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اصغرسلیمی: وتنظیم تهیه  

1394 تابستان    

 کتابچه خود مدیریتی دیابت
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 دیابت چیست؟

 بود  داام  ندا وو  ایااد دی رددد  ازاای  ندا وو  دم علت دارد ووااومعا  نادر نیتت به بعلت باالدیابت نوعی بیماری است که به 

  دیاا  کازی انتووین تدشح نمایا م یا سلووهای با  نمی تواندا به انتووین تدشح شا  پاسخ داد  م ندا وو  را به ووبی دصدف کددا

دی شود م باعث دی شود ندا حاصل اا دصدف غذاها در با  دورد استفاد  ندار  انتووین هوردونی است که توسط ووااومعا  در با  توویا

  ریدد 

 محل تولید انسولین در بدن کجاست؟

سانتیمتد در پشت دعا ( توویا دی شود  ووااومعا  در ازداد ساوم، در طول شبانه رما  51انتووین در پانکداس یا ووااومعا )غا  ای به طول 

تدشح دی کدا، ادا در ازداد دیابتی یا انتووین توویا نمی شود م یا دقاار انتووین توویا شا  بدای با  کازی نیتت   دقادید ایادی انتووین

 نتیاه آ  است که ندا مارد سلول ها نمی شود م دقاار آ  در وو  ایاد دی شود م با  نادر به توویا اندژی اا ندا نخواها بود 

 
 انواع دیابت کدامند؟

درصا اا  کل بیمارا  را تشکیل دی دهدا این نوع دعموال در دمرا  کودکی، نوجوانی م جوانی ظاهد دی شود  ازداد  1-51: 1دیابت نوع 

 ،الغد هتتدا  توویا انتووین اا ووااومعا )پانکداس( به علت اابین رزتن سلووهای ساانا  انتووین، دتونف دی شود تدکیبی اا عوادل ژنتیکی

نتهای میدمسی دداد به آ  دی شود  در این ازداد هیچ انتوویدی توویا نمی شود مبدای جبدا  کمبود آ  انتووین بایا ایمونوووژیکی م عفو

 به با  تاریق شود 

سال م دبتال به چانی دیا  دی شود با توجه به  01درصا بیمارا  را تشکیل دی دهدا  دعموال در ازداد باالی  51-51: 2دیابت نوع 

در بچه ها م نوجوانا  نیا در حال رتتدش است  در این ازداد یا انتووین به دقاار  2کم تحدکی در ازداد جوا ، دیابت نوع ازاای  چانی م 

درصا ازداد  11کازی توویا نمی شود یا سلووهای با  به عمل انتووین دقام  هتتدا  این نوع دیابت شدمع ویلی آهتته تدی دارد م تقدیبا 

 اطالعی ناارنا دبتال اا بیماری وود 

حاوتی که عا  تحمل رلوکا در دمرا  حادلگی ایااد دی شود م بعا اا اایما  به حاوت طبیعی بد دی رددد این نوع  دیابت حاملگی:

دیابت به علت تدشح هوردونهای جفتی که سبب دقامدت به انتووین دی شود ایااد دی شود موطد ابتال به زشاروو  باال را در دمرا  

 ازاای  دی دها بارداری 
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 کدام است؟ 2عوامل خطرساز ابتال به دیابت نوع 

    )سابقه زادیلی)ماواین م یا وواهد م بدادر دبتال به دیابت 

 (چانیBMI  01یا شاوص تود  با  بیشتد اا) 

  سال 51سن باالی 

 زشاروو  باال 

 چدبی وو  باال 

  ورد کیل5سابقه دیابت حادلگی یا اایما  نوااد با ما  بیشتد اا 

اا دیا  عوادل وطد ذکد شا ، چانی دهمتدین زاکتوری است که نابل اصالح است  دطاوعات نشا  داد  شا  که با کاه  ما  م زعاویت 

 پیشگیدی کدد میا حاانل، ادا  ابتال به دیابت را به تاوید انااوت    2جتمی ددظم دی توا  اا ابتال به دیابت نوع 

 نشانه های دیابت چیست؟

دیلی رد  در دسی ویتد نشانه ای در بیمار ایااد نمی 581-211غاوبا بیماری بی سدم صاا است  در مانع سطح نتبتأ باالی ندا وو   دیابت

کدا م دمکن است بدای دا  ها یا سال ها بام  عالدت باشا  ادا با  در این دات دردعدض آسیب حاصل اا ازاای  ندا وو  ندار ردزته 

 عالئم اید را ایااد دی کدا: است  ازاای  ندا وو 

هبودی ب -کاه  ما   -رارا م بی حتی دستها م پاها  -تغییدات بیدایی -وتتگی م ضعف  -ازاای  اشتها  -تشدگی زداما  -تکدر ادرار

 کدا اوم ها م عفونت ها 

 

 تشخیص دیابت چگونه است؟

 اا  شود:بدای تشخیص دیابت آادایشهای ایدکه دعیار تشخیص دیابت است بایا ان

 mg/dl211عالیم دیابت )تکدر ادرار، تشدگی، کاه  ما ( در بیمار مجود داشته باشا منیا غلظت تصادزی ندا وو  بدابد یا بیشتد اا  -5

 باشا  تصادزی به دعدای انااا  ریدی ندا وو  در هد ادا  اا رما م بام  توجه به آودین معا  غذایی صدف شا  است 

ساعت است  8صدف غذا حاانل به دات   ناشتایی به دعدای عا  دmg/dl521بد یا بیشتد اا ندا وو  ناشتا بدا -2

باشا  به این صورت که به زدد  mg/dl211سطح ندا وو  دم ساعت پس اا صدف غذا در تتت تحمل رلوکا ووراکی بدابد یا بیشتد اا  -0

 ساعت ندا وو  کدتدل دی شود  2رد  ندا وشک که در آب حل شا  باشا داد  دی شود م بعا اا  51

 هدیک اا آادایشها بایا دمبار اناا  شود مدر صورتی که در هد دمبار بدابد دقادید رفته شا  بود تشخیص دیابت تاییا دی شود 
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 چگونه است؟ 2درمان دیابت نوع  

عدمنی م عصبی است  رژیم غذایی م  هاف ار دردا  دیابت، طبیعی ساوتن زعاویت انتووین م اصالح ندا وو  بدای پیشگیدی اا عوارض

مراش نق  اساسی در دردا  دیابت دارنا  هاف اااصالح رژیم غذایی، کدتدل کاودی دریازتی به ددظور دستیابی به ما  دطلوب، کدتدل 

سبب  سطح ندا وو  م نگهااری سطح چدبیها م زشار وو  در حا طبیعی است  در بیمارا  چاق، کاه  ما  کلیا دردا  است  چانی

با کاه  ما ،  2ازاای  دقادت سلووهای با  به انتووین م در نتیاه باعث بدما بیماری دیابت یا تشایا آ  دی شود در بیمارا  دیابت نوع 

نیاا به دارم حذف شا  یا کاه  دی یابا  مراش هم سبب کاه  ندا وو  مکاه  عوادل وطد نلبی عدمنی دی شود  در صورتیکه با 

 ی)رژیم غذایی م مراش( سطح ندا وو  کدتدل نشود بایا اا دارم استفاد  نمود تغیید سبک انار

 

 

 

 عوارض دیابت کدامند؟

 دیابت دارای عوارض کوتا  دات) هیپورلیتمی، هیپدرلیتمی( م عوارض طوالنی دات) نلبی عدمنی، اعصاب، کلیوی، چشمها م پاها( است 

 هیپوگلیسمی)کاهش قند خون( چیست؟

دیلی رد  در دسی ویتد رفته دی شود  بیمارانی که تحت دردا  با انتووین یا بدوی ندص  51کاه  ندا وو  به کمتد اا  هیپو رلیتمی به

های ووراکی داندا رلی بدگالدیا هتتدا دمکن است به این دشکل دچار شونا  عالئم کاه  ندا شادل ضعف م بیحاوی، تعدیق، تپ  

دیا م سددرد دی باشا  ارد ازت ندا به دونع دردا  نشود، دمکن است وطداتی اا جمله اوتالل  نلب، رنگ پدیاری، وداش اناا  ها، تاری

 حواس، تشدج م بیهوشی به مجود آمرد  اوبته ارد کاه  ندا به دونع دردا  شود هیچ عارضه ای هیچ عارضه ای بد جای نخواها رذاشت 

 جمله: عوادل دختلفی دی تواندا باعث بدما هیپو رلیتمی شونا اا

 کم وورد  دواد غذایی حامی کدبو هیارات 

  زعاویت جتمی بی  اا حا دعمول که همدا  با دصدف غذای اضازی یا کاه  دیاا  انتووین نباشا 

   تاریق ایاد انتووین یا دصدف ندص های ووراکی بی  اا دقاار الا 

 تهوع م استفداغ 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://disease.mihanblog.com/post/tag/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA&ei=HrnZVN68CMn6Uu6ZhMAN&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNHavCyLNQN6mXOy6SfY_6S6nV1wXg&ust=1423641233869444
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 کاهش قند خون چگونه درمان می شود؟

ئم کاه  ندا وو ، بایا زورا آ  را دردا  کدد عالئم امویه شادل سددرد، تاری دیا، تعدیق م وداش اناا  ها هتتدا  در با احتاس اموین عال

دیع س صورتیکه در وانه دستگا  رلوکودتد داریا نبل اا شدمع دردا  ، ابتاا ندا وو  را انااا  بگیدیا  بدای باال بدد  ندا وو  اا دواد ندای

   کدیا:االثد اید استفاد

 عدد آب نبات 6-11 –قاشق شکر یا عسل  2-3 -نصف لیوان آب میوه  -حبه قند  3-2

دنیقه پس اا دردا  عالئم امویه اداده پیاا کدا، حتی ارد ادکا  انااا  ریدی ندا  51تا  51در صورتیکه که عالئم هیپو رلیتمی بی  اا 

ا بدطدف شا  عالئم ، یک غذای دختصد داندا کلوچه م پدید، شید م بیتکویت وونتا  مجود نااشته باشا دردا  دااد تکدار شود م پس ا

دنیقه بعا ادا  وورد  معا  اصلی غذا باشا  دواد ندای  به صورت دایع ) آب دیو ، آب ندا( سدیع  01-11یا سانامیج بخوریا دگد ایدکه 

 ردا  ازت ندا دداسب تدنا تد اا دواد جادا )ندا، آب نبات( ندا وو  را ازاای  دی دهدا م بدای د

همیشه بایا یک داد  ندای سدیع االثد همدا  وود داشته باشیا  اا وورد  غذاهای پدچدب )شیدیدی جات،کیک، بتتدی( جهت دردا  

هیپورلیتمی پدهیا کدیا ایدا این غذاها حامی چدبی ایاد هتتدا م جذب ندا را کاه  دی دهدا م عالئم کاه  ندا سدیع بدطدف نمی 

 ود ش

 هیپرگلیسمی)افزایش قند خون( چیست؟

 اتد طوالنی عوارض رتتدش وطد باشا باال طوالنی دات به وو  ندا سطح به ازاای  بی  اا حا غلظت ندا وو  رفته دی شود  ارد

و  وود را در ندا ودارد، بدابداین شما به عدوا  زدد دیابتی بایا  مجود اعصاب سیتتم به آسیب م نلبی بیماری کلیه، چشم، به آسیب دثل

دیلی رد  در دسی ویتد بدسا  عالئم  211عالئم ازاای  وو  ادانی ایااد دی شود که ندا وو  به بی  اا دحامد  طبیعی نگه داریا 

ازاای  ندا وو  شادل تکدر ادرار، تشدگی شایا، اشتهای بی  اا حا، کاه  ما ، وتتگی م تاری دیا دی باشا علل ازاای  ندا شادل 

ایاد دواد غذایی، کاه  زعاویت بانی، بیماری، دصدف نکدد  دارمهای ووراکی یا انتووین به طور ددظم دی باشا  در این دوانع  دصدف

 سعی کدیا دایعات بام  شیدیدی به دقاار ایاد دصدف کدیا م پس اا انااا  ریدی ندا وو  به پاشک دداجعه کدیا 

 چشمی( عارضهرتینوپاتی)

دیابت، عارضه چشمی رتیدوپاتی است که به صورت تشکیل عدمق غیدطبیعی در چشم است که راهی ووندیای  یکی اا عوارض دیدرس

 ر جلوی چشمکدد  م باعث کور شا  بیمار دی رددد  عالئم آ  به صورت تاری دیا، دیا  نقاط تاریک در جلوی چشم، حاوت دگس پدا  د

 مدرد پشت چشم دی باشا 

 توسط دتخصص چشم با دستگا  ازتاوموسکوب  ادکا  پذیددی باشا شخیص رتیدوپاتی توسط دعایده

بهتدین را  پیشگیدی ااعوارض چشمی، کدتدل ندا وو  درسطح طبیعی مکدتدل زشاروو  م دعایدات ددظم توسط چشم پاشک دی باشا  

 بیمارا  دیابتی نوع دم اا ادا  تشخیص بیماری بایا ساوی یک بار توسط چشم پاشک دعایده شونا 

را  دردا  رتیدوپاتی، استفاد  اا ویار است که باعث تخدیب عدمق وونی دی شود م رشا عدمق جایا را دتونف نمود  م ووندیای در عدمق  

 دا  طول دی کشا که اثدات دردا  ویار وود را نشا  دها   5-0صاده دیا  را کاه  دی دها م اا آسیب های بعای پیشگیدی دی کدا 
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 یوی(کل نفروپاتی)عارضه 

یکی دیگد اا عوارض دیدرس دیابت، درریدی کلیه ها است که به صورت دزع پدمتئین اا کلیه ها وود را نشا  دی دها م باعث نارسایی 

 کلیه ها دی شود 

 را  تشخیص: آادای  ادرار م وو  

 : پیشگیری

ساعت بعا اا غذا کمتد  2م ندا وو   501کدتدل ندا وو : نگه داشتن ندا وو  در دحامد  طبیعی، ندا وو  ناشتا کمتد اا  -5

 ، دهمتدین عادل در پیشگیدی م به تاوید انااوتن عارضه کلیوی است 581اا 

رد  در رما(، کدتدل  0دی باشا  با رعایت دصدف کم نمک ) 81/501کدتدل زشاروو : زشار وو  دطلوب در زدد دیابتی کمتد اا -2

ک دصدف سیگار م اوکل، داشتن زعاویت مراشی ددظم م دصدف دارمها دی ما ، کدتدل عفونت ادراری، دصدف کم پدمتئین ، تد

 توا  زشار وو  را در حا دطلوب نگه داشت 

 : درمان

پیشگیدی م دردا  عفونت های ادراری  -0کدتدل زشاروو  با استفاد  اا دارمهای تاویا شا  توسط پاشک  -2کدتدل ندا وو   -5

ناا  دیاویا در صورت نارسایی کلیها -1رژیم کم پدمتئین  -1رژیم کم نمک  -5

 عصبی( نوروپاتی)عارضه

یکی دیگد اا عوارض دیدرس دیابت است که طی آ  اعصاب با  دچار اوتالل در عملکدد دی شونا درریدی رشته های عصبی در دیابت 

سال پس اا تشخیص دیابت پایا دی  51دی توانا ددتشد بود  م یا زقط نتمت واصی اا با  را دررید کدا  عالدت های نورمپاتی دعموال 

 آیدا 

تحلیل رزتن عضالت دست ها یا پاها، کوتا  شا  تانام   -2بی حتی، کدوتی یا درد در تما  یا نتمتی اا اناا  ها  -5عالئم نورمپاتی: 

ستتی م  -5الت جدتی اوتال -1اوتالل در تخلیه ادرار  -1سدریاه  -5سوء هاضمه، تهوع م استفداغ  -0های پاها م تغیید شکل اناا  

 ضعف

 تشخیص: با استفاد  اا عالدت های باویدی م دعایده توسط پاشک مدر صورت وام  اناا  نوار عصب م عضله صورت دی ریدد 

استفاد  اا دتکن ها بدای  -2کدتدل ددظم ندا وو   با استفاد  اا رعایت رژیم غذایی، مراش، دارمهای ووراکی م انتووین  -5دردا : 

جهت بهبود عالئم روارشی، تعااد معا  های غذایی را ازاای  داد  م دیاا  غذا در هد معا  را کم نماییا م اا دصدف  -0ی اناا  دردها

 -5غذاهای پدچدب م پدزیبد اجتداب کدیا در صورت شایاتد شا  عالئم، پاشک با تاویا دارم در جهت رزع عالئم کمک وواها نمود 

جهت بدطدف  -1توانا اا منوع سدریاه جلوریدی کدا م در صورت ضعف اناا ، زیایوتداپی کمک کددا  است  نشتتن یا ایتتاد  آهتته دی

کدد  عفونت ادراری، دصدف آنتی بیوتیک تحت نظد پاشک الا  است م جهت پیشگیدی اا عفونت دااد، توصیه دی شود که آب م دایعات 

ساعت یکبار( ادرار کدیا تا به یک اوگوی صحیح دزع 0در زواصل ددظم)دثال هد  بیشتدی بدوشیا مدر صورت بی اوتیاری ادرار سعی کدیا

ادرار دست یابیا  در بدوی دوارد الا  است جهت تخلیه ادرار اا سونا استفاد  شود  مجود سدگ کلیه م بارری پدمستات احدمال بدما 

 عفونت ادراری را ایاد دی کدا مبه دردا  دداسب نیاا دارنا 
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 و عروقی عوارض قلبی

بدابد ازداد دیگد در دعدض وطد بدما حوادث نلبی  5تا 2بیماریهای نلب م عدمق علت اصلی ددگ م دید در ازداد دیابتی است  ازداد دیابتی 

م دغای هتتدا  دهم تدین علل ایااد بیماری های نلبی م عدمنی، تصلب شدایین است  تصلب شدایین سبب دی شود که ررهای رونارونی 

نتمت های دختلف با  وو  دی رساندا، به تاریج سخت تد م تدگ تد شونا م توانایی آنها بدای انتقال اکتیژ  م دواد غذایی به که به 

سلول های با  کاه  یابا  عوادلی هتتدا که دوجب سدیع تد شا  زدایدا تصلب شدایین دی شونا م در صورت مجود آنها، احتمال 

   پیاا دی کدا پیاای  بیماری نلبی عدمنی ازاای

  چدبی وو -زشار وو  باال -سابقه وانوادری بیماری نلبی امدرس -جدس دذکد -سن باال :عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی

 اوتالل در انعقاد وو   –بی تحدکی  -چانی -سیگار کشیا  -دیابت -باال

 دی توا  با تغیید سبک اناری اصالح نمود  : باا عوادل سن، جدس م سابقه وانوادری بقیه زاکتور های وطد راپیشگیری

 نشانه های مهم بیماری قلبی

درد نفته سیده: این درد به صورت زشارنا  در پشت جداغ احتاس دی شود م دمکن است به ردد ، دست ها، پشت م شکم  -5

   دی یابا م با استداحت مددتشد شود  آنژین صاری اغلب هدگا  کارهای بانی یا زشارهای رمحی م رمانی که زعاویت نلب ازاای

دصدف نیتدمرلیتدین اید ابانی تتکین دی یابا  ارددرد با استداحت م دصدف ندص های اید ابانی بهبود نیازت م همدا  با تدگی 

نفس، تهوع م تعدیق شایا بود، دمکن است نشانه سکته نلبی باشا  درد های نفته سیده زقط نشانه بیماری نلبی نیتتدا م 

 در اثد بیماری هایدمکن است 

 روارشی م ریوی ایااد شونا  در ازداد دیابتی به دویل مجود اوتالل در اعصاب دحیطی، درد دمکن است کم باشا             

 مر  اناا  ها: مر  در بیماری های ماریس پاها، کبا م کلیوی نیا ایااد دی شود  -5طپ  نلب  -0تدگی نفس  -2

 آنژیوردازی -اسکن نلب -تتت مراش -اکو نوار نلب م -: آادای  وو تشخیص

 به دحض داشتن عالئم، به پاشک یا امرژانس بیمارستا  دداجعه نماییا 

 حوادث عروق مغزی

که رگ های تغذیه کددا  دغا آسیب ببیددا، وو  به سلول های دغای نمی رسا م این سلول ها دی دیدنا مبه این حاوت  هدگادی

ی هم در اثد تدگی م بتته شا  رگ های دغا پایا دی آیا م هم دی توانا به دنبال پار  شا  م سکته دغای دی رویدا  سکته دغا

 ووندیای رگ های دغا اتفاق ازتا 

 نشانه های سکته مغز:

ریای، اا دست داد  تعادل، اوتالل  -0بیهوشی، اوتالل تکلم م درک  -2بی حتی م ضعف صورت م دست م پا یک نیمه با   -5

 سددرد شایا -1کاه  نارت بیدایی م دم بیدی  -5در را  رزتن 

 ا  آر آی –سی تی اسکن  -تشخیص: دعایده توسط پاشک 
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 بیماری رگ های محیطی 

این بیماری در نتیاه تدگ شا  رگ هایی که وو  را به دست ها م پاها دی رساندا، پایا دی آیدا  کاه  وو  رسانی به پاها سبب بدما 

 دم عارضه دی شود:

 یا رانگد : یعدی ددگ بازتی در اثد ندسیا  وو  به اناا  ها که در نهایت به نطع عضو دی اناادا نانقاریا  -5

ودگ  دتدامب: به علت ایااد تدگی در رگ های ووندسانی کددا  پاها، پس اا داتی را  رزتن، درد شایای در عضالت پشت  -2

 ساق به مجود دی آیا

 

 ید؟چه مواقعی باید قند خون را اندازه گیری کن

د دعموال بهتد است که ندا وونتا  را نبل اا هد معا  غذا ، دم ساعت بعا اا هد معا  غذا م دونع ووابیا  انااا  ریدی کدیا  در دوارد ای

 دقاار ندا وو  را بیشتد تحت نظد بگیدیا:

  هدگادی که بیمار هتتیا 

  کدیا هدگا  استفاد  اا انتووین یا ادانیکه دارمهای ووراکی را تدظیم دی 

  ادانی که ندا وونتا  ایاد است 

 نبل م بعا اا مراش 

 

 چگونه می توان از کنترل بیماری دیابت خود مطلع شد؟

اا طدیق انااا  ریدی ندا وو  به مسیله دستگا  رلوکوچک، دی توانیا مضعیت بیماری وود را بصورت رماانه کدتدل کدیا  نوع دیگد 

دا  رذشته را  2-0دی رویدا این آادای  نمایی اا کدتدل ندا وو  طی  HbA5Cآ  تتت آادای  همورلوبین رلیوایله است که به 

 درصا دی باشا  5دا  اناا  دهیا دیاا  توصیه شا  کمتد اا  1نشا  دی دها  الا  است جهت کدتدل بیماری این آادای  را هد 

 اصول تغذیه در دیابت

یی است  رژیم غذایی در دردا  دیابت نق  اساسی دارد  بدای اجدای رژیم غذایی یکی اا دتائل دهم ازداد دیابتی، تدظیم بدناده غذا

دداسب، شایا نیاا باشا دقاار یا ادا  دصدف غذا م یا نوع داد  غذایی دصدزی تغیید داد  شود  اهااف رژیم غذایی شادل دوارد اید دی 

 باشدا:

  کاه  دصدف غذا که انتووین دورد نیاا با  را کاه  دی دها 

  کاه  ما  که دداد به ازاای  تاثید انتووین در با  دی رددد 

 کمک به کدتدل زشار وو  باال 

  کاه  سطح چدبی های وو 
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 ترکیبات موجود در مواد غذایی

 کربوهیدراتها)قندها(

  را بایا با توجه به دیاا اددما  کدبوهیارات ها را دهمتدین م اصلی تدین عادل ازاای  ندا وو  ناشی اا غذا دی داندا کدبوهیارات دصدزی 

بین  ،انتووین دصدزی بیمار م یا در دورد بیمارانی که اا دارمهای پایین آمرنا  ندا وو  استفاد  دی نمایدا، با توجه به دیاا  ندا وو  آنها

، سیب ادیدی، داکارمنی م دواد نشاسته ای داندا بدنج، نا  کدبوهیارات ها بیشتد در  معا  های اصلی غذا م دیا  معا  ها توایع نمود 

 .شیدیدی جات یازت دی شونا م دصدف همه آنها به دقاار توصیه شا  نه تدها دمدوع نیتت بلکه الا  م ضدمری است

 پروتئین ها و چربی ها

دمتئین نیمی اا پ غذاهایی که حامی پدمتئین م چدبی هتتدا به انااا  غذاهای حامی کدبوهیارات بد دیاا  ندا وو  تاثید نمی رذارنا  اوبته

دصدف شا  پس اا  رذشت چدا ساعت به کدبوهیارات تبایل وواها شا م تاثید کوچکی بد دیاا  ندا وو  وواها داشت م همچدین 

چدبی ها منتی به دیاا  ایاد در یازت رددنا دی تواندا بد ندا وو  تاثید رذار باشدا پس در دصدف پدمتئین م چدبی نیا رعایت اعتاال 

ست  روشت، ددغ، داهی، تخم ددغ، حبوبات، شید م داست حامی پدمتئین هتتدا  کد ، واده، رمغن ها م اغلب سس ها حامی ضدمری ا

 چدبی هتتدا 

 فیبرها

رد  در بدناده  21-01زیبد غذایی با طوالنی کدد  ادا  روارش، سطح ندا وو  بعا اا غذا را تعایل دی کدا  دقاار توصیه شا  زیبد 

دی باشا که بدای تادین آ  بد دصدف حبوبات، سبایاات، دیو  جات م غالت که حامی زیبد دی باشدا، تاکیا دی رددد  زیبد  غذایی رماانه

 هم چدین تاثید دطلوبی بد دیاا  کلتتدمل)چدبی وو ( دارد 

 آب

ل م ف دقادید کازی آب بویژ  نببه کلیه بیمارا  دیابتی به وصوص بیمارا  دتن توصیه دی شود به دقاار کازی آب دصدف نمایدا  دصد

 هدگا  مراش م در ادا  بیماریهای دیگد ضدمری است  

 آنتی اکسیدان ها

آنتی اکتیاا  های اصلی شادل میتادین ث، میتادین ای، میتادین آ م بتاکارمتن دی باشدا این دواد بد جلوریدی اا اثدات ایا  آمر دواد 

دی شونا کمک کدد  م دوجب پیشگیدی اا بدما بیماریهای نلبی م دمانعت اا پیشدزت آنها  آسیب رسانی که به طور طبیعی در با  توویا

رددنا  دهمتدین ددابع میتادین ث عبارتدا اا: ددکبات، زلفل سبا، کلم بدمکلی، سبایاات بدری شکل سبا، کیوی، کلم، طاوبی، توت 

اا: رمغن ریاهی، جوانه ردا ، آجیل م غالت  دهمتدین ددابع میتادین آ زدنگی،اسفداج م سیب ادیدی  دهمتدین ددابع میتادین ای عبارتدا 

 عبارتدا اا: هویج، کام حلوایی، کلم بدمکلی، طاوبی، هلو، اردآوو 

 زدد دیابتی بایا ردم  های غذایی م دقاار دصدف رماانه آنها را باانا 
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 گروه های غذایی 

ان، غالت و مواد نشاسته: گروه ن -1

ماحا ااردم  نا   55اوی  1توجه به دیاا  کاودی دورد نیاا شخص در طی رما دی توا   با 

رد   01م غالت استفاد  نمود  هد ماحا نا  م غالت  شادل  دقادید اید دی باشا: دعادل 

سانتی دتد نا  سدگگ  51در 51سانتی دتد نا  وواش یا یک بدش 21در21نا )یک بدش

تی، نصف ویوا  ووبیا چی -یک سو  ویوا  بدنج یا نصف ویوا  داکارمنی پخته شا    -سانتی دتد نا  بدبدی( 5در  5م تازتو  یا یک بدش 

 دار  دم تا سه عاد بیتکویت سبوس -یک عاد سیب ادیدی کوچک-عاس، نخود یا ذرت پخته شا  

 گروه سبزیجات:               -2

سه اوی پدج ماحا اا ردم  سبایاات استفاد   با توجه به دیاا  کاودی دورد نیاا شخص دی توا  اا

 نمود  یک ماحا سبای دعادل دقادید اید دی باشا:  

ایاات نصف ویوا  آب سب –نصف ویوا  سبایاات پخته داندا هویج م ووبیا –سبایاات وا  یک ویوا 

 دثل آب روجه زدنگی

 

                       گروه میوه جات:                                             – 3

با توجه به دیاا  کاودی دورد نیاا شخص دی توا  دم اوی چهار ماحا اا ردم  دیو  جات در طول رما 

 استفاد  نمود  

 یک ماحا دیو  دعادل دقادید اید دی باشا:

 دثل بدرهیک چهار  ویوا  دیو  وشک  -نصف ویوا  کمپوت دیو  -نصف ویوا  آب دیو  -یک عاد دیو  تاا  دتوسط

  گروه شیر و فراورده های آن: – 4  

  با توجه به کاودی دورد نیاا شخص دی توا  اا دم اوی سه ماحا اا ردم  شید م زدامرد  های آ  در طول رما استفاد  نمود 

  دم ویوا  دمغ  -یک ماحا شید م زدامرد  های آ  دعادل دقادید ذکد شا  دی باشا: یک ویوا  شید یا داست

 

                                   گروه گوشت و جانشین های آن:  -5

با توجه به دیاا  کاودی دورد نیاا شخص دی توا  دم اوی سه ماحا اا ردم  روشت در رما استفاد  

نمود  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.hamshahrionline.ir/images/position36/2011/9/nutritious-whole-grains.jpg&imgrefurl=http://hamshahrionline.ir/details/145005&docid=UZdrB_FxeTWz1M&tbnid=cPdZaZKPBWC_cM&w=170&h=166&ei=CCPfVNf9LMHtUvDzgvAL&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://pic.photo-aks.com/photo/nature/fruit/large/Fruits-and-Veggies.jpg&imgrefurl=http://biochem.vcp.ir/&docid=x-yC09JljJoawM&tbnid=fBkiwPOw2IJ06M&w=1440&h=900&ei=vy7fVKCwOsmsUbnYgqgN&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
http://s1.picofile.com/file/7567360428/b.jpg
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  یک ماحا روشت دعادل دقادید اید دی باشا:

 نصف ویوا  سویا -ی کبدیت پدیدیک نوط -یک عاد تخم ددغ -رد  روشت، ددغ یا داهی پخته شا   01

 

 چربیها و شیرینی ها – 6

بهتد است بی  اا یک ماحا اا ردم  چدبی ها م شیدیدی ها طی هد رما دصدف نشود  یک ماحا چدبی 

 دعادل دقادید اید دی باشا:

دم ناشق غذاووری  -یک ناشق غذاووری پدید واده ای -یک ناشق ددباووری رمغن، کد ، سس دایونا 

 واده

چهار -دم عاد شیدیدی وشک -یک عاد کلوچه کوچک -یک ماحا شیدیدی شادل: نصف ویوا  بتتدی

 عاد شکالت کوچک 

 توصیه های غذایی مهم

دیا  معا ( تقتیم نماییا م هیچ یک اا معا  های غذایی را حذف  0معا  غذای اصلی م  0معا  ) 1معا  های غذایی را به -5

 ندماییا 

ر ساعات دعین دیل نماییا چدا که غذا وورد  ددظم در تدظیم ندا وو  اثد ایادی داشته م اا ازت ندا معا  های غذایی را د -2

 وو  نیا جلوریدی دی نمایا 

 سعی کدیا رماانه اا تما  ردم  های دواد غذایی م به دقادید الا  استفاد  کدیا  -0

 ک به غذا اضازه ندماییا به هدگا  طبخ غذا اا نمک کمتدی استفاد  نماییا م پس اا طبخ نیا نم -5

 به جای سس دایونا اا سدکه، آب ویمو م آبغور  استفاد  نماییا  -1

 حتی االدکا  اا دصدف غذاهای کدتدم شا  وودداری نماییا)کدتدمها عمودا حامی دقادید ایاد نمک هتتدا(  -1

 یا سعی کدیا دواد نشاسته ای پد چدب م سدخ شا  داندا چیپس م شیدیدی را کمتد دصدف نمای -5

 به جای سدخ کدد  دواد غذایی با کباب کدد ، آب پاکدد  م تدوری کدد  آنها، دریازت چدبی را کاه  دهیا  -8

 بدچتب های رمی دواد غذایی را بخوانیا  -5

ارد در سفد هتتیا همیشه یک ووراکی نشاسته ای دثل بیتکویت همدا  داشته باشیا م ارد ادا  یک معا  غذای اصلی بدای  -51

 به تاوید ازتاد اا یک دیا  معا  استفاد  کدیا دات طوالنی 

دصدف سبایها باعث رسانا  میتادین، دواد دعانی م زیبد به با  دی شود  سعی  کدیا هد رما دقااری سبای وا  م  پخته دیل  -55

 نماییا 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img1.tebyan.net/big/1390/04/20077137239100142169011824128325162234234.jpg&imgrefurl=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=171878&docid=eKgNY6IFQj6U8M&tbnid=BIUcGj0YaUVNwM:&w=180&h=140&ei=XDPfVLW7GMnyUKy-hNgH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img1.tebyan.net/big/1389/06/46211821320922225171246240213131825817127.jpg&imgrefurl=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=134883&docid=4fK0-07z7TH3yM&tbnid=JMiE-ySHlLwRCM:&w=180&h=210&ei=-0HfVPeNHsn-UreOgJgJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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م  د  هد رما اا شیددصدف شید م داست سبب توویا اندژی، دریازت کلتیم، پدمتئین، میتادین ها م دواد دعانی به با  دی شو -52

 داست کم چدبی یا بام  چدبی استفاد  نماییا 

سعی کدیا پوست ددغ م داهی را نبل اا پخت جاا نماییا م دصدف زدامرد  های روشتی داندا سوسیس، کاوباس م همبدرد را  -50

 نماییا که دارای چدبی ایادی هتتدا به حاانل بدسانیا روشت یا ددغ یا داهی را به جای سدخ کدد  آب پا 

ایا دصدف آنها را به شیدیدی ها م چدبی ها اندژی زدامانی در با  توویا کدد  موی دواد دغذی کمی به با  دی رساندا، پس ب -55

 حاانل رسانا 

 

 دیابت و ورزش

عادل  تدین کاه  زعاویت جتمی در دهه های اوید، سبب شا  شمار دبتالیا  به دیابت نوع دم ازاای  یابا  با توجه به ایدکه چانی دهم

تلقی دی شونا  هدگا   2ابتال به دیابت است، زعاویت جتمی م مراش رمش بتیار کارآدای در پیشگیدی م دردا  دیابت نوع  نابل اصالح

 زعاویت، داهیچه ها ندا یا رلوکا بیشتدی اا  جدیا  وو  دی ریدنا به عالم  در این شدایط، انتووین بهتد اثد دی کدا م در نتیاه ندا به

 راحتی مارد سلووهای داهیچه ای دی شود  مراش کدد  م داشتن زعاویت بانی ددظم م دتتمد، بهتدین توصیه به بیمارا  دیابتی است 

 فواید فعالیت بدنی: 

کاه  نیاا به دصدف دارم م تاریق  -ازاای  توانایی با  در استفاد  اا انتووین  -کدتدل بهتد ندا وو   -حفظ ما  در حا طبیعی 

حفظ  -آدادری بانی  -کاه  تد  های عصبی -کاه  چدبی های وو   -کاه  زشار وو   -سالدت دستگا  نلب م عدمق  -تووینان

 ایااد شادی م نشاط -استحکا  استخوا  ها 

 نقش ورزش در پیشگیری از ابتال به دیابت چیست؟  

ابت در ازدادی که در دعدض وطد هتتدا، بتیار دوثد است  ازدادی دطاوعات نشا  داد  انا که ازاای  زعاویت بانی در پیشگیدی اا منوع دی

که چاق هتتدا م اناری کم تحدک دارنا یا در بتتگا  آنها ازداد دیابتی دیا  دی شونا، در دعدض وطد ابتال به دیابت هتتدا  تغیید 

ابت در این ازداد جلوریدی کدد  م یا حاانل آ  را سبک اناری شادل رعایت بدناده غذایی م اناا  زعاویت بانی ددظم م دتتمد اا بدما دی

 به تاوید دی اناااد 

 انواع دختلف زعاویت های بانی عبارتدا اا:

 تحرکات روزانه

تحدک داشتن در اناری رمادد  سبب دی شود کاودی بیشتدی بتواانیا  را  های دتعاد م دتدوعی جهت ازاای  تحدک رماانه مجود دارنا 

 رمش های اید پیشدهاد دی شونا: که به عدوا  نمونه

ی در باغبان –بلدا شا  اا جا م عوض کدد  کانال تلویایو  به جای استفاد  اا کدتدل  –باای با بچه ها   -نا  اد  هدگا  دکاومه تلفن 

له سیله نقلیه در زاصپارک کدد  م –استفاد  اا پله به جای آسانتور  –کمک به اعضای وانواد  در تمیا کدد  ددال  –باغچه کوچک ددال 

 .)اجبار به پیاد  رمی( دمر اا ددکا ودیا
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 حرکات هوازی 

مراش های هواای، ندد  ها م حدکاتی هتتدا که تعااد ایادی اا عضالت را تحت تاثید ندار داد  م باعث ازاای  ضدبا  نلب دی شونا  

دنیقه ای را  01ا بتیار ایادی دارد حتی دی توانیا این ادا  دنیقه م در بیشتد رماهای هفته زوای 01اناا  این حدکات مراشی به دات 

نمونه هایی اا مراش های هواای عبارتدا اا:. دنیقه نا  بانیا 51به چدا بخ  تقتیم کدیا بدای دثال پس اا هد معا  غذایی به دات 

 ماویبال  -زوتبال -لبتکتبا -دمچدوه سواری  -شدا  -پله نوردی)باال رزتن اا پله ها(  -پیاد  رمی م دمیا 

 ورزش های قدرتی

بار در هفته اناا  دهیا م عضالت نوی م  0تا  2مراش هایی هتتدا که دی توانیا با استفاد  اا مانه های دستی، باناهای الستیکی م      

نتا  ی بازت عضالنی در بادحکمی داشته باشیا  با اناا  این حدکات، بازت عضالنی بیشتدی وواهیا داشت م هما  طور که دی دانیا منت

بیشتد اا بازت چدبی باشا، کاودی بیشتدی دی سواانیا چدا که داهیچه ها بیشتد اا بازت های چدبی اندژی دی سوااندا  این حدکات به شما 

 دت استخوا کمک دی کددا تا کارهای سخت رمادد  را آسا  تد اناا  دهیا  همچدین باعث ازاای  تعادل م هماهدگی عضالت م اوبته سال

 های شما دی شونا 

 حرکات کششی

این نوع حدکات مراشی سبب ازاای  انعطاف پذیدی با  م کاه  تد  عصبی دی شونا م اناا  آنها نبل اا شدمع مراش سبب رد  شا  

ب ر به دیوار، به این تدتیبا  رددیا  م پس اا پایا  آ  اا بدما درد عضالنی جلوریدی دی کدا  نمونه ای اا این مراش ها عبارت است اا زشا

 ککه دقابل دیوار ایتتاد  م پاها را کمی اا دیوار زاصله دهیا، دستها را رمی دیوار رذاشته م پیشانی وود را رمی دست هایتا  بگذاریا  ی

 ر کدیا ثانیه بمانیا م سپس حدکت را با پای دیگد تکدا 51اانو را وم کدد  م اانوی دیگد را صاف نگه داریا در این حاوت 

 نکات مهم هنگام ورزش کردن کدامند؟

دشورت با پاشک دعاوج : به دویل تاثید مراش بد دقاار ندا وو ، پاشک دعاوج بایا در جدیا  نوع مراش م زعاویت بانی بیمارا  دیابتی  -5

 باشا 

 انتخاب مراش دورد عالنه -2

 آداد  کدد  مسایل مراشی دداسب م ضدمری اا نبیل: -0

 دداسب که پا کادال در آ  راحت باشا، در غید این صورت احتمال آسیب به پاها مجود دارد  کف  مراشی 

 جوراب مراشی نخی 

 وباس مراشی دداسب 

  دم حبه ندا یا شکالت یا آب نبات شیدین م یا آب دیو  هایی دثل پدتقال در حا یک ویوا 

 دصدف یک دیا  معا  سبک دثل یک عاد دیو  یا سانامیج پدید -5

 بدرسی دیاا  ندا وو  نبل اا اناا  زعاویت مراشی -1
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بود یک دیا  معا  سبک دیل نماییا دیلی رد  در دسی ویتد  511در صورتی که ندا وو  اید 

دیلی رد  در دسی ویتد بود، مراش سدگین نکدیا چدا که زعاویت مراشی در این حاوت سبب ازاای   211در صورتی که ندا وو  بی  اا 

شود ایدا بام  مجود انتووین کازی در با ، در عضله ای که در حال مراش است، دصدف ندا ازاای  پیاا نمی کدا  به عالم   ندا وو  دی

 توویا ندا در کبا باالتد رزته م مضعیت دیابت بیمار باتد وواها شا 

 مارسی پاها نبل م بعا اا مراش کدد  -1

   اناا  دهیا سعی کدیا نبل اا اناا  مراش حدکات رد  کددا -5

 بهتد است شدمع آهتته داشته باشیا م به تاریج ادا  م شات حدکت مراشی را ازاای  دهیا -8

در صورتی که عالئم ازت ندا)وداش، عدق کدد ، تپ  نلب م      ( به مجود آدا اا دواد شیدیدی که همدا  داریا)حبه های ندا، شکالت -5

 یا آب نبات، آب دیو  شیدین( دیل کدیا

 سعی کدیا در حین مراش آب م دایعات غید ندای بدوشیا -51

 در صورت احتاس درد در نفته سیده، حدکت بانی یا مراش را دتونف کدد  م به امرژانس دداجعه کدیا -55

 ساعت بعا اا غذاست  5-2توصیه دی شود مراش را در ساعات دعین م به طور دتتمد اناا  دهیا  بهتدین ادا -52

 

 شمدت زمان ورز

دنیقه مراش ایدمبیک سبک دی  21دنیقه حدکات رد  کددا  م به دنبال آ   51یک جلته مراشی ددطقی بدای بیمارا  دیابتی شادل 

باشا  دمکن است بخواهیا ادا  جلتات مراشی وود را طوالنی تد کدیا، در این صورت بایا به تاریج ادا  را ازاای  دهیا م کادال ددانب 

 وود باشیا  مراش را رماانه در ساعات دعین م به طور دتتمد اناا  دهیا عالئم ازت ندا وو  

 

 بیماران دیابتی با آسیب چشمی چه ورزش هایی را می توانند انجام دهند؟

در ازداد دیابتی که در عدمق شبکیه چشم وود اوتالل دارنا، مراش ها م زعاویت هایی که زشار داول چشم را باال دی بدنا) مراش 

با امر شا  شایا همدا  هتتدا( دثل مانه بدداری یا بلدا کدد  مانه های سدگین دمکن است سبب ووندیای شونا بدابداین  هایی که

 اناا  این رونه حدکات دمدوع دی باشا  پیاد  رمی م شدا جاء مراش های پیشدهادی در این ازداد هتتدا 

 توانند انجام دهند؟ بیماران دیابتی با آسیب اعصاب محیطی چه ورزش هایی را می

در صورت آسیب دیاری اعصاب دحیطی در اثد بیماری دیابت، دشکالتی در حس الدته م درد بیمار بوجود دی آیا که ابتاا در اناا  تحتانی 

، به دادیا  دی شود  این ازداد به علت تخدیب رشته های عصبی انتهایی در پای وود هیج رونه درد ناشی اا اوم یا تامل را حس نمی کد

همین علت دمکن است با اناا  حدکات مراشی اوم مدشکالتی در پای آنها ایااد شود  توصیه دی شود ضمن پوشیا  جوراب های ند  م 

مراش به پای وود زشار نیامرنا م پس اا پایا  مراش پاهای وود را اا نظد مجود بدیاری،  نخی م کف  های راحت با انااا  دداسب در هدگا 

ی م اوتهاب چک کددا  به یاد داشته باشیا اا پیاد  رمی در دتازت های ایاد که وطد تامل اد  م مارد آدا  آسیب های دیگد اوم، نددا

 به پا را ازاای  دی دها، وودداری کدیا 
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 مراقبت از پا

 تاثیر دیابت بر سالمت پا چیست؟

 ضعیف سبب وو  جدیا  کدای  رددددی پاها در وو  ا جدی کاه  م وونی عدمق تخدیب باعث طوالنی دات در وو  ندا بود  باال

 هاییطدح در که دارنا مجود هایینارچ م باکتدیها عالم به  شوددی آ  بهبود رمنا در اوتالل م اوم تشکیل استعااد ازاای  پا، پوست شا 

 هابیوتیکآنتی وو  جدیا  شا  ضعیف با  رددددی پا در اوم بدما نهایتاً م پوست تخدیب باعث آنها اا ناشی عفونت م کددادی رشا شیدین

 عفونی ادلع انتقال با بلکه شودنمی بدطدف پا عفونت تدهانه امنات راهی م بدساندا عفونت م اوم دحل به را وود تواندانمی راحتیبه نیا

   است عضو نطع دردا  را  تدها صورت، این در  کدادی تهایا را با  نتمتهای همه وطد وو ، جدیا  به

 تدشح عالم به  رددددی پا در زشار م درد حس شا  دختل باعث که پاهاست عصبی سیتتم دیا  صاده باال وو  ندا اثدات اا دیگد یکی

 شارز یک بدما سبب رزتن، را  هدگا  عوادل این داموعاً  شوددی اشکال دچار نیا کددادی ددطوب م ند  را پا پوست که تدشحاتی م عدق

 پا رد اومی هدرونه تدتیب این به م داشت وواها همدا  را پوست شکدداری م وشکی شا ، استخوانها م دفاصل پوست، رمی بیعیغیدط

 استعااد علت همین به م شود نمی اناا  ووبی به وو  رددش کوچک، وونی عدمق آسیب دنبال به  رسادی وطد ددحله به امد ویلی

 یابتی،د بیمار پای شا  عفونی با  یابا دی ازاای  شونا، دی وداشیاری یا بدیاری دچار که پا وصوص به ها اناا  در عفونت به ابتال

 یابا  دی ازاای  ددد  بازتهای بدداشت ددظور به پا اا نتمت آ  نطع نهایت در م( پا رانگد ) پا شا  سیا  احتمال

 

 

 عالئم هشدار دهنده زخم پا کدامند؟

 ی توانا به علل دختلفی اا جمله استفاد  اا کف  های نادداسب، عفونت های ادیده ای، زشار رمی مجود درد داام  در پاها که د

 پا، مجود تامل م یا وود دیابت باشا 

  نددای پا که به علت عفونت)به وصوص اطداف اوم( یا زشار غید طبیعی جوراب یا کف  بوجود دی آیا

 ا کف  نادداسب م یا کدای جدیا  وو  دی باشا  ساید نشانه های رددش ضعیف تور  پاها که نشانه اوتهاب یا عفونت، استفاد  ا

 جدیا  وو  عبارت است اا:

 عا  رشا دوهای پا 

 نااک م بداق شا  پوست پا 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img1.tebyan.net/big/1390/10/1031016314772987210273236154124948248135.jpg&imgrefurl=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=195226&docid=cLM0itt3-5Zl2M&tbnid=VLQoNzN_D1FBrM:&w=180&h=210&ei=E9vlVNemAor2Usi8gtgK&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 حدارت دوضعی که نشانه اوتهاب یا عفونت است 

  ودمج تدشحات چدکی اا اوم پا عالدت عفونت است 

 فصلی، عفونت جای م یا کف  نادداسب دی باشا دشکل در را  رزتن نشانه مجود اوتالالت د 

  مجود تب م ودا در ارتباط با اوم پا نشانه عفونت جای م سداسدی است، که اناری زدد را تهایا دی کدا 

 درمان زخم پای دیابتی چگونه است؟

 دداشتن پوست ها در اوم های سطحی که الیه های رمیی پوست را در بد دی ریدنا، دردا  به صورت تمیا کدد  اوم م ب

 م بازتهای ددد  اا رمی اوم)پیده م دومه( دی باشا 

  بار پانتما   2در صورت مجود هد نوع عفونت، دصدف آنتی بیوتیک ضدمرت دارد  راهی اا بیمار وواسته دی شود رمای

 دحل اوم را تعویض نمایدا 

 ی پاهای وود وودداری کدا م پاهای وود را باال به بیمار توصیه دی شود تا آناا که دمکن است اا مارد آدا  ما  با  رم

 نگه دارد م در صورت وام  هدگا  حدکت اا عصا یا ماکد استفاد  کدا 

  اوم های مجود دارنا که تا الیه های عمیق تد پوست م حتی راهی عضالت م استخوا  ها نیا نفوذ کدد  انا در این دواردبیمار

بدرسی های دنیق آادایشگاهی، اسکن در بیمارستا  اناا  دی شود م آنتی بیوتیک بایا در بیمارستا  بتتدی شود  دعموال 

 های مریای تاویا دی شود 

 راهی امنات به ددظور بدداشتن بازت یا استخوا  عفونی عمل جداحی ضدمرت دارد 

 بایدها و نباید های مراقبت از پا

دیا  الی انگشتا  پا نتمت های دهمی هتتدا که نبایا زدادوش هد رما صبح پا را اا نظد مجود تامل، بدیاری م وداش بدرسی ک -1

شونا  بدای دعایده نتمت هایی که دیا  نمی شونا، بهتد است اا آیده دستی استفاد  کدیا تا تما  نتمت های پا دشاها  شونا  

 .                           ه شما کمک کددادر صورتیکه که دشکل بیدایی داریا، اا نادیکا  وود بخواهیا تا در دشاها  م بدرسی کادل پا ب

هد رما پاها را با آب مود  شتته م به دنت وشک کدیا  به الی انگشتا  پا توجه بیشتدی کدد  م آنها را کادال وشک نماییا  نبل  -2

.اا شتتشوی پا درجه حدارت آب را با دداسدج یا دست وود ادتحا  کدیا

ا ، دی توانیا اا کد  های ددطوب کددا  استفاد  کدیا  به این ددظور ابتاا پاها را بشوییا بدای بدطدف کدد  وشکی پوست پاهایت -3

 م به دنت وشک کدیا م به دنت وشک کدیا  سپس یک الیه اا کد  را رمی پوست پای وود بماویا 

 نمایا  وودداری پار  یا  شا رزو جورابهای پوشیا  اا  کدا تعویض را آنها رماانه م بپوشا نخی یا کتانی دداسب جورابهای -4

 ناون های انگشتا  پا را به صورت وط راست کوتا  کدد  م هدرا به شکل هالوی م اا ته نگیدیا  -5

 وبه های تیا ناون دمکن است سبب اوم پوست م در نهایت عفونت آ  شود، دی توانیا اا سوها  ناون استفاد  کدیا  -6
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 .ه یا پیده پاشک دعاوج را در جدیا  بگذاریادر صورت بدما هد رونه درد یا تامل، مجود دیخچ -7

 سیگار نکشیا     -8

 هدرا پابدهده رمی ادین را  ندمیا  -9

 اا آب ویلی رد  یا سدد جهت شتتشوی پای وود استفاد  نکدیا  -11

 هدرا پاهایتا  را بدای رد  کدد  در آب داغ زدم نبدیا م اا ویتانا  پا در آب یا دحلووهای ضاعفونی وودداری کدیا  -11

 به کار ریدی بطدی های آب داغ یا کیته آب جوش بدای رد  کدد  پا وودداری نماییا  اا -12

هدگا  نشتتن رمی صداوی م یا حاوت درااک ، اا انااوتن ساق ها م پاها رمی همایگد اجتداب کدیا، چدا که این عمل دوجب  -13

   ها دی رددد زشار آدا  رمی عدمق وونی م اعصاب پا شا  م دداد به اوتالل جدیا  وو  اناا

 بام  پوشیا  جوراب، کف  را به پا نکدیا  -14

ساعت یک بار پای وود را اا کف  وارج  0-5اا به پا داشتن کف  بدای یک دات ادا  طوالنی وودداری کدیا ) سعی کدیا هد  -15

 کدد  م به آ  استداحت دهیا( 

 ن انگشتی وودداری کدیا اا پوشیا  کف  های جلوباا، صدال ها، کف  های راحتی دارای تتمه های بی -16

 نبل اا پوشیا  کف ، داول کف  را کدتدل کدیا تا شئ وارجی، سوا ، شن م       درم  کف  نباشدا  -17

بهتدین ادا  ودیا  کف  هدگا  عصد است، چدا که کفشی که صبح ها کادال انااا  شماست، با تور  پا در طول رما، حتما تدگ  -18

وواها شا 

 رنده قند خونداروهای خوراکی پایین آو

، ووااومعا  انتووین دی سااد ادا دقاار آ  کازی نیتت م با  در دقابل عملکدد انتووین دقامدت دی کدا  بعضی اا این 2در دیابت نوع 

 ازداد دی تواندا با رعایت رژیم غذایی دداسب م مراش ندا وونشا  را پایین بیامرنا  ادا در اکثد دوانع دصدف ندص های ووراکی پایین

آمرنا  ندا وو  هم الا  است  در بدوی دوانع که ندا وو  بیمار کدتدل نمی شود بدای رسانا  ندا وو  به سطح طبیعی، دصدف انتووین 

 به تدهایی یا همدا  با دصدف ندص ها، ضدمری دی باشا 

 انواع داروهای پایین آورنده قند خون کدامند؟

 ونا:دسته طبقه بدای دی ش 1ندص های  ضا دیابت در 

 -1دهار کددا  آوفا رلوکوایااا: آکاربوا  -5تیاامویاین دیو : پیورلیتاام   -0بی روانیا: دت زوردین  -2سووفونیل امر : رلی بدگالدیا  -5

 دحدک های تدشح انتووین غید سووفونیل امر : رپا رلیدیا

 داسا بهتد است بیمار نا  ندص های دصدزی وود را باانا م عوارض جانبی آنها را بش

 گلی بن گالمید

دصدف این دارم سبب ازاای  تدشح انتووین اا ووااومعا  م مرمد آ  به جدیا  وو  دی شود  این مانعه باعث کاه  ندا وو  دی رددد، 

. دهدا خبدابداین هدگادی دی توا  اا این دارم استفاد  نمود که هدوا با  نادر باشا انتووین بتااد م سلول های با  بتواندا به آ  پاس

ندص های ضا دیابت دثل هد دارمی دیگد دی تواندا عوارض جانبی داشته باشدا  دثال بعضی دوانع با شدمع دصدف رلی بدگالدیا، دمکن 
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است دچار  حاوت تهوع شویا  دعموال این حاوت چدا رما بعا اا اداده دصدف ندص اا بین دی رمد  همچدین کتی که این دارم را دصدف 

صورت به تاوید انااوتن م یا حذف یک معا  غذایی، دمکن است با کاه  شایا ندا وو  دواجه شود  بدای پدهیا اامنوع  کدد  باشا در

چدین رواادی، رماانه سه معا  غذای اصلی م سه دیا  معا  کوچک دصدف نماییا م در صورت تکدار ازت ندا وو  پاشکتا  را در جدیا  

دیلی  1دارم، بایا آ  را حامد نیم ساعت نبل اا صدف غذا دیل کدیا  رلی بدگالدیا به صورت ندص های ندار دهیا  بدای عملکدد بهتد این 

رددی دوجود است که دعموال یک اوی دم بار در رما تاویا دی شود  حاانل دقاار الا  آ  نصف ندص م حااکثد دقاار دااا چهار ندص در 

 رما است 

 

 متفورمین  

وسط کبا را کاه  دی دها همچدین دقامدت با  به انتووین را کاه  داد ، وذا جذب رلوکا به سلول های با  دتفوردین توویا رلوکا ت

در اثد انتووین بیشتد دی شود  دتفوردین باعث کاه  اشتها م تثبیت ما  در بیمارا  دیابتی دی 

ازداد دارای بیماری های کبای، کلیوی م نارسایی نلبی م  شود  این دارم بدای بیمارا  چاق م ازداد دارای چدبی وو  باال دداسب تد است 

تدفتی نبایا اا دتفوردین استفاد  کددا  با شدمع دصدف این دارم دمکن است دشکالت روارشی دثل تهوع م اسهال بوجود بیایدا  دصدف 

هد حال، در صورت اسهال م استفداغ دی بایتت  هم ادا  این دارم با غذا یا بال زاصله بعا ااصدف غذا دی توانا این دشکالت را کم کدا  در

توصیه دصدف دارم را نطع کدد  م به پاشک دداجعه کدیا  همچدین جهت کاه  عوارض روارشی 

دی شود دتفوردین اا نصف ندص یا حااکثد یک ندص بعا اا شا  شدمع م در صورت تحمل بیمار 

دیلی رددی دوجود  5111م  111ای دقاار آ  به تاریج ازاای  یابا  این دارم به شکل ندص ه

دیلی رددی در رما است  ساالنه بیمار دیابتی بایا  111ندص  1است  حااکثد دقاار دااا این دارم 

 آادایشهای کلیوی مکبای را اناا  دها 

 آکاربوز

م در نتیاه ندا به آهتتگی مارد  این دارم باعث  به تاوید ازتاد  هضم کدبوهیارات ها م به دنبال آ  تاوید جذب رلوکا اا رمد  دی شود

جدیا  وو  دی شود م اا ازاای  نارهانی ندا وو  جلوریدی به عمل دی آیا  کدبوهیارات های تاایه نشا  در رمد  توسط باکتدی های 

اوورد  دیل شود  رمد  ای تاایه دی شونا م این روااد دی توانا به بدما نفخ، اسهال م دل درد دداد شود  این دارم بایا در ابتاای غذ

دیلی رددی  در ابتاای هد معا  غذایی شدمع شود تا  11دیلی رددی دارد م بایا به صورت نصف ندص  511م  11آکاربوا ندص های 

 511ندص  0عوارض روارشی آ  به حاانل بدسا، دعموال عوارض روارشی با اداده دردا  کاه  دی یابدا  حااکثد دقاار دااا این دارم 

  در رما است  دیلی رددی

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://teeteel.notkade.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/gelibenclamide.jpg&imgrefurl=http://teeteel.notkade.com/wordpress/gelibenclamide.html&docid=xOVfg3GeWxyw5M&tbnid=bzFsnsLeNrf2xM:&w=511&h=440&ei=FNPpVJGHMIW8UdehgbAO&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 پیوگلیتازون

پیورلیتاام  با کاه  دقامدت با  به انتووین، سطح ندا وو  را پایین دی آمرد  دصدف پیورلیتاام  در بیمارا  دبتال به نارسایی نلبی،  

صدف این دارم توصیه کلیوی، کبای م بیمارا  دبتال به مر  اناا  ها با احتیاط صورت دی ریدد  همچدین در دمرا  بارداری م شیددهی  د

نمی شود  این دارم دی توانا اثد ندص های ووراکی ضا بارداری را کاه  دها  در صورت دشاها  هد یک اا عالیم اید دصدف دارم را نطع 

 کدد  م با پاشک وود تماس بگیدیا:

 اا حاوتتگی بی   -تور  پاها -ازاای  ما  -دناا  درد -اوم رلو -دردعضالنی -سددرد -عفونت تدفتی

دیلی رد  در رما است  51دااا آ   دیلی رددی در دارموانه ها دوجود است م حااکثد 51م  01م  51پیورلیتاام  به شکل ندص های 

 

 

 رپاگلینید

، ابا تحدیک ووااومعا  به تدشح انتووین، به تدظیم ندا وو  کمک دی کدا  بدای ازاای  تاثید رپارلیدی 2این دارم در دردا  دیابت نوع 

حااکثد تا نیم ساعت نبل اا غذا وورد  بایا دارم را دصدف نمود  در بیمارا  دبتال به دشکالت کبای، کلیوی، دمرا  بارداری م شیددهی 

دیلی رددی در دارموانه ها دوجود است م حااکثد دقاار دااا  2م  5، 1/1دصدف این دارم دمدوع است  رپارلیدیا به صورت ندص های 

 لی رد  در رما است دی 51دصدف آ  

 

 دارو درمانی ترکیبی چیست؟

اا آناایی که هد دارم به شیو  واصی، سطح ندا وو  را پایین دی آمرد وذا دی توا  اا تدکیب چدا دارم استفاد  کدد تا ندا وو  بهتد 

ا طدف دیگد دصدف چدا دارم با هم تدظیم شود  به عدوا  دثال رلی بدگالدیا م دت زوردین دمکن است همدا  با یکایگد تاویا شونا  ا

دمکن است وطد بدما عوارض جانبی دارمها را بیشتد کدا م هایده بیشتدی را به بیمار تحمیل کدا مویکن هدگادی که دریازت یک دارم به 

 تدهایی نتوانا تاثید دطلوب داشته باشا به ناچار بایا اا تدکیب دم یا چدا دارم با هم استفاد  کدد 

 



19 

 

 ست؟انسولین چی

ر اانتووین هوردونی است که اا ووااومعا  تدشح دی شود ازداد دبتال به دیابت دمکن است نیاا به تاریق انتووین داشته باشدا چدا که به دقا

 کازی انتووین در با  آنها توویا نمی شود یا این که انتووین توویا شا  به ووبی عمل نمی کدا 

 

 کارکرد انسولین در بدن چیست؟

ین کلیای است که نفل در سلول ها را به رمی ندا باا کدد  م باعث مرمد ندا به درم  سلول ها م توویا اندژی دی شود  در صورتی انتوو

که به هد دویلی رلوکا)ندا( نتوانا مارد سلول های با  شود، ندا دوجود در وو  باال دی رمد م اصطالحا دی روییم ندا وو  باالست  ارد 

ت طوالنی باال بمانا، شاها بدما عوارض وطدناکی وواهیم بود  به عالم  هدگادی که ندا وو  اا یک حای باالتد رمد، ندا وو  بدای دا

کلیه ها آ  را اا طدیق ادرار دزع دی کددا، به این تدتیب دزع ادرار ازاای  پیاا دی کدا م در نتیاه باعث بدما عالئمی نظید احتاس 

 م دمکن است ما  با  نیا کاه  یابا  وتتگی، تشدگی م ردسدگی دی شود

 کدام بیماران دیابتی نیاز به انسولین دارند؟

  انتووین در با  این ازداد ساوته نمی شود یا به دیاا  ویلی کمی تدشح دی شود پس بایا  :1بیماران مبتال به دیابت نوع

 انتووین تاریق کددا 

 2بعضی از بیماران مبتال به دیابت نوع 

ارد در شدایط تد  اا دثل عفونت، بیماری های حاد، جداحی م دردا  با کورتو  ندار ریدنا دمکن است نیاا به تاریق این بیمارا  

 انتووین پیاا کددا 

ازداد دبتال به دیابت نوع دم که ندا وونشا  با دارمهای ووراکی پایین آمرنا  ندا وو  م بدناده غذایی م مراش  کدتدل نمی 

 اریق انتووین داشته باشدا شونا نارایدنا که ت

  :در شدایطی که بدناده غذایی به تدهایی نمی توانا دیابت آنها را کدتدل کدا افراد مبتال به دیابت بارداری 

 

 انواع مختلف انسولین کدامند؟

  آسپارت یا نومرپیا( –انتووین سدیع االثد ) ویتپدم 

 )انتووین کوتا  اثد)رروالر 

  پی اچ(ا –انتووین دتوسط اثد) ودت   

  النتوس یا رالرژین( –انتووین طوالنی اثد) اموتدا ودت 
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 طول دات اثد ادا  امج اثد ادا  شدمع اثد نوع انتووین اثد ادانی

 ساعت 2-5 یک ساعت دنیقه 51-51 ویتپدم سدیع االثد

 ساعت 2-5 دنیقه 51-11 دنیقه 1-51 آسپارت)نومرپیا(

 ساعت 5-1 عتسا 2-0 دنیقه 01-11 رروالر کوتا  اثد

 ساعت 51-21 ساعت 5-52 ساعت NPH 5-2 دتوسط اثد

 ساعت 25 پیک اثد ناارد ساعت 5 رالرژین طوالنی اثد

 ویال های انسولین قابل استفاده چگونه هستند؟

 میال انتووین رروالر ساوم کادال شفاف م یک دست به نظد دی رسا 

   دالیم م غلتانا  کف دست، یک دست به نظد دی رسا ساوم شیدی رنگ م پس اا یک تکا NPHمیال انتووین 

 

 
 شیوه نگهداری انسولین چگونه است؟

 بدای نگهااری میال های انتووین، رعایت نکات اید توصیه دی شود:

  میال های انتووین را در دعدض رددا یا سددای شایا ندار ناهیا 

  ه داریا میال انتووین را دمر اا نور دتتقیم نور وورشیا نگ 

  هدرا میال های انتووین را در زدیار م جایخی ندار ناهیا  چدا که انتووین یخ اد  نابل استفاد  نیتت 

  میال های انتووین را نادیک شوزاژ، بخاری، شودیده، اجاق راا م کوود ندار ناهیا 

 یا در دا  های ویلی رد  م ویلی سدد سال، انتووین وود را داول وودرم دربتته رها نکد 

  در صورتی که نصا ودمج اا ددال را داریا م هوا سدد یا رد  است، میال های انتووین وود را در کیف های دخصوصی که عایق

 حدارتی دارنا بگذاریا 

  انتووین های ذوید  را در نتمت درب یخچال ندار دهیا 

  در ددای اتاق م دمر اا سددا مرددا م رطوبت نگه انتووین هایی که بدای استفاد  زعلی وود باا کدد  م در حال دصدف آ  هتتیا

 داریا 

  28دنت داشته باشیا که میال های انتووین دصدزی که درپوش آنها بدداشته شا  م وارج اا یخچال نگه داری دی شونا، پس اا 

 رما اثدشا  کم دی شود 
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 دنیقه نبل اا  01ال نگه داری دی کدیا تاریق انتووین سدد دردناک است پس در صورتی که انتووین دصدزی وود را در یخچ

 تاریق آ  را اا یخچال وارج کدیا تا هم ددای اتاق شود 

 قبل از تزریق انسولین رعایت چه نکاتی الزامی است؟ 

  هدگا  ودیا م استفاد  اا میال انتووین به تاریخ انقضای آ  توجه نماییا 

 دارم را کاه  دی دها  اا تکا  داد  شایا میال انتووین بپدهیایا چدا که اثد

  نبل اا استفاد  اا انتووین الا  است میال انتووین را اا نظد مجود ذرات وارجی م یخ ادری بدرسی کدیا 

  انتووین رروالر بایا تا آودین نطد  شفاف م یک دست باشا  در صورت کار شا  انتووین رروالر داول میال، این انتووین تاثید

دهمتدین علت کشیا  انتووین رروالر تدتیب نادرست کشیا  انتووین اا میال هاست) ابتاا انتووین وود را اا دست داد  است  

 بکشیا(  سدنگ را داول NPHرروالر را م بعا اا آ  انتووین 

  انتووینNPH  بعا اا یک تکا  دالیم بایا یک دست م شیدی شود در غید این صورت نابل استفاد  نیتت 

  نبل صدف اا غذا تاریق نماییا  دنیقه 21-01انتووین را 

  سانتی دتد باشا 5 -1/5زواصل تاریق در یک عضو را رعایت کدیا   زاصله هد تاریق با تاریق بعای بایا 

  در صورتیکه اا پدبه اوکلی استفاد  دی کدیا، آنقار صبد کدیا تا پوست وشک شود 

  انتووین داول سدنگ را تا یک هفته داول یخچال نگه داریا در صورتی که یک نوع انتووین داول سدنگ کشیا  ایا، دی توانیا 

 وسایل تزریق انسولین:

 سدنگ انتووین 

 نلم انتووین 

نلم انتووین همدا  با سوا  دخصوص آ ، راحت تد اا تاریق با سدنگ است، ایدا دداحل آداد  ساای م تدظیم دما دورد نظد دارم را تتهیل  

 دی کدا 

 یی دارد؟سرنگ انسولین چه ویژگی ها

یک سدنگ انتووین اا اجاای دختلفی تشکیل شا  است پیتتو ، سدپیتتو ، سدسوا  م درپوش نتمت های تشکیل دهدا  سدنگ 

هتتدا  وطوطی که رمی بانه سدنگ انتووین مجود دارنا، بدحتب ماحا دی باشدا  رمبدمی هد وط بارگ یک عاد مجود دارد  دثال عاد 

ماحا انتووین است  وطوط ریاتد که بین اعااد مجود دارد هد کاا  نشا  دهدا   21، نشانگد 21وین م عاد ماحا انتو 51نشا  دهدا   51

 ماحا انتووین هتتدا   2

باراستفاد  نمود، ادا با کدا شا  سدسوا ، عمل تاریق دردناک وواها شا  به دویل مرمد  21هد سدنگ انتووین را دی توا  حااکثد تا 

نگ اوتصاصا بدای یک شخص استفاد  دی شود م استفاد  اا سدنگ یک بیمار دیابتی بدای بیمار دیگد دمدوع است سوا  به با ، هد سد

 ایدا وطد انتقال عفونت های میدمسی اا طدیق وو  مجود دارد 

یخچال نیتت  اای به نگه داری سدنگ داولدر دواردی که چدا بار اا سدنگ استفاد  دی شود نبایا سدسوا  با اوکل پاک شود م نی
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 انواع سرنگ انسولین کدامند؟

سدنگ های انتووین با سدنگ های دعمووی زدق دارنا م جهت کشیا  م تاریق انتووین دارای وطوط میژ  م سوا  هایی با طول کوتا  

ن دارنا مدارای ماحای هتتدا که رداای  یک دیلی دتد سدنگ انتووی 511هتتدا  رایج تدین نوع  سدنگ های انتووین، سدنگ های 

ماحای است که رداای  نیم دیلی  11ماحا است  نوع دیگد سدنگ انتووین، سدنگ های  2وط ریا بود  م هد وط کوچک حامی  11

 01وط ریا بود  م هد وط کوچک نشا  دهدا  یک ماحا است  نوع دیگد سدنگ انتووین، سدنگ های  11ویتد انتووین را داشته م دارای 

 ماحا است  1/1وط ریا بود  م هد وط کوچک نشا  دهدا   01دیلی ویتدسدنگ انتووین داشته م دارای  0/1رداای  ماحای هتتدا که 

 محتوای ویال انسولین چیست؟

ماحای است م در  511دیلی ویتد انتووین 51دقاار انتووین داول هد میال بد اساس ماحا سدایا  دی شود  هد شیشه انتووین حامی 

انتووین داول هد میال مجود دارد  با توجه به این دیاا ، دی توانیا ادا  تقدیبی اتما  انتووین داول هد میال را بد  ماحا 5111داموع 

 حتب دیاا  انتووین تاریق رماانه تا  دحاسبه کدیا 

 نکات مهم برای تزریق انسولین 

  رمش دداسب تاریق انتووین با استفاد  اا سدنگ م به صورت ایدجلای است 

 حی دختلفی جهت تاریق انتووین مجود دارنا  بدای جلوریدی اا پیاای  تغییدات پوست م بازت چدبی اید آ ، تاریق انتووین نوا

 بایا به صورت چدوشی اناا  شود 

  در صورتی که بی  اا یک تاریق در رما اناا  دی دهیا، بهتد است اا چدا عضو جهت تاریق انتووین استفاد  شود  به طور دثال

 یق انتووین را صبح ها در شکم م بعاااظهدها در را  یا باام اناا  دهیا تار

  مراش سدعت جذب انتووین اا نواحی تاریق را ازاای  دی دها م در صورت تاریق در اناا  هایی که در مراش زعاویت دارنا

 احتمال بدما ازت ندا بیشتد دی شود 

 نواحی مجاز تزریق انسولین کدامند؟

در با  شما جهت تاریق انتووین مجود دارنا نتمت های دختلفی چو  ناحیه شکم، نتمت باالیی م بیدمنی باامها، نتمت نواحی دختلفی 

 بیدمنی عضله را  م نتمت های بیدمنی باسن جهت تاریق دداسب هتتدا  انتووین را در نادیکی دفاصل م استخوا  ها تاریق نکدیم 

ا  دتفامت است  جذب انتووین در شکم سدیع تد اا باامها، در باامها سدیع تد اا را  م در سدعت جذب انتووین در دحل های دختلف ب

 را  سدیع تد اا باسن است 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p-wholesale.com/upimg/10/48a1/insulin-syringe-207.jpg&imgrefurl=http://www.p-wholesale.com/cn-pro/10/48to1/insulin-syringe-13218.html&docid=GcjUYpwmY88zQM&tbnid=DA84GrIJ7slp1M:&w=360&h=360&ei=aFLrVPDVH8WBU-jmg_gD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 مراحل تزریق انسولین چگونه است؟

 نحوه کشیدن انسولین داخل سرنگ: -الف  

ل میال انتووین، سدنگ تاریق انتووین، یک رلووه ابتاا تما  مسایل دورد نیاا را زداهم کدد  م در یک ظدف بگذاریا  این مسایل شاد -5

 پدبه وشک یا اوکلی هتتدا 

 

 سپس دستا  وود را با آب م صابو  بشوییا م کادال وشک نماییا  -2

 

ن یمیال های انتووین را اا نظد مجود رسوبات، یخ ادری بدرسی نماییا  میال های انتووین رروالر بایا شفاف م دحتوی میال های انتوو -0

NPH  بایا شیدی م یک دست باشدا 

به داول سدنگ، آ  را بین دم دست وود بغلتانیا تا یک دست شود  هدرا میال انتووین را تکا  ناهیا   NPHنبل اا کشیا  انتووین  -5

 یا  تمیا کددر صورتی که میال جایای بدداشته ایا درپوش رنگی میال را بدداریا   سپس درپوش پالستیکی آ  را با پدبه اوکلی 

 

کدیا، هوا مارد هد  به هما  دیاانی که انتووین الا  داریا، هوا را مارد میال کدیا  ارد اا دم نوع انتووین به صورت دخلوط استفاد  دی -1

دم میال کدیا 

 

 

 حاال میال را بدرددانیا م دیاا  انتووین الا  را با کشیا  پیتتو  به عقب، مارد سدنگ وود کدیا  -1

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=57492
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://diabetes-edu.sums.ac.ir/images/articles/8.jpeg&imgrefurl=http://pezeshki27.blogfa.com/1392/11?p=1&docid=MlfNByDMAM3eUM&tbnid=Kv8oYkRkIWFmmM:&w=128&h=83&ei=ZbDsVJabK8XyOKmqgcgE&ved=undefined&iact=c
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)کار( را مارد  NPHدر صورتی که دم نوع انتووین تاریق دی کدیا، ابتاا انتووین رروالر)شفاف( را در سدنگ بکشیا م سپس انتووین  -5

 سدنگ نماییا 

پس اا کشیا  انتووین به داول سدنگ، سدنگ را رم به باال نگه داشته م حباب های هوا را وارج کدیا  چدا ضدبه به بانه سدنگ مارد  -8

 تدانیت وطدناک وود وودی به ها یا تا حباب های هوا به سطح آدا ، آ  را  با زشار اناکی به پیتتو  حباب ها را وارج نماییا  حبابکد

  بود وواها بیدیا دی سدنگ درجات رمی آنچه اا کمتد تاریقی انتووین دقاار آنها، مجود صورت در ادا

 

 نحوه تزریق انسولین توسط بیمار دیابتی –ب 

 اا بین نواحی دختلف تاریق انتووین، یک ناحیه را به صورت چدوشی انتخاب کدیا  -5

 ثانیه صبد کدیا تا اوکل کادال وشک شود  51تا  1دحل تاریق را با پدبه اوکلی تمیا نمود  م  -2

 گه داریا با یک دست پوست ناحیه دورد نظد را صاف کدد  م با دم انگشت نتمتی اا آ  را ردزته م بی حدکت ن -0

 با دست دیگد سدنگ را بدداشته م همچو  نلم در دست بگیدیا  سدسوا  را مارد پوست نماییا  -5

 اامیه تاریق در ازداد چاق م الغد دتفامت است  در ازداد چاق در ناحیه را  م باامها ابتاا بایا پوست باال آمرد  شود م با -1

درجه است  51درجه م در باام  51غد این اامیه در شکم م را  درجه سدسوا  مارد رددد  در ازداد ال 51اامیه 

 

 

 بدای تاریق انتووین پیتتو  سدنگ را تا آود زشار دهیا  -1

 ثانیه سوا  را اا پوست وارج کدیا م یک رلووه پدبه را بدای چدا ثانیه رمی دوضع تاریق نگه داریا  51پس اا  -5

 پدهیایا اا داساژ داد  دحل بعا اا تاریق ب -8

 ادانی که دی وواهیا سدنگ را دمر بیدااایا، آ  را داول یک ظدف که درب آ  دحکم بتته دی شود، ندار داد  م دمر بیدااایا   -5
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 جهش کاهش درد ناشی از تزریق انسولین چه باید کرد؟ 

دنیقه نبل اا تاریق  01چال نگه داری دی کدیا انتووین را هدگادی تاریق کدیا که هم ددای اتاق باشا، در صورتیکه انتووین را در یخ -5

 آ  را اا یخچال وارج کدیا  تاریق انتووین سدد دردناک است 

 نبل اا تاریق حباب های هوای دوجود در سدنگ را به طور کادل وارج کدیا  -2

 در صورتیک پوست وود را با اوکل تمیا دی کدیا، اجاا  دهیا سطح پوست وشک شود  -0

 اریق یا ودمج سدسوا ، اامیه مرمد سوا  به پوست را تغیید ناهیا در حین ت -5

 در صورتی که سدسوا  سدنگ شما کدا شا  است آ  را دمر بیدااایا  -1

 هدگا  مرمد سدسوا ، عضله دحل تاریق را شل کدیا  -1

 

 قلم انسولین

ین مسیله را نلم رذاشته انا که شبیه وودنویس است  پس را  دیگد بدای تاریق انتووین، استفاد  اا نلم انتووین است اا آ  جهت نا  ا

 دهم است که طدا کار با آ  را یاد بگیدیا 

 
 

 اجزاء قلم انسولین

 بدای استفاد   بهیده اا نلم، بتیار دهم است که شما نتمت های دختلف نلم انتووین را بشداسیا 

 دای حمل م نقل دداسب دی سااد درپوش نلم: اا کارتدیج انتووین دحازظت دی کدا م آ  را ب -5

 سوا  نلم : نتمتی است که بایا به انتهای نلم دتصل شا  م در هد تاریق بایا تعویض رددد  -2

 پیتتو : انتووین را اا کارتدیج وارج دی نمایا  -0

 درمه تاریق: با زشار داد  آ  تاریق انتووین شدمع دی شود  -5

 اریق دما دنیق تاریق انتووین به کار دی رمد انتخاب کددا  دما انتووین: بدای ت -1

 کارتدیج انتووین: نتمتی که حامی انتووین است، یک دحفظه شفاف که دارای درپوش الستیکی است  -1
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 سوزن قلم

 سوا  نلم بایا با نلم انتووین استفاد  شود  هد سوا  دارای یک پوش  کاغذی دحازظ بدای استدیل نگهااشتن آ  م دم درپوش است:

  درپوش داولی: که به طور دتتقیم رمی سوا  ندار دی ریدد 

  درپوش بیدمنی: سبب دحازظت سدسوا  دی شود م باعث دی شود که در هدگا  استفاد  یا جاا کدد  سوا  دطمئن باشیم که

 سوا  استدیل م ساوم است 

 

 

 

  ریج تعیین دی شود  هدچه نار ریج سوا  بیشتد باشا، سوا  هایی با نطد های دختل در بااار دوجود است  نطد سوا  با ماحای به نا

 نطد آ  نااک تد است م به هدگا  تاریق درد کمتدی حس دی شود  انواع اید در دستدس هتتدا:

  دیلی دتد( 8م  1) با طول  02ریج 

  دیلی دتد( 8م   1) با طول  05ریج 

  دیلی دتد ( 8) با طول  01ریج 

  دیلی دتد( 52) با طول  25ریج 

 مراحل تزریق انسولین با قلم:

 دستا  وود را با آب مود  م صابو  بشوییا م وشک کدیا  -5

 رما نابل استفاد  است(  28-01تاریخ انقضاء انتووین را کدتدل کدیا ) انتووین باا شا   -2

 هت باال م پایین حدکت دهیا ددتبه در ج 51ددتبه در دستانتا  بغلتانیا م سپس  51ارد اا انتووین کار استفاد  دی کدیا،  -0

 درب نلم را باا کدیا  -5

 در انتخاب سدسوا  دنت کدیا)سدسوا  ها در طول ها م نطد های دختلف مجود دارنا(  -1

 کاغذ دحازظ سدسوا  را جاا کدیا م سد سوا  را رمی سد پیچ دار نلم بچدوانیا که رمی نلم نصب شود  -1

 دسوا  را جاا کدیا درپوش داولی م وارجی پالستیکی س -5

 
 ماحا انتووین انتخاب کدیا  2بدای اطمیدا  اا تاریق انتووین، با چدوانا  درجه تدظیم نلم،  -8

 نوک نلم را به سمت باال بگیدیا م به دخا  انتووین ضدبه بانیا  -5

http://sa.made-in-china.com/co_eastmed01/image_Disposable-Insulin-Pen-Needle_hrrigoury_hBWtSazChJpi.html
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 نشا  دها دکمه تاریق را زشار دهیا که نطد  انتووین وارج شود م دریچه نمای  دما، عاد صفد را  -51

 

 

 

 

 

 

 درجه در دحل تاریق کدیا  51دما انتووین دورد نیاا را با چدوانا  درجه تدظیم انتخاب م با اامیه  -55

 
 

 دکمه تاریق را بفشاریا که صاای کلیک را بشدویا م دریچه نمای  دما به صفد بدرددد  -52

 د  ثانیه بعا اا تاریق، سوا  را در دحل تاریق نگهااریا  -50

 اا داساژ داد  دحل بعا اا تاریق بپدهیایا  -55

سپس سوا  را در یک ظدف دداسب دمر بیدااایا م درب نلم را بگذاریا  -51

 

   
 

 تزریق انسولین چه عوارضی دارد؟ 

سانتی دتدی در دحل  2-5ساعت پس اا تاریق، نددای، تور ، سختی یا بدجتتگی  2-5دمکن است  حساسیت موضعی: -1

هد شود  این عارضه دعموال در طی دداحل امویه شدمع دردا  ایااد دی شود  در صورت بدما چدین دشکلی با پاشک تاریق ظا

 وود دشورت کدیا 
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این عارضه به نارت دیا  دی شود م در ابتاا به صورت پوستی م دوضعی اتفاق دی ازتا م به تاریج به  حساسیت گسترده: -2

ود  دعموال با تاریق کدد  دماهای کم انتووین م ازاای  تاریای آ ، دشکل بدطدف صورت کهید در سداسد با  پخ  دی ش

 دی شود 

 ماکد  دوضعی ددبوط به بازت چدبی است که به دم صورت دیا  دی شود: لیپودیستروفی انسولین: -3

ی ی م عمیق دیا  دویپو آتدمزی: اا دست رزتن چدبی اید پوستی در دوضع تاریق است که به صورت زدم رزتگی سطح -الف

 شود 

ویپوهیپدتدمزی: ایااد الیه های زیبد م چدبی در دوضع تاریق که در اثد استفاد  دکدر اا یک دحل بدای تاریق ایااد دی  -ب

 شود م به صورت بدآداری دحل تاریق دیا  دی شود 

 که عبارت است اا جمع شا  دایعات بیشتد در اناا  ها ورم ناشی از انسولین:  -4

 مقاومت به انسولین -5

 که به صورت کاه  م ازاای  ناباای ندا وو  دیا  دی شود  عملکرد نامنظم انسولین: -6

 خود پایشی قند خون

وودپایشی نداوو  به زدایدا کدتدل نداوو  توسط وود بیمار در وانه با دستگاهی بدا  رلوکودتد 

دیابت نوع یک م دم به شمار دی  رفته دی شود که یک بخ  جاانشانی ماساسی دردردا  بیماری

رمد م دی توانا به عدوا  یک اباار به بهبود کدتدل نداوو  کمک نمود  م دداد به دشارکت زعال 

بیمار در کدتدل نداوو  رددد مبا تقویت حس اعتماد به نفس بیمار سطح کیفیت اناری می را نیا 

ناارنا کمک  ایشا کددا م یا بیمارانی که نداوو  کدتدلکه انتووین تاریق دیارتقاء بخشا  این رمش به ازداد دیابتی وصوصاً بیمارانی 

  تدی بد مضعیت ووی  اعمال نمود  م دتئوویت بیشتدی بدای ادار  ادور وود بد عها  ریدناکدا که نظارت دنیقدی

 کنترل قند خون توسط بیمار چه اهمیتی دارد؟

ر ادا  های دختلف بدای کتب اطمیدا  اا تدظیم بود  ندا وو  در اکثدامنات شبانه رما م انااا  ریدی ندا وو  با دستگا  رلوکوچک د

پیشگیدی اا بدما عوارض کوتا  دات م دراادات دیابت ضدمری است  طدا کار با این دستگا  کدتدل ندا وو  بتیار ساد  بود  م در دات 

 ادا  کوتاهی اا دیاا  ندا وو  وو دطلع دی شویا 

نااا  ریدی دکدر ندا وو  در ددال با استفاد  اا دستگا  رلوکوچک، اطالعات ایادی در دورد تاثید غذاها م زعاویت های دختلف، در مانع ا

دصدف دارمها م تاریق انتووین بد دیاا  ندا وو  به شما وواها داد  با استفاد  اا اطالعاتی که اا انااا  ریدی ددتب ندا وو  وود به 

 ک شما به نکات اید پی دی بدد:دست دی آمریا پاش

  عوادلی که باعث کاه  یا ازاای  ندا وو  شما دی شود 

 تاثید غذا، زعاویت، دصدف دارمها م تاریق انتووین بد ندا وو  شما 

 تغییدات احتماوی دورد نیاا در دردا  بیماری دیابت 

 دیاا  انتووین دورد نیاا هدگا  بیماری 
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 مراحل کنترل قند خون

 ها را شتته م وشک کدیا ابتاا دست  -5

 دستگا  رلو کودتد وود را حاضد کدیا  م نوار ندا وو  را داول دستگا  ندار دهیا  -2

دحل دورد نظد بدای وو  ردزتن را دشخص کدیا بدای این کار همیشه اا یک نقطه استفاد  نکدیا بهتد است هد بار یک انگشت  -0

 را انتخاب کدیا 

 سوا  م نلم را آداد  کدیا  -5

 ندار داد  سوا  دخصوص در داول نلم، آ  را رمی سطح کداری انگشت ندار داد  م داشه را زشار دهیا  پس اا -1

ه م به با کمی زشار داد  سد انگشت، نطد  وو  وارج دی شود  ارد وو  وارج نمی شود، دست وود را به سمت پایین ردزت -1

آرادی انگشت را زشار دهیا 

 ندا ندار دهیا م ددتظد بمانیا تا نتیاه رمی صفحه دستگا  ظاهد شود  نطد  وو  را رمی نوار انااا  ریدی -5

 نتایج را در یک دزتدچه یادداشت نماییا    -8

 

   آزمایشگاهی هاییافته و گلوکومتر دستگاه با شدهگیریاندازه قندخون میزان مقایسه

 ندار استفاد  دورد وانگی رلوکودتد دستگا  در که وونینمونه با ، شوددی اناا  آادایشگا  داها دحیط در که نداوو  تحلیل م تاایه

 دتفامت وو نمونه یک اا ندا ریدیانااا  بدای کاا  هد که چدا دارد تفامت هم با شود،دی اعال  که اینتیاه بدابداین است دتفامت ریدد،دی

 استفاد  اب هاآادایشگا  م شوددی ردزته هادویدگ طدیق اا که(  پالسما دایع م سلول)  کادل وو  با وانگی رلوکودتدهای  کددادی استفاد 

 سماپال)  دایع بخ  اا را وو  اجاای ساید م نددا هایرلبول که تدتیب این به  کددادی تعیین را نداوو  مریای وو  سد  یا پالسما اا

 اا فاد است با رلوکودتد دستگا  که نداوونی دیاا  که است این دهم تفامت  ریدنادی انااا  پالسما اا زقط را نداوو  م کددادی جاا( 

 همه تقدیبا  ریدددی انااا  وو  پالسمای اا استفاد  با آادایشگا  که است نداوونی دیاا  اا کمتد دها،دی نشا  کادل وو نمونه

 دثل عوادلی اوبته  دهدادی نشا  را تیاهن ، شوددی کدتدل آادایشگا  در که نداوونی به نتبت اوتالف درصا 51 با رلوکودتد هایدستگا 

 وو ، در واص دارمی یک مجود شود،دی داد  ندار نوار رمی که وونینمونه حام دیاا  حدارت، درجه رلوکودتد، دستگا  کاویبداسیو 

 رلوکودتد دستگا  نتیاه ادکا  صورت در کدیا سعی  رذارنادی اثد کار نتیاه رمی نوارها دصدف تاریخ م دستگا  بود  کثیف هماتوکدیت،

  کدیا  دقایته هم با سال در بار دم یا یک آادایشگاهی، نمونه تحلیل م تاایه نتیاه با را

   گلوکومتر دستگاه با روز در قندخون کنترل دفعات

 ار وود واص گویاو رما هد در است دمکن حتی دارد بتتگی دتعادی عوادل به کدیا کدتدل را نداوو  بایا که ادانی م دزعات تعااد 

 که ادانی م صبح 0 ساعت وواب، ادا  در غذا، اا پس ساعت 2 ، غذا اا نبل را نداوو  تتت وودکدتدوی هایبدناده اغلب  باشا داشته

 هیادید وود دارمیی غذایی مرژیم در تغییدی که دوانعی در بایا شما  کددادی توصیه کدیا،دی تادبه را نداوو  ازت هاینشانه م عالیم

 کدیاید زعاویت همیشه اا بیشتد که ادانی داندا غیددعمول، دوانع ساید در یا هتتیا بیمار یا غیددعمول استدس یک دچار که هدگادی یا

 م دارم اثیدت تا شود کدتدل بیشتد نداوو  است الا  دیابت، بیماری تشخیص امایل در  کدیا کدتدل بیشتدی دزعات در را وود نداوو 

 دشخص  شود آ  دنیق دیاا 


