
  آموزش مصرف دارو :           

: طبق دستور پزشک و در زمان  درمان خوراکی -1

تعیین شده مصرف نمایید و بدون مشورت با 

را تغییر ندهید .باید پزشک نوع و مقدار دارو 

بدانید که استفاده از قرص بهیچ وجه جایگزین 

 رژیم درمانی نمی شود.

کریستال  شفاف یا  : انسولیندرمان با انسولین  -2

( سریع و کوتاه اثر ) ، انسولین شیري یا 

 ( متوسط و طوالنی  اثر )  NPHکدر

توصیه می شود که بدون مشورت با پزشک نوع 

و مقدار مصرف انسولین را تغییر ندهید . هنگام 

ترکیب انسولین کریستال و کدر، ابتدا انسولین 

را بکشید .  NPHکریستال و سپس انسولین 

انسولین کرستال حتما باید قبل از غذا تزریق 

را می توان موقع NPH شود ولی انسولین

بهترین مکانها براي رد.  خواب نیز تزریق ک

تزریق : شکم ، باالي بازو، جلو و اطراف رانها و 

نشیمنگاه است. باید هر بار مکانهاي تزریق 

تعویض و شستشو و پاك کردن سوزن تزریق با 

  هر ماده اي و استفاده مجدد ممنوع می باشد.

  

  

  چند توصیه مهم :  

  . برنامه منظم ورزشی و استراحت کافی داشته باشید

دارو میزان تمرینات بدنی را با میزان مصرف غذا و 

هماهنگ کنید ( در این مورد میتوانید از پزشک  خود و یا  

). توصیه می شود که متخصص تغذیه کمک بخواهید

هنگام ورزش حتما مواد قندي ساده و دارو را همراه 

داشته باشید تا در صورت نیاز استفاده کنید. از انجام 

  ورزش هاي سنگین  و شدید خودداري کنید.

  غذایی مناسب را از مشاور تغذیه توصیه می شود برنامه

دریافت و با رعایت دقیق آن به کنترل قند خون کمک 

چاق  2درصد بیماران دیابت نوع  90-60کنید . از آنجا که 

هستند ، برنامه کاهش وزن  را در برنامه روزانه خود 

  داشته باشید.

  روزانه پوست خود را چک و مطمئن شوید که هیچگونه

ندارید چون جراحات پوستی خطر  زخم و خراشی روي آن

  عفونت را افزایش می دهند.

  ب گرم و صابون حمام کنید و جهت جلوگیري آهر روز با

  از خشکی پوست از لوسیون هاي چرب استفاده کنید.

  از انگشتان پا و قسمت هایی که با زمین در تماستد

 .تن با پاي برهنه اجتناب کنید فمراقبت کنید و از راه ر

  روزانه و منظم قند خون بسیار مهم است و الزم کنترل

است که بیمار و خانواده او طریقه کنترل قند خون را یاد 

  بگیرند.

  

  

  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  دیابت 
  )خون( بیماري قند

  

  
  

  احد آموزش همگانی و بیمارو

  

  



  تعریف دیابت :           

بدن به بتال به دیابت (بیماري قندخون) مدر فرد 

اندازه ي کافی انسولین نمی سازدو یا اینکه نمی 

تواند از انسولین به صورت مناسب استفاده کند( یا 

هر دو) . این امر سبب افزایش سطح قند در خون 

فاده در می شود . بیشتر غذاي مصرفی جهت است

قند) می تبدیل به گلوکز (یا راه تولید انرژي در بدن 

شود . انسولین هورمونی است که جهت تبدیل قند 

و سایر غذاها به انرژي و کمک به گلوکز جهت ورود 

  نیاز می باشد. به سلولهاي بدن مورد

  انواع دیابت :          

درصد موارد دیابت و  15-10(  1دیابت نوع  -1

 بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده می شود)

د موارد دیابت  و درص 90-85( 2دیابت نوع  -2

 بیشتر افراد بزرگسال مبتال هستند)

  دیابت حاملگی -3

  :1عالئم دیابت نوع          

 ( پرنوشی)تشنگی زیادو نوشیدن آب بسیار -5

 گرسنگی ( پرخوري) -6

 ادرار زیاد -7

 خستگی زیاد -8

 کم شدن وزن و الغري -9

  تاري دید  -10

  :1علل اصلی دیابت نوع 

بیماري سیستم ایمنی استعداد ژنتیکی ( ارثی) ، اختالل و 

  .بدن،بعضی ویروسها ، فشار عصبی یا استرس

  :2عالئم دیابت نوع 

 احساس خستگی و بی حوصلگی -1

 گرسنگی -2

 تشنگی -3

 احساس سوزش در انگشتان دست و پا -4

 کاهش وزن -5

 ادرار شبانه -6

 اختالل در بینایی -7

 تاخیر در بهبود زخمها و بریدگی ها -8

 
  :2علل اصلی دیابت نوع 

  اضافه وزن و چاقی -1

  کم تحرکی یا عدم فعالیت بدنی -2

  سابقه فامیلی یا ارثی -3

  

  درمان دیابت :

  رژیم غذایی و محدود کردن انرژي دریافتی -1

  فعالیت بدنی و ورزش دائمی و منظم -2

  ند خون قتفاده از داروهاي کاهنده اس -3

  آموزش و پایش دائمی مقدار قند خون ( خودمراقبتی ) -4

  

  

  عوارض دیابت :

 :عوارض قلبی عروقی  

  افزایش فشارخون -1

  افزایش احتمال سکته هاي قلبی و مغزي -2

عارضه در عروق کوچک که خود را بصورت عوارض  -3

  کلیوي ، چشمی یا مشکالت پوستی نشان می دهد.

  عوارض عصبی: 

  مورمور شدن ، درد ف بی حسی یا ضعف در دست و پا-1

مشکالت گوارشی مانند احساس پري شکم ، تهوع ، -2

  اسهال و یبوست استفراغ ،

  الت ادراري مشک -3

  مشکالت جنسی مانند بی میلی جنسی-4

  سرگیجه و غش کردن-5

  از دست رفتن حس درد  - 6

  افزایش یا کاهش تعریق - 7

  تغییر در واکنش چشم به نور یا تاریکی -8

  دید دو تایی یا فلج یکطرفه صورت -9

 عوارض کلیوي 

 نارسایی کلیوي -1

 دیالیز و پیوند-2

  مشکالت چشمی 

 ایجاد آب سیاه در چشم  -1

  کدورت عدسی و آب مروارید-2

  مشکالت اندام تحتانی 

ایجاد زخم در اثرناخن هاي فرورفته در پوست ، برجستگی 

  .مناطق ترك خورده وها 

  


