد اگر بيشتر از  قبل از ورزش حتماً قند خون خود را

 باشد ورزش كردن ممنوع است.

به جاي قندهاي ساده بهتر است از ميوه ها و سبزي هايي كه داراي فيبر 

 بااليي هستند استفاده شود.

سعي كنيد برنامه غذايي خود را به طور منظم تنظيم كنيد به نحوي كه هر 

  .روز در ساعات معيني غذا بخوريد

  .وعده غذا بخوريد 1تا  0 روزانه بين

تالش كنيد محصوالت بدون قند مانند نوشابه هاي بدون قند ، ژله بدون 

  .قند و بيسكويت هاي بدون قند استفاده كنيد

 به جاي آب ميوه از ميوه تازه استفاده كنيد.

از مصرف روغن ماهي و مكمل نياسين خودداري كنيد.زيرا باعث افزايش 

 قند خون مي شوند.

ف پرتغال ، توت فرنگي ، توت خشك ، تمشك ، سيب غالت مانند ) مصر

براي بيماران ديابتي عدس و ماش ( خيار ، اسفناج، گوجه فرنگي و... 

 ديابت توصيه ميشود.

ورزش سبك و منظم ، ورزش هاي ساده اي مثل پياده روي و شنا كردن 

 داشته باشيد.

استفاده كنيد مانند از برخي گياهان شناخته شده براي كاهش قند خون 

:آلوئه ورا ، دارچين ، پياز، سير ، برگ هاي انبه ، جينكوبيلوبا، شنبليه ، 

 اسفرزه، ريحان
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ماه يكبار به پزشك مراجعه  0،  3مبتاليان به رتينوپاتي نيزبايد هر *

 كنند.

 

 عالئم كاهش قند خون *
  عرق كردن 

  احساس خستگي 

 احساس ضعف 

 سردرد 

 احساس لرز 

  احساس گرسنگي 

 رژيم غذايي افراد ديابتي *
 رژيم كم چرب باشد 

 حاوي مقادير كافي پروتئين باشد 

 فاقد قندهاي ساده باشد 

 داراي مقادير زيادي فيبر باشد 

 ميزان دريافت كربوهيدارت دقيقا محاسبه گردد.

 همراه هر وعده غذايي ، از سبزيجات استفاده كنيد.به 

نان سبوس دار مثل سنگگ و يا بربري را جايگزين ساير نان ها و نان 

 ساندويجي كنيد.

از مصرف غذاهاي چرب و شور مانند كباب كوبيده ، سوسيس كالباس و 

 پرهيز كنيد .غذاهاي سرخ شده 

 .خود بيشتر استفاده كنيداز حبوبات و پروتئين سويا، در برنامه غذايي 

مصرف زرده تخم مرغ را كاهش دهيد و بيشتر از دو عدد در هفته مصرف 

 نكنيد.

 .ليوان آب بنوشيد 8در طول روز حداقل 

 .نمك غذا را كم كنيد در صورت لزوم مصرف نكنيد

 .ترجيحاً از روغن مايع ) به خصوص روغن كنجد يا كونوال( استفاده كنيد

 .و سعي كنيد مصرف غذاهاي سرخ شده را كاهش دهيد
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