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داوشگاي علىم پسشکی وخذمات 

 بهذاشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

 سَم : استفبدُ ثیطتز اس غالت سجَس دار:

اگز چِ رٍضي ًیست کِ غالت سجَس دار ثِ چهِ جهْهت      

لبدرًذ خطز اثتال ثِ دیبثت را کبّص دٌّذ ٍ لٌذ هَجَد در   

خَى را در یک حذ ثبثت ًگِ دارًذ  اهب سؼی کٌیذ حذ اله   

 ًیوی اس غالتی کِ استفبدُ هی کٌیذ غالت سجَس دار ثبضٌذ.

چْبرم : کبّص ٍسى:اگز اضبفِ ٍسى داریذ، پیطهگهیهزی اس        

گزهی کِ  555ثب کبّص ٍسى ثِ ضذت ٍاثستِ است.ّز   دیبثت

ٍسى کن هی کٌیذ، تب حذ سیبدی ثِ ارتمبء سالهتی خَد کوک 

 کزدُ ایذ .

پٌجن  : گزایص ثِ سوت رصین ّبی غذایهی سهب هن تهز:           

کزثَّیذرات پبییي یب هصزف کن ثزخی دیگز اس خَردًی ّهب  

در ٍّلِ اٍل لبدرًذ ثِ کبّص ٍسى ضوب کوک ضبیبًی کٌٌهذ  

اهب کبرائی آًْب در جْت جلَگیزی اس دیبثت ًبضبختِ است ٍ 

تبثیز آًْب در استفبدُ دراس هذت ایي گًَِ ًیست ٍ ثب هحذٍد 

کزدى خَد ثِ گزٍُ خبصی اس هَاد غذایی هوکي است  ثهذى  

 خَد را اس ثزخی اس هَاد غذایی ضزٍری ٍ هفیذ هحزٍم کٌیذ

جُت پیشگیری از دیابت بٍ پىج وکتٍ ذیل کٍ تًسط 

 اوجمه دیابت ایالت متحدٌ تًصیٍ شدٌ است تًجٍ کىید:

 اٍل : افشایص فؼب یت ّبی فیشیکی

یک فؼب یت فیشیکی هٌظن دارای اهتیبس ّبی ثسیبری  

است کِ اٍ یي  اهتیبس آى کوک ثِ کبّص ٍسى ضوبست. 

اهب چِ کبّص ٍسى پیذا کٌیذ ٍ چِ ًکٌیذ فؼب یت لٌذ 

خَى ضوب را پبییي هی آٍرد ٍ هیشاى حسبسیت ثذى ثِ  

اًسَ یي را افشایص هی دّذ ثٌبثزایي هیشاى لٌذ خَى در 

 سطح ًزهبل تثجیت هی ضَد.

 دٍم : دریبفت هیشاى فیجز ثیطتز

فیجز لبدر است خطز اثتال ثِ لٌذ خَى را ثب کوک ثِ 

کبّص دّذ.  کٌتزل لٌذ خَى  

ّوچٌیي جذة فیجز ثب کبّص خطز اثتال ثِ ثیوبری ّبی 

 للجی هزتجط هی ثبضذ.

اس طزفی  هَاد حبٍی فیجز لبدرًذ ثب کوک ثِ احسبس 

سیزی ثبػث کبّص ٍسى ضوب ضًَذ. غذا ّب ٍ خَراکی 

ّبی حبٍی فیجز ثبال ػجبرتٌذ اس :هیَُ ّب ، سجشی ّب ،  َثیب 

 ، غالت سجَس دار ، گزدٍ ، آجی  ٍ....

 ًطبًی :     هزکش آهَسضی درهبًی اهیزا وؤهٌیي )ع( رضت 

22328233 -8تلفن :    

 



 مقدمٍ:

دیبثت یک اختالل در سَخت ٍ سبس)هتبثَ یسن( ثذى 

 است.

در حب ت طجیؼی، غذا در هؼذُ تجذی  ثِ گلَکش یب لٌذ 

خَى هی ضَد. لٌذ اس هؼذُ ٍارد جزیبى خَى هی 

ضَد.  َسا وؼذُ )پبًکزاس( َّرهَى اًسَ یي را تزضح 

هی کٌذ ٍ ایي َّرهَى ثبػث هی ضَد لٌذ اس جزیبى 

خَى ٍارد سلَل ّبی ثذى ضَد. در ًتیجِ همذار لٌذ 

 خَى در حذ ًزهبل ٍ هتؼبدل ثبلی هی هبًذ.

ٍ ی در ثیوبری دیبثت، اًسَ یي ثِ هیشاى کبفی در ثذى 

ٍجَد ًذارد ٍ یب اًسَ یي هَجَد لبدر ًیست تب ٍظبیف 

خَد را ثِ درستی اًجبم دّذ، در ًتیجِ ثِ ػلت ٍجَد 

همبٍهت در ثزاثز آى، لٌذ خَى ًوی تَاًذ ثِ طَر 

هَثزی ٍارد سلَل ّبی ثذى ضَد ٍ همذار آى ثبال هی 

 رٍد. 

 اوًاع دیابت: 

۱دیابت وًع «  

در ایي دستِ اس هجتالیبى، تَ یذ اًسَ یي در ثذى ثِ  

طَر کبه  لطغ هی ضَد، در ًتیجِ لٌذ هَجَد ًوی 

تَاًذ ٍارد سلَ ْب ضذُ ٍ اًزصی ثذى را تبهیي ًوبیذ ٍ 

ّویي هسئلِ افشایص ضذیذ لٌذ خَى را سجت هی 

 1ک  دیبثتی ّب، هجتالیبى ًَع  15۵تب  5۵ضَد.حذٍد 

 تطکی  هی دٌّذ.

در ایي دستِ اس هجتالیبى، ثذى ًسجت ثهِ  :  ۲دیابت وًع 

اًسَ یي همبٍم هی ضَد در ایي حب ت اًسَ یي تهزضهح     

 ضذُ تبثیزی ثزرٍی جذة لٌذ ًذارد

 ٍ یب تزضح آى ثِ هیشاى کبفی صَرت ًوی گیزد.  

درصذ اس ک  ثبًَاى در طهَل       4دیبثت حبهلگی: حذٍد   

 ثِ ایي ًَع دیبثت هجتال هی ضًَذ.  هَلتبً سهبى ثبرداری

 عالئم ايلیٍ ی دیابت چیست؟

هؼوَاًل ضزٍع پز سز ٍ صذایی دارد ٍ ثهب        1دیبثت ًَع 

ػالئوی چَى تطٌگی، پُز ادراری، پُز ًَضی، کبّص ٍسى، 

 کهٌهذ.        گزسٌگی ٍ خستگی ضذیذ تظبّز پیهذا ههی    

تزیي  تزی دارد ٍ ضبیغ  ضزٍع خیلی آّستِ  2دیبثت ًَع 

است. درصهذ     ”  ثی ػالهتی“ ػالهت اٍ یِ ی آى در ٍالغ 

 55)تمهزیهجهبً        2لبث  تَجْی اس هجتالیبى ثِ دیبثت ًَع 

درصذ آًْب( اس ثیوبری خَد اطالػی ًذارًذ ٍ تٌْب ثب اًجبم  

تَاى ثیوبری آًْب را تطخیص داد.    آسهبیص لٌذ خَى هی 

ثب ایي ٍجَد در صَرت ػذم کٌتزل هطلَة، هوکي اسهت  

 ًهیهش ثهزٍس کهٌهذ.            1ػالئوی هطبثِ ثِ دیبثت ًَع   

ّبی هکزر،  تَاى ثِ ػفًَت هی 2اس دیگز ػالئن دیبثت ًَع 

هخصَصبً ػفًَت دستگبُ ادراری ٍ پَست، تبری دیهذ،    

ّب، احسبس سَسش ٍ ثی حسی در    ثْجَدی دیزرس سخن

 اًگطتبى پب اضبرُ کزد.

 تشخیص دیابت

طجك آخزیي استبًذارد سبسهبى ثْذاضت جْبًی،لٌذ خَى 

طجیؼی هحسَة هی ضهَد ٍ    100mg/dlًبضتبی کوتز اس

ٍ کوتز اس mg/dl   100لٌذ خَى ًبضتبی ثیطتز یب هسبٍی

126 mg/dl     ثِ ػٌَاى اختالل گلَکش ًبضتب تؼزیف ههی

 126گزدد ٍ لٌذ خهَى ثهیهطهتهز یهب هسهبٍی                   

mg/dl.تطخیص دیبثت هلیتَس را هطزح هی ًوبیذ، 

 
 عوووووووىارد مووووووووسمووووووووه دیووووووووابووووووووت

 

آسیت چطوی ،آسیت اػصبة ، آسیت کلیَی ، افشایهص  

فطبرخَى ،ثیوبریْبی ػزٍق کزًٍز،ثیوبریهْهبی ػهزٍق      

           ٍ  ههههههههحهههههههیهههههههطهههههههی 

ػزٍق هغشی،فلج هؼذُ ،ػَارض پَستی ،اختالل ػولکزد  

 جٌسی ٍ ػفًَت

 
 


