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 تعریف دیابت 

 ين توليدكه بدن نمي تواند انسول دیابت یك بيماري مزمن است كه ناشي از عدم توليد انسولين كافي به وسيله پانكراس مي باشد یا وقتي

 شده را به خوبي استفاده كند. 

توليد  . نارسایيبه سلولها براي توليد انرژي مي شود كزانسولين هورموني است كه به وسيله پانكراس ساخته مي شود و سبب ورود گلو

 ای يكه قند خون ناشتا مساو يعملكرد انسولين یا هر دو سبب افزایش سطح گلوكز در خون )هيپرگليسمي( مي شود. هنگام  ایانسولين 

 .شوديگذاشته م ابتید صيباشد تشخ تريل يدر دس گرميليم 621باالتر از 

 انواع دیابت 

 دو نوع اصلي دارد:  دیابت

دیابت انسولين بسيار كم توليد مي كنند یا اصاًل توليد نمي كنند و نياز به تزریق انسولين براي زنده ماندن  6 به نوع : بيماران مبتال6 نوع

 دارند.

دیابت، نمي توانند از انسولين خوب استفاده كنند و اغلب آنها با تغييرات روش زندگي مي توانند شرایط  2: بيماران مبتال به نوع 2 نوع

مهم  2و  6خود را كنترل كنند. در بسياري از موارد داروهاي خوراكي نياز است و گاهي هم انسولين مورد نياز است. هر دو نوع دیابت نوع 

 هستند.

 

 نيازها و اولویتهاي اموزشي بيماران دیابت

 آشنایی با بیماری ، عالیم و عوارض  وعلل ان 

 آموزش عالیم هشدار بیماری ) کاهش یا افزایش قند خون ( و راه مقابله با آن 

 آموزش نحوه صحیح مصرف داروها و تزریق انسولین 

 اموزش رژیم غذایی دیابتی 

 اموزش میزان فعالیت وتحرک و تاثیر آن برسالمتی و رسیدن به وزن ایده آل  

 آموزش کنترل قند خون در منزل 

 اموزش مراجعه به کلینیک دیابت بعد از ترخیص 

 مراقبت از پاها و پیشگیری از زخم پای دیابتی و کنترل استرس 

 ارجاع به واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیماران 
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 :لعل

 توسط پانكراس                   نيانسول يناكاف ديتول -

 و كبد.                                                                                        يچرب ،يعضالن يدر سلول ها ژهیبدن و به و يدر سلول ها نيمقاومت در برابر عملكرد انسول-

 عوامل ناشناخته -   سن -    ارث -   يچاق -   يكم تحرك -

 

 :عیشا میعال

ميلي گرم در دسي ليتر یا باالتر باشد همراه با وجود برخي عالئم و نشانه ها مي تواند نشان  222با چنانچه آزمایش اتفاقي قند پالسما برابر 

   دهنده ابتأل به دیابت باشد.

 : عالئم شامل

 تكرر ادرار  -

 تشنگي فراوان  -

 كاهش وزن بدون علت -

 افزایش اشتها -

 .زخم هایي كه بهبود نمي یابند ، ، تاري دید سایر عالئم شامل خستگي

 : عواملي كه قند خون را افزایش مي دهند

 افزایش وزن بدن ) اضافه وزن و چاقي ( -6

 افزایش دریافت غذا  -2

 افزایش چربي غذا  -3

 استرس فيزیكي و روحي  -4

  عفونت و بيماري -5

 دیابت:  دیررس عوارض

 چشم يهایماريو ب يعصب يهایماريب ،يويكل يهایماريب ،يعروق يقلب يهایماريب

 :  رژیم غذایي بيماران دیابتي

 چگونه و چه وقت غذا بخوریم؟

 ، ناهار و شام( و سه ميان وعده توصيه ميشود.  وعده غذا شامل سه وعده غذایي اصلي )صبحانه 1به منظور كنترل قند خون روزانه 

 ، باشد . شودمي ميان وعده شب بهتر است از یك ماده پروتئيني مانند پنير یا شير كه همراه با نان تهيه 
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 رعایت توصيه هاي زیر در كنترل قند خون نقش موثري دارد

 ، از سبزیجات استفاده كنيد. همراه هر وعده غذایي -6

 نان سنگگ و یا بربري ازنان لواش و ساندویچي بهتر است.  -2

 ، كالباس و غذاهاي سرخ شده را محدود كنيد. ، سوسيس مصرف غذاهاي چرب مثل كباب كوبيده  -3

 كم چربي مصرف كنيد.و غذاي كم نمك و لبنيات  -4

. فيبر موجود در این غذاها باعث كنترل بهتر قند خون مي  بيشتر استفاده كنيد.  ، در برنامه غذایي خود از حبوبات و پروتئين سویا -5

 گردد.

 عدد زرده تخم مرغ مصرف نكنيد . 2در هفته بيش از  -1

 ليوان آب بنوشيد. 8در طول روز حداقل  -7

 از گوشتهاي كم چرب ومرغ وماهي بدون پوست در غذاهاي خود استفاده نماید. -8

 ا( استفاده كنيد.ترجيحاً از روغن مایع) به خصوص كلز -9

 ، از روغن هاي مخصوص سرخ كردن استفاده كنيد.  براي سرخ كردن مواد غذایي -62

 از مصرف الكل و كشيدن سيگار خودداري نمایيد یا دست كم مصرف آنها را محدود كنيد.  -66

نوسان قند خون مي گردد كه در وعده هاي غذایي باید به طور منظم ودر ساعات مقرر مصرف شود. تغيير ساعت صرف غذا سبب  -62

 مشكالت فراواني را ایجاد مي كند. بيماران دیابتي

 آیا مصرف ميوه براي بيماران دیابتي مفيد است

 :ها به لحاظ دارا بودن قند، دو دسته هستندميوه

 یك  باید به وهایي از قبيل هندوانه، خربزه، طالبي، خرمالو، آناناس، موز رسيده، انگور و خرماست كه قند باالیي دارند. دسته اول ميوه

 شود.ود محدتا دو بار در هفته 

 و  اختهذغال،  ، زرشك ، شاتوت ، انار ترش یا ملس زردآلو هلو ، گيالس ، پرتقال ، شليل ،، ، گالبي هایي مانند سيبدسته دوم ميوه

 .آلبالو قند پایيني دارند و براي بيماران دیابتي مناسب هستند

 كرفس و شاهي از جمله  ، پياز، سير، شنبليله ، باميه ، كدو ، كاهو ، كلم بروكلي اسفناجخيار,،  ها قند پایيني دارندتمام سبزي ،

 .هاي مفيد براي مبتالیان به دیابت استسبزي

 دشود به جاي قنراي كساني كه مبتال به مرض قند هستند ضرر ندارد. به همين علت به آنها توصيه ميقند موجود در توت سفيد ب  ،

 چاي را با توت خشك بخورند.
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 وكاهش مقاومت به انسولين كمك مي كنند مقادیر  انواع آجيل یا مغزها حاوي چربيها ي خوبي هستند كه به پایداري قند خون

ي به عنوان یك ميان وعده عدد بادام ,بادام زميني ,فندق یا پسته( 1تا 5عدد گردو یا  2تا 6گرم )32دازه ي ان ن را تنها بهمتوسطي از آ

 .سالم استفاده كنيد

 را كه خود استفاده كنند؛ چ یيپخته( در برنامه غذا ایخام  يبرگ ياع سبز)انو يروزانه سه تا پنج واحد سبز دیبا ابتیمبتال به د افراد

 دارند يادیز ريآوردن قند خون تاث نیيدر پا ريو س لهيشنبل د،یشو ار،يآبغوره، كاهو، كلم، كدو، خ ای مويخوردن، ساالد با آبل يسبز

 و از مصرف  ديو كرفس استفاده كن هيسبز، بام ايخورش بادمجان، كدو، لوب ،يها مانند قورمه سبز يشما بهتر است از خورش سبز

 .دیينما يسرخ شده دور يغذاها

 ي)لواش و باگت( كنند و برنج را به مقدار متعادل و به صورت سبزديسف ينان ها نیگزیسبوس دار)نان جو و سنگك( را جا ينان ها 

 پلو، مصرف كنند ايپلو، كلم پلو، عدس پلو و لوب

 يژله ها ،يصنعت يها وهيآبم ،ينبات، عسل، مربا، شربت، نوشابه، بستن ،يمصرف قند، شكر، شكالت، پولك دیبا يابتید مارانيب 

 تر و خشك و نمك را كاهش دهند. يها ينیريو ش كيگز، سوهان، ك ،يقند

 دو تا  ،يف ماهمصر نيآماده را به شدت كاهش داده و همچن يانواع سُس و غذاها ر،ياستفاده از خامه، سرش دیبا ابتیبه د انیمبتال

ابگردان كانوال، ذرت، آفت ایكلزا  تون،یمانند ز عیما يرا فراموش نكنند، روغن ها يسه بار در هفته البته به صورت آب پز، بخارپز و كباب

 .نشود. يرو ادهی( شود اما، در مصرف آنها زيوانيو ح ياهيجامد)كره گ يروغن ها نیگزیجا ایو سو

 از هر ميوه اي چه مقدار مي توانيد مصرف كنيد :

  .شود يم نيتام دراتيانها از كربوه يهستند كه كالر يها تنها گروه وهيم

  .هستند بريو ف يموادمعدن ن،يتامیو يفراوان ریمقاد يدارا نيهمچن آنها

 به صورت ميان وعده استفاده نمود توان در طول روز  يسهم م 4تا  2گروه  نیا از

 مشاهده نمایيد. به صورت ميان وعده در جدول زیر ميتوانيد ميزان مصرف هر كدام را 

 معادل یك واحد آن چقدر است؟ نام ميوه

 سه چهارم ليوان آلبالو تازه

 دو عدد آلو كوچك

 نصف عدد انار

 سه چهارم ليوان آناناس
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 معادل یك واحد آن چقدر است؟ نام ميوه

 نصف ليوان كانبه كوچ

 یك و نيم عدد انجير بزرگ و یا دو عدد انجير متوسط انجير تازه

 گرم ( 222یك عدد )  پرتقال كوچك

 یك و یك چهارم ليوان توت فرنگي

 گرم( 322یك برش )  خربزه

 دو عدد خرما

 چهار عدد زرد آلو تازه

 یك عدد سيب كوچك با پوست

 گرم( 652یك عدد )  شليل كوچك

 سه قاشق غذاخوري كشمش

 گرم( 622یك عدد )  كيوي

 نصف عدد گالبي بزرگ تازه

 عدد 62 گيالس شيرین و تازه

 یك عدد گرمي 622موز كوچك 

 دو عدد نارنگي كوچك

 گرم( 682یك عدد )  هلوي تازه متوسط

 گرم( 422یك برش )  هندوانه
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 :  نكات خودمراقبتي هنگام ترخيص

 ردياز اعضاء خانواده تان طرز كار با آن را فرا گ يكی اینموده و خود  هيقند خون ته يريدستگاه اندازه گ ديكن يسع. 

 ك پزش تیثبت نموده و در مراجعه به پزشك معالج همراه داشته و به رو يبه طور مداوم چك كرده، در برگه ا يستبای را تان خون قند

 ديخود برسان

 دیزيجداً بپره اتياز استعمال دخان 

  بریدگي، كبودي، تغيير رنگ، تورم و یا زخم هاي باز كنترل كنيد. در صورت وجود موارد فوق، بدون پاهایتان را به صورت روزانه از نظر

 تاخير آن را به اطالع پزشك برسانيد.

 ديمناسب و ورزش منظم كاهش ده یيغذا میوزن خود را با رژ جیبه تدر دیدار يچنانچه وزن اضاف. 

  ديو شنا داشته باش يدوچرخه سوار ،يرو ادهيمانند پ يانجسم تيهفته فعال يروزها شتريدر ب قهيدق 32حداقل. 

 ديآن را متوقف كن دیشد يو قبل از خستگ ديورزش را در حد تحمل انجام ده 

 دیبخور ينيمع دارو را هر روز سر ساعت. 

 آن بدون مشورت با پزشك خود جداً  شیافزا ای. از قطع، كاهش و ابدی ادامه دیبا ،يبهبود احساسدر صورت يدارو، حت مصرف

 .دیينما يخوددار

 يعدب نوبت مصرفاگر تا زمان يشود، ول مصرف دیبا نوبتآن ادآوردنيب محض شود، به دارو فراموش مصرف نوبت كی كه يدر صورت 

 دو برابر نگردد. زين يبعد شود و مقدار مصرف يخوددار نوبت آن از مصرف باشد،ماندهيباق ساعت 4

 دينك ليقلب آنرا م طپش ق،یافت قند مثل ضعف،تعر میو در صورت بروز عال ديمثل شكالت همرا داشته باش يماده قند كی شهيهم. 

 ديداشته باش دهمراهيهست ابتیمبتال به د نكهیبر ا يمبن یيكارت شناسا شهيهم ديكن يسع. 

 داروهاي خوراكي رایج ضد دیابت

 گلي بنگالميد:  

.با شروع مصرف آن ممكن است دچار حالت تهوع شوید كه بعد از چند روز از بين مي وجود دارد ميلي گرمي 5به صورت قرص هاي 

ر و د  مصرف شود تور پزشكطبق  دس بهتر است نيم ساعت قبل غذاو پيشگيري از افت قند خون براي كاهش عوارض گوارشي رود.

 صورت عدم مصرف وعده غذایي اصلي، دارو مصرف نشود. 

 متفورمين:  

وارضي مثل تهوع یا اسهال ایجاد مي كند كه براي كاهش این عوارض بهتر .عوجود داردميلي گرمي  6222و  522بصورت قرص هاي 

 .مصرف شود طبق  دستور پزشك است همزمان با غذا یا بالفاصله بعد آن

  آكاربوز: 

بهتر است در ابتداي براي كاهش عوارض گوارشي مثل دل درد ،نفخ و اسهال وجود دارد .ميلي گرمي  622و  52بصورت قرص هاي 

 مصرف گردد.طبق دستور پزشك غذا 
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  :پيو گليتازون 

ه عوارضي مثل ميلي گرمي وجودداردكه طبق دستور پزشك باید مصرف گردد.در صورت مشاهد 45و 65،32بصورت قرصهاي 

عفونت تنفسي، سردرد، درد عضالني،زخم گلو، دندان درد، افزایش وزن، تورم پاها و خستگي بيش از حد به پزشك خود اطالع 

 دهيد.

 :رپاگليناید 

قبل غذا طبق دستور پزشك  بالفاصلهميلي گرمي وجود دارد.براي كاهش عوارض گوارشي دارو را  2و 6، 5/2بصورت قرص هاي  

 و در صورت عدم مصرف وعده غذایي اصلي، دارو مصرف نشود.  ایيدمصرف نم

  گليكالزید :   

ميلي گرمي مي باشد ممكن است در روزهاي ابتدایي شروع دارو دردشكمي و تهوع ایجاد شود كه  82،  12،  32به صورت قرصهاي 

 ر صرف شود.تقرص، همراه وعده هاي غذایي سنگين پس از چند روز از بين مي رود. بهتر است

 : امپاگليفوزین  

ميلي گرمي موجود مي باشد و با دفع قند از طریق ادرار باعث كاهش قند خون مي شود و تا حدودي در  25و  62به صورت قرصهاي 

كاهش وزن بدن سودمند است. درصورتي كه این دارو را مصرف مي كنيد و سابقه ي عفونت ادراري مكرر دارید پزشك خود را مطلع 

 زید. سا

  سيتاگليپتين: 

ميلي گرمي موجود است. در كنار متفورمين اثر كنترل كنندگي  622و  52به صورت مجزا و هم چنين تركيبي با متفورمين، در دوزهاي 

بسيار خوبي بر روي قند خون دارد. در شروع درمان ممكن است عوارض گوارشي شل، اسهال و تهوع ایجاد كند كه در برخي افراد 

 تصميم به قطع دارو بگيرد. تحمل نبوده و ممكن است پزشك قابل 

 انسولين چيست؟

رفته و براي توليد انرژي استفاده سازد كه گلوكز را از خون گها را قادر ميشود و سلولانسولين هورموني است كه در پانكراس توليد مي

 كنند.

 محل تزریق انسولين

تزریق انسولين به صورت زیر جلدي )زیر پوستي( در محلي كه ميزان مناسبي از چربي زیر پوست وجود دارد و اغلب بدون هيچ گونه  

 درد و یا سوزشي انجام مي شود. 

 سرعت جذب انسولين، به محل تزریق بستگي دارد. 

 :انسولين به ترتيب سرعت جذب عبارتند از محلهاي تزریق
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         پشت بازو -2(      سانتي متري 5 اطراف ناف )محدوده -6

 باسن      يرو-4ران                                         يجلو-3

                                                                                                                           

 محل تزریق را جابجا كنيد.،براي جلوگيري از گود شدن یا سفت و برجسته شدن محل تزریق در هربار 

ن چپ و دوباره مثال تزریق اول در بازوي راست بعدي در بازوي چپ بعدي در راست شكم و سپس چپ شكم بعدي ران راست و سپس را

 .سانتيمتر پایين تر از محل تزریق قبل مي توان انسولين را تزریق كرد 2در بازوي راست در محلي 

 های الزم جهت نگهداری و مصرف انسولین  مراقبت

 سانتيگراد، داخل یخچال نگهداري كنيد.  2 - 8ویال انسولين )در صورتي كه باز نشده است( را حتمًا در دماي  -6

 هر گز ویال انسولين را در فریزر قرار ندهيد.   -2

روز در جاي خشك و خنك نگهداري كرد. چنانچه یك ویال را  28سولين كه باز شده است را مي توان به مدت حد اكثر انویال هاي  -3

 ظرف مدت یك ماه مصرف نمي كنيد آن را هميشه در یخچال نگهداري كنيد.

ده مي كنيد پيش از تزریق ویال آن را در كف دستتان بغلتانيد و به هيچ وجه آن را محكم تكان اگر از انسولين شيري رنگ استفا-4

 .ندهيد

 ویال انسولين را مقابل نور خورشيد و در معرض حرارت قرار ندهيد.  -5

  حتمًا تاریخ انقضاء درج شده روي ویال انسولين را قبل از مصرف كنترل كنيد.-1

رگوالر توده هاي كریستالي و یا كدورتي مشاهده كردید از مصرف آن خودداري كنيد. انسولين رگوالر تنها در اگر در ویال انسوليِن  -7

 شرایطي قابل استفاده است كه كاماًل شفاف باشد. 
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ن كاهش سرعت جذب انسولي)فرو رفتگي در پوست(از تزریق انسولين خنك اجتناب كنيد.این عمل مي تواند باعث ليپودیستروفي  -8

 وعكس العمل هاي موضعي شود.

 عوارض تزریق انسولین

ریق انسولين ممكن است قرمزي و خارش خفيفي در محل تزریق ایجاد گردد. اگر خارش و التهاب گسترش یابد و یا پوست زموقع ت-6

عوارض پوستي كمك  بيش از حد خارش دار شود، باید به پزشك مراجعه كرد. وسایل تزریق كننده جدید )قلم انسولين( به كاهش این

  مي كنند .

  ضخيم شدن پوستي كه تزریق ها معموال در آن ناحيه صورت مي گيرند، البته این عارضه تقریبا نادر است. - 3

تورم صورت، لب ها و زبان و یا مشكل در تنفس. این عوارض جانبي مي توانند نشانه اي از حساسيت جدي به انسولين باشند و هر  -4

 شخصي كه آنها را مشاهده مي كند، باید سریعا به پزشك مراجعه كند.

د خونتان در حد نامطلوبي افزایش یا ، گيجي و یا احساس ناخوشي كلي ممكن است نشان دهد كه قن ، ضعف احساس خواب آلودگي -5

 كاهش یافته است. راه حل این است كه قند خون تان بررسي شود و سپس غذا و انسولين دریافتي طبق نظر پزشك تان تنظيم گردد.

ي را طلوببرخي مواقع ممكن است داروهاي دیگري كه فرد دیابتي مصرف مي كند، با انسولين واكنش نشان دهند و عوارض جانبي نام - 1

ایجاد كنند. بسياري از داروها از جمله داروهاي ضد فشار خون و حتي برخي از مكمل هاي ویتاميني ممكن است حساسيت یا مقاومت 

 بدن فرد نسبت به انسولين را افزایش دهند. 

 مي كند مطلع باشد،  ، پزشك مي بایست از تمام داروها و مكمل هایي كه بيمار مصرف براي اجتناب از بروز این عوارض جانبي

 نگهداري و حمل انسولين در مسافرت

از این رو در سفر به مناطق معتدل نيازي به نگهداري انسولين است . نگهداري قابل تا یك ماه در دماي طبيعي اتاق بعد از باز شدن انسولين 

 در یخچال نيست.

ير رنگ نور خورشيد گاه تغي تماس باانسولين در  . قرار نگيردطي مسافرت مراقب باشيد كه شيشه انسولين در معرض نور مستقيم آفتاب 

 استفاده كنيم آنقهوه اي نشان مي دهد كه در این موارد نباید از 

انسولين در اثر حرارت زیاد یا یخ زدن صدمه مي بيند به همين علت نباید در قسمت جا یخي یخچال قرار داده شود. در صورت فاسد شدن 

( كدر شده و نوع شيري رنگ نيز )ان . پي. اچ( یكنواختي خود را از دست داده و به صورت دانه دانه به رگوالرآن )نوع شفاف  ،انسولين

 .دیواره شيشه مي چسبد
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  تزریق انسولين قلمي توسط بيمار:

درجه  25) كمتر از لم هاي در حال مصرف در هواي اتاقداري شود و قتا پيش از باز شدن در یخچال نگه انسولين هاي قلمي (6

 نتيگراد( نگهداري شود. سا

 ود خشك ش "در صورت استفاده از الكل اجازه دهيد كامالباشد، اما جهت تزریق انسولين نياز به تميز كردن پوست با الكل نمي (2

 در هر نوبت استفاده از قلم باید تعویض شود. سرسوزن مناسب با ضخامت پوست خود انتاب كنيد. سرسوزن  (3

شود. دستهاي خود خود  انسولين در یخچال نگهداري شده است، اجازه دهيد در هواي اتاق گرم در صورتي كه پيش از استفاده (4

ستفاده مي كنيد ابتدا قلم را بين دستهاي خود بچرخانيد و مطمئن شوید كه اكه از انسولين تركيبي در صورتي را بشویيد 

 یكدست باشد.  "محتویات ان كامال

 سرسوزن را جایگذاري كنيد.  (5

( تنظيم كنيد و با فشار پيستون انتهاي قلم، تزریق را در هوا انجام دهيد و مطمئن 6درجه ي انتهایي قلم را روي یك واحد ) عدد  (1

 ه انسولين را از انتهاي سوزن ببينيد. رشوید سرسوزن باز است و خروج قط

 
 ود تنظيم كنيد. در صورت مناسب بودن سرسوزن درجه انتهاي قلم را روي عدد انسولين مد نظر خ (7

 با انگشت اشاره و شست پوست محل تزریق ) ران، اطراف ران یا بازو( را جمع كنيد.  (8

 وارد پوست كنيد و پيستون را فشار دهيد.  سوزن قلم را به صورت عمودي (9

تزریق براي  ثاتيه قلم انسولين را داخل پوست نگهدارید و سپس سوزن را از پوست خارج كنيد و پنبه را روي محل 62به مدت  (62

 چند ثانيه فشار دهيد. 

 محل تزریق را مالش ندهيد.  (66

 سرسوزن را خارج كرده و درب قلم را ببندید (62
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 ورزش

 در پایين نگه داشتن قند خون و بهبود كيفيت زندگي بسيار موثر است.  عاليت بدني و ورزشف ، 

 .انجام ورزش را به صورت منظم شروع نموده و سعي كنيد آن را به صورت یك عادت در آورید   

 .كنترل قند خون ارتباط مستقيمي با چاقي شكمي دارد  

 البته در صورت تایيد پزشك(است و شنا پياده رويهاي ائروبيك مثل  فعاليتهترین ورزش براي مبتالیان به دیابت ب(. 

  و به مرور به یك ساعت در روز برسانيد. دقيقه پياده روي انجام دهيد65روزانه دو نوبت و هر دفعه 

  ميلي گرم در دسي ليتر باالتر است ورزش نكنيد. 252وقتي قند خون از 

 ده كنيدهنگام ورزش از كفش و جوراب مناسب استفا 

 بعد از ورزش پاهاي خود را از نظر بریدگي، تاول، زخم یا تورم بررسي كنيد و در صورت مشكل با پزشك خود تماس بگيرید 

  یك ليوان آب  پریدگي، اختالل در بيان، سستي زانوهالرزش، تعریق، تپش قلب، رنگقند خون مثل افت در صورت مشاهده عالئم

 .قند یا شكالت مصرف نمایيد

 مسافرت و دیابت : 

 :موارد زیر را براي مسافرت تهيه همراه خود داشته باشيد

 ـ انسولين مورد نياز و قرص مصرفي براي تمام مدت سفر 6

 ـ سرنگ هاي تزریق انسولين 2

 مخصوص( براي نمونه گيري و نوارهاي آزمایش قند خونـ در صورتي كه گلوكومتر دارید : النست )تيغ  3

 قند حبه اي، نبات، بيسكویت و آب ميوه براي درمان كاهش خون احتمالي ـ 4

 ـ ميان وعده هاي مناسب براي چند روز ) مانند ميوه، ساندویچ هاي كوچك( 1

 ـ پنبه یا گاز، ماده ضد عفوني كننده و نيز چسب زخم براي موارد ضروري 7

 سایر داروهاي مصرفي ـ 8

اي همراه داشته باشيد تا در صورت گم شدن سایر وسایل  هميشه مقداري انسولين و قرص خود را به صورت اضافي در جاي جداگانه -9

 دچار مشكل نشوید

 رایتان تجویز كند.در صورتي كه در طي سفر دچار تهوع و استفراغ )بيماري ماشين( مي شوید از پزشك خود بخواهيد داروي الزم را ب -62
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 توصيه هاي طالیي 

 مراقبت از پا

وجه آسيب هایى كه به مى دهند، بنابراین امكان دارد مت عصب هاى پاى افراد مبتال به دیابت حساسيت خود را نسبت به درد از دست -1

 .                                              پاهایتان وارد مى آید، نشوید

هر روز پاهاى خود را وارسى كنيد. هر چيز غيرطبيعى نظير زخم، تغييرات پا و انگشتان و نشانه هاى عفونت را به پزشك اطالع  بنابراین 

 .دهيد

بشویيد و به طور كامل آنها را خشك كنيد. براى نرم كردن پوست  و صابون مالیم پاهاى خود را با آب ولرم دوش بگيرید یا  هر روز -2

 كنيد.خشك از كرم هاى نرم كننده استفاده 

وك ناخن ها را به صورت یك خط صاف باقى نموقع كوتاه كردن ناخن هاى پایتان به جاى این كه گوشه هاى ناخن را از ته بگيرید،  -3

 .اریدگذ

 .وك تيز و داروهاى خانگى پرهيز كنيدنبراى برطرف كردن ميخچه، از به كار بردن ابزارهاى  -4

در انتخاب كفش دقت كنيد. كفش هاى چرمى راحت كه اندازه پایتان باشد، خریدارى نمایيد. هميشه سعى كنيد كفش هایتان را در  -5

 خریدارى كنيد  كه اندازه پا بزرگتر است آخر روز

 .از جوراب هاى سفيد رنگ استفاده كنيد، تا اگر عارضه اى در پاها ایجاد شود به موقع تشخيص دهيد -1

 .هرگز پابرهنه راه نروید -7

از بطرى هاى آب گرم، بالشتك هاى حرارت زا یا سایر ابزار هاى گرم كننده در گرم كردن پاهایتان استفاده نكنيد و قبل از ورود به  -8

ان را با پشت دست خود اندازه بگيرید.  زیرا در بيماران دیابتى كه دچار مشكل عصبى هستند حس گرماى نوك انگشتان وان، حرارت آب و

 .و پاهاى آنها خوب كار نمى كند

 .همه بریدگى ها و خراش ها را با آب و صابون بشویيد و با یك باند خشك استریل كنيد -9

 مراقبت از دندان ها

 شما بيشتر از سایرین در معرض ابتال به عفونت هاى لثه قرار دارید. 

 مسواك زدن روزانه در پيشگيرى از عفونت لثه و دندان ها نقش مؤثرى ایفا مى كند. 

 .هر شش ماه یك بار به دندان پزشك مراجعه نمائيد و بيمارى خود را از وى پنهان نكنيد

 مراقبت از چشم ها

راهنمایى هاى زیر به شما كمك مى كند تا از این  .مبتال هستند احتمال بيشترى براى ابتال به مشكالت چشمى دارندافرادى كه به دیابت 

 .مسائل پيشگيرى كنيد یا بروز آنها را به تأخير اندازید
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 .رژیم غذایى خود را هميشه حفظ كنيد-6

 .جهت معاینه چشم حداقل هر سال یك بار به چشم پزشك مراجعه كنيد -2

 .اندازه گيرى و كنترل نمائيدهر سه ماه فشار خونتان را -3

 .در صورت بروز هرگونه اختالل در بينایى به پزشكتان مراجعه نمائيد -4

 غربالگري كليوي ساالنه انجام شود-5

 خطر:  عالئم

 :دیيمراجعه نما مارستانيبه ب ریصورت بروز عالئم ز رد

 در راه رفتن مشكل 

 پاها ایپاها، تورم در قوزك پا  يتاول برو ایزخم  ،يدگیبر يبدون علت ظاهر دی،سردرد شد يتكلم و فقدان هماهنگ 

  دو چشم اهری كیدر  یينايب يدست دادن ناگهان از 

 كنند يكه با حركت چشمانتان حركت م یينوارها ایتارعنكبوت  ،يطوس ای اهيشناور ، س ينقطه ها دنید 

 تكرر ادرار 

 دیشد اريبس يتشنگ 

 دیو ضعف شد يخستگ 

 دید يتار 

 ابعد از خوردن غذ يحت دیشد يگرسنگ  

 دید يتار ،يكاهش اشتها، ضعف، خستگ 

 ،يتهوع و استفراغ، كرامپ شكم سردرد  

 يحال يسردرد، لرزش، ب ،يعاطفانگشتان دست و پا و دهان، افزایش ضربان قلب، تغييرات يحس يو ب يپوست سرد و مرطوب، كرخ، 

ي ه نشانه افت قند خون مكتشنج و كما  ،يتغييرات در بينای،  يبریده بریده سخن گفتن، گرسنگ عدم تعادل در قدم زدن، ،يگيج

 باشد. 

 : يتیمراكز حما

 : دیمركز بهره مند شو نیتا از خدمات ا دیيمراجعه نما مارستانيب ابتید كينيپرونده به كل ليتشك جهت

 گانیرا يو آموزشها هیو قلب ، مشاوره تغذ يچشم پزشك تیزی، و گانیرا شی، ازما گانیرا تیزیو
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 دیابتتشخيصهاي پرستاري در بيماران چند نمونه 

 بروز دیابت به دليل شيوه نادرست زندگي 

 اختالل در الگوي تغذیه 

 استرس و اضطراب 

 نقص در مراقبت ازخود

 اختالل در تماميت پوست  

 

 جسمي اختالل در تحرك وفعاليت

 خطر سقوط 

 كمبود اگاهي در زمينه كنترل بيماري و عالیم 

 خواب ياختالل در الگو

 منابع : 
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد 

 clinicalkey 

 ارگروه درون بخشي آموزش به بيمار بخشهاي داخلي و سي سي یوك  
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