
4 5 

 
 
   
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      

   بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا                

 قندخون باال)دیابت( چیست؟

کلیه مددجویان مبتال یا ن در معرض گروه هدف:
 قند خون باال

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری 

 کارشناس تغذیه  بیمارستان امام خمینی )ره(

صومعه سرا   

8931خرداد   

دقیقه ورزش نمایید، البته پیاده روی  93مدت کم و شدت کم و کمتر از   -5

 بهترین و مفیدترین ورزش می باشد. 

 حتما با یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی مشورت کنید. -6

 بهتر است دستگاه کنترل قند خون برای خود تهیه کنید. -7

از مصرف غذاهای آماده مثل کالباس و سوسیس،، پسفسک، چسیس س،،   -1

 بیسکویت، شیرینی، مرباوغذاهای کنسروی خودداری کنید.
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چیور، کری اچ.پرستاری داخلی وجراحی ;   هینکل،  جانی، ال: منبع

برونر و سودارث دیابت . ترجمه  مرتضی دالورخان ،پروانه بیشه بان .  

 .8979تهران:نشر بشری ،,

میدان انتظام ، جسنسپ پسار   -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 38911949318شماره تماس بیمارستان  : 

 33353759816شماره تماس واحد آموزش سالمت: 

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان

 هدف از  تغذیه درمانی در بیماران باقند خون باال  چیست؟

 تنظیم مقدار قند خون .-8

 تنظیم مقدار چربی خون . -4

 تعین مقدار انرژی مورد نیاز بیمار . -9

پیشگیری و درمان مشکالت جدی ناشی از درمان با انسولین مثل  -1

 کاهش قند خون .

 پیشگیری و درمان عوارض دیابت مثل بیماری های کلیه . -5

 افزایش سطح سالمت با ایجاد شرایط تغذیه مناسپ . -6

 چند توصیه ی کلی به بیماران دیابتی:

به یاد داشته باشید که فقط شما به این بیماری دچار نیستید و افراد مثل 

 شما زیاد هستند.

 اگر شما طبق دستور پزشک و رژیم شناسی عمل کنید  -8

 می توانید مثل یک فرد عادی زندگی کنید.

 حتما حداقل هر ماه یک بار به پزشک مراجعه کنید. -4

 همیشه میزان قند خون خود را اندازه بگیرید. -9

 حتما طبق دستور پزشک  ، داروهای خود را مصرف کنید. -1
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 به نام خدا

 قند خون باال ) دیابت ( چیست؟

بیماری قند خون باال یا بیماری دیابت به علت ناتوانی بسدن 

در تولید یا استفاده از هورمونی به نام انسولین پدید می آید. 

انسولین کلید ورود مهمترین منبع انرژی یعنی قند به داخل 

سلول هاست. چنانچه لوزالمعده انسولین ترشح نکند و یسا 

بدن قادر به استفاده از انسولین نباشد، قند حاصل از غذا در 

داخل خون باقی مانده و سلول ها گرسنه مسی مسانسد ودر  

 نتیجه  قند خون افزایش می یابد.

 )وابسته به انسولین(چیست؟ 8قندخون نوع 

هستند، این نوع قند  8درصد بیماران از نوع 5تا83 حدود

سالگی شروع می شود و  93خون ناگهانی  و قبل از سن 

 برای تنظیم سطح قند خون به انسولین نیاز دارد.

 ) غیر وابسته به انسولین(  چیست؟ 4قندخون نوع 

درصد بیماران در این گروه قرار دارند که  33تا 35حدود 

سالگی و به دنبال چاقی و بی  93غالبا در سنین باالی 

 تحرکی آشکار می شود.

 

 (چیست؟9قندخون حاملگی) دیابت نوع

ماهه دوم یا سوم بارداری اتفاق می افتد.  9این نوع دیابت در 

سال وهمچنین بانسوان  زنسان  45این دیابت در بانوان باالی 

سال شایع است، سابقه ی  دیابت در بستگان  45چاق کمتر از 

درجه در ابتال به بیماری موثر است . این نوع دیابت خطرابتال 

 به فشار خون باال در بارداری را افزایش می دهد.

 عالئم قندخون باال چیست؟

 پرخوری، پرنوشی و پرادراری . -8

خستگی، ضعف، تغییرات ناگهانی در بینایسی، احسساس  -4

گزگز یا بی حسی در درست ها و پاها، پوست خشک، ترمیم 

 کند و آهسته زخم هاو بازگشت مجدد عفونت ها .

درگیری چشم، بیماری های عروقی، نارسایی کلیه وزخم  -9

 های دیابتی .

 مقدار قند خون در افراد دیابتی  

 میلیگرم دردسی لیتر یا بیشتر 121سطح قند خون ناشتا معادل  -1

میلیگرم در 222بیش از یک بار سطح قند خون ناشتا بیشتر از  -2

 .دسی لیتر

 عوارض قندخون چیست؟

 . افت قند خون 

 . کمای دیابتی 

 . بیماری های قلپ و عروق محیطی 

 . ... درگیری چشم ها، کلیه ها و 

 . ناتوانی های جنسی و زخم های پا 

 تدابیر درمانی چیست؟

هدف از درمان ، طبیعی نگه داشتن هورمون انسولین و مقدار قند خون 
 می باشد تا از عوارض عصبی و عروقی جلوگیری شود.

انسولین:  8درمان اصلی دیابت نوع  

: کاهش وزن و اصالح تغذیه4درمان اصلی دیابت نوع   

 پنج جزء اصلی درمان دیابت:

تغذیه،ورزش، پایش ، مراقبت ودرمان دارویی 


