
 

  

 

ضوي عزض خَش آهد ٍآرسٍی بْبَدی ّزچِ سٍدتز 

 بزای شوا تَجْتاى را بِ تَضیحات سیز جلب هی کٌین.

 
 

 آى کدام است؟دیابت چیست ٍ اًَاع 
دیاتت یا تیواسی لٌذ تعلت ًااوَنً  تاذى دس وَدیاذ یاا هػاش       
نًسَدیي تَجَد ه  آیذ. نًساَدیي هاادُ نی ن ات داِ دس تاذى      
وَ ط دَصندوعذُ وَدیذ ه  ضاَد ٍ تاثام ها  ضاَد لٌاذ هاَسد       

 ن تفادُ تذى لشنس تگیشد.

 دیابت وًع ايل: 
نًساَدیي   فشد هثتال تِ نیي ًَع تاشنی ندنهاِ ایااو  اَد تایاذ      

 وضسیك ًوایذ ٍ هعوَالً دس دَدداى ٍ ًَجَنًاى پذیذ ه  آیذ.

 دیابت وًع ديم:
 ال دیذُ ه  ضَد ٍ تا سطین غزنی   40هعوَالً دس نفشند تاالی  

ٍ فعادیت تذً  ٍ لشظ ّای  َسند  ٍ یا گاّ  نًسَدیي دٌتشل 
 ه  ضًَذ.

 عالئن ٍ ًشاًِ ّا: 
ٍ  -وطٌگ  تایص نص ااذ   -پش ندسنسی ِ  دااّص   -صى لاتا  وَجا

نفضنیص نضتْا ٍ  ستگ  صٍدسس ٍ ضذیذ ٍ ثالهت ّای دیگاش  
 -پَ ت ٍ ًاایِ وٌا ل  ٍ هثاًِ -هث : ثفًَت ّای هکشس دّاى

 َصش ٍ گضگض ًَک نًگطاتاى د ات ّاا ٍ پاّاا ٍ      -واسی دیذ
  طک  پَ ت هوکي ن ت دیذُ ضَد.

 عَارض دیابت در بدى:
دیاتت ، ضایَع  دس نفشند  هطکالو للث  ٍ ثشٍل  ٍ هغضی: .1

 تشنتش نفشند هعوَد  ن ت. 5 کتِ للث  ٍ هغضی، 

ضایعتشیي آى آ یة ثشٍق  اًَ  چطان    هطکالو چطو : .2
ه  تاضذ دِ نگش دس هشنا  نٍل تاضذ تاِ سناتا  تاا دیاضس،     
دسهاى ه  ضَد. تایذ نفاشند دیااتت  اتوااً  اادیاًِ هعایٌاِ      

 چطن ضًَذ.

س گضگاض  دسغذ نفشند دچا 65اذٍد  هطکالو  یستن ثػث : .3
 ٍ هَس هَس دس د ت ّا ٍ پاّا ه  ضًَذ.

  صهاً  ن ات داِ پاشٍو یي دس ندسنس رااّش     هطکالو دلیَی: .4
 ااثتِ، ها  واَنى     24ه  ضَد ٍ تا یا  آصهاایص ندسنس   

 وطخیع دند.

دیاتت  طش نتتال تِ ثفًَت سن نفضنیص ه  دّاذ،   ثفًَت ّا: .5
تایذ تیواسنى هذنم پَ ت  َد، تِ  ػَظ پاّاا سن نص ًراش   

َد ص ن تشس   دٌٌذ چَى هوکي ن ت ص ن دس آى ّاا  ٍج
 تذٍى دسد تاضذ.

 درهاى:
چَى نًساَدیي دس تاذى نیاي نفاشند،      درمان دیابت نوع اول:

  ا تِ ًو  ضَد پس تایذ وضسیك نًسَدیي دنضتِ تاضٌذ.
ّشگاض ٍیاال ّاای     -ًَع ن ات: ایاَنً  ٍ نًسااً     2نًسَدیي 

لشنس تگیشًذ. تایاذ  نًسَدیي ًثایذ دس هعشؼ گشها ٍ  شهای ضذیذ 
دس لسوت دسب یخچال لشنس تگیشًذ. نص یخ صدگ  آى جلاَگیشی  
ضَد، ًین  اثت لث  نصوضسیك، نص یخچاال تیاشٍى آٍسیاذ چاَى     

ّشگض نًسَدیي سن پطات   -وضسیك نًسَدیي  شد دسدًاک ه  تاضذ
ضیطِ پٌجشُ آفتاب گیشواى لشنس ًذّیذ. ًین  اثت لثا  نص غازن   

)ضیشی سًگ( سن پس نص ی  وکاى  NPHوضسیك ضَد. نًسَدیي 
هالین ٍ غلتاًذى سٍی دف د ت، ن تفادُ ضَد. نتتاذن نًساَدیي   

 NPHسگَالس )ت  سًگ( سن دس  شًگ تکطیذ ٍ تعاذ نًساَدیي   
)ضیشی سًگ( سن دس  شًگ تِ آى نضافِ دٌیاذ. نًساَدیي دن ا     

  شًگ وا ی  ّفتِ دس یخچال لات  ًگْذنسی ه  تاضذ.

ّای  َسند  دس نیي نفشند هَسد  لشظ :2درمان دیابت نوع 

 ن تفادُ لشنس ه  گیشد ٍ گاّ  نًسَدیي ًیض وجذیذ ه  ضَد.

نیي لشظ ّا تاثم داّص غلرت لٌذ  اَى نص رشیاك وشضا     
     تیطتش نًساَدیي دس  اَى ٍ ٍنسد داشدى لٌاذ تاِ دن ا   الَل        

 ه  ضًَذ.
لااشظ گلاا  تٌکالهیااذ سن ًااین  اااثت لثاا  نص غاازن ٍ لااشظ  

ی جلَگیشی نص وَْع ّوشنُ تا غزن یاا تالفاغالِ   هتفَسهیي سن تشن
تعذ نص غزن هػش  ًوائیذ. تایذ وَجِ دنضتِ تاضیذ دِ لشظ ّا تِ 
وٌْای  تاثم داّص لٌذ  َى ًو  ضًَذ تلکِ تایذ دس دٌااس آى  

 ٍسصش دٌیذ ٍ سطین غزنی  سن سثایت فشهائیذ.

 عالئم پائیه افتادن قىد خًن:
 -وعشیاك فاشنٍنى   -ادشصش د ت ّ -ناساس ضعف ٍ گش ٌگ 

 -گیجا   -سًاگ پشیاذگ    - اشدسد  -وااسی دیاذ   -وپص للاة 
 .داّص  ط  َّضیاسی ٍ وطٌج -دٍتیٌ 

شما باید ایه عالئم را بشىاسید ي در صًرت بريز آن 

 سریعاً مًارد زیر را مصرف ومائید:
 3واا   2فٌجاى آب هیَُ یا ی  لاضك غزن  َسی ثس  یاا   2/1

 ٌذ ثذد آب ًثاو.دیَنى ضیش یا چ 2/1اثِ لٌذ یا 

 :تَصیِ ّای خَد هزاقبتی

هیاى ٍثذُ دنضتِ تاضیذ ٍ آى سن ّاش   3ٍثذُ غزنی نغل  ٍ  3 .1
 سٍص  ش  اثت هطخع سثایت ًوائیذ.

 ّش سٍص دس ی   اثت هطخع ٍسصش دٌیذ. .2

 ع  دٌیذ هیَُ ّا سن تِ غَسو  ام هػش  ًوائیذ تِ ضک   .3
ال آب هیَُ یا هیَُ ّای  ط  هػش  ًطَد چَى لٌاذ آى تاا  

 ه  سٍد.

 نص د شّای آهادُ دِ چشت  ٍ لٌذ تاال دنسًذ ن تفادُ ًکٌیذ. .4

نگش ثاللِ صیادی تِ آتویَُ دنسیذ تِ آى آب نضافِ دٌیذ یاا   .5
آب سن تِ هیَُ دِ ضذُ نضافِ دٌیذ ٍد  تاِ آى ضاکش نضاافِ    

 ًکٌیذ.

 نص پیاص ٍ  یش دس غزنّا ن تفادُ دٌیذ. .6



 

  

 

 

ِ دس  االد ن تفادُ تِ جای  س نص آتغَسُ یا آب دیوَ یا  شد .7
 دٌیذ.

هػش  ضیش ٍ ها ت ضشٍسی ن ات نص ًاَع دان چاشب آى      .8
 ن تفادُ ًوائیذ.

ِ   -جگاش  -نص هػش  غزنّای چاشب هثا  هغاض    .9  -دلاِ پاچا
سٍغاي ایاَنً  ٍ صسدُ وخان هاش       - َ یس ٍ دادثااس 

 پشّیض دٌیذ.

پٌیاش   -جْت وأهیي پشٍو یي هَسد ًیاص نص وخن هش  آب پاض  .11
 ن تفادُ دٌیذ. دن چشب ٍ گَضت تذٍى چشت 

نص گَضت  فیذ هث  هاش  ٍ هااّ  ن اتفادُ دٌیاذ، اتوااً       .11
 پَ ت هش  سن تِ ددی  چشت  صیاد جذن دٌیذ.

دی  ٍ ضکالو تایذ هحذٍد ٍ  -ضیشیٌ  جاو هث  تستٌ  .12
  یل  دن ن تفادُ ضَد.

 -دٌجااذ -نص سٍغاي ّاای غیااش نضاثاع هثاا  سٍغاي رسو     .13
 آفتاتگشدنى ٍ صیتَى ن تفادُ ضَد.

دیَنى هایعاو  8وا  6هطلَب ًگْذنسیذ. سٍصنًِ ٍصى  َد سن  .14
 تذٍى ضیشیٌ  تخَسیذ.

 

شوا باید اس ّز گزٍُ غذایی در رٍس اس چٌد سهْن  

 استفادُ ًوائید:

 یک سُم از مًاد وشاستٍ ای:

  اًت  هتش نص ًاى  ٌگ  یا وافتَى 10*10ی  تشش  

  اًت  هتش نص ًاى تشتشی 7*7یا ی  تشش  

  ش نص ًاى دَنش اًت  هت 20*20یا ی  تشش 

 یک سُم از میًٌ َا:
  ی  ثذد هیَُ واصُ هتَ ط یا ًػف دیَنى آتویَُ یا 

  دیَنى هیَُ  ط  4/1ًػف دیَنى دوپَو هیَُ یا 

 یک سُم سبسیجات:

     دیاَنى   2/1 ی  دیَنى  ثضی  ام یا  ااالد تاذٍى  اس یاا
  ثضی پختِ

 یک سُم لبىیات:

  ی  دیَنى ضیش دن چشب یا 

 ی  دیَنى ها ت دن چشب 

 یک سُم گًشت:  
 30  گشم پٌیش )تِ نًذنصُ ی  لَر  دثشیت( یا 

 30      گشم گَضت لشهض یا  فیذ دن چشب یاا یا  ثاذد وخان
 هش 

 یک سُم شیریىی جات: 

 4     ثذد ضکالو دَچ  یا ی  لاضك غزن  اَسی ضایشُ یاا
 هشتا یا ی  دلَچِ

 یک سُم چربی:
  ثذد  2ی  لاضك هشتا  َسی دشُ یا سٍغي یا  س هایًَض یا

 گشدٍ

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 موسسه خذمات درمانی البرز

 

با آرزوي سالمت روز افسون         

 براي شما

 

 

 پمفلت آموزضی               

 دیــابت )مرض قىد(       

 

 

 

 تهیه کننذه : بخص داخلی زنان
 96اردیبهطت بازنگری: 

 

 

 

 

 تنظیم: واحذ آموزش

 

 

 

 


