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 مبارزه با ديابت



Global projections for the diabetes epidemic:  

2011–2030 (millions) 

Adapted from International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 5th edn. Brussels, Belgium: International 
Diabetes Federation, 2011. www.idf.org/diabetesatlas 
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 وضعيت ديابت در جهان
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 شیوع دیابت
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 ديابت شيوع جهاني
 % 4.7.میلیون نفر به دیابت مبتال بودند 108،  1980سال در سال  18در افراد باالی 

 
 .میلیون نفر به دیابت مبتال بودند 347،  2011سال در سال  18در افراد باالی 

 
 % 8.5.میلیون نفر به دیابت مبتال بودند 422،  2014سال در سال  18در افراد باالی 

 
میلیون نفر به علت پره دیابت   2.2در همان سال . میلیون نفر به علت دیابت فوت کردند 1.5،  2012در 

 .فوت کردند
 

 .مهمترین عامل خطری که باعث این وضعیت شده اضافه وزن و چاقی است
  

 .مهمترین راهکار داشتن رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی مناسب و دوری از اضافه وزن و چاقی است
 

نفر یک نفر مبتال به  10و از هر . نفر یک نفر مبتال به اضافه وزن هستند 3در بالغین از هر  2014در 
 چاقی می باشند



افزایش شیوع سریعتر در کشورهای با درآمد اقتصادی کم و  
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 بیشترین افزایش شیوع دیابت در منطقه خاورمیانه



 

 مرگ در اثر قند خون باال

میلیون نفر 3/7  

مرگ در اثر 
 1/5دیابت 

 میلیون نفر

 مرگ ناشی از دیابت

از مرگ ها % 43

سال  70زیر 

 (مرگ زودرس)



 شیوع دیابت در ایران

 :از عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران 1386در بررسی انجام شده سال •

 

%   8/6شهر . )میلیون نفربوده است 2یا %  7/7ساله  64-25شیوع دیابت در افراد •

 % ( 5/7روستا  -

 

 .یا اختالل گلوکز ناشتا داشتند IFGمیلیون نفر  4/4یا % 16/4از طرفی •

 

 .بوده است% 7و در روستا %  10شیوع دیابت در شهر  93در سال •

 

 .بوده است%  11/69استان اصفهان شیوع  95در استپ •



 

 

 نام شاخص

  میزان کشوری

 اصفهان

 

 

 اصفهان
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سال در   25شیوع فشار خون باال در افراد باالی 

 (درصد)  STEPsمطالعه 
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25/4 
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سال در   25شیوع کلسترول خون باال در افراد باالی 

   STEPsمطالعه 

 (درصد) 

 

28 

 

48/1 

 

46 

37/8 

و  25نمایه توده بدنی )شیوع اضافه وزن و چاقی 

 STEPsسال در مطالعه 18در افراد باالی (بیشتر

 (درصد)  

 

48/2 

 

59/3 

 

61/3 

 

44/2 

سال در مطالعه  18شیوع کم تحرکی در افراد باالی 

STEPs  (درصد) 
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90/3 

 

 

89/8 

 

38/4 

سال در  18شیوع مصرف سیگار روزانه در افراد باالی 

   STEPsمطالعه 

 (درصد) 
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10/1 

 

10/4 

12/3 

سهم در   5شیوع مصرف میوه و سبزی بیشتر از  

)   STEPsسال در مطالعه 18روزدر افراد باالی 

 (درصد
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48/6 

 

48/7 

 

7/3 

سال در مطالعه   25شیوع قند خون باال در افراد باالی 

STEPs  (درصد) 
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11/69 
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 تاثیرات اقتصادی دیابت

  هزینه های درمانی مصیبت بار به طور قابل

مالحظه ای در افراد مبتال به دیابت بیشتر 

 .  است

 هزینه مستقیم ساالنه دیابت در جهان بیش از

 .  میلیارد دالر می باشد 827

 تا  2010تخمین زده می شود در سال های

تولید ناخالص ملی در سراسر جهان به  2030

تریلیون دالر کاهش  1/7علت بیماری دیابت 

 .  داشته باشد



 در كشور ايران 2مجموع هزينه هاي منتسب به ديابت تيپ 

 (بیش از یك میلیارد دالر()1998)میلیارد ریال برآورد شده است 9472

مصرف می  2کل هزینه های سالمت در ایران برای کنترل دیابت نوع %  8/7در حدود 

 .  گردد

 .از کل هزینه های سالمت را به خود تخصیص داده است%  13در حال حاضر 



 علل مرگ و میر در بیماران دیابتی

MI 60% 

CANCER 7% 

RENAL  FAILURE 11% 

CVA 13% 

CHF 2% 

ACCIDENT 2% 



 ؟بيماري  ديابت  چيست  

بعد از مصرف در بدن به  وهور    غذايي  مواد •
بهرا     قنهد  ايه    و از درمي آيد  ( گلوكز) قند 

 .مي شود استفاده توليد  انرژ  
كهار    نتواند خهو   يا  باشد و اگر  انسولي   كم •

 ، قند وارد سلول نشهده و سهلول گرسهن     كند
اشهاال    بهدن داهار   نتيج   كار  و در مي ماند 

و قنهد  قند خون باال رفته   مي شود، از  طرفي 
 و به   كهرده   مانند سم عمل مي تواند  خون باال 
 .برساندآسيب  بدن بافت ها   و سلول ها 

 



 دیابت یا بیماری قند

 در این بیماری توانایی تولید . در بدن است( سازسوخت و )یک اختالل متابولیک

انسولین در بدن از بین می رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین 

 .  انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد

نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم های مختلفی است  . 

دیابت دو نوع اصلی دارد  . 

  در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین

 می شود 

 در نوع دو مقاومت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به

 .  تخریب سلول های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود

 چاقی و کم  تحرکی نقش مهمی در ژنتیکیدر دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ،

 .ابتالی فرد دارند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C


 انواع  دیابت  كدامند؟
  1نوع ديابت  • 

انسولي  توليد كند و يا بسيار كهم  نمي تواند ، بدن بيمار نوع اي   در •
توليد مي كند، ب  همي  دليل در اي  نوع ديابت، حتما بايهد انسهولي    

 . تزريق شود تا نياز بدن تامي  گردد
 2نوع ديابت   •
مقدار كم  انسولي   توليد  مي   كنهد و يها    ، بدن ب  بيمار  نوع در اي   •

توليهد شهده اسهتفاده كنهد     كامل از  انسولي   ب  طور نمي تواند  بدن 
قرص ها   ب  مصرف در اغلب اي   بيماران  نياز  (. مقاومت ب  انسولي )

از آن ها نيز نيهاز به  مصهرف    پايي    آورنده    قندخون و در تعداد  
 .انسولي  وجود دارد

 ديابت   بارداري  •
ك  افزايش قند خهون بهرا    مي شود  ديابت باردار  ب  شرايطي گفت  •

ديابت باردار ، تقريبها  در  . اولي  بار، در طي دوران باردار  ديده شود
 . مي كند بروز باردار  ها  درود از  ۴



 مقایسه دیابت نوع یک و دو

 1دیابت نوع                    2دیابت نوع                                   مشخصات

 بروز تدریجی ناگهانی

 سن بروز بیشتر بزرگساالن بیشتر کودکان

 وضع بدن چاقمعمواًل  طبیعیالغر یا 

 کتواسیدوز دیابتی نادر شایع

 اتوآنتی بادی ندارد معمواًل وجود دارد

 کم یا هیچ
 طبیعی، کاهش یافته

 یا افزایش یافته
 انسولین درون ساز

 شیوع 90٪~ 10٪~

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 1دیابت نوع 

 .تمام دیابت ها را شامل می شود% 10تا 5•

مشخصه بارز آن تخریب سلول های بتای پانکراس است توسط عوامل ژنتیکی، •

 (.مثل ویروس ها)ایمونولوژیکی و محیطی

 .در هر سنی بروز می کند ولی معموال در سن جوانی بیشتر رخ می دهد•

 .معموال در موقع تشخیص بیمار بسیار الغر است و کاهش وزن نیز دارد•

 .اغلب دارای آنتی بادی علیه سلول های جزایر می باشد•

 .انسولین آندوژن به دلیل تهاجم آنتی بادی ها کم است یا وجود ندارد•

 .به تزریق انسولین برای نجات زندگی نیاز دارند•

 .تخریب سلول های بتا و فقدان انسولین مستعد ابتال کتو اسیدوز دیابتی هستند•

 .عارضه حاد هیپر گلیسمی ، کتو اسیدوز دیابتی می باشد•

 
 



 2دیابت نوع 

 .کل دیابت ها را تشکیل می دهد% 95تا  90•

 .سالگی است 30در هر سنی بروز می کند ولی معموال بعد از سن •

 معموال بیمار چاق است•

 .علل معموال چاقی، وراثت و یا عوامل محیطی می باشد•

 .آنتی بادی سلول های جزایر النگرهانس وجود ندارد•

 .کاهش مقدار انسولین آندوژن و یا افزایش مقاومت به انسولین وجود دارد•

بهترین راه درمان کاهش وزن ، ورزش، رژیم درمانی و مصرف دارو های خوراکی •

 .می باشد

بلند مدت  جهت پیشگیری از هیپرگلیسمی  نیاز به  مدت ودر کوتاه بسیاری از بیماران •

 .انسولین دارند



 دیابت نوع دو

از بیماران دیابتی را شامل می شود، بدن نسبت به  ٪95-90در دیابت نوع دو که •

این بیماران حداقل در ابتدای بیماری نقص . عملکرد انسولین دچار مقاومت می شود

 .دارند( و نه مطلق)انسولین نسبی 

به این معنی که بدن فرد مبتال انسولین تولید می کند و حتی ممکن است غلظت انسولین   •

در خون از مقدار معمول آن نیز بیشتر باشد اما گیرنده های یاخته ای فرد نسبت به 

شده و اعمال طبیعی  سلولهاانسولین مقاوم شده و در حقیقت نمی گذارند انسولین وارد 

 .  خود را انجام دهد

 .  این بیماران برای زنده ماندن نیاز به درمان دائم با انسولین خارجی ندارند•

علل متعددی برای این وضعیت وجود دارد، مکانیزم های جزئی بروز این وضعیت •

شناخته نشده است ولی مشخص است که تخریب اتوایمیون نقشی در بروز این بیماری 

 .ندارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
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   2عوامل خطر بروز دیابت نوع 
 تغذي  نامناسب•
 زندگي كم تحرک  •
 وزن و ااقياضاف  •
 مصرف دخانيا •
 س   •
 سابق  ديابت در خانواده درج  يک•
 باالفشارخون •
 خون  اربي ها  اختالل •

 ديابت باردار •
 پره ديابت•



 اضافه وزن و چاقی
 .  مهمترین عامل خطری که باعث این وضعیت شده اضافه وزن و چاقی است 

مهمترین راهکار داشتن رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی مناسب و دوری از اضافه وزن و 
 .چاقی است

نفر یک  10نفر یک نفر مبتال به اضافه وزن هستند و از هر  3در بالغین از هر  2014در 
 .نفر مبتال به چاقی می باشند

   .کنند می فوت چاقي یا وزن افزایش دلیل به نفر میلیون3 حداقل سال هر در•

   .هستند چاقی و وزن اضافه به مبتال دنیا سراسر در بالغ انسان میلیارد یک از بیش•

 30 باالی افراد % 70 حدود در شد انجام 91 -89 از اصفهان در که درغربالگری•

   .بودند مبتال چاقی و وزن اضافه به سال

 .است بوده % 16 اصفهان در 88 سال در آموزان دانش در چاقی و وزن اضافه•

 .باشد می % 20 آموزان دانش در چاقی و وزن حاضراضافه حال در•

 اختالالت باال،دیابت، خون فشار جمله از زیادی های بیماری باعث چاقی و وزن اضافه•

 ، استخوانی و گوارشی های بیماری ومغز، قلب عروق های بیماری خون، چربی

   .شود می ...و سرطان



Overweight and obesity increasing 
 2014 

 
1 in 3 overweight 

1 in 10 obese 



Reporting on NCD progress in Iran 







 1عالئم و نشانه های دیابت نوع 
 معمول عالیم . است ناگهاني و شدید معمواًل 1 نوع دیابت به مبتال بیماران در عالیم     

  :شامل بیماري نوع این

 

 پرنوشي    •

 پرخوري    •

 ادراري پر    •

 زیاد خستگي احساس    •

 الغري و بدن وزن شدن كم   •

 دید تاري   •



 2عالئم و نشانه های دیابت نوع 

 اغلب بدون عالمت هستند و یا عالیم غیراختصاصي 2بیماران مبتال به دیابت نوع     

 :  عالیم معمول در این بیماران عبارتند از . دارند

 احساس خستگي و بي حوصلگي   •

 گرسنگي   •

 تشنگي   •

 احساس سوزش در انگشتان دست و پا   •

 كاهش وزن   •

 ادرار شبانه   •

 بینایي اختالل در   •

 عفونت هاي مكرر    •

 تأخیر در بهبود زخم ها و بریدگي ها   •

مربوط به عوارض بیماري است و سا ل ها پس از ابتال به  البته بعضي از این عالیم    

 .دیابت ظاهر مي شود

 



   معیارهای تشخیص دیابت

با توجه به هزینه باال وعدم دسترسی جهت * )درصد   5/٦≤    A₁Cهموگلوبین گلیکوزیله

 .(غربالگری و تشخیص اولیه توصیه نمی گردد

 (  *میلی مول در لیتر  7)میلی گرم در دسی لیتر  FPG  ≥12٦یا گلوکز پالسمای ناشتا  

میلی گرم در  OGTT   ≥200گرم گلوکز  7٥یا گلوکز پالسما دو ساعت بعد از خوردن 

 (  *میلی مول در لیتر 1/11)دسی لیتر 

یک گلوکز پالسمای هایپرگلیسمیک یا در بیمار با عالئم کالسیک هایپر گلیسمی یا حمالت 

 میلی گرم در دسی لیتر 200≤ راندوم 



 (پره دیابت)افراد پرخطر برای دیابت 

   میلی گرم در دسی لیتر ١٢٥تا  ١٠٠گلوکز پالسمای ناشتا 

گرم گلوکز  ٧٥یا گلوکز پالسما دو ساعت بعد از خوردن 

(OGTT)  ١۴میلی گرم در دسی لیتر  ١۹۹تا  ٠ 

   درصد ۴/٦تا  ٧/٥ A₁Cیا 



 عوارض  بیماري  دیابت  كدامند؟

 عوارض دیررس عوارض زودرس

 (كاهش قند خون)هیپوگلیسمي  •

 (افزایش قند خون)هیپرگلیسمی  •

 عوارض  قلبي  عروقي•

 عوارض  عصبي•

 عوارض کلیوی•

 مشكالت  چشمي   •

 مشكالت اندام  تحتاني •

 



و دسي  ليتر  گرم در ميلي   70قند خون به كاهش ) هيپوگليسمی   
 (كمتر 

 درمان علل

 زياد انسولي  يا قرص ها  مصرف •
 ،آورنده قند خونپايي  

وعهد    كم خوردن يا حهذف يهک   •
 وعده يا ميان و غذا  اولي 

 زياد بدني  فعاليت •

بايد  بيهوش نشده باشد اگر بيمار •
ماد   قند يا يک حب   اند و   ب  

 .بدهيدغذايي شيري  
و  را بايد  ، بيهوش باشد اگر بيمار•

قهرار دهيهد كه  راه    وضعيتي  در 
درحالههت . تنفسههي او بههاز باشههد 

غذايي نبايد از ماد   بيهوشي هيچ 
طريق دهان داده شود و بالفاوهل   

 از يا او را ب  اورژانس انتقال داده و 
 .مركز اورژانس كمک بخواهيد



 (افزایش قند خون)هيپرگليسمی 

 :تعريف •
شهراي   ميلي گرم در دسي ليتهر در   130قند خون بيش از افزايش  

 غذاخوردنساعت بعد از  2ميلي گرم،  180از ناشتا و بيش 
 : علل•

 قند خون  آورند  مصرف ناكافي داروها  پايي  ▫
 عدم رعايت رژيم غذايي مناسب▫
 عدم تحرک كافي▫



 عوارض قلبي عروقي

   افزايش فشارخون 
 سات  ها   احتمال افزايش

 مغز و قلبي 
 

با كنترل مطلوب قند  

 خون مي توان از بروز 

عروقي   -مشكالت قلبي

 .پیشگیري كرد
 



 عوارض عصبي
 .مي برندعارض  رنج اي  از ديابتي از افراد نيمي معموال •
 ضعف در دست و پاهابي حسي يا ، درد، مورمورشدن•

، تهوع، استفراغ،  پر  شاممشاال  گوارشي مانند احساس •
 اسهال و يبوست

 مشاال  ادرار •

 ناتواني جنسيمانند مشاال  جنسي •

 غش كردنو سرگيج  •

حتي در حمال  قلبي فرد  طور  ك  ازدست رفت  حس درد ب  •
 .ناندمما  است درد را حس 

 افزايش يا كاهش تعريق •

 دوبيني و يا فلج يک طرف وور   •

 



 عوارض کلیوی
 .كلي  ها افزايش مي دهداحتمال آسيب ب  ديابت، عدم كنترل مطلو  •
در بهدن  زايد خون نبوده و مواد تصفي  كامل قادر ب  ك  كلي  طور  ب  •

ب  سهمت  كلي  ها و در وور  عدم درمان مناسب، پيدا مي كنند تجمع 
كليه   پيوند و  دياليزب  نياز است حتي مما  و پيش مي روند  نارسايي

 .ايجاد شود
 . عارض  موثر هستنداي  بروز فشارخون و ژنتيک در  ،قند خونميزان •
كم عارض  اي  قند و فشار خون بهتر باشد، احتمال بروز كنترل هرا  •

 .مي شودتر 
نشان  ها و عاليم اي  عارض  خيلي دير خود را نشان مهي دهنهد و گهاه    •

خيلي هم اختصاوي نيستند؛ مانند ورم كردن پاها و زيهر اشهم هها،    
شديد خوا ، كم اشتهايي، احساس ناراحتي در معده و ضعف و اختالل 

 . اختالل تمركز
 



   مشكالت چشمي

قاعده  اي  هم از اشمي و عروق مي زند ب  عروق ودم  ديابت •
 .مستثني نيستند

 (گلوكوم) آ   سياه •
 (كدور  عدسي)آ   مرواريد •
 (رتينوپاتي)عروقي شباي  اختالال  •
 در شباي  اشم  خونريز  •
 كم بينايي و نابيناييحتي •



 مشكالت اندام تحتاني

 در پا  مشاال  عروقي •
 پا  كاهش حس درد در •
 احساس ناراحتي در پاها  •
 تغيير شال ظاهر  پاها•
ترک خوردگي  شدن و خشک •

 پوست پا  
 زخم ها  بروز •
 گانگرن•
 قطع اندام•
 



 درمان دیابت

درمان  
 تغذیه

 ورزش

پایش و 
 کنترل

دارو  
 درمانی

 آموزش



 اصول کنترل بیماری دیابت

 سالم و مناسبتغذي   •

 فعاليت  بدني  كافي •

 مناسبداشت  وزن •
 ترک سيگار در وور  مصرف•
 خوا  خو •
 كنترل اربي خون•
 كنترل فشار خون•

 مطلو نگهدار   قند خون  در حد  •

 اندازه گير  قند خون با دستگاه گلوكومتر •

 درستي شده ب  داروها   تجويز  مصرف •

 



 مدیریت بیماری دیابت



 مدیریت بیماری دیابت

 :استمديريت انواع بيمار  ديابت بر اند محور استوار •
 روش زندگي  اوالح ▫
 داروييها  درمان ▫
 

سهالمت،  مراقهب  / متشال از پزشک، پرستار، بهورز:   تيم ديابت•
 كارشناس تغذي  و خود بيمار

 
ياهي از محورهها  مههم كنتهرل و پيشهگير  از       خودمراقبتی•

 .عوارض بيمار  ديابت است



 فعالیت بدني در بیماران دیابتی
 .استبهتر از عدم انجام آن كم هر اند فعاليت بدني انجام •
 .و لباس مناسب استفاده شودكفش حتما از •
 .بدون قند نوشيده شودمايعا  حتما مقادير كافي آ  و •
 .و پس از ورزش اندازه گير  شودپيش قند خون •
سهرد   "و  "كردن گرم "هر جلس  ورزش ب  انتها   در ابتدا و دقيق    10-5•

 .بدن اختصاص داده شود "كردن
ميلي گرم در دسي ليتر بود، حتمها   100از كم تر از ورزش پيش اگر قند خون •

 .يک واحد كربوهيدرا  ميل شود
 .كرد ورزش نبايد  بود دسي  ليتر  گرم در ميلي   250از بيش  اگر قند خون •
در وور  افت قند خهون مصهرف   ك   با خود داشت  باشد قند   حتما مواد •

 .شود
 .ب  ورزش پرداخت  نشودگرسنگي  گاه در حال هيچ  •
 .شوندبررسي  و تاول قرمز   انگشتان از نظر بي   پس از ورزش، پاها و •



 اصول برنامه  ورزشي

 .بار در هفت  بايد ورزش كرد 5حداقل  : دفعات•
ورزش بايد طور  باشد ك  ب  راحتي بتوان وحبت  شد   : شدت•

 .كرد
دقيق  در هر جلس  شروع و   5-10افراد مبتد  بايد با در  : زمان•

 بتدريج زمان را افزايش داد

بايد انتخا  شود ك  برا  انجام دهنده لذ  ورزشي  : نوع ورزش•
 .بخش باشد



 .پياده رو  ياي از بهتري  ورزش ها برا  افراد ديابتي است



 مصرف  داروهاي  تجویز شده

) شود برا   بيماران  ديابتي  تجويز  مي  از داروها مختلفي  انواع •
داروهاي تنظيي     ، آسپرین آورنده قند خون، هاي  پایين ، قرص انسولين
 ...(.فشارخون باال و چربي هاي خون و كننده 

مصرف، مقدار مصرف، علت مصرف، داروها   نام بيماران  ب  بايد  •
 اقهدام الزم در وهور    جهانبي  احتمهالي    زمان مصرف، عوارض 

 .مربوط ب  دارو را آموزش دادتووي   دارو و هر گون  فراموشي 
بيمار  تووي    ب  . تداخل دارندداروها   ديگر  از داروها با بعضي  •

ليستت     حتمها . مي  كند  مراجع  پزشک  ديگر   اگر ب  كنيد  ك  
تجويز  داروههايي    نشان دهد تا از و   خود را ب  داروهاي  مصرفی 

 .با هم تداخل دارند اجتنا  شودك  
 



 دانستنی  هایی در ارتباط با  

 قرص های خوراکی پایین آورنده قند خون
قرص ها  خوراكي پايي  آورنده قند خون در بيماران مبتال ب  •

 .استفاده مي شوند 2ديابت نوع 
پيش و یا پس از غذا ميل شدن  )بيمار بايد نام داروها، روش استفاده •

 .  و عوارض احتمالي دارو ها  مصرفي را ياد بگيرد( دارو
 



   مصرف انسولین
ها  گوناگون و متعدد  برا  تزريق انسولي  وجود دارد،  روش •

 .انسولي مانند سرنگ، قلم و پمپ 
و اغلب بدون ( داخل چربي)تزريق انسولي  ب  وور  زير جلد  •

 .هيچ گون  درد و يا سوزشي انجام مي شود
ب  طور مثال . سرعت جذ  انسولي ، ب  محل تزريق بستگي دارد•

از ناحي  شام كندتر جذ  انسولي  تزريق شده بررو  ران ها 
 .وور  مي گيرد

ثابت ك  موجب ايجاد توده ها    ي ناحاز تزريق انسولي  در يک •
اربي در زير پوست و مانع از جذ  ب  موقع انسولي  مي گردد،  

 .شودخوددار  
 .شودمحل تزريق را ب  وور  گردشي عوض •

 





 محل  هاي مناسب  

براي  تزریق    

 انسولین



 نكات مهم در مراقبت از پاها در  بیماران  دیابتي 
 مهم در پاها  ديابتي هادو عارض  •

 بي حسي و كرختي پا،▫

 پازخم و جراحت ها  بهبود يافت   عفونت و دير ▫
بهداشت پا  افراد مبتال به  ديابهت بسهيار مههم     نتيج  حفظ در •

 :است

هر روز پاها  خود را با آ  ولرم و وابون بشويند و بي  انگشتان •
 .نرم خشک كنندحول  خود را با 

ناخ  ها  پا را كوتاه نگ  دارند و بايد ناخ  را به  طهور مسهتقيم    •
 .نگيرندرا ناخ  گرفت  و كنار 

نبايد از ت  گرفت  شود و دروورتي ك  ديهد بيمهار مشهال    ناخ  •
 .داشت  باشد، شخص ديگر  ناخ  هايش را بگيرد

 
 
 



نكات مهم در مراقبت از پاهاا در بیمااران  دیاابتي     

... 
جورا  خود را روزان  عوض كهرده و از جهورا  نخهي و ضهخيم     •

 .استفاده كند

استفاده كنند و برا  جلوگير  دمپايي خان  از كفش راحتي و در •
 .پا  برهن  در منزل راه نروندبا  پا،از جراحت ها  احتمالي 

پاها  خود را روزان  از نظر وجود قرمز ، تورم، تغيير رنگ، زخم، •
بررسي كننهد، و بهرا  ايه     ناخ   اطرافترک خوردگي و ترشح 

 .كف پا مي توانند از آين  استفاده نمايندمشاهده منظور و 

وسهيل   از نزديک كردن پا  خود ب  آتش، بخار ، شهوفاژ و ههر    •
 .گرمايي ديگر خوددار  كنند

 



نكات مهم در مراقبات از پاهاا در بیمااران دیاابتي      

... 
 .شودپوشيدن  اک  قبل از كفش  داخل •
 .مناسب استفاده شودكفش هنگام ورزش از •
مشهال    توانهد  مهي   پشهت بهاز   يا  كفش  و پوشيدن  دمپايي  بند   •

 .باشدآفري  
ايه    در زيهرا   . اقدام شهود برا   خريدن كفش  عصر و شب هميش   •

كفهش   توانهد  مهي   حالت خود اسهت و فهرد   تري   زمان پا در بزرگ 
 .كندرا خريدار  خود پا   مناسب 

 .داشت  باشندفضا   كافي  جلو په  انتخا  شود تا انگشتان كفش  •
 ب  پا منتقهل  زمي   ضرب  را از ك   و راحت باشد كف  كفش بايد  كلفت •

 .ناند
سهانت   3تا  1/5پاشن  . )خيلي كوتاه و يا بلند باشدكفش نبايد پاشن  •

 (.مناسب است
 





 كنترل مطلوب  چربي  هاي خون 

 باال و  فشارخون  ابتال ب  بيشتر   برا   شانس بيماران  ديابتي  •
 .خون دارنداربي  ها   اختالل يا 

بيماران  ديابتي   خون بايد  اربي  ها   بار سالي  يک  حداقل •
ها   غير    تحت درمان نياز  شود و در وور  گير   اندازه 
 قطع مصرف  فعاليت  بدني  كافي  مناسب، تغذي  ) دارويي 
 .گيرد قرار نياز  دارويي  و در وور  ( الال و دخانيا  

 



قطع مصرف  دخانیات در  پیشگیري از عوارض   
 .دیررس  دیابت نقش  مهمي دارد



   كنترل مطلوب  فشارخون 

 در ههر  فشارخون  بيماران  ديابتي  بايد  •
غيهر طبيعهي   وور  ويزيت  پزشک در 

ها  غيهر   تحت درمان بايد  بيمار  بودن، 
گيرد  قرار دارويي  بود نياز  و اگر دارويي 

خصهوص  ايه    الزم در هها    و مراقبت 
 .اعمال شود

بهاال  بيماران  ديابتي  ك   فشهارخون   در •
دارند بهتر است آموزش داده شهده و در  

 خهود را انهدازه   نيهز   فشهارخون   منزل 
 ثبت و به   ا   و در دفترا  گير   كرده 
يها    مراقب سالمت خهانواده و  كارشناس 
 .اطالع دهندپزشک 



 معاینات  چشمي 

 هامراجع  در فواول زماني مناسب برا  معاين  اشم •
مراجع  ب  پزشک معالج در وور  تار  ديهد، دوبينهي، كهاهش     •

 .بينايي، افتادگي پلک و ديگر مشاال  اشمي
كامهل اشهم در بيمهاران    بايهد معاينها     بار سالي  يک  حداقل •

 .شودديابتي انجام 
 .خونريز  در شباي  خطرناک است•
 .نابينايي از عوارض عدم كنترل قند خون است•
 



 بهداشت و مشكالت دهان و دندان در دیابتی ها

 . دهان، دندان و لث  هستندبيمار   مستعد ابتال ب  ديابتي  افراد •
وجود قند باال در بزاق بيماران ديابتي و اخهتالل در پاسهه هها     •

ابتال ب  عفونت ها  مختلف برا  را سلول ها  دفاعي بدن، زمين  
 .مي كند از جمل  قاراي فراهم 



 مناسب در هاي مستمر و در زمان گيري  اندازه 
 .داردموثري نقش كنترل  ديابت 



موفق  
 باشید


