عوامل مستعد کننده دیابت
 سي ثبال
ٍ سى ثبال ثِ خصَظ چبقی اطزاف کوز ٍ ثبسي
 سبثقِ فبهیلی  ،اثتالی فبهیل درجِ  1ثِ دیبثت
 سبثقِ تَلذ ًَساد ثب ٍسى ثیطتز اس  4/5کیلَگزم
 فطبر خَى ثبال

 چزثی خَى ثبال
 کن تحزکی
 استزس
 رصین غذایی ًبهٌبست
عيارض دیابت:
زودرس :ثبالرفتي ٍ پبییي آهذى ًبگْبًی قٌذ خَى

روش ىای پیشگیز ی و کنتزل
دیابت
درهبى ّبی غیز دارٍیی
 رػبیت رصین غذایی هٌبست
 کبّص ٍسى
 پزّیش اس استزس
 فؼبلیت ّبی ٍرسضی هٌظن
 ػذم هصزف سیگبر یب الکل
... 

درهبى ّبی دارٍیی:
 قزظ ّبی خَراکی پبییي آٍرًذُ ی قٌذ خَى

دیررس :آسیت ثِ ارگبى ّبی ثذى اس جولِ کلیِ  ،چطن

 اًسَلیي  :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّز رٍسُ ثِ هجتالیبى

 ،سیستن قلت ٍ ػزٍق  ،اػصبة ٍ  . ...صذهِ ثِ ارگبى

دیبثت افشٍدُ هی ضَد ٍ اسبسبً درهبى ّن ًذارد السم

ّب هی تَاًذ ثِ صَرت تبری دیذ هختصز تب ًبثیٌبی کبهل

 ،فطبر خَى ثبال  ،گزفتگی کبهل ػزٍق قلجی ٍ ...هی

است کِ پیطگیزی سٍدٌّگبم را اًجبم دادُ تب اس ثزٍس
ثیوبری ٍ ػَارض آى جلَگیزی کزد کِ غزثبلگزی
هَثزتزیي راُ جْت کٌتزل دیبثت هی ثبضذ .

دیابت
تىیه کننده
مىدیه درویشی
بیمارستان امام خمینی دودشت

دیابت یک بیماری پر هزینه است
.
با تشخیص و کنترل آن متحمل
هزینه گزاف نشویذ
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ثبضذ .

دیابت چیست:
دیبثت یک اختالل در سَخت ٍ سبس «هتبثَلیسن» ثذى
است کِ در آى یب اًسَلیي ثِ هیشاى کبفی در ثذى ًذارد ٍیب
اًسَلیي قبدر ًیست تب ٍظبیف خَد را ثِ درستی اًجبم دّذ

نکاتی در مورد تغذیو در
دیابت
 اس حجَثبت هی تَاًیذ ثِ ػٌَاى هٌجغ غٌی فیجز استفبدُ
کٌین .

ٍ در ًتیجِ ثِ ػلت ٍجَد هقبٍهت در ثزاثز آى  ،قٌذخَى

 ثْتز است سجشیجبت ثِ صَرت خبم هصزف ضَد .

ثبال هی رٍد  .اًسَلیي َّرهًَی است کِ تَسط سلَل ّبی

 در هیبى ٍػذُ اس هٌبثغ کن ّیذرات کن چزة هبًٌذ

«ثتب» پبًکزاس تزضح هی ضَد ٍ .ظیفِ اصلی آى کبّص
قٌذ خَى است.

انواع دیابت
دیابت نوع :1
ایي ًَع د یبثت در اثز تخزیت سلَل ّبی پبًکزاس ثِ ٍجَد
هی آیذ کِ ضیَع آى در جَاًبى ٍ ًَجَاًبى هی ثبضذ ٍ

ثیسکَئیت کزاکزاستفبدُ کٌیذ .
ٌّ گبم پخت گَضت ثِ جبی افشٍدى ًوک اس طؼن دٌّذُ
ّبیی هبًٌذ آثلیوَ ٍ آثغَرُ استفبدُ کٌیذ .
ٌّ گبم خزیذ کن چزثتزیي گَضت را ثخزیذ .
 پَست هزؽ را قجل اس خَردى جذا کٌیذ.
 ثِ جبی گَضت قزهش اس گَضت هزؽ ،هب ّی ٍ ثَقلوَى
ثیطتز استفبدُ کٌیذ ٍ ....

جْت درهبى ًیبس ثِ هصزف اًسَلیي دارد .دیبثت ًَع :2

عالئم اولیو دیابت چیست ؟

در ایي ًَع دیبثت ،هسئلِ کوجَد اًسَلیي خیلی هطزح

دیبثت ًَع  1هؼوَال ضزٍع پزسزٍصذایی دارد ٍ ثب ػالیوی

ًیست ،ثلکِ ثذى ثِ دالیلی قبدر ثِ استفبدُ اس اًسَلیي ًوی

چَى تطٌگی  ،پزادراری  ،پزًَضی  ،کبّص ٍسى ،

ثبضذ  .ضیَع آى ثیطتز در ثشرگسبالى هی ثبضذ .ایي گزٍُ

گزسٌگی ٍ خستگی ضذیذ ظبّز هی ضَد  .دیبثت ًَع 2

اس ثیوبراى جْت درهبى ًیبس ثِ هصزف قزظ ّبی خَراکی

ضزٍع خیلی آّستِ تزی دارد ٍ ضبیغ تزیي ػالهت اٍلیِ

دارًذ  .الجتِ در ثؼضی هَاقغ جْت کٌتزل قٌذ ًیبس ثِ

آى در ٍاقغ «ثی ػالهتی» است  .درصذ قبثل تَجْی اس

هصزف اًسَلیي هی ثبضذ .

دیبثت حبهلگی :

حضور

ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ًَع « 2تقزیجبً  50درصذ» اس
ثیوبری خَد اطالػی ًذارًذ ٍ تٌْب ثب اًجبم آسهبیص
قٌذخَى هی تَاى آى را ضٌبسبیی کزد .ثب ایي ٍجَد در

کِ فقط هٌحصز ثِ سهبى ثبرداری است الجتِ ایي گزٍُ اس

صَرت ػذم کٌتزل هطلَة هوکي است ػالئن ضذیذتزی

خبًن ّب هستؼذ اثتال ثِ دیبثت تیپ  2در آیٌذُ هی ثبضٌذ .

ًیش ثزٍس کٌذ .

اس دیگز ػالئن دیبثت ًَع  2هی تَاى ثِ ػفًَت ّبی هکزر
هخصَصبً در دستگبُ ادراری ٍ پَست  ،تبری دیذ  ،ثْجَدی
دیزرس سخن ّب ٍ احسبس سَسش ٍ ثی حسی در اًگطتبى پب
اضبرُ کزد .
هوکي است فزدی ّیچ کذام اس ػالین را ًذاضتِ ثبضذ ٍلی
هجتال ثِ دیبثت ثبضذ
ٍجَد ّز یک اس ػالین فَق الشهبً ثِ هؼٌی اثتال ثِ دیبثت ًوی
ثبضذ .

