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مراقبت خوب از بيمارى ديابت احساس بهترى به
 شما مى دهد وشانس ابتال به عوارض ناشى از بيمارى

 را بسيار كاهش مى دهد.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران
معاونت بهداشت

اصل اول -  ديابت انواع گوناگونى دارد: 
شايع ترين نوع آن ديابت نوع دو( ديابت بالغين ) است . كه با ورزش ،رعايت 
رژيم غذايى ، كم كردن وزن و استفاده از قرص هاى خوراكى پايين آورنده 
هم  انسولين  از  آن  كنترل  براى  اوقات  گاهى   . شود  مى  كنترل  خون  قند 

استفاده مى گردد. 
اكثر افرادى كه به ديابت نوع دو مبتال هستند عالمت
نيستند.  خود  بيمارى  متوجه  حتى  و  ندارند  خاصى 

** انجام آزمايش چربى خون حداقل هر شش ماه 
** انجام آزمايش براى بررسى كليه ها حداقل ساليانه( انجام آزمايش پروتئين ادرار 

24 ساعته ، اندازه گيري كراتينين)
** بررسي آنزيم هاى كبدى

** كنترل فشار خون در هر ويزيت
**  تهيه نوار قلبى 

** مراقبت از پاها با كنترل روزانه آنها . هر گونه تغيير در پا را به تيم درمان سريعا 
اطالع دهيد.( بررسى پا توسط تيم درمان در هر ويزيت مى بايست انجام شود. )

** كنترل روزانه لثه و دندان ها - هر گونه تغيير را به دندانپزشك خود اطالع 
دهيد.(ساالنه حداقل دو بار ويزيت دندانپزشك )

** هر گونه تغيير بينايى نيز احتياج به بررسى فورى دارد. (ساالنه حداقل يك بار 
ويزيت چشم پزشك ) 

Hb A1C: براي بررسي اين مورد نمونه خون تهيه مي شود كه 
ميزان متوسط قند خون را طي 3 ماه گذشته نشان مي دهد و نشان 

دهنده نحوه كنترل قند خون فرد خواهد بود.

اصل ششم- پيشگيرى از مشكالت طوالنى مدت ديابت: 
پيشگيرى از عوارضي نظير :

** حمله قلبى 
** سكته مغزى 

** مشكالت چشم
** مشكالت كليوى
** آسيب عصبى

**  اختالل در خونرسانى به اندام ها و بويژه اندام تحتانى وحتى قطع عضو
** بيماريهاى لثه و دندان

اصل پنجم- بررسى دوره اى 
** انجام آزمايش قند حداقل هر سه ماه 

** انجام آزمايش Hb A1C هر سه ماه 



اصل دوم-ارائه يك برنامه مراقبتى منظم براى ديابت شما : 
چك ليست زير مى تواند نحوه كنترل ديابت را به شما آموزش دهد. 

** تيم ديابت شما را بطور مرتب ويزيت نمايد.(حداقل هر سه ماه يكبار 
در صورتيكه قند شما كنترل باشد )

1- افراد باالى 40 سال 
2- افراد باالى 30 سال به همراه :

BMI ≥ 25   : الف- اضافه وزن يا چاقي
ب- سابقه ديابت در فاميل درجه يك خود دارند (پدر، مادر، خواهر، برادر )

ج- داراى فشار خون باالتر از 140/90 ميلى متر جيوه 
د- خانم هايى كه سابقه دو بار يا بيشتر سقط خودبخودى، مرده زايى يا زايمان 

نوزاد با وزن بيشتر از 4 كيلو گرم دارند.
ه- عالئمى نظير پرخورى ، پر نوشى، پر ادرارى، تارى ديد، خارش پوست 

3- زنان باردار

** بطور مرتب و با اطمينان برنامه درمان را اجرا نمايئد و اگر نمى توانيد با تيم 
درمان مشورت كنيد تا در تغيير برنامه به شما كمك نمايند. بويژه راهنمايى براى 
بهبود بخشيدن به نتايج بررسي هاي مختلف ( گلوكز يا قند ،هموگلوبين، A1C و 

چربى خون )
** كنترل فشار خون

** انجام فعاليت فيزيكي منظم 
** در صورت لزوم ترك مصرف دخانيات

 من ويزيت مى شوم به وسيله :
** پزشك قلب وعروق حداقل دو بار در سال 

** چشم پزشك حداقل ساليانه و گزارش بالفاصله هر گونه تغيير بينايى 
** پزشك داخلى اعصاب ساليانه

**  مشاوره با متخصص غدد 
** فوق تخصص كليه حداقل ساالنه براي بررسي  سالمت كليه 

چه كسانى بيشتر به ديابت بالغين مبتال مى شوند ؟

درمان به موقع و مناسب مى تواند از بوجود آمدن
 عوارض و مشكالت ناشى از آن جلوگيرى نمايد .

اصل سوم – كنترل خوب قند خون، فشار خون و چربى : 
اين بيمارى بر روى اكثر قسمت هاى بدن اثر مى گذارد، پس براى حفظ سالمتى الزم است تا 

نكات زير رعايت شود.
** رژيم غذايى طراحى شده براى شما

** فعاليت بدنى روزانه
** دستورات دارويى تجويز شده 

اصل چهارم – اهداف درماني براي كنترل ديابت
نام آزمون           كنترل ايده آل       مقدار قابل قبول  كنترل نامطلوب

عالئم دبابت   از بين بروند              از بين بروند                  موجود باشد

120-70قند ناشتا
 ميليگرم /دسي ليتر

90-140
 ميلي گرم /دسي ليتر

در محدوده 
طبيعي برحسب 
روش آزمايش 

كمتر از 185 
ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر از150 
ميلي گرم /دسي ليتر

 185-200
ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر از 200 
ميلي گرم /دسي ليتر

بيشتر از200 
ميلي گرم /دسي ليتر

مرد :بيشتر از45 
ميلي گرم /دسي ليتر
زن : بيشتر از50 
ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر از 100 
ميلي گرم /دسي ليتر

مرد:35-45
ميلي گرم /دسي ليتر

زن :45-50
ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر يا مساوي 
از 130 

ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر يا مساوي 
120/80 ميلي متر جيوه

كمتر يا مساوي 
130/80 ميلي متر جيوه

 130s/80 بيشتر از
ميلي متر جيوه

بيشتر از 130 
ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر از 35 
ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر از 45 
ميلي گرم /دسي ليتر

بيشتر از200 
ميلي گرم /دسي ليتر

1% بيشتر از محدوده 
طبيعي برحسب 
روش آزمايش

1% بيشتر از محدوده 
طبيعي برحسب 
روش آزمايش

كمتر از 160 
ميلي گرم /دسي ليتر

بيشتر از 160 
ميلي گرم /دسي ليتر

كمتر از 140 
ميلي گرم /دسي ليتر

بيشتر از 140 
ميلي گرم /دسي ليتر

قند خون 
2 ساعت پس 
از مصرف غذا

كلسترول

ترى گليسيريد

فشارخون
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