
 

 

تطخيع قكؼي دياتت تا آصهايص خَى تَدُ ٍ 

، پيگيشي ّاي  است تفسيش آى تؼْذُ پضضل

 تنويلي تَسف پضضل دسخَاست هي ضَد

 "يا شوا هن در هعزض خطز هستيدآ"

ماّص ٍصى ، ٍسصش ٍ فؼاليت تذًي هٌاسة  :پيطگيشي

ٍ اجتٌاب اص تي تحشمي ، سطين غزايي سالن ٍهػشف مافي 

اص ّوِ گشٍّْاي غزايي خػَغا سثضيجات ٍهيَُ جات ٍ 

ماّص هػشف هَاد قٌذي ، ػذم هػشف دخاًيات ،ماّص 

ٍمٌتشل استشس ٍ تغييش سثل صًذگي ،تشسسي سالياًِ 

 قٌذ خَى دس افشاد دس هؼشؼ خكش 

 تا تغييشٍ اغالح سثل صًذگيل دياتت تشمٌ

تشًاهِ غزايي هٌاسة ٍ اًتخاب دسست غزا ٍ تقسين  

غحيح ٍػذُ ّاي غزايي ٍ سػايت تؼادل دس هػشف هَاد 

 غزايي اص قشيق هطاٍسُ تغزيِ 
حذاقل ًين ساػت پيادُ سٍي )فؼاليت تذًي هٌاسة *

 *ماّص ٍصى*مٌتشل استشس (سٍص دس ّفتِ 5تشاي 

تضسيق هٌظن اًسَليي يا هػشف غحيح ٍهٌظن سايش  * 

* اًذاصُ گيشي هٌظن قٌذ داسٍّاقثق دستَس پضضل

خَى*سػايت تْذاضت فشدي،  *افضايص آگاّي تا ضشمت 

دس مالسْاي آهَصضي*ػذم هػشف دخاًيات * اًجام تِ 

 هَقغ هؼايٌات دٍسُ اي جْت پيطگيشي اصػَاسؼ

  

 

،چشتي  ميلَ 4تذًيا آٍسدى ًَصاد تاالي ساتقِ دياتت حاهلگي يا ،  

خَى،تؼؿي اص داسٍّا ٍ ساتقِ تيواسي ّاي قلثي ػشٍقي قاتل 

 .رمش است

دسغذ هَاسد حاهلگي سخ     هيذّذ  7دس  : دياتت حاهلگي 

تاسداسي  دس احتوال تشٍص دس صًاى تا ساتقِ فاهيلي ،ساتقِ دياتت

تاسداسي ّاي  ميلَ دس 4، تَلذ ًَصاد تاالي اؾافِ ٍصى  قثل ،

. هشاجؼِ تِ هشامض تْذاضتي ٍ هتخػع صًاى تيطتش است قثلي

 جْت مٌتشل  تَغيِ هيطَد

ػذم مٌتشل دياتت تاسداسي تشٍص ًاٌّجاسي ّاي . 

  جٌيٌي سا افضايص هي دّذ

دياتت غالثا تذٍى ػالهت تَدُ ٍ تيص اص  :ػالئن ٍ ًطاًِ ّا

دياتت اص ًيوي اص تيواساى دياتتي خػَغا دس هشحلِ پيص 

ٍ تيطتشيي ػَاسؼ تيواسي دس ايي  تيواسي خَد تي خثش ّستٌذ

هشحلِ ايجاد هي ضَد. دس هشاحل تؼذ تا افضايص قٌذخَى ػالئن 

اّص م* *پشخَسي *پشادساسي *پشًَضيػوذُ اي ضاهل

 تَجَد هي آيذ هفشـ ٍصى *احساس خستگي

 ٍپاييٌتز99قٌدخَى ًاشتا 

 ٍپاييٌتز 939ساعت بعد اس غذا  2
 ًزهال

 911-925قٌد خَى ًاشتا 

 941-999 بعداس غذا ساعت 2
 پيش ديابت

 ٍ باالتز 926قٌد خَى ًاشتا

 ٍ باالتز211ساعت بعد اس غذا  2
 ديابت

 

 افضايص غيش قثيؼي قٌذ خَى :دياتتتؼشيف   

جْاى است  ضايؼتشيي تيواسي غذديذ تيواسي دياتت يا قٌ

تَليذ يا  اختالل سَخت ٍساص تذى دس استثاـ تا ػذم

اختالل ػولنشد َّسهَى اًسَليي تذليل هقاٍهت تذى دس 

 .هقاتل آى هي تاضذ

 دياتت تيواسي هضهي ،قَل مطٌذُ ٍقاتل مٌتشل هي تاضذ 

ٍ تذليل ػَاسؼ هادام الؼوشي مِ تِ جا گزاضتِ سٌگيي 

 يا ٍ تَدُ مطٌذُ دياتت ػَاسؼ اص تسياسي ٍاحشگزاس است

 ٍ دياتت تِ هثتال فشد صًذگي ميفيت ماّص سثة حذاقل

 .ضَد هي ٍي خاًَادُ

 اًَاع دياتت 

صيش  تشٍص امخشا دس سٌيي مَدمي ٍ:9ًَعدياتت 

دسغذ مل افشاددياتتي سا ضاهل  5سالگي تَدُ ٍ حذٍد 31

ػلت آى فقذاى تَليذ اًسَليي دس پاًنشاس مِ  ،هي ضًَذ

ًْايتا افضايص  تاػج ػذم تَاًايي تذى دس استفادُ اص قٌذ ٍ

قاتل پيطگيشي ًيست  9دياتت ًَع قٌذ خَى است 

 اها قاتل مٌتشل است.

تؼلت  سالگي 31تشٍص دس سي تاالي  : 2دياتت ًَع 

تا  91موثَد تَليذ يا هقاٍهت سلَلْا تِ اًسَليي سخ دادُ ٍ

اص ػلل تشٍص دسغذ افشاد دياتتي سا تطنيل هيذّذ. 95

من تحشمي  ضنوي ،، چاقي خػَغا چاقي  2دياتت ًَع 

 ، افضايص فطاسخَىساتقِ فاهيلي  ػادات غزايي تذ ،

 



 

 

 

 

 

 ديابت
32342111-93:تلفي    

، ماسضٌاس پشستاسي، سَپشٍايضس م خكيثيتْيِ ٍ تٌظين :

9397صهستاى آهَصش سالهت،   

 9399صهستاى تاصًگشي: 

 پشستاسي داخلي جشاحي تشًٍش سَداسث هٌثغ:

 گيَسي اػظن ٍ سؾَي اهاهي دمتش پشستاسيساٌّواي تاليٌي      

   

 
 

 تخػَظ ػفًَت/ جسوي استشس،تيواسيْاي،فطاسسٍحي،  

 جشاحي

سطين هٌاسة ،فؼاليت هٌظن ٍ هذاٍم ،هػشف هشتة اقدامات :

 داسٍّا ،اًذاصُ گيشي هشتة قٌذخَى

 دس حاالت ضذيذ هشاجؼِ تِ هشامض دسهاًي

 :تَغيِ ّاي هْن
 مٌتشل تَسف آصهايص خَى،قٌذ خَى دس حذ هكلَب  حفظ*

ٍ سايش س*هؼايٌِ چطن حذاقل سالي ينثا *سطين غزايي هٌاسة

 ذم هػشف دخاًياتػ*  هؼايٌات دٍسّاي تا ًظش پضضل

 پاتشٌِّ/ ّا ًاخي ػويق ًنشدى مَتاُ/ًپَضيذى مفص تٌگ  *

پاّا ٍ سػايت تْذاضت فشدي ضستي ٍخطل مشدى  *ًشفتي ساُ

 ًيوساػت  پٌج سٍص دس ّفتِپيادُ سٍي  اًگطتاى *ٍاسسي الي 

ػوذُ تشيي ػَاسؼ دساص هذت ضاهل *ػَاسؼ ػَاسؼ:

ًاتيٌايي ( *ػَاسؼ –ماّص ديذ  –چطوي )خًَشيضي 

 ػشٍقي –دياليض( *ػَاسؼ قلثي  –مليَي)ًاسسايي مليِ 

)احساس مشختي ٍ تيحسي ،ػذم *ػَاسؼ ػشٍقي ٍ ػػثي 

دياتتي ٍ احساس آسيثْاي ٍاسدُ تِ پا ٍاًگطتاى ،صخن ٍپاي 

 ًْايتا قكغ ػؿَ(

ديابت يك بيواري هادام العوز است ٍ 

 كٌتزل هادام العوز هي طلبد
 

 

 

دٍهثحج هْن دس دياتت افت قٌذ خَى ٍ افضايص   

  قٌذ خَى است مِ اّويت صيادي داسد
 تشسذ mg/dl 55قٌذ خَى تِ  :ماّص يا افت قٌذ خَى 

لشصش تذى افضايص ؾشتاى قلة ، سشگيجِ ،  :ػالئن 

ٍدستْا ،احساس خستگي ٍ ؾؼف پيص سًٍذُ ،احساس 

تيحسي ٍ مشختي ،تؼشيق ، اؾكشاب،خَاب آلَدگي ، تاسي 

 ديذ ، اختالل تنلن ، تطٌج ًٍْايتا موا

هػشف ًامافي هَاد غزايي،تحشك تيص :ػلل افت قٌذ

اص حذ ٍ سٌگيي ،هػشف تيص اصاًذاصُ داسٍّاي مٌتشل قٌذ 

 خَى

تِ هحؽ احساس تشٍص ػالئن ،هػشف يل  اقذاهات :

اگش ليَاى آب قٌذ يا ًين ليَاى آتويَُ ضيشيي يا ضشتت 

ػالئن تا ًين ساػت تشقشف ًطذ هجذدا تنشاس ضَد دس 

غَست تْتش ضذى اگش ًضديل ٍػذُ غزايي اغلي تَد 

غزاي اغلي سا هيل مٌيذ دس غيش ايٌػَست يل هياى ٍػذُ 

 تخَسيذ

 هشامض دسهاًي غَست هي گيشد.دس حاالت ضذيذ دسهاى دس 

 تطٌگي، تنشس ادساس ، : ػالئن افضايص قٌذ خَى

ماّص  تاسي ديذ ، خَاب آلَدگي ، ؾؼف ٍ تيحالي ضذيذ ،

صٍد ػػثاًي ضذى ،اتتال تِ ػفًَت ّا اص جولِ  ٍصى ،

 مٌتشل مواي دياتتي ػذم ػفًَت ادساسي ٍ ًْايتا دس غَست

 حذهػشف تيطتش اص  : ػلل افضايص قٌذ خَى

 هؼوَل غزا ، من تحشمي ،  استفادُ  ًامافي ٍ ًاهٌاسة داسٍ

 

 


