
 

 

 

 

(2دیابت  )نوع   

 

 

 

 

 

 

 

 عالئم هشدار دهنده:

نگه داشتن  میزان قند درمحدوده طبیعی با استفاده از درمان های 

 توصیه شده قدم اول در پیشگیری از عوارض دیابت است.

در صورت بروز عالئم سستی، گیجی، تعععریعل، شعرزو،  عوا  

آشودگی، رطوبت و سردی پوست، سردرد، شکم درد تعوعوو و 

 استفراغ، سرگیجه به اورژانس مراجعه کنید.

در صورت در دسترس داشتن دستگاه گلوکومتر، قنعد  عون را 

 طرناک است و حتمعا  066و باالی  06چک کنید. قند  ون زیر 

 باید به پزشک مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 8102سودارث  -پرستاری داخلی و جراحی برونرمنابع:      

 

ورودی شهر.  -شهرستان کالله -آدرس بیمارستان: گلستان

 جنب میدان الغدیر 

  5الی  10374553110تلفن: 

http://goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=88 

 

 

  ودمراقبتی:

افراد دیابتی عالوه بر کنترل قند و هموگلوبین ای. وان. سی باید 

چربی و فشار  ون  ود را هم در محدوده هدف نگه دارنعد. در 

 مورد این اهداف کنترشی حتما باید با پزشک  ود مشورت کنید.

  

حداقل ساشی یکبار به چشم پزشکی معراجعععه مراقبت از چشم ها: 

 شود. فشار  ون مکررا اندازه گیری شود.

 

ممکن است کتوجه آسیب وارده به پعای  عود مراقبت از پاها: 

نشوید. عصر هر روز پای  ود را از نظر آسیب به دقت و از هعمعه 

جوت بررسی کنید. الی انگشتان پاها  شک و تمیز باشد. کعفع  

مناسب و زاحت بپوشید با پای برهنه راه نروید. در صورت بعروز 

هرگونه  راو، ز م، کبودی و تاول و ضایعات پوستی در پعاهعا 

 سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

آزمای  اندازه گیری کراتینین و پعروتعنعیعن مراقبت از کلیه ها: 

 ادرار به طور ساالنه انجام شود.

هر روز با صابون های مالیم و آ  وشرم دوو مراقبت از پوست: 

گرفته و از شوسیون های مناسب استفاده گردد. از ایجاد  عراو، 

بریدگی و ضایعات پوستی جلوگیری کنید. هنگام کار از دستکع  

استفاده کنید و در صورت اسجاد صدمه پوستی سعریعععا درمعان 

کنید. مراقبت از عالئم عفونت )قرمزی و ترشح و تورم باشد( و در 

 صورت بروز عفونت به پزشک مراجعه کنید.

 



پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوو  

نوع بیماری فعلی، روند درمان و مراقبت های مورد نیاز شموا موی 

باشد. این مطالب آموزشی به شما می آموزد که چگونه سطح قودود 

خون خود را در محدوده طبیعی نگه دارید و تا حد ممکن از ایجواد 

 .عوارض دیابت پیشگیری نمائید
 دیابت چیست؟

دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در کعل 

دنیاست. دیابت یا بیماری قند به علت ناتوانی بدن در 

توشید یا استفاده از هورمونی به نام انسوشین پدید معی 

آید. انسوشین کلید ورود قند به دا ل سلول هعاسعت. 

وقتی قند نتواند به درون سلول وارد شود، سلول قادر 

به سو ت و ساز و تامین انرژی نخواهدبود. از طرفعی 

قند تجمع یافته در  ون باعث آسیب به قسمت هعای 

مختلف بدن می شود. افراد دیابتی بیشتر در معععرض 

 طر بروز بیماری قلبی و عروقی، سکته مغزی و عفونت 

ها قرار دارند عوارض دیابت شامل نابینایی، نارسعایعی 

کلیه، قطع عضو، تا یر در بوبود ز م ها و آسیعب بعه 

 اعصا  و عروق اندام ها می باشد.

 چه عواملی در ایجاد دیابت د یل هستند؟

افزای   -چاقی و اضافه وزن -سابقه  انوادگی دیابت

 -پعرفشعاری  عون -سابقه داشتن کلسترول باال -سن

 رژیم غذایی ناساشم -کم تحرکی -استرس

 فرد مبتال به دیابت چه عالئمی دارد؟

 -تاری دیعد -پرادراری -تشنگی و پرنوشی -پر وری

گزگز مور معور  -مر تی -احساس  ستگی بی  از حد

تا یر در بوبودی ز عم  - شکی پوست -در اندام ها

 کاه  وزن بدون دشیل -ها

 روش های تشخیصی:

شامل سه عالمت اصلی: پرنعوشعی، داشتن عالئم جسمی دیابت 

 پرادراری، پراشتوایی

ساعت ناشتایی در دو آزمای   8بعد از آزمای  قند  ون ناشتا: 

 میلی گرم در دسی شیتر باشد. 620باالتر از 

 266معادل یا بیشتعر از آزمای  قند دوساعت بعد از صبحانه: 

 میلی گرمدر دسی شیتر

 0/6: معادل یا بیشعتعر از سی-وان -آزمای  هموگلوبین ای

درصد که نشان دهنده تغییرات سطح قند  ون در سه معاهعه 

 ا یر می باشد.

میلی گرم در دسی  266زمانی که قند  ون از آزمای  ادرار: 

شیتر بیشتر باشد، قند در ادرار دفع می شود و از طریل آزمای  

 ادرار قابل تشخیص است.

دیابت درمان طقعی ندارد وشی قابل کنترل است. شاید درمان: 

در آینده عاشج قطعی دیابت امکان پذیر شود اما در حال حاضر 

فقط می توانیم با کنترل قند  ون در محدوده طبیعی از بعروز 

 عوارض دیابت پیشگیری کنیم.

 رژیم درمانی و کاه  وزن 

 ورزو و فعاشیت بدنی منظم 

 دارودرمانی 
 داروهای  وراکی کاه  دهنده قند  ون:

مانند متفورمین، گلی بنگالمید، گلیکلوزید، پیتوز، گلی فورمین 

که به افزای  توشید انسوشین دا لی و نیز استفاده بعوعیعنعه از 

انسوشین موجود در  ون کمک می کند. داروی  وراکی را 

 طبل دستور پزشک مصرف کنید.

امروزه انواو مختلفی از انسوشین توسط شرکت هعای انسوشین: 

دارویی معتبر توشید می شود که پزشک براساس نیاز درمعانعی 

شما نوو انسوشین مناسب را تجویز می نماید. پرستار نکات الزم 

در  صوص نوو انسوشین، نحوه تزریل و احتیاطات الزم را بعه 

 شما آموزو  واهد داد.

 

داروها در جای  ود اهمیت بسیار زیادی در درمان دیابت دارند 

وشی نباید فراموو کرد که درمان های غیر دارویی مانند ورزو 

و رژیم غذایی نیز باید همزمان با مصرف داروها انجام شعود تعا 

 درمان به شکل مطلوبتری صورت پذیرد.

 

 فعاشیت های مجاز و غیر مجاز:
ورزو منظم متناسب با سن و شرایط جسمب شما طبل تعوصعیعه 

پزشک معاشج در کنترل قند  ون کنترل وزن، بوبود سالمت موثر 

است. هنگام ورزو حتما از کف  مناسب استفاده کنید تا پعاهعای 

 شما آسیب نبیند. زمان ورزو بوتر است عصر باشد.

ورزو جریان  ون را در بدن بوتر و کار قلب و ریه ها را تقویت 

و موجب شادابی فیزیکی و جسمی می شود استراحت بی  از حد 

 برای بیماران دیابتی مفید نیست.

 

 رژیم غذایی:
رژیم غذایی باید شامل مواد غذایی سه گانه کربوهعیعدرات هعا، 

چربی ها، پروتنین ها باشد و در وعده های غذایی معنعاسعب در 

 مقادیر کم و دفعات زیاد تقسیم شود.

از مواد غذایی حاوی فیبر، حبوبات و سبزیجات بیشتر اسعتعفعاده 

 شود.

از مصرف زیاد نمک  ودداری شود. برای تعیین بوتعریعن رژیعم 

غذایی با پزشک معاشج، مسنول آموزو یا متخصص تغذیه مشورت 

 شود.

 


