
 

  

 ديابت 

تيمااري  يكي اس تيماريهاي شاايغ رر ااعؼا    

رياتت است ك  تاػث كوري و نارسايي عاشع   

 ( و قطغ ػضو عي شور. ESRDكلي  )

در صورت وجود عاليم زير 

تشخيص ديابت مطرح 

 است :

رر حضااور  022قنااخ نااوش تيمااوز ع اااوي 

 پزنوشي و كاهش وسش  –ػاليم پزنوري 

عهام   601قنخ ناوش ناشاوا تيماوز ع ااوي     

 تزي  عؼيار تمخيص رياتت است . 

gtt      ت ت تحما  للاوكش ( تيماوز ع ااوي (

لاز    57) يك سااػت پاا اس عفاز     022

 للوكش نوراكي(

 

 انواع ديابت 

رياتت نوع يك :رياتت نوع يك شازوع نالهااني    .6

رر افزار  –سالگي تزوس عي كنخ  02رارر قث  اس 

و وات و  ت  ان ولي  اسات )   –الغز واور رارر 

 يؼني ت  ان ولي  نياس رارر (

سااا   02رياتاات نااوع رو :رر افاازار تاااالي  -0 .0

نيااس   –ايا  افازار قااس ه اونخ      –واور رارر 

ورناخ  ي قناخ ناوش    تاشخ اس راروهاي پاايي    

 اسوفار  عي شور. 

رياتت حاعلگي :رر سا  عاها  رو  و ساو      -0 .0

تارراري ايجار عاي شاور كا  ػالعات  ش ػاخ       

تحماا  للااوكش رر روراش تااارراري عااي تاشااخ . 

رياتت حاعلگي ت  ػلت تغييازا  عواتولياك رر   

 حاعلگي ايجار عي شور . 

 
 

 

 

 اهذاف اصلي درمان عبارتنذ از :

طثيؼي نمورش فؼاليت ان ولي  و سطح 

للوكش نوش تا اس پيمزفت ػوارض ػزوقي و 

 نوروپاتي الوليزي ت  ػم   يخ . 

نكاتي ك  تايخ رر تيماري رياتت ت   ش توا  

 تاشيم :راشو  

  رر وػخ  غذايي اضاف  كزرش فيثز و

 سثشيجا  ضزوري است .

  . تا كارشناس تغذي  عمور  نماييخ 

 . عياش وػخ  غذايي راشو  تاشيخ 

 . وسش نور را كنوز  كنيخ 

   قنخ نوش نور را توسط رسوگا

 للوكوعوز انخاس  ليزي نماييخ .
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

 ديابت

 

 

 

 بخش نفرولوژي

 

 

 

 

 

 

  روسان  پاها تا  ب ولز  فزاعوش نمور ش وموي

. 

  فمار نوش  –نان  هاي نور را كوتا  كنيخ

اس كميخش سيگار  –نور را كنوز  كنيخ 

 ااوناب كنيخ . 

 . رر عورر تشريق ان ولي   عوسش تثينيخ 

 . عؼاينا  رنخاش پششكي راشو  تاشيخ 

  پوست نور را نز  و  –هزلش پاتزهن  را  نزويخ

كفش عناسة تزاي پاها  –لطيف نگ  راريخ 

 تهي  كنيخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػخ  تمزكش  –ػاليم كاهش قنخ )سزررر– 

رنگ  –افشايش ضزتاش قلة  –تؼزيق شخيخ 

رفوار غيز ػاري و نيش  –لكنت ستاش  –پزيخلي 

شكم ررر ( را تمناسيخ و عقخار عوار قنخي 

 ب نثا  همزا  راشو   –عاننخ شكز يا قنخ 

تاشيخ اس تشريق ان ولي  تخوش عفز  غذا 

 نورراري كنيخ .

 . وػخ  غذايي را ت  عوقغ عفز  كنيخ 

  . روسان  پاهاي نور را اس نظز سنم كنوز  كنيخ 
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