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 بسمه تعالی

 مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه

 بزوشور آموسشی دیابت

 دیابت چیست؟

اشکال در سیستم سوخت رسانی بدن را که به دلیل کمبود انسولین به وجود می آید "دیابت" می خوانند. انسولین هورمونی است که 

جذب انرژی مواد غذایی ضروری استساخت می شود و برای  –اندام تولید کننده آنزیم گوارش  –توسط پانکراس  . 

:انواع دیابت  

 دیابت وابسته به انسولین یا نوع یک : در این نوع بیماری دیابت، بیمار یا مقدار کمی انسولین تولید می کند و یا اصالً تولید انسولین-1

سالگی بروز می کند و اوج  44بل از ندارد و در نتیجه فقدان انسولین، کنترل قند خون غیر ممکن است. معموالً این نوع دیابت ق

سالگی است 14میزان وقوع آن در حدود  . 

 

غیر وابسته به انسولین یا نوع دو : در این نوع بیماری دیابت، لوزالمعده انسولین تولید می کند اما نه به اندازه ای که قند خون را -2

سال  44نشان می دهند. این نوع دیابت معموالً در افراد باالی تنظیم کند و از طرف دیگر سلولهای بدن در برابر انسولین مقاومت 

 .بروز می کند

بارداری ظاهر می شود و عموماً پس از زایمان از بین می  22و  24دیابت دوران بارداری: دیابت حاملگی معموالً بین هفته های -3

د عالئم و نتایج همه آنها یکسان استرود، چون در همه انواع دیابت، میزان قند یا گلوکز خون بسیار باال می رو  
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های بیماری دیابت عالئم و نشانه  

در مراحل ابتدایی ممکن است دیابت بدون عالمت باشد. بسیاری از بیماران به طور اتفاقی در یک آزمایش یا در حین غربالگری 

اری، پرنوشی، پرخوری، کاهش وزن با وجود شوند. پرادر شوند. با باالتر رفتن قند خون، عالئم دیابت آشکارتر می شناسایی می

اشتهای زیاد، خستگی و تاری دید از عالیم اولیه شایع دیابت است. بسیاری از بیماران در هنگام تشخیص بیماری چندین سال دیابت 

شده ند.اند و حتی دچار عوارض دیابت  داشته  

اند. در بزرگساالن  شوند، این افراد معموالً قبالً سالم بوده و چاق نبوده در کودکان دچار دیابت نوع یک، عالیم معموالً ناگهانی بارز می

تواند به عنوان عالمت شروع کننده بیماری هم در دیابت نوع یک  شوند. عارضه کتواسیدوز می تر بارز می این عالیم معموالً تدریجی

شوند.  ها بدون عالمت است. عالیم معموالً خفیف هستند و به طور تدریجی بدتر می . در دیابت نوع دو معموالً فرد تا سالبارز شود

شود.در نهایت فرد دچار خستگی مفرط و تاری دید شده و ممکن است دچار دهیدراتاسیون   

 چه کسانی به دیابت مبتال می شوند؟

م دچار شوند. با این وجود، عواملی وجود دارد که ممکن است شما را در خطر بیشتر ابتال به همه افراد ممکن است به دیابت نوع دو

 :بیماری قرار دهد. این عوامل عبارتند از

تجمع چربی در اطراف کمر و معده-1  

کم تحرکی و انجام ندادن حرکات ورزشی-2  

وزن بیش از حد-3  

سال 45سن باالی -4  

دهسابقه دیابت نوع دوم در خانوا-5  

ابتال به دیابت حاملگی-6  

فشار خون باال-7  

تری گلیسیرید باال-2  

(35پایین بودن تجمع لیپوپروتئین و کلسترول ) پایین تر از -9   

 توصیه هایی برای پیشگیری از دیابت

افزایش فعالیت بدنی*  

مصرف مقادیر فراوانی فیبر*  

ارتقای مصرف غالت کامل*  

کاهش دادن وزن اضافی*  

تر ژیم غذایی محدود و زودگذر و اصالح الگوی غذایی و انتخاب غذاهای سالمپرهیز از ر*  

 اگز مبتالیان به دیابت به ویزوس کزونا مبتال شوند، چه کاری باید انجام دهند؟

به عنوان  بهتر است افرادی که مبتال به دیابت هستند، پیش از ابتال به ویروس کرونا برنامه ریزی کنند که چه کاری باید انجام دهند،

مثال شماره تلفن ارائه دهنده خدمات درمانی خود را در دست داشته و از منابع کافی داروها و مواد مصرفی برای نظارت بر قند 

خون در خانه برخوردار باشند، به طوری که آنها در صورت بیماری نیازی به بیرون رفتن نداشته باشند یا فقط زمان بازبودن 

ر را انجام دهندداروخانه محلی لینکا . 

بیماران اگر به ویروس مبتال شوند، ممکن است دچار کاهش کنترل قند خون خود در طی بیماری باشد. آنها باید برای بهبود جبرانی 

 .دیابت خود، "قوانین روزانه" را که برای هر وضعیت استرس زا توصیه می شود، تمرین کنند

ار قند خون خود را کنترل کنند، دریافت مجدد نسخه برای داروهای خود )خصوصاً چند ب در صورت ابتال بیماران باید روزانه 

.بگیرندانسولین( و آنچه ممکن است الزم باشد در داروها یا رژیم غذایی خود انجام دهند و با ارائه دهنده خدمات درمانی خود تماس   
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 چه نکاتی را در بزنامه غذایی خود باید رعایت کنید؟

مانند خامه، پنیر و گوشت پرچرب( )ن است که چربی های آشکار در مواد غذایی را جدا کنید و از چربی های اشباع اولین قدم ای

کمتر استفاده کنید. روغن های جامد را از برنامه غذایی خود حذف کرده و حتی االمکان از کمی روغن زیتون برای طبخ غذا استفاده 

 نمائید.

ورزید.حتی المقدور از سرخ کردن آن ها اجتناب  رت آ بپز، بخارپز یا کبابی طبخ نمائید وبهتر است مواد غذایی را به صو  

 

 

 

 تهیه کننده :سوپروایزر آموزش سالمت
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