
 
 مرکز آموزشی درمانی نمازی

 واحد آموزش به بیمار

 دیابت

 
 

PT-HO-196 

 گردآرندگان:

 نجمه دادگرـ مهشید سرافرازـ رؤيا گلزار

 کارشناس پرستاری

 مراقبت ويژه نوزاداناشرف معماريزاده کارشناس ارشد بازبینی: 

  استاد علمی:دکتر غالمرضا پیشداد فوق تخصص غدد

1397 

 



 1 

راسر دنیا رو به افزايش است بطوريکه پیش بینی می شود تا سال شیوع ديابت در س

انسـويین وورمـونی   میلیون نفر در دنیا به اين بیماری مبتال شوند.  300حدود  2025

تنظیم میزان قند  اصلی و نقششود ترشح می ) يوزايمعده ( ساست که توسط پانکرا

 وسط سـلول وـای بـدن    و مصرف آن ت به سلول واقند  کمک به ورود از طريقخون 

ه علت اختالل در ترشح انسويین و يا نقـص در عملکـرد انسـويین    ديابت بباشد. می

 ترشح شده می باشد.

  انواع دیابت

 دود. شروع اين نـوع  را تشکیل می ديابتموارد  % 10 حدود : 1 ديابت نوع

پذير می باشد اما بیشتر جوانان را در سـنین پـانین    امکان سنیديابت در ور 

به علت نابود شدن سلول وـای  عدم ترشح انسويین  سازد. علت ابتالمبتال می

 است. حیاتیگروه  اين مصرف انسويین در پانکراس می باشد.

   در ور سـنی   می شود.را شامل ديابت از موارد  %90 حدود : 2ديابت نووع

 نآعلت شايع تر است.   ممکن است اتفاق افتد اما در افراد میانسال و سايمند 

کـاوش ترشـح    اما به دنبـال پیشـرفت بیمـاری   انسويین  مقاومت بهدر ابتدا 

 باشد.انسويین می

  ديابت به دنبال بعضی از بيماريها 

  از داروها برخیدبابت به دنبال  مصرف 

  بارداریديابت زمان 
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 علل دیابت  
 دخیـل ديابت نوع يک عوامل ژنتیکی و محیطی مثل ويروس وا و سموم در بروز 

به ويژه اگر سابقه خانوادگی داشته باشـند   در افراد چاق  2. ديابت نوع می باشند

عبارتنـد از:   2زمینه ساز بـروز ديابـت نـوع    عوامل بطور کلی می باشد. تر  شايع

، بی تحرکی، سـابقه فشـارخون بـا    یلی، سال، سابقه فام 45سن بیش از چاقی، 

 .بارداری سابقه ديابتو  چربی خون با 

 

بی سرو صدا و بتدريج شروع می عالنم  2در ديابت نوع  ئم اصلي دیابت :عال

شامل پر ادراری، اين نوع برخی افراد ویچ عالمتی ندارند. عالنم کلی شوند اما 

تاری : خستگی و ضعف،  عبارتند ازعالنم ساير  می باشند. پرنوشیپراشتهايی و 

حسی ، گزگز و بیی بیمارخو خلق وتغییر ناگهانی يا کاوش وزن،  ديد، افزايش

وای عود کننده مثل  يابند و عفونتوايی که به کندی بهبود می دستها يا پاوا، زخم

 شديد عفونت ادراری. ديابت نوع يک ممکن است با تهوع، استفراغ يا دردوای

 ومراه باشد.  یشکم
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  تشخیص:
برابر يا شتا و شرح حال فرد می باشد. اگر قند خون نا زمايشبر اساس آتشخیص 

و يا قند  mg/dl 200ساعت پس از غذا خوردن  2و يا قند خون  mg/dl  126بیش از 

خواود بود. ساير احتمايی تشخیص ديابت  باشد mg/dl 200خون در ور زمان از روز 

آزمايش ادرار جهت بررسی تی که در اين ارتباط انجام خواود شد عبارتند از ايشآزما

  ه گیری چربی خون.و انداز وضعیت کلیه وا

مرحله قبل از ديابت می ،  125تا  100بین ناشتای بیمار شايان ذکر است قند خون 

اين افراد ونوز به عنوان مبتال به ديابت شناخته نشده اند اما به شدت در  باشد

معرض خطر ابتال به ديابت در آينده قرار دارند بنابراين درمان اين افراد فوق ايعاده 

. نتايج تحقیقات نشان داده اند که درمان دارويی و تغییر در شیوه اومیت دارد

رعايت ايگوی صحیح غذا خوردن، کاوش وزن در صورت چاق بودن و  زندگی شامل

از بروز ديابت در آينده پیشگیری می کند و يا حداقل آن را به تاخیر  ورزش منظم

 می اندازد. 

 

 درمان 
پیش گیری از بروز بهبود کیفیت زندگی،  نم،کاوش عالودف اصلی از درمان ديابت؛  

باشد. درمان می عروقی و افزايش طول عمرمثل بیماريهای ديابت عوارض بلند مدت 

 : باشد که عبارتند ازمی محور اساسیديابت دارای پنج 
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 آگاوی و دريافت آموزش رژيم غذايی مناسب 

 ورزش منظم 

 قند خون پايش و کنترل 

  دارو درمانی 

 آموزش 

 
 
 

 تغذیه درماني 

درمان ديابت رعايت رژيم غذايی می باشد. بنابراين هر فرد  اساس

تغذيه باشد تا برنامه غذايی  کارشناسديابتی بايد تحت نظر يک 

متناسب با وضعيت وی تنظيم شود. در واقع يک رژيم غذايی واحد برای 

 همه افراد ديابتی وجود ندارد.
باشند کاوش وزن کلید درمان ديابت و در معدود که چاق می  2در افراد ديابتی نوع  

کنترل وزن از طريق رعايت رژيم غذايی و انجام باشد. مواردی عالج قطعی آن می

ورزش در درمان ديابت نقش فوق ايعاده مهمی دارد، معمو ً کاوش وزن در افراد چاق 
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خون و کاوش  و در نتیجه تنظیم قند توسط سلول وا گلوکزبهتر باعث مصرف

شود. اگر شاخص توده بدنی شما بیش از بیماريهای قلبی عروقی در دراز مدت می

کیلو در ماه کاوش دوید. روش اندازه  2تا  1باشد، بايد وزن خود را به میزان  25

 گیری اين شاخص را از متخصص تغذيه خود بیاموزيد.

 تغذيه درمانی :  ت مهمانک

خون و  قندسطح تنظیم ، مطلوب دحفظ وزن در ح ؛يک رژيم غذانی مناسب  در -

 .گیرندبايد مدنظر قرار کنترل سطح چربی خون 

 .شوند) اصلی و میان وعده( تقسیم می  وای شش گانهغذای روزانه به وعده -

 مصرف میان وعده در کنترل قند خون نقش بسیار مهمی دارد.

در رژيم غذايی وا و مواد معدنی  بايد تمامی ترکیبات غذايی ضروری مثل ويتامین -

 وجود داشته باشد. 

جات خام و پخته و نیز حبوبات را در رژيم غذانی خود انواع سبزيجات، میوه -

 اين دسته از غذاوا حاوی فیبر می باشند. بگنجانید.

 روغن وای مناسب شامل روغن زيتون، کانو ، مغزوا و ماوی می باشد.  -

 جتناب کنید.اآماده مثل چیپس چرب پر از مصرف غذاوای  -

می تواند غذاوای مناسب جهت ديابت اند خورده« رژيمی»غذاوايی که بر چسب  -

  نباشد.

د، چون اغلب محصو ت حاوی قند از قبیل یبر چسب بهداشتی غذاوارا بخوان -

 د.نباششکر میو  عسل
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 ورزش 

 توصيه های الزم در انجام ورزش : 
 ورزش ماليم انجام دوید. دقیقه 60تا  20 به مدت دفعه روز در وفته ور  3حداقل  -

اگر قند خون شما ونوز تنظیم نشده است از انجام تمرينات ورزشی سنگین  -

 خودداری کنید.

 از ورزش کردن در ووای خیلی گرم يا سرد خودداری شود.  -

از کفش مناسب و ساير وسايل محافظتی استفاده و بعد از ورزش کردن پاوا را  -

 ده کنید. بررسی و مشاو
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 اگر انسولين استفاده می کنيد به توصيه های زير عمل کنيد:
بهتر است قبل و بعد از ورزش قند خون خود را چک کنید. اگر قنـد خـون شـما      -

 می باشد از انجام ورزش خودداری کنید.  100يا کمتر از   300بیش از 

ز آن به انسـويین بیشـتر   ممکن است قبل از انجام ورزش به انسويین کمتر و بعد ا  -

جهت پیشـگیری از کـاوش    ینیاز داشته باشید يا قبل از شرکت در تمرينات ورزش

قندخون  نیاز به يک وعده غذايی کوچک يا معادل آن میوه داشته باشـید. در ايـن   

 رابطه با پزشک خود مشورت کنید.

نم کـاوش  در حین ورزش مواد قندی ساده ومراه داشته باشند تا در صورت بروز عال

 قند خون مصرف کنید.

اگر ورزش ومراه با کاوش وزن باشد، موجب افـزايش حساسـیت سـلول وـا بـه        -

شود، بنابراين ممکن است نیاز باشد پزشک میزان انسويین يا دارووـای  انسويین می

 شما را کاوش دود. خوراکی 

خـون در بـا ترين    قندشما بايد در يک ساعت بخصوص )ترجیحاً زمانی که سطح  -

 باشد( و به يک اندازه ورزش کنید.مقدار می

 

 قند خون تنظیم 
 می توانید قند خون خود را در منزل چک کنید. گلوکومتربه نام دستگاه يک توسط 

 تعداد دفعات اندازه گیری قند خون در روز بستگی به وضعیت قند خون شما دارد.
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تر است بنابراين يک تا دو بار چک قند  قند خون با ثبات 2معمو ً در ديابت نوع 

قند خون بايد به دفعات بیشتر چک شود.  يکخون کافی می باشد. اما در ديابت نوع 

می  180کمتر از  و بعد از غذا خوردن  90 -130 داشتن قند خون ناشتا بین ودف نگه

 A1c عالوه بر اندازه گیری قند خون يک آزمايش ديگر به نام وموگلوبین  باشد.

بار در سال اما اگر  2باشد  %5/6 -%7 مناسب يعنی  انجام می شود اگر میزان آن

اين شاخص نشان دونده وضعیت قند  ماه بايد اندازه گیری شود. 3بیشتر باشد ور 

 خون در چند ماه گذشته می باشد.

م کاوش قند خون النع .داشته باشیدبه عالنم کاوش و افزايش قند خون توجه 

ضعف عمومی،  ،تعريق بیش از حد، تپش قلب، احساس گرسنگی  :عبارتند از

 2- 3حبه قند، يا  3-4وا. درمان آن شامل خوردنحس شدن اندامبی عصبانیت و

و بعد از بهبود عالنم  می باشد میوه بدون شکريیوان آب يکيا نوشیدن  قاشق عسل

 يا میان وعده استفاده شود.  کيک ساندويچ کوچبايد 

زايش قند خون قبالً اشاره شد. در نظر داشته باشید افزايش ناگهانی قند به عالنم اف

در  و  )کما( خون موجب دفع شديد مايعات بدن و کاوش يا از دست دادن ووشیاری

 حتی مرگ می شود.موارد نادری 

 

 مصرف دارو
وـای خـوراکی يـا انسـويین     دارووای کاوش دونده قند خون اغلب بصورت قـرص 

ضـروری و   ،و مصرف آنها در زمان معین و به میـزان مشـخص  زم   باشد تزريقی می

 حیاتی است.

و  پرستار ، نحوه دقیق مصرف دارو و شیوه  صحیح تزریق را از پزشك 

  بیاموزید.یا مشاور کلینیك دیابت 
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ديابت يكي از مهمترين علل نابينائي، قطع عضو و 

 نياز بروز ا حيها است. با مراقبت صحكليه يینارسا

 .ديگيري کنعوارض پيش

 عوارض بلند مدت دیابت
  محیطی وعروق کرونر، مغزی  شاملبیماری عروق بزرگ. 

  لکرد کلیه و تاری ديد.اوش عمکشامل بیماری عروق کوچک  

  حسی، سوزن سوزن شـدن و احسـاس سـوزش    بیشامل اختالل در اعصاب

  .اندام وا بخصوص در شب

 ضعف سیستم ايمنی 

 

 راههای پيش گيری از عوارض بلند مدت
  به میزان زيادی کاوش  را  عوارض بلند مدت ابتال به تنظیم دقیق قند خون

 دود.می

  قلبی در افراد ديابتی به میزان زيادی بیش از سـاير  شانس بروز بیماريهای

باشد. جهت پیش گیری از بروز اين عارضه عالوه بر کنترل قند خون  مردم می

بايد بطور منظم فشار خون و چربی خون خود را چک کنید. فشار خـون بايـد   

سايی يـک بـار   بايد چربی خون در صورت طبیعی بودن  باشد. 80/130کمتر از 

میلی گـرم در دسـی يیتـر ،     150از  ری گلیسیريد خون بايد کمترت چک شود.

LDL       چربی مضر خون ( کمتر از (و  100HDL   بـیش )چربی مفید خون(

  باشد. 50از 

 سايیانه   انجام معاينه چشم 

    سايیانه از نظر وجود پروتئین در ادرارآزمايش ادرار 
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 كالت پنجه و ساق پا در دیابتمش  
ديابـت باعـث از   درصد از افراد ديابتی عوارض خطرناک پاوا را تجربه می کننـد.   15

 ومچنـین  و انـدام وـای تحتـانی   ی گـردش خـون در   ينارسا و  بین رفتن حس درد

باعث خشک شدن و ايجاد ترک  . مجموع اين عواملگرددسرکوب سیستم ايمنی می

زير می وای شی از آسیبنسبت به صدمات نا حس درداز بین رفتن  وا ودر پوست پا

 شود :

 ل آب داغحرارتی مث   

 شیمیانی مثل شوينده وا   

     ضربه ای و فشاری مثل کفش و جوراب تنـ  و نامناسـب ، راه رفـتن روی

 ناخن گیر  تیز و برنده و ءاشیا

باشـد.  مـی  وای مرده تجويز آنتی بیوتیک و برداشتن بافتشامل وای پا  درمان زخم

خون جهـت تسـريع بهبـودی و تـرمیم زخـم ضـروری        دقنبه عالوه کنترل کردن 

رود. متأسفانه در مواردی که بیمار به با  میزمان عفونت باشد، زيرا قند خون در می
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باشد. بنابراين تشخیص بـه موقـع   موقع درمان را شروع نکند قطع عضو ضروری می

 می باشد.        زخم وا بسیار حیاتی

 
 

 مراقبت از پاها   اصول
        ور روز بايد پاوای خود را از نظر وجود بريـدگی، تـاول و عالنـم عفونـت شـامل

اگر در مشـاوده    قرمزی، وجود ترشح و داغی غیر عادی و تورم مشاوده کنید.

کف پای خود مشکل داريد، از آينه استفاده کنید. يا از يکی از اعضـای خـانواده   

 کمک بگیريد.

  ی خود را با آب ويرم بشونید. دقت داشته باشید آب داغ باعث خشک ور روز پاوا

شدن، ترک برداشتن و زخم شدن پوست می شود، بنـابراين از مصـرف آب داغ   

   پرویز کنید.

   ويژه بین انگشتان را بخوبی خشک کنید. ه ب بعد از شستشو پاوا را 

  ز بـین انگشـتان   پوشش نازکی از کرم مرطوب کننده روی تمام قسمتهای پا به ج

 بمايید.

  پا از تیغه وای برنده استفاده نکنید. و میخچه جهت از بین بردن پینه  

  وـای نـازک و تیـز آن را سـووان     وای پا را به صورت مستقیم بچینید و يبهناخن

 مراقب باشید ناخن را از ته نگیريد و به گوشت پا آسیب نرسانید.   .بزنید
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  بپوشید و ورگز پا برونه راه نرويد. در تمام اوقات جوراب و کفش 

   ،بپوشید که کامالً اندازه بـوده و پاوايتـان را     یکفشدر انتخاب کفش دقت کنید

 از پوشیدن کفش پاشنه بلند و صندل خودداری کنید..محافظت کند

  .از پوشیدن جوراب تن  اجتناب کنید 

  سايم باشـد بايد  داخل کفش را بررسی کنید.  يه آنداخل  قبل از پوشیدن کفش 

  و  شئ خارجی داخل آن نباشد.

  پاوا را از سرما و گرما محافظت کنید. 

 سونا صندل جلو بسته بپوشید در ساحل ، حمام و.  

  بپوشید جوراب در صورت سرد شدن پا در شب.  

  برای مدت طو نی پاوای خود را روی وم نیاندازيد. 

  سیگار نکشید.  

  ،تاول يا خراشیدگی روی پاوا که در طی چنـد روز   در صورت وجود بريدگی، زخم

  شروع به ترمیم و بهبودی نکند، به پزشک خود مراجعه کنید.

 بطور مرتب تحت نظر کلینیك مشاوره یا پزشك قرار بگیرید.
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