
 هوالشافی

   جادیبه علت  باال بودن مداوم قند خون ا ابتید   

 داشته باشد: تواندیقند خون دو علت م شی.افزاگرددیم

   دیماترشح ن نیانسول یکاف زانیبه م ستیلوزالمعده قادرن -1

ه ترشح شده پاسخ داد نیبه انسول توانندیبدن نم یسلول ها -2

 . ندیو قند خون را مصرف نما

و  شوووووونیم نیاسووووود  ب نر ونن  ول یهورمون نیانسوووووول

قنن حاصل از مصرف غذا ها نر ونن مورن  شونیواعث م

 .رننیاس فانه قرار گ

 

 انواع نیاود
 

 :1نوع  اودین

  در این نوع از دیابت انسووووولین در بدن تولید نمیشووووود  و

بیمار با  با سووووووور و صوووووووودا بوده ابتینوع د نیتظاهر ا

درصووود می کند و  کتواسووویدوز و عدم هوشووویاری مراجعه

 کمی از مبتالیان به دیابت را شامل میشود.

این نوع از دیابت ارثی بوده و یا بدلیل عفونت در سنین  

 ایجاد میشود. نیز پایینتر

 :2نیاود نوع 

 .باال هستند نیچاق و در سن مارانیب نیاغلب ا

و کاهش وزن  حیصح هیتغذ تیافراد در صورت رعا نیا

مدت ها  نیانسول قیتوانند بدون مصرف دارو و تزر یم

 .ندیقند خون خود را کنترل نما

 مارانیاز کل ب باالیی  درصووووووود 2نوع ابتیبه د انیمبتال

 .دهندیم لیرا تشک یابتید

 نیاود ناشناخ ب:

 که منیع آن ناشناخته است ومشخص نیست. 

 

 

 

 

 

 :اودین یماریو میعال

اشوووووووووتوو ووووا و کوووواهووش  شیوو.افووزای.پوور ادراریپوورنوووشووووووو

صووورت.ت وع  یدهان.بر افروختگ ی.خشووکیوزن.تشوونگ

.سوووووورد و خشوووووو  شوووووودن یشووووووکم یو اسووووووتفراه.درد ها

 شی.درد در پشت پاها و ضعف بجهیپوست.سردرد .سرگ

 از حد

 :1نوع اودینرمان ن

کنترل قنوووود خون  1نوع  ابووووتیووووهوووودف از درمووووان د

 ازیمورد ن نیانسول دیهدف با نیبه ا دنیرس ی.برامیباشد

 زیبا کم  پره یقیتزر نیشود.انسول قیبدن روزانه تزر

 .کندیم لیقند خون را تعد یبدن تیو فعال ییغذا

 

 :2نوع  اودینرمان ن

 یزندگ وهیش رییوقت ها به واسطه تغ یلیخ 2نوع  ابتید

مناسوووب و ورزش اسوووت  ییبرنامه غذا تیکه شوووامل رعا

 ریغ یعادات زندگ رییکه تغ ی.در مواقعشوووووووودیکنترل م

)دارو  ییاز درمان دارو توانیاثر باشوووووووود م یب ای یعمل

 . (استفاده نمودنیو انسول یخوراک یها

  غذیب نر ویماران نیاو ی:

 رژیم غذایی در درمان دیابت نقش اساسی دارد.

ب ترین الگوی غذا خوردن در افراد دیابتی مصوووووورف -1

وعده )سه وعده اصلی و سه میان وعده( است  6غذا در 

سووووواعت نباشووووود   3که بین دو وعده بیشوووووتر از به طوری 

چنانچه فاصووله دو وعده غذایی بسوویار طول بکشوود باع  

 افت قند خون می شود.

سوووووووعی کنید غذاهای متنوع مصووووووورف نمایید تا مواد -2

 معدنی و ویتامین ها به مقدار کافی به بدنتان برسد.

مواد معدنی و ,اع  رساندن ویتامین مصرف سبزی ا ب-3

فیبر به بدن می شووود.سووعی کنید هر روز مقداری سووبزی 

 خام یا پخته میل نمایید.

های غذایی را در سووواعات معین میل نمایید چرا  وعده-4

که غذا خوردن منظم در تنظیم قند خون اثر زیادی داشته 

 و از افت قند خون جلوگیری میکند.

آب  ,اد غذایی با کباب کردن به جای سوووووور  کردن مو-5

دریافت چربی را کاهش ,پز کردن و تنوری کردن آن ا 

 دهید.

حتی االمکان  از مصووووورف غذاهای کنسووووورو شوووووده و -6

 غذاهای پرچرب خودداری نمایید.

آب لیمو و آبغوره  ,به جای سوووووووز مایونز از سووووووورکه-7

 استفاده نمایید.

غذایی طبق از تمام گروه های مواد روزانه سعی کنید -8

 هرم غذایی و به مقادیر الزم استفاده کنید.

 

 
 

سبوز دار مثل سنگ  و جو استفاده  یـ از نان ها -9

مانند لواش و باگت  دیسف یچرا که مصرف نان ها دیکن

 .بردیقند خون شمارا به سرعت باال م

و ماست کم چرب  ریش وانیروزانه حداقل دو ل -11

 کنید.استفاده 

 

 
1 2 3 



غذایی و مصرف منظم و صحیح داروهای ضد در کنار رژیم 

 بهترین ,ورزش و داشتن فعالیت بدنی منظم ومستمر ,دیابت

 توصیه به بیماران دیابتی برای کنترل بیماری است.

 ورزش یکی از روش های اصلی کنترل قند خون است که باید 

 جزئی از زندگی روزمره باشد.

 م ورزشافراد مبتال به دیابت هنگاچه نکاتی را باید 

 عایت کرد:ر

  به مبتال بیماران خصوص به معالج پزشک با مشورت-1

 .نمایند مشورت خود پزشک با حتما قلبی های یماریب

 و یا بیشتر 111در افراد دیابتی اگر قند خون کمتر از -2

 میلی گرم در دسی لیتر باشد بهتر است هیچ گونه 251از  

 حرکت ورزشی انجام نشود. 

 

باعث افزایش جذب انسولین از اندام  شده و در نتیجه  ورزش-3

نوسانات قند خون تشدید می شود.به همین منظور توصیه میشود 

عمده حرکات ورزشی توسط اندام هایی که انسولین در آنها تزریق 

 نشده است انجام شود.

 شدت با دقیقه 25 الی 21 حداقل مدت در باید دیابتی افراد ورزش-4

 مناسب های ورزش جمله از.شود انجام مداوم طور به و متوسط تا کم

 سکال در شرکت و.شنا. اسکیت.سواری دوچرخه.روی پیاده دیابتی فرد

 .میباشد ایروبیک های

 ساندویچ یک یا میوه عدد یک مثل سبک وعده میان یک مصرف.-5

 پنیر

 ورزش از بعد و قبل بریدگی و تاول زخم نظر از پاها وارسی-6

  شعار امسال روز جهانی دیابت         

nurses  make the Difference  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  پرستاران در دنیای دیابت تغییر ایجاد میکنند.

 نرصورد سوال یا هرگونب اوهام وا شماره زیر  ماس وگیرین:

52222222220_52222225150 

 ویمارس ان مع منی،وخش ناخلی

 

 

 

 

 

سمنان ودرمانی ب داشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه  

 گرمسار معتمدی بیمارستان

 

شناز کار) ت یه کننده: مژده رکنی

 (پرستاری

 زیر نظر واحد آموزش

 99پاییز 
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