
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 انواع. دارد بستگیشوند؟ می مبتال دیابت به چگونه مردم

 دیابت آنها ترینشایع اما دارند، وجود دیابت از مختلفی

 است بیماری 1 نوع دیابت. هستند 2 نوع دیابت و 1 نوع

. گیرد می شکل جوانی سن از حداقل یا تولد زمان از که

 کند مبتال را سنی هر در فردی هر تواند می 2 نوع دیابت

 نسبت افراد برخی اگرچه است، پیشگیری قابل واقع در و

 این به ابتال برای بیشتری خطر معرض در دیگران به

 دیابت به ابتال خطرآفرین عوامل از. دارند قرار بیماری

 ناسالم، غذایی رژیم خانوادگی، سابقه به توان می 2 نوع

.کرد اشاره باال خون فشار و بدنی، فعالیت عدم

 

 خون قند ، H bA1C مانند خوني آزمایشات انجام شامل

 سایر و گلوكز، مصرف از بعد ساعت دو خون قند ناشتا،
 ناشتا خون قند. باشد مي ضرورت حسب بر ها آزمایش
 6/5 از بیشتر HbA1C هموگلوبین و 126 از بیشتر

 وضعیت تخمین در HbA1C. است بیماری به ابتال نشانه

 .دارد نقش نیز آن کنترل و بیماری

 ورزش، غذایي، رژیم اساس بر دیابت بیماری درمان
. است استوار درماني دارو و خون، قند كنترل و بررسي
 رژیم كنترل وزن، كنترل شامل دارویي غیر درمان
 پاها، و پوست از مراقبت منظم، هاي ورزش غذایي،
 سریع ارجاع و تنگ هاي لباس و كفش از نكردن استفاده

 1.               هاست اندام در زخم بروز صورت در

 خون قند افت دیابتي، بیماران درمان در شایع عوارض از

 بیمار كه زماني تا یعني بروز درابتداي مشکل این است،

. باشد مي پیشگیري قابل قندي مواد مصرف با است هوشیار

 منزل از خارج در دیابتي بیماران شود مي توصیه دلیل این به

 شروع صورت در تا باشند داشته همراه قندي مواد همیشه

 کنند. استفاده ها آن از عالئم

 یک تا دقیقه چند عرض در ناگهانی پیشرفت: حمله شروع

 .ساعت

 نخورده، غذا بیمار: حمله رویداد خون قند افت ایجاد علت

 افزایش را خوراکی داروی یا انسولین میزان کرده، استفراغ

 .است داده انجام شدید جسمي فعالیت یا و داده

 استفاده منزل از بیرون(  fast food)  آماده غذاهاي از

 هاي وعده. كنید رعایت را دیابتي بیماران غذایي رژیم. نكنید

 زمان در اصلي هاي وعده بین در و كنید زیاد را خود غذایي

 كل در ولي(  وعده میان) بخورید غذا مختصري منظم هاي

 شده معین شما براي كه حدي از نباید دریافتي كالري میزان

 شود مي توصیه دیابتي غذایي رژیم خصوص در. یابد افزایش

 .باشید داشته مشورت تغذیه متخصص با

 خون قند سطح كنترل براي منظم هاي ورزش و فعالیت انجام

 تا 1 كردن ورزش براي زمان بهترین. است بسیارمهم وزن و

 ورزش كه شود مي توصیه. غذاست صرف از بعد ساعت 3

 زمان یك در روزانه و تحمل حد در ریجي،تد و منظم طور به

 براي چنانچه. یابد افزایش تدریج به و شود، انجام مشخص

 براساس دقیقه 30 بار هر و بار 5 اي هفته است مقدور شما

 از.كنید ورزش خود عروقي و قلبي توانایي و پزشك نظر

 داري خود گرم خیلی و سرد بسیار هواي در كردن ورزش

 سنگین و طوالني ورزش انجام از قبل را خون قند. كنید

 2                                                   . كنید كنترل

 پزشك به علتي هر به چنانچه دارویي تداخالت به توجه با

 هاي قرص یا و انسولین كه بگویید حتما   نمایید مي مراجعه

 این مصرف زیرا كنید مي دریافت خون قند آورنده پایین خوراكي

 یك.کند ایجاد دیگرتداخل داروهاي از بعضي با تواند مي داروها

 تهیه خود براي پزشكي هشدار بند دست یا و هویت، تعیین كارت

( باش داشته باخود شوید مي خارج منزل از كه زماني كنیدو

 آدرس و تماس تلفن خانوادگي، نام و نام شامل هویت كارت

 میزان درمان، نوع دیابت، نوع حاوي پزشكي منزل،كارت

 آزمایش.است دارید، پرونده كه پزشكي مركز و مصرفي داروي

 ي ا ه دوره های آزمایش. نكنید فراموش را خون قند اي دوره

 مقررانجام تاریخ در را كرده تعیین پزشك كه ادرار و خون

 زود كه قندي مواد منزل از شدن خارج زمان در همیشه.دهید

 چند كشمش، مثل برند مي باال فورا   را خون قند و شوند می جذب

 تا باشید، داشته همراه به شكالت یا و آبنبات قطعه چند قند، حبه

 عالئم.نمایید استفاده ها آن از خون قند افت عالیم بروز محض به

 صورت در و بشناسید را خون قند كاهش و افزایش هاي نشانه و

.كنید مراجعه درماني مركز یك به فورا بروز

 



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 افتذ؟ مي اتفاقي چٍ وكىيم، كىتزل خًب را دياتت اگز

 تذن اػضاي تمامي تز تقزيثاً دياتت داويذ مي كٍ عًر َمان

 تٍ را دياتت ػًارض. كىذ مي مختل را آوُا كار ي كزدٌ اثز

 قىذ: حاد ػًارض.كىىذ مي تقسيم مشمه ي حاد وًع دي

 ػاليمي تًاوذ مي( 400-500 اس تاالتز حذيد) تاال خيلي

 ًَضياري اختالل خًن، فطار افت ضامل كٍ كىذ ايجاد

 دردَاي استفزاؽ، تًُع، َمچىيه ي مىگي ي گيجي ضامل

 وًع تٍ تًجٍ تا ػاليم ايه مجمًػٍ كٍ ضًوذ مي... ي ضكمي

 ايه مجمًػٍ يك، وًع دياتت در مثالً كىذ، مي فزق دياتت

 ايه تايذ پشضك كٍ وامىذ مي دياتت «كتًاسيذيس» را ػاليم

 .كىذ مؼالجٍ ايرصاوسي را تيمار

 ي قلااة مغااش، اػصاااب، كليااٍ، چطاام،: مااشمه ػااًارض امااا

 دچااار كااٍ َسااتىذ اصاالي ارگاوُاااي اس پًساات ي ػاازيق

 خاًب  دياتات  اگاز  يؼىاي .ضاًوذ  ماي  دياتات  مشمه ػًارض

 ػلاال تااٍ تيىااايي اخااتالل دچااار تيمااار وطااًد، كىتاازل

 آب ،(ضااثكيٍ) چطاام تااٍ ضااذن خاازاب جملااٍ اس مختلاا 

 تااٍ وااذادن تطااخي  صااًر  در.ضااًد مااي... ي مزياريااذ

ٍ  تطاخي ،  اس پا   مىاساة  كىتازل  ػاذ   ياا  ي مًقغ  كليا

ٍ  ضزيع َا  ساالُاي  در يؼىاي  كىىاذ،  ماي  دياذن  آساية  تا

 دچااار تيمااار وتيجااٍ در ي كىىااذ مااي دفااغ پاازيتنيه ايليااٍ

 كااارآيي يضااغ ايااه ادامااٍ صااًر  در كااٍ ضااًد مااي ير 

 تيمااار سااال چىااذيه ػاازض در ي دادٌ دساات اس را خااًد

 اصالي  اس دياتات  اكىاًن  َام  كىاذ،  ماي  پيذا وياس دياليش تٍ

 .است جُان وقاط تمامي در كليٍ وارسايي ػلل تزيه
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 يسن كاَص

. كىيذ ضزيع االن َميه پ  كىيذ كم يسن كٍ است وياس اگز

 تًاوذ مي يسن كاَص كيلً چىذ تىُا داريذ، يسن اضافٍ اگز

 ايه. تخطذ تُثًد را اوسًليه اس استفادٌ تزاي تذن تًاوايي

 خًن فطار ي ياتذ كاَص ضما خًن قىذ كىذ مي كمك كار

 خًاَيذ تيطتزي اوزصي َمچىيه. ياتذ تُثًد خًن چزتي ي

 دريافتي كالزي اس تيطتز كالزي سًساوذن ايذ؟ آمادٌ. داضت

 ي قىذ چزتي، كىيذ سؼي ضزيع، تزاي. دَي قزار َذف را

 .كىيذ حذف خًد غذايي رصيم اس را اضافي كالزي

 غذايي رصيم در ومك كاَص

 تٍ تًاوذ مي كار ايه. دَيذ كاَص خًد رصيم در را ومك

 فقظ ايىكٍ. كىذ كمك كليٍ اس محافظت ي خًن فطار كاَص

 مًجًد ومك اكثز. ويست كافي تاضذ ومك تذين ضما غذاي

 غذاَاي اس. آيىذ مي فزآيري غذاَاي اس افزاد َاي رصيم در

 تطكيل مًاد اس تًاويذ مي كٍ سمان َز ي كىيذ پزَيش آمادٌ

 ومك، جاي تٍ آضپشي َىگا  در. كىيذ استفادٌ تاسٌ دَىذٌ

 غذا تٍ دادن عؼم تزاي ديگز جا  ادييٍ ي گياَان اس

 .كىيذ استفادٌ

 تاال، خًن فطار تٍ مثتال افزاد ي تاالتز ي سالٍ 5۱ تشرگساالن

 مًرد در خًد پشضك تا تايذ كليٍ مشمه تيماري يا دياتت

 افزاد كلي، عًر تٍ. كىىذ صحثت خًد سذيم مصزف ميشان

 اس كمتز ميشان تٍ را خًد ومك مصزف تايذ دياتت تٍ مثتال

 ممكه پشضك اما دَىذ، كاَص ريس در گز  ميلي 2300

 4                         .كىذ تًصيٍ را كمتزي مقذار است


