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 تب خونریزی دهنده کنگو

 مهناز پریموتهیه کننده: 
 سوپزوایشر آموسش سالمت يیزاست علمی: 

  3/10/97تاریخ باسنگزی :

 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 : دیابتی بیماران در مىاسب تغذیه
 
 حزف دیاتتی تیواساى سطین اص تایذ صیش غزایی هَاد-1

 ، پَلکی ، ًثات ، تؼتٌی ، فالَدُ ، هشتا ، ؿکش ٍ قٌذ: ؿَد

 دلؼتش ، ػَّاى ، گض ، ؿیشیٌی اًَاع ، ػؼل ، ؿشتت اًَاع

 هیَُ آب ، (هؼوَلی یا سطیوی) ًَؿاتِ ، هاءالـؼیش ،

 ، صهیٌی ػیة ، تشًج ، ًاى - (كٌؼتی یا طثیؼی)

 هغضّا ّا چشتی ، گَؿت ، حثَتات هیَُ، اًَاع ، هاکاسًٍی

 ؿذُ هؼیي غزایی سطین دس کِ حذی دس تایذ لثٌیات ،

 .ؿَد هلشف

 خاكی اّویت اص دیاتتی تیواساى دس ػثضیجات هلشف-2

 افضایؾ اص غزا ّوشاُ تِ ػثضیجات خَسدى.اػت تشخَسداس

 کاّؾ تاػث ٍ کشدُ جلَگیشی خَى قٌذ ًاگْاًی

 ، ػثضی اًَاع ػثضیجات اص هٌظَس. هیـَد خَى کلؼتشٍل

 تادهجاى ٍ کذٍ ، ،کٌگش کلن ، کاَّ ، گَجِ ، خیاس

 ، کلن اًَاع ، فشًگی گَجِ هَاد ایي تیي دس کِ هیثاؿذ

 ٍ تَدُ ای ُ ٍیظ خَاف داسای ای دلوِ فلفل ٍ اػفٌاج

 .ؿَد اػتفادُ تیـتش هَاد ایي اص اػت تْتش

 دس ٍ ًذاسد هؼوَلی قٌذ تا چٌذاًی تفاٍت هیَُ قٌذ-3

 افضایؾ خَى قٌذ هیَُ هلشف دس سٍی صیادُ كَست

 اًگَس – ؿیشیي طالثی – خشتضُ – ٌّذٍاًِ. یافت خَاّذ

 قٌذ ّا هیَ ػایش تِ ًؼثت اًجیش ٍ خشها – ػؼگشی

 اػتفادُ کوتش ّا هیَُ ایي اص اػت تْتش ٍ داسًذ تیـتشی

 .ؿَد

 

شًد  ظاهز می عًارض وشًد كىتزل دیابت كه مًاردی در

 كه مهمتزیه آن عبارتىد اس:

 ؿَد ختن کاهل ًاتیٌایی تِ اػت هوکي کِ :چشمی ػارضة -1

 ( کلیِ تیواسی)نفزوپاتی -2

 تا ؿذى ّوشاُ كَست دس(: اػلاب دیذگی آػیة) نوروپاتی -3

 ؿَدپاّا دس صخن ایجاد هَجة اػت هوکي خَى گشدؽ هـکالت

 .هیاًجاهذ ػضَ قطغ تِ ًْایت دس کِ

 سگْای ٍ قلة سٍی تش کِ: مغشی- ػزوقی -قلبی بیماری -4

 تِ هٌجش) قلثی ّای ػکتِ تِ اػت هوکي یا ٍ هیگزاسد اثش خًَی

 دس هشگ ٍ ًاتَاًی اػاػی ػلل اص یکی) هغضی ػکتة( قلثی حولة

 .ؿَد هٌجش( دیاتتی افشاد

 

 

 تاییذ ػلوی هحتَا: دکتش فشٌّگ ػلطاًی فَق تخلق سٍهاتَلَطی

 ذدجَی گشاهی ؿوا هی تَاًیذ تا هشاجؼِ تِ آدسع ایٌتشًتیه

www.gmu.ac.ir  اًتخاب هشکض آهَصؿی، پظٍّـی دسهاًی ٍ

ػالهِ تْلَل گٌاتادی اص هٌَی ؿثکِ ّا ٍ هشاکض دسهاًی ٍ هشاجؼِ 

تِ ٍاحذ آهَصؽ ػالهت تِ ػایش هطالة اهَصؿی دػتشػی پیذا 

 کٌیذ

 
 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1458-1166: 2داخلی



 

 دیابت:

 تذى( هتاتَلیؼن) ػاص ٍ ػَخت دس اختالل یك دیاتت

 ٍجَد تذى دس کافی هیضاى تِ اًؼَلیي یا آى دس کِ اػت

 تِ سا خَد ٍظیفِ تا ًیؼت قادس هَجَد اًؼَلیي یا ٍ ًذاسد

 دس هقاٍهت ٍجَد ػلت تِ ًتیجِ دس ٍ دّذ اًجام دسػتی

 اػت َّسهًَی اًؼَلیي. سٍد هی تاال خَى قٌذ ، آى تشاتش

 .اػت خَى قٌذ کاّؾ آى اكلی ٍظیفِ کِ

 

 اوًاع دیابت: .
  1 ًَع دیاتت-1

 2 ًَع دیاتت-2

  دیاتت حاهلگی--3

 

 ؟ چیست در 2 ي 1 وًع دیابت فزق
 

 تِ( لَصاالوؼذُ) پاًکشاع اص اًؼَلیي تَلیذ: 1نوع دیابت

 هتَقف ، اًؼَلیي ػاصًذُ ػلَلْای سفتي تیي اص ػلت

 تایذ دیاتت ًَع ایي تِ هثتال افشاد خاطش ّویي تِ هیـَد

 كَست تِ سا تذى ًیاص هَسد اًؼَلیي ، تـخیق تذٍ اص

 ػٌیي دس اغلة 1ًَع دیاتت. کٌٌذ تأهیي سٍصاًِ تضسیقات

 .هیایذ ٍجَد تِ ػال 30 صیش

 
 
 

 

 

 چاق ٍ ػال 30 تاالی تالغیي دس تیـتش کِ: 2نوع دیابت

 خَتی تِ پاًکشاع اص ؿذُ تَلیذ اًؼَلیي هیـَد دیذُ

 اًؼَلیي کافی اًذاصُ تِ پاًکشاع یا ٍاقغ دس. ًویکٌذ ػول

 ػلت تِ ؿذُ، تشؿح اًؼَلیي کِ یاایي ٍ ًویکٌذ تشؿح

 فاقذ ، چاق افشاد دس هخلَكاً اًؼَلیي تِ هقاٍهت ٍجَد

 ت.اػ الصم کاسایی

 

 : بیماری عالئم 

 اػت، کٌٌذُ ًاساحت ٍ ًاگْاًی تؼیاس 1 ًَع دیاتت ؿشٍع

 .تاؿذ داؿتِ دًثال تِ سا ریل ػالئن هیتَاًذ کِ

 ادساس تکشس(1

 غیشطثیؼی طَس تِ دّاى خـکی ٍ تـٌگی(2

 اًشطی کوثَد یا هفشط خؼتگی(3

 هذاٍم گشػٌگی(4

 ٍصى ًاگْاًی کاّؾ(5

 دیذ تاسی(6

  هکشس ػفًَتْای (7

تٌاتشایي اػت تذسیجی 2 ًَع دیاتت ؿشٍع 

 ّش تِ. اػت دؿَاسی تؼیاس کاس تیواسی تـخیق

 تش خفیف تلَست 1 ًَع دیاتت ػالئن حال

 ًیض 2 ًَع دیاتت تِ هثتالیاى دس اػت هوکي

 .تاؿذ داؿتِ ٍجَد

 

 

 ػالئن گًَِ ّیچ 2 ًَع دیاتت تِ هثتال افشاد تشخی دس

 پغ ػالْا اػت هوکي ٍ ؿَد ًوی دیذُ تیواسی صٍدسع

 صهاى دس افشاد ایي اص ًیوی. ًـَد دادُ تـخیق ، اتتال اص

 .ّؼتٌذ دیاتت هختلف ػَاسم دچاس تـخیق

 

 دیاتتی افشاد تا هیـًَذ تاػث دیاتت کٌتشل اكل 5 سػایت 

 ػَاسم پیذایؾ اص ٍ تاؿٌذ داؿتِ ػالن صًذگی یك تتَاًٌذ

 .کٌٌذ جلَگیشی دیاتت

 ، قند روسانه كنتزل ، آموسش: اص ػثاستٌذ اكل 5 ایي

 منظم مصزف و جسمانی فؼالیت صحیح، تغذیه

 اس یك هز كه صورتی در( انسولین یا قزص) داروها

 كنتزل واقغ در و تؼادل باشد سست پایه ها این

  .خورد خواهد هم بز دیابت

 

 


