
    

  

  

 چگونه از خود مراقبت کنیم؟  

  

  ویژه بیماران مبتال به دیابت

  

   وه پیشگیري و مبارزه با بیماریهاتهیه شده در گر

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  فهرست:   

  مقدمه 

  انواع دیابت تعریف و

  عوارض بیماري دیابت

  قند خونافت کنترل عالیم و نحوه 

  افزایش قند خونعالیم 

  خود مراقبتی در پیشگیري از مشکالت چشمی در بیمار دیابتی

  خود مراقبتی در پیشگیري از مشکالت کلیوي در بیمار دیابتی

  بیمار دیابتیي خود مراقبتی در پیشگیري از مشکالت پا 

  مقدمه :

رگ و میر در بیماري دیابت شایع ترین بیماري ناشی از اختالل هاي متابولیک و چهارمین علت م

جوامع غربی است. بیماري زایی این عارضه ،چه از نظر هزینه هاي درمان و چه به دلیل از کار 

درمانی انسانهاست که با گسترش شهر  –اشتی اال و یکی از عمده ترین مسایل بهدافتادگی ،بسیار ب

  ي خواهد یافت.ه سوي بی تحرکی و تغذیه نامناسب ،اهمیت بیشترزندگی ب نشینی و تغییر شیوه ي

  ند.هست میلیون نفر دچار بیماري دیابت190در دنیا حدود 

  %جمعیت جهان دچار این بیماري باشند .5تخمین زده میشود حدود 

که همراهی تنگاتنگی با بیماري هاي   دیابت شایع ترین بیماري مزمن در جامعه امروزي میباشد

  دارد.،اختالالت عصبی عروقی و پاي دیابتی نابینایی و بیماري هاي کلیوي  قلبی عروقی ،

  



  دیابت چیست ؟

دیابت اختالل در تولید و یا عملکرد انسولین است که سبب عدم توانایی بدن در مصرف قند میشود 

  و در نهایت باعث افزایش غیر طبیعی قند خون میگردد.  

  انواع دیابت :

سال  40افراد جوان و عمدتا در سنین زیر این نوع دیابت در  یا دیابت جوانان : 1دیابت تیپ - 1

بروز میکند که بر اثر تخریب سلولهاي پانکراس توسط سیستم ایمنی ایجاد میشود که با دالیل 

  ناشناخته ایجاد میشود.

سالگی بروز میکند و  40معموال این نوع دیابت بعد از سن  یا دیابت بزرگساالن : 2دیابت تیپ - 2

اضافه وزن یا سابقه خانوادگی دیابت و  شامل میشود عمده این بیماران درصد موارد را  90بیش از 

  چاقی دارند.

این نوع دیابت در خانمهاي باردار بدون سابقه دیابت قبلی اتفاق می افتد که در  : دیابت بارداري - 3

  نتیجه عوامل هورمونی ایجاد میشود.

  عوارض دیابت :

ي داشته باشد از عوارض بیماري دیابت در امان می که سطح قند خون کنترل شده ابیمار دیابتی 

عوارض چشمی  ونا بینایی ،  عوارض کلیوي ، عوارض قلبی عروقی و سکته هاي قلبی و مغزي ، ماند.

ع ترین عوارض بیماري دیابت عوارض عصبی و پاي دیابتی ،اختالل در چربی هاي خون از شای

در کنترل و پیشگیري از  گلیسیرید و کلسترول)هستند،که درمان چربی هاي باالي خون (تري 

  باشد. عوارض قلبی عروقی بیمارالزامی می

در ضمن بیمار دیابتی در حین درمان خود مراقبتی باید از ویزیت هر سه ماهانه توشط پزشک معالج 

  غافل نگردد. 



راقبتی خود میکی از راهکارهاي کنترل موفق سطح قند خون و پیشگیري از عوارض این بیماري 

  بیمار می باشد. توسط فرد

  خود مراقبتی در بیماري دیابت :

آموزش کامل و صحیح می تواند در کنترل  صورتدر که خودبیماراست ، دیابت درتیم فرد مهمترین

  .ایفاکند مهمی نقش ، عوارض وابتالبه آن پیشرفتاز وجلوگیري بیماري

  قند خون : افتعالیم 

 همچنین .میشود بدن لرزش و قلب تپش ، دچارتعریق فرد ، قندخون آمدن پایین هنگام المعمو

 کاهش ازعالیم تهوع وحالت ،گرسنگی وزبان وانگشتان ها ،گزگزلب بیقراري پریدگی، رنگ

  . است قندخون

  قند خون : علت افت

 بیشترقندخون ،کاهش فراموشیمانند  مختلف یلدال وبه کرده تزریق انسولین شخص که هنگامی

 .شود می خون قند دچارکاهش کند می اجتناب غذا ازخوردن باخانواده خاطرلجبازي به یاگاهی

 شدیدکاهش ازورزشهاي پس یا و بدنی فعالیت هنگام خودرا مقدارانسولین که درافرادي همچنین

  .شود می مشاهده پدیده انداین نداده

  قند خون : افتدرمان 

 لیوان نصف یا )قند حبه 4 تا 3 حاوي( قند شربت مقداري باید شخص فوق عالیم بروز درهنگام

 دقیقه 6 تا 5 درعرض تواند می ازشربت مقدار همین مصرف ازچنددقیقه پس . نماید میل میوهآب 

 یکاز بیش بعدي غذایی وعده تا خون قند کاهش اگرفاصله . ببرد باال کافی اندازه رابه قندخون

  .کند استفاده نیز غذا لقمه چند از قند شربت ازمصرف بیمارمیتواندپس باشد، ساعت

  

  



  عالیم افزایش قند خون :

 ، خستگی شامل عالیم این . دارد خون قند کاهش به زیادي نیزشباهت خون قند افزایش عالیم 

 )کما( بیهوشی درنهایت و هوشیاري سطح کاهش ، بددهان بوي ، استفراغ ، تهوع حالت ، دردشکم

  بود. خواهد

 نکردن تزریق درصورت ، کنند می تزریق هستندوانسولین مبتال 1 نوع دیابت به که دربیمارانی

 مبتال 2 نوع دیابت به که دربیمارانی ولی  .دهد می رخ بیهوشی ، خون قند افزایش و انسولین

  .دهد رخ باال خیلی درقندخون است ممکن حالتن هستندای

 که روزي 3الی2 درطی باید مایع این جبران .شود بایدجبران بیمار رفته ازدست امالحو آب همچنین

  .گیرد انجام ... و پتاسیم ، قندخون دقیق باکنترل ، شده بستري بیمارستان در بیمار

را مدیریت  درمان روند توان موجوددرادرار،می وکتون خون قند باکنترل خون قند افزایش درهنگام

  کرد.

  بیماري دیابت می پردازیم . در ادامه به بعضی از موارد خود مراقبتی در پیشگیري از عوارض

  خود مراقبتی در پیشگیري از عوارض چشمی :

 عدم درمان ، و در صورت چشم از شایع ترین عوارض چشمی در بیماران دیابتی ،آسیب به شبکیه

ازدیگرعوارض شایع  (گلوکوم)افزایش فشار چشم و آب سیاه  نابینایی است .و تحلیل عصب چشمی 

  این بیماري اند.

بعد از تشخیص بیماریشان باید ساالنه توسط چشم پزشک معاینه  2بیماران دیابتی تیپ تمامی 

  شوندو ارزیابی از شبکیه و فشار چشمشان بعمل آید.

  

  

  



  خود مراقبتی در پیشگیري از عوارض کلیوي :

و ممکن است فقط در ر و صدا و بی عالمت شروع میگردد ه فرد دیابتی معموال بی ساختالل در کلی

پیگیري به موقع در این مرحله  عدم که عدم توجه و شودادرار فرد، دفع پروتئین مشاهده  بررسی

  میشود.یه به سمت نارسایی و دیالیز باعث پیشرفت بیماري کل

نقش کنترل قند  . علت اصلی بیماري مزمن کلیه است ،قند خون باال در ارتباط با دیابت کنترل نشده 

  از اهمیت ویژه اي برخوردار است .خون در جلوگیري یا کند کردن روند پیشرفت بیماري کلیه 

  اهداف درمانی است. نیزاز کلیهبراي سالمت  )75/125(کمتر از اهمیت کنترل فشار خون 

مزمن  مراحل بیماريدر اوایل بیمارانی که  پیگیري ساالنه و بررسی  با اهمیت تست عملکرد کلیه

، و تغییرات تغذیه سیگار، ترك  ، فعالیت بدنی کاهش وزندر شیوه زندگی ( رتغیی با  ،کلیه هستند

 ، جلوگیري یا کند کردن روند پیشرفت بیماري کلیويدر) و محدودیت مصرف پروتئین و سدیم  اي

  .امري  ثابت شده است

 خود مراقبتی در پیشگیري از پاي دیابتی :

 از جملهمراجعه به پزشک بمحض مشاهده  مشکالتی در پا ي فرد دیابتی شخیص زود هنگام و ت

بسزایی در پیشگیري از عوارض ثیر گز گز و مور مور و....تابی حسی و  ، زخم ، عفونت قرمزي ،

بطور   شوند وباید تشویق پا از پیشگیرانه براي مراقبت بیماران  عصبی عروقی در پاي بیمار دارد .

در صورت مشاهده هر مشکلی در پا یا و قرار دهند بررسی روزانه  موردرا ود پاي خمرتب و منظم 

مرکز بهداشتی درمانی  نگرانی در این مورد حتما به اولین سطح درمانی از قبیل خانه بهداشت ،

 ا یک آینه توسط خود فرد انجام میگیرد.بمشاهده کامل پا توسط اعضاي خانواده  و...مراجعه نمایند.

چگونگی  و کفش مناسبدر مورد  ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی می توانهمچنین از

   .شستشوو خشک کردن مرتب پاها و کنترل قند خون راهکار گرفت

تغذیه  کاهش وزن وفعالیت بدنی مناسب و در انتها باید اشاره کرد که کنترل مرتب قند خون ،

ترك  ماهانه توسط پزشک معالج ، ویزیت سه اصولی بر اساس برنامه تنظیمی توسط پزشک ،



پزشک از بروز  بررسی عملکرد کلیه و ویزیت سالیانه چشمدخانیات ،کنترل مرتب چربی خون و

 ن را به تعویق می اندازد.آحداقل بروز اینکه عوارض بیماري دیابت پیشگیري می نماید و یا 


