
راه های تشخیص بیماری ووع اول عالیم و وشاوه  ههای     

 در بذن:1دیابت ووع 

گطسنگی ضسیس و افعایص اضتها  تطنگی ضسیس  ذطکی زهاا    

و ازضاض پی زضپی  تی حسی یا سازظ  سازظ  ضاس   زضپاا             

 کاهسص وظ  غیط عازی ذستگی و تی حالی   

 چیست؟ 2دیابت وًع

تس  لازض است ته استفازه  و شذایاطه گازازکاع        2زضزیاتت نزع 

نمیثاضس و گززکع ته خای تثسیل ته انطغی  ته خطیا  ذز  تااظ    

 گطته و سثة ایداز عالیم مرتزف میگطزز.

تس  لازض است  که تاعنزا   یا زیاتت تعضگسالی یاا  2زیاتت  نزع

غیط واتسته ته انسزلین ضناذته میطزز ته عزت  عسم تازاناایای    

تس  زضتزلیس انسزلین کافی و یا ناتزانی اظاساتافاازه تاهایاناه          

تزلیسی ضخ میسهس.که ته ا  مماومت زضتطاتطانسزلیان    اظانسزلین

 گفته میطزز.

 شىاخت عالئم ي درمان دیابت وًع ديم:

اضافه وظ  تی تحطکی یا کمثزز فعالیت تسنی و اذتالالتی که 

 همطاه تاعسم تزانایی تس  زض استفازه اظ گززکع

می تاضنس اظ عزامل اصزی اتتال ته زیاتت نزع زوم می تااضاناس     

همچنین افطازی که نزعی اذتالل گززکعناضتا یا اذتالل عاسم    

 تحمل گززکع زاضنس ذططتاالیی زضاتتال ته زیاتت نزع زو زاضنس.

 عالئم دیابت وًع دي چیست؟
نطانه های زیاتت نزع زوم زضتس  تمطیثا مطاته عالئم  زیاتات  

 نزع اول است که اصزی تطین انها ضامل:

 تی حسی یا سزظش زست وپا

 تطنگی و پطنزضی

 ذستگی ظیاز غیطلاتل تزخیه

 پطازضاضی

 عفزنت مکطض لثه پزست و مثانه

 تاضی زیس

 ظوز ضندی و تحطیک پصیطی

 عسم تهثززی ظذم ها

 مبتال میشًوذ؟ 2چه  کساوی به دیابت وًع

زیاتت تاافعایص سن افعایص می یاتس ته همین زلیل ته ایان     

تعضگساال  نیع گفته میطزز .تاطهامایان         نزع تیماضی زیاتت 

سال ضیسک تاالتطی تطای اتتال تاه   44اساس افطاز چاق تاالی 

زیاتت نزع زوم زاضنس .الثته ظهزض این نزع زیااتات زض افاطاز         

خزا  نیع زضحال افعایص است .ته گفته تطذی اظمترصاصاا      

افطازی که زض زوضه تاضزاضی ته زیاتت مثتال میطزنس که زیاتت 

زچااض     2نام زاضز ممکن است تعس ها ته زیاتت نازع  بارداری

 ضزنس.

 بخًروخًرهای درتغذیه ي رژیم  غذایی دیابتی ها

طزضکزی  یکی اظمهم تطین تاراص هاای پایاطاگایاطی              ته

اظپیططفت تیماضی زیاتت و مزفمیت زض ضونس ته نزعی زضما  و 

کاهص ضست تیماضی معمن زضتس   فطز مثتال ضعایت ناکاات   

تغصیه ای و زاضتن تطنامه غصایی زلیك است کاه  زضازاماه          

تهتطین و تستطین ذزضاکی ها تطای این زسته افطاز ضا ته ضماا  

 معطفی میکنیم.
 

 مقذمه

زیاتت یاهما  تیماضی لنس که متاسافااناه تسایااضی ضا تاه             

ذززمثتال کطزه است یک نزع اذتالل متاتزلیک و سازذات       

وساظی زضتس  استکه ته واسطه ی ا  تزانایی تزلیس انسزلایان   

زضتس  اظتین میطوز یا تطعکس مماومت زضتطاتط انسزلین زضتس  

اندام میطزززضنتیده انسزلین تزلیسی نمیتزانسعمزکطزناطماال   

ذززضااندام زهس.زضزیاتت سطعت و تزانایی تس   زضاساتافاازه       

وسزذت وساظکامل گززکعکاهص می یاتسته هامایان زلایال        

میعاتن لنسذز  افعایص یافته که ته ا  هایپطگزیسامای مای      

گزینس.تاافعایص لنس زضزضاظ مست زض تس  وخزز زاضته تااضاس      

عزاضض میکطوواسکزالض زیاتت یا ترطیة ضگ های تسیاض ضیاع    

زض تس  ایداز میطزز که میتزاننس اعضاای ماراتازاف تاس            

 همچز  کزیه ،چطم واعصاب و لزة ضا زضگیط کننس

 دیابت وًع یک چیست؟

زیاتت نزع یک تیماضی معمنی ست که ولتی پااناکاطاس یاا         

هما  لزظالمعسه میعا  کمی انسزلین تطضح مایاکاناس و یاا          

انسزلین تطضح نمیکننس ضخ میسهس عزامل متعسزی اظخامزاه     

عزامل غنتیکی  و الززه ضس   ته ویطووس هایی ذاظ میتزانس 

تاعج اتتال ته زیاتت نزع یک ضزنس هطچنس زیاتات نازع یاک        

معمزال زض کززکی و نزخزانی ضخ میسهس اماا اماکاا  اتاتاال          

 تعضگساال  نیع ته این تیماضی وخزز زاضز   

1 3 2 



 

 بیماران دیابتی چ  بخوروذ؟

 بهتزیه مواد غذایی و خوراکی  بزای بیماران دیابتی

 نا  های سثزس زاض 

  سیة ظمینی کثاب ضسه 

  اضز های سثزس زاضماننسگنسم 

  غالت سثزس زاضماننس تطنح لهزه ای 

   شضت پف فیل یا محصزالت تهیه ضسه اظ شضت 

 آب معسنی چای تزد لهزه سیاه یا تا ضیط کم چطب و تسو  ضکط 

 سثعیدات تاظه ذام یاکمی تراضپعضسه کثاب یا گطیل ضسه 

 سثعیدات ید ظزه کمی تراضپعضسه 

 سثعیدات کنسطوی کم نمک 

 کاهز سثعیدات سثع اسفناج 

 ضیطکم چطب 

  کم چطب ماست 

  پنیط کم چطب ذامه کم چطب 

 میزه سازه یا کنسطوی 

  مطتای کم لنسیاتسو  لنس 

  

 ظثیعی 144اب میزه% 

 سس مایزنع کم چطب 

 سس ساالز کم چطب 

 پف فیل تسو  چطتی 

 گزضت ذزضضتی یا کثاب ضسه 

 لسمت های کم چطب گزضت 

 پنیطهای کم چطب 

 مطغ یا تزلزمز  تسو  پزست 

  ماهی تراضپعضسه یاکثاتی 

 لزتیا ترم مطغ و مغعمیزه 

 

 

 

 

 

 

 

منثع :احمسعزی اسسی نزلاتی ،  تطونط و سززاضث زضسنامه 

    2414 پطستاضی زاذزی خطاحی

 بسمه تعالی 

 

 

 

 

 عىًان:    

 دیابت

 

 تهیه ي تىظیم :

 ياحذ آمًزش سالمت بیمارستان

 89بهمه 
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تیماضستا  ضهیس انصاضی 


