
 
 

 تهيه کننده: مهسا محمدی
 

 کارشناس پرستاری
 

 تحت نظارت واحد آموزش
 

 ٩٧زمستان  
 

  
 عوارض ديابت در دراز مدت: 

 
 -مشکالت چشمی و کليوی -سکته مغزی -حمله قلبی

 -يا هر دو پا ١قطع  -ناتوانی جنسی -تخريب اعصاب
 از دست دادن دندان  -بيماريهای لثه

فراد مبتال به ديابت برای پيشگيری از عوارض ديابت ا
بايد گلوکز خون و فشار خون و کلسترول را به طور 

 منظم کنترل نمايند.
 راههای کنترل به روش زير ميباشد: 

 )پيروی از رژيم غذايی         ١
 ) روزانه فعاليت فيزيکی داشته باشند.   ٢
 )رعايت دستورات پزشکی تجويز شده  ٣
) قبل از مصرف هر نوع دارو و ويتامين و ٤

 محصوالت گياهی با پزشک خود مشورت نمايند .                         
) اندازه گيری کنترل قند خون براساس يک برنامه ٥

 روتين 
 درمان ديابت: 

 )دارو درمانی: مصرف داروها با دستور پزشک.١
 
)استفاده از انسولين: انسولينهايی که ميتوان در منزل ٢

 راحتتر استفاده نمود.
نووميکس _  -انسولينهای قلمی ميباشد مانند: نوورپيد

النتوس. در غير اينصورت ميتوان از ويال انسولين با 
استفاده نمود. درمان با   NPHنامهای رگوالر و 

نوبت در روز و يا تزريق مداوم زير  ٤-٣انسولين 
جلدی انسولين و پمپ انسولين همراه با ثبت مکرر قند 
خون است. محل تزريق انسولين=> شکم    بازو     

روی ران     باسن                                              
)توصيه های ورزشی: افراد ديابتی بايد در زمان ٣

مشخص ورزش کنند. توصيه های ورزشی بايد با 
توجه به عوارض  ديابت نظير رتينوپاتی (تغييرات در 
عروق خونی کوچک رتينای چشم ميباشد که منجر به 

 کوری ميشود) و نوروپاتی 

 آموزش به بيمار-ديابت

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني سمنان بيمارستان معتمدي گرمسار

۴ 

 
کرختی پا ....) و  -سوزش -حسی( عالئم مانند: خارش

بيماريهای قلب و عروق می باشد. مثال افزايش فشار خون 
همراه با تمرينات ورزشی ممکن است باعث تشديد رتينوپاتی 
و افزايش خط خونريزی در زجاجيه و شبکيه چشم شود. قدم 
 زدن امن ترين و مناسب ترين ورزش برای اين افراد است.

 
 -تغذيه -افزايش فعاليت_ -)تغيير شيوه زندگی: کنترل وزن٤ 

پياده روی اساس برنامه درمانی ديابت ميباشد.  -برنامه غذايی
هر روز فعاليت فيزيکی داشته باشند. سيگار را ترک نمايند. 
روزانه لثه و دندان را کنترل نمايند و در صورت بروز هر 

گونه تغييرات به دندان پزشک مراجعه نمايند. پاها را روزانه 
وارسی نمايند و روزانه بشويند و خشک نمايند و در صورت 

 بروز هر گونه مشکل به متخصص پا مراجعه نمايند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصورت بروز هرگونه  سوال با تلفن زير تماس بگيريد:
 

  ٠٢٣٣٤٢٢٠٠٧١ -بخش داخلی  -بيمارستان معتمدی 
 
 
 

جراحی  برونر سودارث ويرايش  -منبع: کتاب مرجع پرستاری داخلی
٢٠١٤ -٢٠١٣  

۵ 



    
 
 

ديابت به دسته ای از بيماری زمينه ای تعريف ديابت: 
گفته ميشود که با افزايش سطح گلوکز خون افزايش ميابد که 
در نتيجه نقص در ساخت انسولين و ترشح آن روی ميدهد. 
شيوع ديابت در هر دو نوع جنس زن و مرد و در همه 
نژادها در حال افزايش است. در آمريکا ديابت علت اصلی 
قطع عضوهای مبتال و کوری و نارسايی های کليوی مرحله 
نهايی ميباشد. همچنين ديابت علت مرگ ناشی از بيماری 

 قلبی عروقی مثل سکته قلبی ميباشد. 

 عوامل خطرساز:
 )چاقی   ٢) سابقه خانوادگی            ١

          ٤٥) سن بيشتر از ٤)نژاد و فرهنگ           ٣   

  ١٤٠/٩٠)فشارخون باال ٦)سابقه اختالل در گلوکز   ٥ 

)سابقه ديابت بارداری يا زايمان ٨)کلسترول باال             ٧
  kg٤نوزاد با وزن بيشتر از 

 انواع ديابت:
 : سابقه ژنتيکی شايعترين علت آن است.١)ديابت نوع ١
 
 سال و چاق اتفاق ميافتد. ٣٠: در افراد باالی ٢)ديابت نوع ٢
  
 )کتواسيدوزديابتی  ٣
 
 )ديابت بارداری ٤ 

                              
 

 

 
 يافته های تشخيصی:  

 عالئم تشخيص دهنده ديابت: 
افزايش و کاهش قند خون 
   کنترل قند خون 
 

 عالئم کاهش قند خون:
 
بی حس  -گرسنگی -افزايش ضربان قلب -لرزش -تعريق 

کاهش سطح  -خواب آلودگی -دوبينی -شدن لب ها و زبان
 هوشياری 

 
ساعت بعد از ٢و باالتر           ١٢٦قند ناشتا از  ديابت=
 و باالتر ٢٠٠غذا از 

 
     ١٢٥تا  ١٠٠قند ناشتا از  پيش ديابت=

   ١٩٩تا  ١٤٠ساعت بعد از غذا از  ٢ 
  

 تا پايين تر   ٩٩قند ناشتا از نرمال= 
  تا پايين تر ١٣٩ساعت بعد از غذا از ٢

 
 معاينات فيزيکی: 

کنترل فشار خون در حالت ايستاده و نشسته                 ∆
 معاينات دقيق ته چشم ∆
 شاخص توده بدنی(وزن و قد)          ∆
معاينات پا از نظر زخم و عالئم عفونت و نبض ها        ∆
 معاينات دهانی                    ∆
 معاينات نورولوژيکی∆
 معاينات پوست از نظر زخم و محل تزريق انسولين ∆
معاينات حسی و ارتعاشی و استفاده از رفلکس های  ∆

 رشته های تاندون های عمقی 
 تست های آزمايشگاهی: 

اين آزمايش از طريق  :A1Cآزمايش هموگلوبين -١
تهيه نمونه  خون در آزمايشگاه انجام ميشود و حداقل 

 بار در سال توصيه ميشود.٢
بايد   LDHمقدار اندازه گيری کلسترول خون: -٢

 ندازه گيری گردد. ابار ١ساالنه حداقل 
 آناليزادرار                        -٣
 الکتروکارديوگرام                                -٤
 سطح کراتين سرم   -٥

 نياز به ارجاع: 
 چشم پزشک( سالی يکبار)    

 متخصص مشکالت پا            
 متخصص تغذيه   

 انجمن ديابت    
بار در سال                       ٢مراجعه به پزشک معالج حداقل 

 بار در سال    ٢دندان پزشک 
 بار در سال ٢پزشک قلب و عروق حداقل 

 عالئم ديابت:
پر خوری و ساير عالئم مانند  -پر نوشی -پر ادراری

 عفونت مکرر -خشکی پوست -خستگی

١ ٢ ٣ 

 هوالشافی  


