مقدم
عوارض ناگوار ديابت
از جمله مشكالت
كليوي ،چشمي ،عصبي
وعروقي كه مي تواند ددد
منجر به آسيب هاي
شديدفردي اجتماعي
شود،آسيب هايي مانند
قطع عضو ،دياليز،
ب
كوري .
بووو
درمان ديابت بايد
براي فرد ديابتي
وخانواده وي در
اولويت قرار بگيرد.
بهترين راه جلوگيري
از عوارض ،كنترل
ديابت است كه توسط
خود بيمار وتا حدودي
بببو
نزديكان وي قابل
انجام است وپزشك در
اين راه كمك كننده
است.
دف از كنترل د ابت
كنترل ديابت در منزل
با دستگاه چك قند
خون (گلوكومتر)
انجام مي شود .

ميزان قابل قبول قند خون زمان چك
بادستگاه گلوكومتر:

قند خون
ناشتا
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قند خون
2ساعت بعد
از غذا
قند خون
قبل از
خواب
و
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زما
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كمتر از
180mg/dl
100-140
mg/dl

با چك قند خون
گاه ا

ا

ود.

اصالح يوهء ز دگی
اولين قدم در كنترل
ديابت  ،اصالح شيوه
زندگي شامل :

 -1غذ  :يكي از
بهترين روش هاي
كاهش قند خون
تغيير عادات غذايي
نامناسب مي باشد.

تغذيه مناسب
استفاده از برنامه
غذايي منظم
روزانه ،سه وعده
اصلي همراه با سه
ميان وعده غذايي
مي باشد.
الزم است جهت
پيشگيري از عوارض
نامطلوب رژيم هاي
ناآگاهانه وكاهش
وزن نامناسب با
كارشناس تغذيه و
ديابت مشاوره
تغذيه انجام شود.
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 -2فعاليت بد ی :حد اقل
نيم ساعت پياده
روي روزانه با كفش
مناسب در مسير
بدون شيب يا 3تا5
روز در هفته انجام
ورزش هاي هوازي
مانند شنا ،دوچرخه
سواري وپياده روي
تند.
 -3كنترل استرس :افزايش
استرس باعث كاهش
عملكردوكارايي فرد
وايجادخستگي مي
شود :باكنترل
استرس وتنش هاي
روحی ،سطح قند خون
نيز كاهش پيدا مي
كند.
 -4دخا يات :ترك
سيگاروالكل
نيزدركنترل ديابت
تاثيربسزايي دارد.
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د مان دا و ی
درصورتي كه با اصالح
شيوه زندگي قند خون
هنوز غير طبيعي است
درمان دارويي براي
فرد الزم مي شود.
داروها به دو صورت
خوراكي وتزريقي
است.داروهاي خوراكي
شامل متفورمين وگلي
بن كالميد و داروهاي
تزريقي مانند
اي كه
باشد
انسولين مي
كنترل
مصرف دا و
بهتر ن زمان
باعث كاهش سطح قند
دقيق قبل از غذا
مي 15ا 30
خونخون
قند
شوند.

بيما ستان ح متي حبيبيان ا ين

است .

نوع دارو وزمان مصرف
دارو بايد توسط پزشك
تعيين شود.
منبع  :دستور العمل
كشوري پيشگيري از
ديابت .
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