
 

 

  مراقبت از كليه ها :
در صورت باال بودن قند خون ، كليه هــا شــديدا آســيب مــي 
بينند كه نتيجه ي اين آسيب مي تواند از كار افتادگي كليه هــا 
و نياز به دياليز و پيوند باشد. افراد ديابتي با كنترل قند خون و 
فشار خون مي تواند از بروز اين عارضه جلوگيري كنند. آسيب 

  هاي
، اگر در مراحل اوليه تشخيص داده شوند ، قابل درمــان  كليوي

  هستند. 
افراد ديابتي حتي اگر عالمت يا بيمار خاصــي نداشــته باشــند 

  بايد اين مراحل را انجام دهند : 
  بار در سال براي معاينه ته چشم بــا  ١مراجعه به چشم پزشك

 ذكر ديابتي بودن.

  ون داشتن هــيچ بار در سال حتي بد ١مراجعه به دندان پزشك
 گونه ناراحتي 

  افراد ديابتي بيشتر در معرض خطر عفونت لثه ها و پوســيدگي
و لق شدن دندان ها هستند لذا رعايت دقيق بهداشت دهان و 

 دندان براي آن ها الزم است. 

  مراجعه به پزشك غدد (ديابت ) حداقل هر سه ماه يكبار 

ده ايد كه بعلــت آيا تا به حال با افرادي در دوستان برخورد كر
عدم كنترل قند خون ، دچار زخم ، عفونت و قطع پا و يا دچــار 
نارسايي كليوي و دياليز و يا تاري ديد و نابينايي و يــا ســكته 
 قلبي و مغزي  شده اند ؟ اكثر اين افراد معتقدند اگر زودتــر از

عوارض ديابت مطلع مي شدند شــايد زنــدگي شــان بــه ايــن 
 سختي نبود. 

مي توان گفت كه كنترل ديابت بسيار ســاده اســت در حقيقت 
ولي بايد دقت داشته باشيم كه عوارض ديابــت بــا هــيچ كــس 

  تعارف ندارد.
 

-جنــب بيمارســتان چمــران-بلوار چمــران-نشاني: شيراز

بيمارستان حاج محمد اســماعيل امتيــاز و مركــز فوريتهــاي 

  شهيد رجايي جراحي
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت:

  

ـــايت : ـــاي WWW.rajaeehosp.ac.irس ـــك راهنم ،لين

  مراجعين
  ٢٠١٨منبع:سايت ويكي پديا،برونر و سودارث 

  

  

 با آرزوي سالمتي و تندرستي 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نكات كليدي در ديابت
  

  
  

   فاطمه عباس پور تهيه كننده : 

  كارشناس آموزش به بيمار

  ١٣٩٤تاريخ تهيه : پاييز 

  ١٤٠٠پاييز  :وم س تاريخ بازبيني

جناب آقاي دكتر دبيري  تائيد كننده علمي : 

  همتخصص بيهوشي و فلوشيپ مراقبت هاي ويژ

  

  

  

 

Edup-pam-33-03 

 



 

 

ديابت بيماري است كه طي آن قند خون به طور مداوم باالست 
و جهت كنترل آن فرد بايد از داروهاي خوراكي و يا انسولين 

زمان  استفاده نمايد. باال بودن قند خون به مرور و در طول
 –باعث آسيب به قسمت هاي مختلف بدن از جمله : اعصاب 

  عروق و چشم مي شود.  –قلب  –كليه ها 

  آيا مي دانيد: 
  تنها زماني مي توانيد ديابت خود را به خوبي كنترل كنيــد كــه

بپذيريد مسئول سالمت خود هستيد و بقيه افراد تنهــا نقــش 
 كمي دارند. 

 دارد. اگر قنــد خــون حتــي چيزي به نام ديابت خفيف وجود ن
كمي باالتر از حد مجاز باشد ديابت است و بايد كنتــرل شــود. 

است ولي اگر كنترل نشــود ل ديابت به راحتي امكان پذيركنتر
 . تخطرناك اس

  افت قند خون را جدي بگيريد. تكرار افت قند خون را حتما به
 پزشك معالج اطالع دهيد و به دنبال يافتن دليل اتفاق افتادن

 آن باشيد. 

  بــار  ٤الــي  ٣اگر تحت درمان با انسولين هستيد حداقل روزي
. اگر تحت درمان بــا قــرص كنيدقند خون خود را اندازه گيري 

هستيد يا با رژيم غذايي ديابت خود را كنترل مي كنيد حداقل 
 روزي يك بار قند خون خود را اندازه گيري كنيد. 

 صــبح بــه  –ن ها براي اندازه گيــري قنــد خــون مهمترين زما
 از هر وعده غذايي است. صورت ناشتا ، قبل و دو ساعت 

  تصميم گيري در مورد نوع و ميزان دارو يا انسولين بــر عهــده
گــاه ميــزان مصــرف دارو را بــه پزشك شما هست. پس هيچ 

خود تغيير ندهيد. اگر فكر مي كنيد كه دارو براي شــما  دلخواه
 ه همراه داشته با پزشك خود مشورت كنيد. ضي برعوا

 

  بعضي از بيماران ديابتي فكر مي كنند زماني كه تحت درمان
دارويي چه به صورت قرص خوراكي و چه به صورت انسولين 
هستند رعايت رژيم غذايي الزم نيست . در حالي كه اين باور 
غلط است و رژيم غذايي ، اصالح شيوه زندگي و دارو در كنار 

 مي تواند در كنترل ديابت موثر باشد. هم

  مراقبت از پاها :
  عدم كنترل قند خون و بي توجهي نسبت به مراقبت صحيح

از پاها موجب ايجاد زخمهايي در پاها ميگردد. اين زخم هــا 
 مي تواند به از كار افتادگي و قطع پاها منجر شود. 

  اثــر قنــد حركتي اندام ها مخصوصا پاها در  –اعصاب حسي
و معموال به صورت بي حسي و  ون باال دچار آسيب گشته خ

 يا گزگز كف پا بروز مي كند. 

  گز گز پاها عالئم ابتدايي پاي ديابتي است. اين عارضه قابــل
اگر در كف پاي خود احساس گزگز مــي كنيــد  .درمان است

 هر چه سريعتر به پزشك خود مراجعه نماييد.

  پوشيدن كفش بــدون از جوراب هاي نخي استفاده كنيد. از
 جوراب خودداري كنيد. 

  از پوشيدن كفش هاي باز و بدون محافظ و يــا كفشــي كــه
 بزرگتر يا كوچكتر از پاي شماست اجتناب كنيد. 

  دمپــايي در منــزل خــودداري و  از راه رفتن بدون جــوراب
 نماييد. 

  از پوشيدن جوراب تنگ و انداختن پاهــا ، بــر روي هــم بــه
 اب كنيد.مدت طوالني جدا اجتن

  هر روز پاي خود (به ويــژه البــه الي انگشــتان ) را بررســي
  كنيد. 

                      
 

  ناخن هاي پاي خود را به طور منظم و به صورت صاف كوتاه
 كنيد. 

  قلب :نكاتي در مورد حفظ سالمت 
  ٨٠/١٣٠مقدار هدف فشار خون براي اكثر افراد ديابتي زير 

عات شديدي به قلب مي رساند و است . فشار خون باال ضاي
 احتمال حمله قلبي و نارسايي كليه را افزايش مي دهد. 

  كلسترول موجود در خون به دو شكل كلسترول خوب و بد
 موجود مي باشد. 

 د يا كلسترول بLDL  موجب گرفتگي رگ ها شده و حمله
يا كلسترول خوب كمــك  HDLقلبي را پي خواهد داشت 
 متر شود. مي كند گرفتگي رگ ها ك

  درد قفسه سينه ، تنگي نفس ، تپش قلب و ورم اندام ها از
نشانه هاي مهم بيماري قلبي هستند. مراجعه بــه پزشــك 

بار در سال حتــي بــدون داشــتن هــيچ گونــه  ٢تا  ١قلب 
 ناراحتي توصيه مي شود. 

  : مراقبت از چشم ها
  با گذشت زمان، قند خون باال مي تواند رگ هاي

يان به ديابت را دچار شم مبتالخوني كوچك در چ
بار در سال  ١مراجعه به چشم پزشك  .آسيب كند

الزامي  براي معاينه ته چشم با ذكر ديابتي بودن
 ميباشد.

  هر گونه عالئم چشمي در شما كه منجر به تغيير در
بينايي مي شود، نياز به مراجعه به پزشك دارد. 

اه، تغييرات چشمي از قبيل: تاري ديد، لكه هاي سي
چشمك زدن نور، از دست دادن نسبي يا كامل بينايي 

  چشم.در يك يا هر دو 


