
 

0 
 

 

 

 

 

 تقدیم  به کودکان شیرین مبتال به دیابت

 و والدین ایشان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 دیابت
بیماری دیابت در طی سه دهه گذشته روند افزایشی را در جهان طی کرده است و در کشور ما نیز شیوع دیابت قابل 

های سنگین   در این بیماری در صورت عدم رعایت نکات مهم مربوط به بیماری عالوه بر تحمیل هزینه. مالحظه است

از عوامل موثر . شود  بتال و اعضاء خانواده وی تحمیل میمراقبت های بهداشتی و درمانی، درد و رنج فراوان به فرد م

های  در بروز این بیماری الگوی غذایی، مصرف زیاد مواد قندی، شکر، شیرینی، شکالت ، نوشابه گازدار و آب میوه

 . باشد صنعتی حاوی قند می

. باشد( حبه قند 6قاشق مرباخوری شکر و یا  2کمتر از )گرم  52شود مصرف روزانه قند و شکر کمتر از  توصیه می

های گازدار و آب  مصرف زیاد قندهای ساده با مصرف انواع شیرینی،  شکالت،  بیسکوئیت،  کیک،  کلوچه،  نوشابه

شود که خود منجر به  ین موجب افت قند خون میهای صنعتی حاوی قند افزوده به علت تحریک ترشح انسول میوه

شود و نیز مصرف  تمایل بیشتر به مصرف قندهای ساده و متعاقب آن افزایش انرژی دریافتی و اضافه وزن و چاقی می

بی رویه غذاهای آماده مثل فست فود،  غذاهای چرب و سرخ شده با اضافه وزن و چاقی خطر ابتال به دیابت را 

  .دهد افزایش می

 کاهش مصرف قند و شکر در برنامه غذایی روزانه
 . تواند موثر باشد های زیر می به منظور کاهش مصرف قند و شکر در برنامه غذایی روزانه پیروی از توصیه

در مصرف مواد قندی بخصوص قندهای ساده که در شیرینی،  شکالت،  آب نبات،  مربا،  عسل،  شربت و نوشابه -1

 . وجود دارد حد اعتدال را رعایت نمایید

به جای قند وشکر از خرما،  توت خشک، ا نجیر خشک و سایر خشکبار به مقدار کم استفاده نمایید و توجه داشته -5

 . شود مواد نیز به مقدار زیاد منجر به چاقی و باال رفتن خطر ابتال به دیابت میباشید که مصرف این 

از آب و دوغ کم نمک بدون گاز به جای نوشابه و از آب میوه طبیعی و میوه به جای آب میوه صنعتی در حد -3

 . اعتدال استفاده نمایید

دار استفاده کنید چون  خود از حبوبات و نان سبوس روزانه از میوه و سبزیجات استفاده نمایید و در برنامه غذایی-4

شود و از باال رفتن قند و چربی و افزایش  حاوی فیبر غذایی است و منجر به کاهش جذب قند و چربی در روده می

 . کند وزن جلوگیری می

 . مصرف چربی و روغن و غذاهای چرب و سرخ شده را کاهش دهید-2

دقیقه پیاده روی تند داشته باشید و  33روز در هفته و هر بار به مدت  2قی جهت کنترل وزن و پیشگیری از چا-6

 . شود دقیقه فعالیت بدنی توصیه می 63برای کودکان و نوجوانان روزانه 

 :علت دیابت
آید که هورمون انسولین عامل تنظیم کننده قند خون یا به اندازه کافی در بدن تولید  دیابت زمانی بوجود می

دهند و در نتیجه سوخت و ساز قند در بدن مختل و قند خون از  بافتهای بدن به آن بدرستی پاسخ نمی شود یا نمی

 . رود حد طبیعی خود باال می

هورمون انسولین از . پانکراس یا لوزالمعده عضوی است که در خلف صفاق و در حفره شکمی هر موجود زنده قرار دارد

برای . شود و کارکردهای مختلفی در بدن دارد لمعده به درون خون ترشح میسلولهای جزایر النگرهانس در غده لوزا

کند تا سلولها بتوانند برای تامین انرژی خود از آن استفاده کنند  مثال ورود قند را از خون به درون سلولها تسهیل می

 . دهد و ترشح انسولین از معدود وظایفی است که این اندام در بدن انجام می

ت اصلی بدن است و به همین علت طی واکنشهای متابولیسمی بدن نظیر تنفس تبدیل به انرژی گلوکز سوخ

 . شود می

دهد و اوضاع جسمانی و روحی بیمار به  در بیمار دیابتی هورمون انسولین در بدن کارایی سابق خود را از دست می

تواند وارد سلولها شود و در  ون نمیدر صورت کمبود یا عدم تاثیر انسولین قند خ. شود سمت وخامت کشیده می
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نتیجه قند خون باال می رود و باال رفتن قند خون در دراز مدت باعث آسیب رساندن به اعضاء حیاتی بدن از جمله 

 . شود قلب، مغز، چشم و کلیه می

 :انواع دیابت
شود و  در کودکان ایجاد می 1دیابت نوع . شوند سلولهای ایمنی بدن به سلولهای سالم حمله ور می 1در دیابت نوع 

بیشتر  1دیابت نوع . شود دیده می 1در حال حاضر در گزارشات زیادی قید شده که در بزرگساالن نیزدیابت نوع 

آید به این صورت که سلولهای بتا لوزالمعده که مسئول  جنبه ژنتیک دارد و  با محیط نامناسب در کودکان بوجود می

انند انسولین تولید کنند یا میزان تولید آن انقدر کم است که بدن با کمبود این هورمون تو تولید انسولین است یا نمی

دهد که سلولها توانایی استفاده و حتی ذخیره گلوکز را از  پروسه ای در بدن رخ می 5در دیابت نوع . شود مواجه می

خونی،  مصرف دخانیات،   سترس،  کمبه علت تغذیه نامناسب،  چاقی،  فعالیت کم ،  ا 5دیابت نوع . دهند دست می

. چربی باال و خالصه هر آنچه برای زندگی سالم مضر است و در زندگی مکانیکی نهادینه شده است بوجود می آید

 . وجود دارد 5هایی مبنی بر تایید سموم و ویروس در دیابت نوع  نظریه

 :توصیه ها
کند و در کنار یک تغذیه سالم به  تمام مشکالت را حل نمی در بیمار دیابتی صرفاً استفاده از یک رژیم غذایی سخت

 . شود ورزش شدیدا توصیه می

 . تواند بیمار را به سمت مشکالت کلیوی سوق دهد بی عالقگی به تحرک و ورزش می

از طرفی اگر آسیبی به بدن بخصوص مچ پا وانگشتان بیمار وارد شود احتمال زیاد وجود دارد که نسج و بافت مورد 

 . ظر عفونی شود چرا که فرایند ترمیم پوست و عضله در بیماران دیابتی بسیار آهسته تراز افراد سالم استن

تواند سالها از یک زندگی طبیعی از نظر کمی و کیفی برخوردار باشد  یک بیمار دیابتی با کنترل و درمان مناسب می

شود  هد شد که این عالئم و عوارض بالفاصله ظاهر نمیولی اگر بیماری به حال خود رها شود بیمار دچار عوارضی خوا

 .کند و در طول سالهای آینده به مرور بروز می

شوند با اینکه کودک دچار پرنوشی و پرخوری است ولی کسل و الغر و نحیف شده و  گاهی پدر و مادر متوجه می

عالئمی را مشاهده کردند باید آن را کنند اگر پدر و مادری چنین  خوب ندارد متخصصان غدد تاکید می حال عمومی

 . تواند عالئم ابتالی کودک به دیابت باشد جدی بگیرند چرا که می

 :عوارض دیابت
باال رفتن مقدار چربی، کلسترول و فشار خون از جمله عوارض دیابت است که با حفظ وزن در محدوده نرمال، انجام 

رعایت بهداشت پا و استفاده از کفش . عوارض جلوگیری کرد تواند از بروز این فعالیت ورزشی و کاهش استرس می

عدم . راحت بسیار مهم است و معاینه چشم از جمله مواردی است که افراد دیابتی به آن باید توجه داشته باشند

مصرف نشاسته در بیمار دیابتی مطلوب نیست و مصرف موادی که قند ساده دارند مثل قند، شکر و نوشابه،  قند 

 . دهد ولی ماکارونی و نان سنگک بهترین مواد نشاسته ای برای فرد دیابتی است ا به سرعت افزایش میخون ر

 :کاهش قند خون
 .برسد 03کاهش قند خون در فرد دیابتی زمانی است که میزان قند خون به زیر 

 :عالئم کاهش قند خون
 الودگیضعف و بی حالی و خواب -احساس گرسنگی بیش از حد             -

 تاری دید-لرزش اندامها                                 -

 بی حسی-پوست مرطوب                                -

 گزگز و مور مور شدن اطراف دهان-عرق سرد                                                     -

 قراری و گریه بی-        رنگ پریدگی                                       -

 سیاهی رفتن چشم-تپش قلب                                                    -



 

3 
 

 سردرد-نداشتن تمرکز                                             -

 :علل کاهش قند خون
 فراموش کردن یا به تاخیر انداختن مصرف غذا یا حذف غذاهای اصلی-1

 ها به مصرف میان وعده عدم توجه-5

 تزریق زیاد انسولین-3

 ورزش شدید یا فعالیت زیاد بدنی بدون تغذیه مناسب-4

 گرمای زیاد-2

 تهوع و استفراغ-6

 بی اشتهایی-0

 اسهال شدید-8

 :درمان
 استفاده از یک ماده قندی سریع االثر مثل نصف لیوان آب میوه یا سه حبه قند و یا یک قاشق عسل در نصف

 . آب لیوان

 در زمان افت قند بعد از استفاده از مواد قندی سریع االثر باید از یکی از مواد طوالنی اثر مثل یک ساندویچ نان و

پنیر یا یک لیوان شیر و یک قطعه بیسکوئیت استفاده شود و یا استفاده از یک وعده غذای کامل در صورتی که زمان 

 . مصرف وعده اصلی غذا باشد

 از موارد اورژانس است که باید بالفاصله کودک را به نزدیکترین مرکز درمانی برسانید افت قند خون . 

  در صورت افت قند از شیرینی های جامد استفاده نکنید تا در صورت تشنج غذا به راههای هوایی کودک وارد

 .نشود

 در صورت افت قند به شیوه زیر اقدام نمایید. 

 باشد ولی حال عمومی کودک نسبتا خوب باشد از یک لقمه استفاده شود در صورتی که قند خون پایین . 

 حبه قند  6-8توان از     در صورتی که قند خون پایین باشد ولی کودک حال عمومی نسبتاً بد داشته باشد می

 . حل شده در مقداری آب استفاده کرد

 .بهبودی نکرد اقدامات باال را تکرار کنیددقیقه بعد از مصرف مواد قندی کودک احساس  12-13اگر بیش از 

  اما در صورتی که قند خون پایین باشد و کودک عالئمی چون تشنج داشته باشد یا در کما باشد اصالً به کودک

 . چیزی ندهید که بخورد و فقط از آمپول گلوکاگون استفاده شود

اگر آمپول گلوکاگون در دسترس دارید مقداری از آن را طبق دستور پزشک به صورت عضالنی یا زیر جلدی تزریق 

 . کنید

کیلوگرم است نصف آمپول و اگر وزن کودک باالی  53مقدار آمپول گلوکاگون در صورتی که وزن کودک زیر  :توجه

 . کیلوگرم است یک آمپول کامل تزریق شود 53

 :قند خون و کاهش سطح هوشیاری و تشنج نکات زیر را به یاد داشته باشیددر صورت افت 
 . شود به کودک بیهوش از راه دهان غذا یا نوشیدنی ندهید چون وارد ریه شده و منجر به خفگی کودک شما می-1

 . اش را به سمت پایین بکشید کودک را به پهلو خوابانده و چانه-5

 .  خبر دهید( 112اورژانس )به فوریتهای پزشکی-3

 افزایش قند خون
عالئم افزایش قند خون زمانی رخ . افزایش قند خون زمانی است که مقدار غلظت قند خون بیش از حد باال برود

 . باشد 533دهد که قند خون باالی  می
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 :عالئم عبارتند از
 تشنگی شدید-

 افزایش حجم و تعداد دفعات ادرار-

 اشتهای بیش از حد معمول-

 :ایش قند خون عبارتند ازعلل افز
 افزایش مصرف غذا-1

 شود ناکافی بودن انسولین یا قرصهای پایین آورنده قند خون که مصرف می-5

 عفونت-3

 تنش عصبی-4

 کاهش فعالیت بدنی یا ورزش-2

 : اقدامات انجام شده
 اندازه گیری قند خون با گلوکومتر-1

 استفاده از غذا یا نوشیدنی بدون قند-5

 انسولین با دستور پزشکتزریق -3

 دوره ماه عسل

در دیابت کودکان گاهی عالئم ممکن است به سرعت و ناگهانی بروز کند و به سرعت ولی موقتاً از بین برود که گاهی 

کنند ولی باید توجه داشت که این دوران بهبودکه به آن  والدین با مشاهده این وضعیت تزریق انسولین را متوقف می

ماه بعد از  5-1به زودی پدیدار خواهد شد و این حالت اغلبگویند گذرا است و عالئم بیماری  ماه عسل دیابتی می

کشد که در این دوران وظیفه والدین اندازه گیری دقیق قند  دهد و گاهی تا یک سال طول می شروع دیابت رخ می

 . خون و تغییر تدریجی مقدار انسولین زیر نظر پزشک متخصص است

 :آنچه والدین به آن باید توجه داشته باشند
گر کودک در سن مدرسه است اولیای مدرسه و معلم بیمار باید در جریان بیماری باشند و بدانند که کودک در ا -1

ساعات خاصی نیاز به تغذیه و یا تزریق انسولین دارد و باید بدانند که اگر کودک دچار افت قند خون شد چه 

کودک دچار افت قند خون شود که الزم است  در مدرسه احتمال دارد زمان بازی و یا ورزش. اقداماتی انجام دهند

 (گرسنگی شدید و افزایش ضربان قلب-رنگ پریدگی-عرق سرد)مربی کودک این عالئم را بشناسد

مربی کودک با مشاهده این عالئم سریعاً از یک ماده  شیرین مثل آب قند  استفاده کند و بعد از اینکه کودک کمی 

ه حاوی نان است مصرف کند چون نان میزان قند و کربوهیدرات را در سطح باال بهتر شد کمی نان و پنیر یا غذایی ک

کند و در صورتی که افت قند خون منجر به بیهوشی در کودک شد از آمپول  دارد و به آرامی در خون آزاد می نگه می

  .گلوکاگون استفاده کنید

 .شودرود انسولین فراموش ن زمان که کودک به مهمانی یا مسافرت می -5

کند ولی یک دفعه شما متوجه  گاهی کودک شما در یک درس مثل ریا ضیات قوی است و نمرات خوبی کسب می-3

تواند این موضوع باشد که ساعات شروع این درس  شوید یکی از  علل این اتفاق می افت کودک در همان درس می

 . ه مسایل بیشتر توجه کنیدشود پس به اینگون زمانی است که کودک شما معموالً دچار افت قند خون می

آنچه مهم است این است که کودک دیابتی باید بازی و بچگی کند و والدین به جای اینکه مامور نخوردن شیرینی 

کودک دیابتی باید بازی و . توسط کودک دیابتی خود باشند باید دوست و رفیق شفیق آنها در کنترل قند باشند

 . ز بچگی کردن محروم کنیدورزش کند و هیچگاه نباید کودک را ا

 :بار با نظر پزشک قند خونش با گلوکومتر کنترل شود 0تا  6کودک دیابتی بهتر است در طول روز -4

 ،صبح ناشتا قبل از زدن انسولین و خوردن صبحانه 
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 ،دو ساعت بعد خوردن صبحانه 

  ظهر قبل از خوردن نهار 

  ،دو ساعت بعد از خوردن نهار 

  خوردن شام شب قبل از 

 دو ساعت بعد از خوردن شام 

  صبح  3ساعت 

کند دقت شود که قند خون قبل از تزریق انسولین  های گفته شده کودک انسولین تزریق می اگر در هر کدام از وعده

 . چک شود

یدار شده و خوابید هر دو ساعت از خواب ب مثالً  کودکی که شبها راحت می. یکی از عالئم دیابت پر ادراری است -2

شوید که کودک زیاد  به دنبال پر ادراری متوجه می. رود رود و در طی روز نیز زیاد به دستشویی می به دستشویی می

. کند که در این شرایط حتماً باید کودک به پزشک متخصص مراجعه کند نوشد و زیاد احساس تشنگی می آب می

اش کرده و به او  دهند که کودک سردی را به این مسئله نسبت می البته الزم به ذکر است که گاهی والدین این عالئم

 . تواند منجر به وقوع حوادث خطرناکی در کودک شود دهند که این کار خود می نبات داغ می

یکی از موضوعات مهم در کودک دیابتی استرس است که شرایط مدرسه، دوران امتحان، مشکالت و تنشها در  -6

توجه به وضعیت روحی کودک مهم . در و مادر ممکن است از جمله دالیل بروز این مسئله باشدخانواده و اختالفات پ

گیری در کودک حتماً با  است و در صورت بروز مشکل در رفتار و خلق و خوی کودک و مشاهده افسردگی و گوشه

 . پزشک کودک خود یا یک روان شناس مشورت کنید

وجه قرار گیرد آن است که قرار گرفتن در محیطهای بسیار سرد سرعت یکی از مسائل مهمی که باید مورد ت -0

شود و قند خون  خورد اما انسولین با تاخیر جذب می به این صورت که فرد غذا می. دهد جذب انسولین را کاهش می

 . شود به خوبی کنترل نمی

متعدد نیاز دارد و هرگز نباید از از جمله مسائل مهم آن است که کودک در سن رشد است و بدن به مواد غذایی  -8

. لحاظ مصرف مواد غذایی اصلی کودک محدود یا منع شود و باید از یک هرم غذایی مناسب و متعادل پیروی کند

جات باشد اما مصرف مواد غذایی به  غذای کودک باید حاوی کربوهیدرات، پروتئین، پنیر، سبزی، ویتامین و صیفی

شود اما به جای سه  مقدار کالری در کودک دیابتی مانند کودک معمولی محاسبه می. مقدار مناسب و متعادل باشد

سه وعده غذای اصلی شامل صبحانه ،  نهار و شام و . وعده تقسیم شود 6وعده غذایی باید مقدار کالری مورد نیاز در 

وعده زم به ذکر است که ال. شود سه میان وعده که شامل میان وعده صبح، بعد از ظهر و آخر شب قبل از خواب می

چرا که اگر خورده نشود کودک نیمه شب ممکن است دچار افت قند شود و چون  غذای آخر شب اهمیت زیادی دارد

شود از پنیر کم چرب  و توصیه می های مهم است صبحانه از وعده. تواند خطر ناک باشد کودک در خواب است می

توجه داشته باشید از هر ماده غذایی که حاوی . نان سنگک استفاده شود استفاده شود و از نان، نان سبوسدار و بیشتر

 . قند و شکر است خودداری شود

کند دو ساعت بعد از  شود اگر کودک از مواد خوراکی بدون قند مثل نوشابه بدون  قند استفاده می توصیه می -9

شود و قند خون افزایش پیدا  استفاده می خوردن حتماً قند خون چک شود چون گاهی در این مواد از قندهای تقلبی

 . کند می

شود از برنج مخلوط استفاده شود مثل عدس پلو، سبزی پلو و  برنج از غذای کودک نباید حذف شود و توصیه می -13

وقتی کودک . رود چدن فیبر در این مواد غذایی زیاد است و میزان قند خون بعد از غذا سریع باال نمی. لوبیا پلو

رود اما زمانی که غذا حاوی  خورد ترشح انسولین چون کم است بعد از غذا خوردن قند خون باال می ی غذا میدیابت

 .شویم رود و کمتر با افزایش ناگهانی قند بعد از غذا خوردن مواجه می فیبر است قند آهسته تر باال می

بار ماهی در برنامه  5هفته ای . شوداز گوشت بدون چربی استفاده : شود جهت استفاده از گوشت توصیه می -11

 .غذایی کودک گنجانده شود چرا که دارای چربی مفید است
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از مصرف . بیمار دیابتی در معرض باال بودن چربی خون است و بهتر است از مواد سرخ شده کمتر  استفاده کند -15

قبل از سه سالگی . رب استفاده شودشود در روز جمعاً سه لیوان شیر وماست کم چ فست فود پرهیز شود و توصیه می

 . شود از لبنیات با چربی مناسب استفاده شود و بعد از سه سالگی از لبنیات کم چرب استفاده شود توصیه می

هندوانه، . توان از سه واحد میوه مثل هلو، گالبی، سیب،  پرتقال، نارنگی و لیمو شیرین استفاده کرد در روز می-13

شود حتی المقدور از مصرف آن پرهیز  ربزه و انبه قند خون را سریع باال می برد لذا توصیه میانگور، موز رسیده،  خ

 . شود

شود از سبزیجات پخته و ساالد بدون سس مایونز استفاده شود چرا که مصرف فیبر برای کودک  توصیه می -14

کند و یه همین دلیل  پیدا می به دنبال خوردن چیپس و پفک مقدار قند خون افزایش. دیابتی بسیار مفید است

عدد چیپس یا پفک  13شود اگر کودک خیلی اصرار به مصرف این مواد داشت در یک وعده حداکثر  توصیه می

 . استفاده شود

 . ها فراموش نشود مصرف میان وعدهشودکه  میان وعده در بیمار دیابتی بسیار مهم است و توصیه می -12

تواند در میزان قند خون افراد دیابتی نوساناتی ایجاد  ضعی و عفونتهای پوستی میسرماخوردگی و بیماریهای مو -16

 .و توجه شود که این بیماران همواره باید اصول بهداشی را رعایت کنند تا کمتر به عفونتها مبتال شوند. کند

 :عوارض دیابت

 :  DKAکتو اسیدوز دیابتی
دهد که ماده شیمیایی بنام کتون در خون ساخته  کتو اسیدوز دیابتی یکی از عوارض حاد دیابت است و زمانی رخ می

شکند اما در فرد دیابتی که دیابت او کنترل نشده است  به طور طبیعی بدن قند را به عنوان منبع انرژی می. شود

سوزاند که سوزاندن چربی در بدن  به عنوان منبع انرژی میبدن قادر به استفاده از قند نیست و در نتیجه چربی  را 

دهد که میزان انسولین  این عارضه زمانی رخ می. تواند سمیت ایجاد کنند شود که می منجربه تولید زیادی کتون می

دهد و یک وضعیت اورژانس محسوب  در بدن کافی نیست این حالت به دنبال تزریق کم یا نامناسب انسولین رخ می

 . شود شود و درمان سریعاً انجام شود در غیر اینصورت بیمار دچار بیهوشی و اغمای دیابتی می می

 :علت ایجاد کتو اسیدوز دیابتی
 .بیمار ممکن است انسولین را خوب مصرف نکرده باشد-

 .تواند اولین تظاهر دیابت بخصوی نوع یک باشد گاهی کتو اسیدوز دیابتی می

اما هر . کتو اسیدوز دیابتی افزایش نیاز به انسولین  به خصوص به علت عفونت استشایعترین عامل اشکارساز 

 . تواندعامل این عارضه باشد استرس وارد شده به یدن می

 :عالئم هشدار
 :ساعت بروز میکنند که عبارتند 54های فیزیکی کتو اسیدوز  دیابتی بعد از  عالئم و نشانه

 داشتن مشکل در خوب فکر کردن-                      احساس تشنگی زیاد                -

 دهد تنفس بوی شیرین یا میوه می-                ادرار کردن زیاد -

 کاهش وزن-تهوع و استفراغ                                             -

 تنگی نفس-درد شکم                                                    -

 خواب الودگی که ممکن است منجر به کما شود-حساس تشنکی                                            ا-

 در صورت وجود عالئم ذکر شده در باال سریعاً به پزشک مراجعه نماید . 
 . در صورت شک به کتو اسیدوز دیابتی باید آزمایش قند خون و کتون ادرار را انجام دهید

جهت . تواند منجر به مشکالت قلبی شود و به همین علت انجام نوار قلب در این بیماران الزم است این عارضه می

درمان قبل از انتقال به مرکز درمانی اگر کودک هوشیار است به او مایعات بدون قند بدهید واین بیمار حتماً باید در 

دهند که همراه آن عناصری چون سدیم و پتاسیم را هم  ست میاین بیماران مایع زیاد از د. بیمارستان بستری شود
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اقدام بعدی تنظیم انسولین به مقدار . پس تنظیم مقدار آب و الکترولیت در این بیماران مهم است. دهند از دست می

 . مناسب و تعیین مقدار صحیح انسولین است

 :راههای پیشگیری از کتواسیدوز
 کنترل مرتب قند خون-1

 استفاده دقیق و صحیح از انسولین -5

 مصرف مایعات به حد کافی-3

 :اقدامات در زمان استفراغ
 :کند الزم است اگر بیمار دیابتی دچار بیماری شد که قادر به خوردن غذا نیست و یا استفراغ می

 .کتون ادرار چک شود 523قند خون مرتب چک شود و در صورت قند باالی -1

 .استفاده شود از مایعات به حد کافی-5

 .مقدار انسولین مصرفی کافی باشد-3

در صورت بروز استفراغ و یا عالئم کاهش مایعات بدن یا در صورت بروز قند خون کنترل نشده سریعاً بیمار به -4

 .بیمارستان مراجعه کند

 :اقدامات الزم جهت مراقبت از پا
 ات بین انگشتانبررسی روزانه پا از نظر تاول، بریدگی، خراشیدگی و ضایع -1

 شستشوی روزانه پا و خشک کردن بین انگشتان پا -5

 جهت شستشوی پا درجه حرارت آب مالیم باشد نه سرد باشد نه گرم -3

 .در صورت وجود اختالل دید یکی از دوستان یا اعضاء خانواده روزانه پاها را از نظر وجود زخم بررسی کند -4

و و خشک کردن پا از کرم یا روغن نرم کننده استفاده شود ولی توجه در صورت خشکی پوست پا بعد از شستش-2

داشته باشید که بین انگشتان پا را روغن نمالید چون به علت رطوبت و گرمای موجود بین انگشتان پا ممکن است 

 . محیط مناسبی برای رشد قارچ و سایر عوامل عفونی شود

 . نها را تعویض کنید و از پوشیدن جوراب خیلی کلفت خودداری کنیدجوراب ساده نخی یا کتانی بپوشید و روزانه آ-6

 .کند اعتماد نکنید زمان خرید کفش دقت شود که سایز کفش مناسب بوده و به اینکه کفش جا باز می-0

 .جهت خرید کفش بهتر است نزدیک غروب مراجعه کنید چون پا بزرگترین اندازه را دارد-8

 .از نظر وجود جسم خارجی و سنگ ریزه بررسی کنیدقبل از پوشیدن کفش آن را -9

 .ساعت جهت استراحت به پا آن را از کفش خارج کنید 4-6هر -13

 .در فصل زمستان به علت سرما از پا خیلی مراقبت شود و جوراب پشمی استفاده کنید-11

 .ناخنها به صورت عرضی کوتاه شود و از ته گرفته نشود -15

در صورت وجود یک ضایعه جدید، قرمزی، تورم، درد پا و هر گونه زخم یا تاول سریعاً به پزشک مراجعه کنید و -13

 . تا زمان معاینه به پا استراحت داده شود

 . شود هیچگاه پای برهنه راه نرود به بیمار دیابتی شدیداً توصیه می-14

 . مستقیم آتش یا بخاری قرار ندهد در صورت سردی پا جوراب پوشیده و پا را در معرض-12

 . روی سطوح داغ مثل شن ساحل یا ماسه کنار استخر پای برهنه راه نرود-16

 . جهت از بین بردن عوارضی مثل میخچه از مواد شیمیایی و از محلولهای ضد عفونی کننده قوی استفاده نشود-10

 . پا به مدت طوالنی در آب نباشد-18

 . از کش و بند جوراب استفاده نشود-19

 . از پوشیدن صندلهایی که بین انگشتان حلقه دارد استفاده نشود-53
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 :اقدامات الزم جهت مراقبت از لثه
 :در صورت بروز عالئم زیر سریعاً به پزشک مراجعه  شود. ها توجه شود در بیمار دیابتی به دهان و لثه

 خونریزی لثه زمان مسواک زدن-1

 درد و تورم و قرمزی لثه و بوی بد مداوم در دهان-5

 عقب رفتن لثه از روی دندان-3

 تشکیل چرک بین لثه و دندان-4

 خورد کنید دندان شل شده و تکان می اگر احساس می-2

 وجود هر تغییر جفت شدن دندانها-6

 :نوروپاتی دیابتی
یب به اعصاب ناشی از دیابت که فرستادن پیامها از یکی از عوارض دیابت نوروپاتی دیابتی است که عبارت است از آس

 . شود طریق اعصاب سایر نقاط بدن دچار مشکل می

 :عالئم نوروپاتی دیابتی
 ایجاد بیحسی بخصوص در انگشتان دست و پا-1

 ضعف در عضالت-5

 احساس سوزش در هر جایی از بدن-3

ه اعصاب پا ممکن است باعث شود که احساس رساند و آسیب ب های عصبی آسیب می دیابت کنترل نشده به رشته

به دنبال این عارضه فرد دیابتی متوجه بروز زخم و بریدگی در پا . سرما یا گرما یا درد در پا  را بیمار از دست بدهد

شود و عضالت پا به علت آسیب رشته عصبی منتهی به آنها ممکن است به درستی عمل نکنند و در نتیجه هما  نمی

آید که خود زمینه ساز زخم پا  خورد و فشار بیش از حد به روی یک ناحیه پا وارد می اها بهم میهنگی حرکت پ

اگر . شود گذارد و عدم جریان خون کافی منجر به طوالنی شدن بهبود زخم می دیابت بر جریان خون اثر می. شود می

بافتی که . یا مرگ بافت بیشتر است عفونتی در پا رخ دهد به علت جریان ناکافی خون، خطر تبدیل به گانگرن و

ناخنها . شود ممکن است تغییر رنگ پیدا کرده و به رنگ زرد یا قهوه ای در آید و یا مات شود دچار عفونت قارچی می

محیط تاریک، . ممکن است ناخن خود به خود بشکند. شود شوند و از بستر ناخن جداً می ضخیم و شکننده می

 . کند چها را تحریک میمرطوب و گرم کفش بیشر قار

 :نفروپاتی دیابتی
تواند درست  در این حالت کلیه نمی. ها نفروپاتی دیابتی یکی از عوارض دیابت کنترل نشده است، یعنی آسیب به کلیه

 . کار کند و حتی ممکن است از کار بیفتد

توان از بدتر شدن  ین مرحله میشود که با تشخیص زودرس در ا در مراحل ابتدای بیماری پروتئین در ادرار ظاهر می

 . دهد در مراحل بعدی کلیه توان دفع مواد زائد از خون را از دست می. بیماری جلوگیری کرد

 :عالئم عبارتند از
 تورم قوزک و پنجه پا-1

 احساس ضعف-5

 از دست دادن اشتها-3

 آشوبه احساس تهوع و دل-4

 اشکال در بخواب رفتن یا خواب ماندن-2

 تمرکز یا احساس سردرگمیاشکال در -6

شود و شروع درگیری کلیه در دیابت  سال بعد مشاهده  12-53در دیابت نوع یک عالئم گرفتاری کلیه ممکن است 

 . کند سال بعد بروز  13شود ولی با سرعت بیشتر و ممکن است به مدت  نوع دوم نیز دیده می
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 :عالئم هشدار عفونت کلیه یا مثانه
 :ئم سریعاً به پزشک مراجعه نماییددر صورت بروز این عال

 کمر درد  -1

 سوزش ادرار -5

 تکرر ادرار-3

 ناتوانی در دفع ادرار علیرغم وجود احساس وجود ادرار-4

 ادرار کدر یا خونی-2

 فشار خون باال

فشار ضمناً سابقه خانوادگی . فشار خون باال عامل اصلی در پیدایش بیماریهای کلیوی در مبتالیان به دیابت است

 . کند خون باال در فرد دیابتی احتمال ابتال به بیماریهای کلیوی را بدتر می

کند دارو دقیقا مصرف شود چون مصرف دقیق و  شود در بیمار دیابتی اگر داروی فشار خون استفاده می توصیه می

شود که  ران توصیه میدر این بیما. کند کامل داروی فشار خون از ایجاد و پیشرفت بیماریهای کلیه جلوگیری می

رژیم غذایی کم پروتئین باشد و مهمترین نکته برای پیشگیری از بروز عوارض دیابت آن است که قند خون در 

 . محدوده طبیعی نگه داشته شود

 :اگر بیمار دیابتی مبتال به فشار خون باال است توجه به موارد زیر مهم است

 .ان پخت غذا به آن نمک اضافه نکنیداز مواد غذایی کم نمک استفاده کنید و زم-1

 .از مصرف مواد غذایی شور مثل چیپس و خیار شور استفاده نکنید-5

 .وزن را در حد مطلوب نگه دارید-3

 .مصرف گوشت قرمز، ماهی، پنیر و دیگر غذاهای پروتئینی را محدود سازید-4

 کنترل دقیق و منظم غلظت خون-2

 .یات، چون تشدید کننده مشکالت کلیوی استپرهیز شدید از مصرف سیگار و دخان-6

 .حتی در صورت داشتن یک کلیه سالم چکاب ساالنه و بررسی کارکرد کلیه حتماً انجام شود-0

 (HbA1C)هموگلوبین ای وان سی 
ماه برای  شود هر سه دهد و توصیه می میزان قند خون در سه ماه گذشته را نشان میHbA1C آزمایش اندازه گیری

 . بیمار دیابتی چک مجدد انجام شود

کند و  ورزش معموالً قند خون را پایین می آورد چرا که در حین ورزش انسولین کارایی بیشتری پیدا می:ورزش

پس فرد دیابتی جهت انجام . نیز ممکن است رخ دهدکند هر چند که افزایش قند خون  قند خون کاهش پیدا می

 :شود توصیه می. ورزش به اصولی باید توجه داشته باشد
 .قند خون قبل و بعد از ورزش چک شود-1

 .اگر قرار است ورزش شدید انجام دهید حتماً اول غذا بخورید-5

 .با پزشک خود درباره امکان تنظیم دوز انسولین برای ورزش مشورت کنید-3

چرا که فعالیت زیاد آن . شود انسولین را به بخشی از بدن تزریق کنید که حین ورزش آن اندام زیاد استفاده نمی-4

خواهید بدوید به جای تزریق انسولین  برای مثال اگر می. شود انسولین با سرعت بیشتری جذب شود اندام باعث می

شدید ورزش، کودک به مصرف مواد قندی نیاز دارد و در این قبل از فعالیت . در عضله ران آن را در شکم تزریق کنید

 . توان از قندهای ساده مثل آب میوه یا آب قند استفاده کرد مواقع در صورت افت قند می

 :توجهات مهم

 .قند خون قبل، حین و بعد ورزش چک شود-1

 .ساعت بعد از صرف غذا شروع شود 1-5ورزش -5
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 .عالئم افت قند وجود دارد مقداری ماده غذایی مناسب مصرف کنید پیش از ورزش و در حین ورزش اگر-3

 .زمانی که انسولین تزریق گردید بالفاصله از انجام ورزشهای سنگین خودداری کنید-4

باشد را به  میزان انسولین تزریقی که مربوط به زمان ورزش هایی مثل کوهنوردی یا ورزشهای طوالنی مدت می-2

 .صورت لزوم و با اطالع پزشک متخصص خود کم کنیددرصد در  33-23میزان 

بعد از ورزش طوالنی مدت میزان قند خون را کنترل کنید و در صورت نیاز کربوهیدرات اضافی مصرف کنید چون -6

 . کند از افت قند خون جلوگیری می

 . د خون فرد دیابتی دارددهد که اجرای برنامه ورزشی منظم ارزش باالیی در کنترل غلظت قن مطالعات اخیر نشان می

ورزش باعث حفظ . توان مهمترین قسمت درمانی در افراد دیابتی دانست رساندن وزن بدن به حد طبیعی را می

شود و نکته مهم این که اگر کاهش وزن در افراد دیابتی فقط با رژیم غذایی صورت گیرد  عضالت در حد مطلوب می

ه عضالنی خواهد بود، در حالی که هدف ما از کاهش وزن کاهش بافت درصد وزن از دست رفته از تود 52بیش از 

 . چربی است نه از بین رفتن پروتئین بدن

 رژیم غذایی+ ورزش = وزن مطلوب 

 :توجه

  کند اگر قند خون کاهش پیدا می: 

ثر خود را برای مثال ورزش کردن در زمانی که انسولین حداکثر ا)غلظت انسولین خون در طول ورزش باال باشد-1

 (دارد

 .ورزش در مدت طوالنی انجام شود-5

 .بیش از سه ساعت از مصرف غذا گذشته باشد-3

  کند اگر قند خون افزایش پیدا می: 

 .ورزش کردن در پایان زمان اثر انسولین تزریقی در بدن باشد-1

 .شود بیماری که قند خونش خوب کنترل نمی-5

   قند خون بدون تغییر می ماند اگر: 

 .مدت زمان ورزش کوتاه باشد-1

 .میزان انسولین خون طبیعی باشد-5

 .میان وعده مناسب میان ورزش و در طول فعالیت ورزشی مصرف شود -3

 :انسولین
شود و خود به دو صورت  انسولین به دو صورت حیوانی و انسانی است که در بیماران بیشتراز نوع انسانی تهیه می

 :است

 :کریستال و یا انسولین شفاف انسولین ریگوالر یا

ساعت بعد از تزریق اثر این  3-4شود و تا  این انسولین کوتاه اثر است و از نیم ساعت بعد از تزریق اثر آن شروع می

 . دارو باقی می ماند

 :یا انسولین شیری یا کدرNPHانسولین 

 . شود ساعت اثر آن کم می 15این انسولین طوالنی اثر است و سریعاً بعد از تزریق اثر آن شروع و بعد از 

 . پس در طول شبانه روز جهت تنظیم قند خون  به هر دو انسولین گاهاً نیاز است

 . باشد نوع دیگر انسولین انسولین قلمی می

 .شک متخصص و بر اساس شرایط بیمار استانتخاب نوع انسولین بر اساس تصمیم و صالح دید پز

 :نکات مهم در مورد مصرف انسولین
 . تا یک ساعت بعد از مصرف انسولین حتماً غذا میل شود-1
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شود حتماً قبل از صرف غذا باشد و بالفاصله بعد ازتزریق  توجه داشته باشید در صورتی که انسولین تزریق می-5

 . د بدنی مثل ورزش یا بازی زیاد و طوالنی نداشته باشدانسولین کودک نخوابد و یا فعالیت شدی

 . ساعت بیدار باشد و اگر خواب است حتماً کسی بیدار و مراقب کودک باشد 5-3بعد از تزریق انسولین بیمار -3

انسولین حتماً در جای خنک مثل یخچال نگهداری شود و برای حمل و نقل آن مثل زمان مسافرت، پیک نیک و -4

 . ی از کیسه یخ یا کیف های مخصوص حمل انسولین استفاده شودیا مهمان

توجه داشته باشید که ویال انسولین هر ماه باید تعویض شود حتی در پایان ماه اگر ویال انسولین هنوز حاوی  -2

 .انسولین است ولی حتماً انسولین دور انداخته شود و از یک ویال جدید استفاده شود

 :نواع متفاوتی دارند مانندسرنگ های انسولین ا-6

 خطی  23واحدی   23سرنگ  

 خطی   133واحدی  133سرنگ 

 خطی 23واحدی  133سرنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرنگ انسولین یکبار مصرف است ولی با رعایت کامل اصول بهداشتی و رعایت -0

بار برای یک نفر مشخص از یک سوزن و سرنگ  4توان تا  نکات استریل می

 . استفاده کرد

 . محل تزریق انسولین روی ناحیه بازو ، ران و شکم است -8

 

 

کنید و قسمت میانی  3در عضله بازو از مفصل آرنج تا مفصل شانه تقسیم بر -9

 . آن عضله محل مناسب برای تزریق انسولسن است

 5جهت تزریق از روش چرخشی استفاده شود و فاصله هر تزریق با قبلی حدود 

 .سانتیمتر باشد

 .تفاده شودتوان انجام داد و سپس از دست دیگر اس تزریق می 53روی هر دست تا 

  

ها رعایت نشود و دائم در یک محل تزریق انجام شود تزریق  اگر در تزریق فاصله-13

تزریق را شبیه شکل . کند شود و به مرور زمان شکل عضله تغییر پیدا می دردناک می

 . فوق انجام دهید تا هم انسولین خون جذب شود و هم پوست بیمار خراب نشود

 .و بهتر از نوع آخر است. هر خط سرنگ یک واحد است

 یک واحد= هر خط 

 دو واحد= هر خط 
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 .را داخل سرنگ بکشید HPNابتدا انسولین شفاف یا ریگوالر و سپس انسولین کدر یا زمان کشیدن انسولین  -11

 :روش تزریق
ویال الف حاوی انسولین ان . حجم هوایی معادل حجم داروی مورد نیاز از ویالهای الف و ب را در سرنگ بکشید -1

 .ان پی اچ شیری رنگ است انسولین رگوالر شفاف وانسولین.پی اچ و ویال ب حاوی انسولین رگوالر  است 

 . حجم هوایی معادل داروی مورد نیاز از ویال انسولین ان پی اچ را به داخل ویال تزریق کنید -5

 .باقیمانده هوای داخل سرنگ را که معادل حجم داروی مورد نیاز از ویال ب است به ویال ب تزریق کنید -3

 . در سرنگ بکشید(نسولین شفاف حاوی ا)حجم داروی مورد نیاز خود را از ویال ب  -4

در سرنگ (حاوی انسولین متوسط االثر )حجم داروی مورد نیاز خود را با همان سوزن و سرنگ از ویال الف  -2

 . همیشه ابتدا انسولین رگوالر و سپس ان پی اچ را بکشید. بکشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . توجه داشته باشید همیشه ایتدا انسولین شفاف سپس انسولین کدر را در سرنگ بکشید-6

شویم که جهت تزریق انسولین نیازی به پنیه الکل نیست به شرط آن که بهداشت را رعایت کرده و  یادآور می-0

 . روزانه دوش بگیرید

 . شود درجه انجام می 93ویه درجه و در افراد چاق با زا 42تزریق در افراد الغر با زاویه -8

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 
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 :آینده فرد دیابتی
تواند مانند انسانهای سالم در جامعه زندگی و فعالیت داشته باشد و فقط همراه داشتن انسولین و  شخص دیابتی می

 . گلوکومتر و یک تغذیه کوچک در تمام مراحل زندگی وی کافی است که نگران کاهش یا افزایش قند خون نباشد

 . ابت مانعی برای ازدواج و باردار شدن فرد نیستدی

تواند تمام افراد جامعه را  کند و این بیماری می احتمال دیابتی شدن کودک در افراد سالم و دیابتی چندان فرق نمی

 درگیر کند حتی بدون داشتن ارث و فامیل دیابتی

د و زندگی پر از شور و نشاطی همراه با دیگر به امید روزی که کودکان دیابتی ما مبتال به هیچ عارضه ای نباشن

 .کودکان سالم جامعه داشته باشند 
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