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   دیابتدیابتدیابت

                 GT-PA-176کد سند :        

 واحد آموزش سالمت 

 0011بهار 

 05056451-56شماره تلفن :     

   دارو درمانی دارو درمانی دارو درمانی 

 6-4انسولین کوتاه اثر انسولین های تزریقی : انسولین های تزریقی : انسولین های تزریقی : 

ساعت مدت اثر آنهاست مانندانسولین کریستال 

 )شفاف مثل آب(

انسولین سریع االثر مانند انسولین قلمی  

 نوورپید

 ساعت مدت اثر آنهاست. 06 –01متوسط االثر: 

ان پی اچ )به رنگ سفید شیری(و انسولین 

 قلمی نوامیکس

ساعت مدت اثر آن است مانند  44طوالنی اثر: 

انسولین های جدید قلمی النتوس و انسولین 

 لومیر

   عالئم هشداردهنده بیماری چیست ؟عالئم هشداردهنده بیماری چیست ؟عالئم هشداردهنده بیماری چیست ؟

در صورتی که بیمار بی قرار شود و نتواند خود را 

بیدار نگه دارد خانواده و مراقبین باید سریعا او 

 را به مراکز درمانی منتقل کنند.

عالئم و نشانه های افزایش یا کاهش قند خون که باید عالئم و نشانه های افزایش یا کاهش قند خون که باید عالئم و نشانه های افزایش یا کاهش قند خون که باید 

 :به پزشک و پرستار گزارش شودبه پزشک و پرستار گزارش شودبه پزشک و پرستار گزارش شود

 عالئم قند خون باال )هیپرگلیسمی( عبارتند از:

 تشنگی زیاد

 تکرر ادرار)ادرار فراوان(

 لتارژی)بی قراری(

 تکان خوردن 

   411تهوع و گلوکز خون باالتر از 

   عالئم قند خون پایین )هیپوگلیسمی( عبارتند از:عالئم قند خون پایین )هیپوگلیسمی( عبارتند از:عالئم قند خون پایین )هیپوگلیسمی( عبارتند از:

 تحریک پذیری

 لرزش 

 تعریق

 سرگیجه

 عدم توانایی در فکر کردن
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 مواردی که بیماران دیابتیک باید بدانند.

 عوارض بیماری چیست؟

عوارض زودرس دیابت: کاهش شدید قند 

خون )در بیمارانی که انسولین مصرف می 

 کنند(

 افزایش میزان قند خون

عوارض دیررس دیابت :عارضه چشمی :باعث 

اختالل در عملکرد عروق)بویژه عروق 

کوچک(که با تخریب عروق چشم می تواند 

باعث خونریزی شود و در صورت عدم اقدام 

به موقع باعث کاهش دید و نابینایی شود. 

عارضه قلبی عروقی: با آسیب عروق بزرگ 

تغذیه کننده بافت قلب می تواند باعث از 

 دست دادن کارکرد طبیعی قلب شود.

عارضه کلیوی: آزردگی کوچک تغذیه کننده 

بافت کلیه که می تواند منجر به نارسایی کلیه 

 شود.

 

 چه غذاهایی می توانم بخورم:

توصیه می شود بیمار از منابع کربوهیدرات 

پیچیده نان های سبوس دار ،منابع غذایی غنی 

 از فیبر مانند انواع سبزی ها استفاده نماید.

واحد میوه های اندیس  3-4مصرف روزانه 

گلیسمی پایین مانند: سیب، غذاهای آب پز و 

 بخارپزشده ،لبنیات کم چرب توصیه می شود.

 چه غذاهایی نمی توانم بخورم:

توصیه می شود بیمار از منابع قندهای سااده    

مانند انواع نوشابه ها ،قند ،شکر ،آب میوه های 

صنعتی ،منابع غنی از اسیدهای چرب اشبااع  

مانندغذاهای سرخ شده لبنیات پرچرب ،روغن 

های جامد و میوه های با اندیس گلیسمی بااال  

 مانند :هندوانه ،طالبی،خربزه و ... اجتناب نماید

 درمان بیماری:

 داشتن رژیم غذایی صحیح و اصولی 

دیابت یک بیماری مزمن است که در اثر 

نارسایی پانکراس در تولید انسولین ،یا عدم 

تاثیر انسولین بر ارگان های هدف ایجاد می 

شود. در دیابت نوع یک انسولین به میزان 

کافی تولید نمی شود و فرد نیازمند تزریق های 

روزانه انسولین است.علت دیابت نوع یک 

مشخص نیست و با دانش فعلی بشر این 

% موارد 01بیماری قابل پیشگیری نمی باشد. 

دیابت از نوع دو است که ارتباط نزدیکی با وزن 

باالی بدن و عدم تحرک بدنی دارد.عالیم 

بالینی هر دو نوع دیابت مشابه است هر چند 

عالئم در نوع دو اغلب از شدت کمتری 

برخوردارند.به همین جهت دیابت ممکن است 

تا سالها بعد از ایجاد بی عالمت باشد و گاه 

زمانی تظاهر پیدا می کند که عوارض درازمدت 

آن به وقوع پیوسته باشند.دیابت خطر 

بیماریهای قلبی و سکته مغزی را افزایش می 

دهد نوروپاتی اندام در کنار کاهش خونرسانی 

خطر بروز زخم در پای بیماران و عفونت آن را 

افزایش می دهد و ممکن است به قطع اندام 

 منجر گردد.
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