
 نتیجه طرح:

 متخصصان نقش و مزمن های بیماری افزون روز رشد به توجه با.  است پذیر امکان و عملی دیابت، زمینه در برگشتی آموزش روش

 همچنین. رسد می نظر به ضروری آموزشی روش این به توجه بیماران، سازی توانمند و بیمار به آموزش در پرستاران ویژه به بالینی

 دارای افراد آموزش جهت آموزشی روش این. باشد می بیماران سالمت ارتقای و نامطلوب پیامدهای کاهش در تاثیرگذار روشی

 .شود می توصیه دیابت،

 

 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران

 دانشكده پرستاري و مامايي ايران

 پژوهشیمعاونت 

 

 

 



 

 ديابت 

 

 "جلسه دوم"

 فیزيولوژي و عوارض ديابت، آموزش مراقبت از پا

 مددجوي گرامي:

آموزش در زمینه بیماری فعلی شما )آسیب به سیستم عصبی و خون رسانی پاها( منجر به افزایش توانایی شما برای تصمیم 

کیفیت زندگی و رسیدن به سطحی   ارتقاءگیری های مناسب بهداشتی می شود و با کسب دانش و مهارت های الزم می توانید در امر  

. مطالب فوق بر اساس نیازهای آموزشی شما که در طی جلسات گذشته مشخص گردیده مطلوب از مراقبت از خود مشارکت نمایید

 اند و در جهت رفع این نیازها طراحی و تدوین گردیده است.

 ديابت چیست؟  

دیابت بیماری است که بر چگونگی استفاده بدن از گلوکز)قند( اثر می گذارد. گلوکز قندی است که بدن به عنوان سوخت اصلی  

 استفاده می کند، همانطور که یک ضبط سوت به باتری نیاز دارد، بدن شما نیز برای فعالیت به گلوکز نیاز دارد.  از آن

 نحوه استفاده بدن از گلوکز به صورت زير است:

 غذایی که شما می خورید، جذب شده و به صورت گلوکز وارد جریان خون می شود. -1

 ن در بدن( انسولین را به جریان خون وارد می کند.پانکراس )غده سازنده و ترشح کننده انسولی -2

انسولین کمک می کند گلوکز وارد سلول های بدن شما شود. بدن با سوزاندن گلوکز انرژی مورد نیاز خود را بدست می  -3

 آورد.



تنظیم می کند.  پانکراس غده ای در بدن شماست که در زیر و پشت معده قرار دارد. این غده با ترشح انسولین، قند خون شما را

انسولین همانند کلیدی است که درب های ورود قند به سلول را باز می کند. این هورمون به گلوکز اجازه ورود به سلول را می دهد. 

اما اگر فردی دیابت داشته باشد بدن نمی تواند انسولین بسازد و یا انسولین به طور صحیح عمل نمی کند، در نتیجه گلوکز نمی تواند 

طور طبیعی وارد سلول شود و سطح قند خون افزایش می یابد. افزایش طوالنی مدت قند خون فرد را به عوارض دیابت مبتال می  به

 کند.

 )ديابت بزرگساالن(   2ديابت نوع  

 پانکراس هنوز انسولین می سازد ولی ترشح آن 2درصد از کل موارد دیابت را به خود اختصاص می دهد. در دیابت نوع  95-90

کاهش یافته یا به درستی در بدن عمل نمی نمایند. زیرا سلول ها نسبت به عمل انسولین مقاومت می کنندکه دلیل اصلی این 

 مقاومت چاقی و اضافه وزن است.

 :2عوامل خطر ديابت نوع  

 چاقی و اضافه وزن

 سابقه خانوادگی دیابت

 سال 45سن باالی 

 مکیلوگر 4سابقه بدنیا آوردن نوزاد بیش از 

 دیابت بارداری

 عدم فعالیت بدنی 

 باال بودن چربی خون و فشارخون 

 عوارض طوالني مدت ديابت:

عوارض دراز مدت دیابت تقریبا همه اعضای بدن را تحت تأثیر قرار می دهند. قند خون باال در طوالنی مدت از طریق تأثیر بر 

 جمله چشم، کلیه، قلب و پاها را آسیب می رساند.روی عروق خونی و سیستم عصب دهی سیستم های مختلف بدن از 

مددجوی محترم طبق بررسی های انجام شده در مراجعات قبلی شما و معاینه متخصص محترم بیماریهای مغز و اعصاب، قند 

عالئم خون بر روی پاهای شما تاثیر خفیفی گذاشته است که در جلسات آینده در مورد نحوه مراقبت از پا و و کمک به بهبودی 

 آسیب به پا آموزش های الزم ارائه می گردد. 

 آموزش مراقبت از پا

باال بودن قند خون در طوالنی مدت در اثر تغییر در بافت زمینه ای عروق خونی، خون رسانی به پاها را کاهش می دهد و همچنین 

 در اثر تضعیف سیستم عصبی پاها، آنها را در معرض آسیب قرار می دهد.

 هشدار دهنده آسیب به پا در اثر ديابت:عالئم  

 مور مور و سوزش پا ❖

 کاهش حس گرما در پاها ❖

 سرد بودن پاها ❖



 خواب رفتگی پاها ❖

 بیماري ديابت را ساده و بي اهمیت تلقي نكنید چرا که مي تواند منجر به نقص عضو شما شود.

ودی این عارضه و عالئم ناشی از آن کمک کنیم. در این بنابراین باید با کنترل قند خون، چربی خون و فشار خون به کنترل و بهب

 جلسه نحوه مراقبت از پا را آموزش داده و در جلسات آینده به راه های کنترل قند خون، چربی و فشار خون می پردازیم.

 اصول مراقبت از پا:

 مراقب دیابت خود باشید. -1

 همکاری کنید.جهت حفظ قند خون در محدوده قابل قبول با گروه بهداشتی خود  ❖

 

 روزانه پاهای خود را مشاهده کنید. -2

 روزانه پاهای عریان خود را از نظر وجود بریدگی، تاول، نقاط قرمز رنگ و تورم مشاهده     کنید. ❖

در صورتیکه مشاهده کف پاها برایتان دشوار است با استفاده از یک آینه آن را بررسی کنید یا از یکی از اعضای خانواده  ❖

 بگیرید.کمک 

از دستهای خود به اندازه چشم هایتان برای بررسی پاها کمک بگیرید. ممکن است در بخشی از پا که دیده نمی شود وجود  ❖

 مشکلی را حس کنید.

 

 پاهایتان را هر روز بشویید. -3

 روزانه پاهایتان را با آب گرم)نه داغ( بشویید. ❖

 شتان پا را خشک کرده اید.پاهایتان را به دقت خشک کنید. مطمئن شوید که بین انگ ❖

 پاهای خود را خیس نگه ندارید. ❖

 برای کنترل حرارت آب از پاها استفاده نکنید بلکه از دماسنج یا آرنج دست استفاده کنید. ❖

 

 پوست پاها را نرم و لطیف نگه دارد. -4

 یک الیه پوششی نازک از ماده نرم کننده روی پوست پا)بجز الی انگشتان( بکشید. ❖

 

 پینه ها و میخچه ها را به مالیمت صاف کنید.روی  -5

 برای این منظور از سنگ پا استفاده کنید. ❖

 

 هر هفته) یا در صورت لزوم زودتر( ناخن های پا را بگیرید. -6

 ناخن های پا را به طور صاف بگیرید و سپس لبه های آن را با سوهان ناخن صاف کنید. ❖

 

 همواره جوراب و کفش به پایتان باشد. -7

 ا برهنه راه نروید.هرگز پ  ❖

 کفش های راحتی بپوشید که کامال مناسب پاهایتان باشد و از آنها حفاظت کند. ❖

هر بار قبل از پوشیدن کفش ها، داخل آنها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که سطح داخلی آنها صاف است و چیزی داخل  ❖

 آنها قراتر ندارد.



 

 محافظت کنید.پاهای خود را در برابر سرما و گرما  -8

 در حیاط منزل یا سطح داغ خیابان با کفش راه بروید. ❖

 اگر هنگام شب پاهایتان احساس سرما می کند جوراب بپوشید. ❖
 

 به حفظ جریان خون پاها کمک کنید. -9

 به هنگام نشستن پاهای خود را باال نگه دارید. ❖

 ه طرف باال و پایین تکان دهید.دقیقه مچ پا و انگشتان خود را ب 5بار و هر بار به مدت  2-3روزانه  ❖

 برای مدت طوالنی پای خود را روی پای دیگر قرار ندهید. ❖

 سیگار نکشید. ❖
 

 با گروه پزشکی خود پاهایتان را کنترل کنید.-10

از پزشک خود بخواهید که پاهای شما را )بدون پوشش( معاینه کند و از نظر مشکالت جدی ارزیابی نماید. به خاطر داشته  ❖

 ممکن است درد مربوط به ضایعات پا را احساس نکند. فرد دارای دیابته باشید ک

در صورت بروز زخم، بریدگی، تاول یا ساییدگی روی پایتان که روند التیام آن پس از یک روز آغاز نشود، به پزشک خود   ❖

 اطالع دهید.

 دستورات پزشک خود را درباره مراقبت از پا رعایت نمایید. ❖

 خوددرمانی نکنید و از داروهای بدون نسخه یا درمان های خانگی استفاده نکنید.جهت مشکالت پا  ❖

 نكاتي در مورد نوع جوراب 

 به علت کاهش حس و مشکل عروقی توجه ویژه ای در  مورد جوراب باید اعمال شود.  افراد دارای دیابتزمستان در 

 شب ها در هوای سرد  جوراب ساق جوراب های مناسب کتانی یا نخی بپوشید  -

 هر روز جوراب ها باید شسته شود.  -

 جوراب وصله دار یا تعمیر شده را نپوشید.  -

 یل چین خوردگی در داخل کفش اجتناب کنید. از پوشیدن جوراب تنگ یا خیلی گشاد بدل -

 از رنگ های روشن استفاده کنید زیرا در صورت بروز زخم یا ترشح، آثار آن براحتی قابل رویت است.  -

در فصل سرما بیشتر احتیاط کنید و از جوراب پشمی استفاده نمائید. مطمئن شوید که کفشهایتان برای جوراب های  -

 بلند بپوشید. ضخیم به اندازه کافی 

 توجه کنید:

 

 

 

 

حتی مشکالت کوچک نیز در صورت عدم درمان، می توانند منجر به مشکالت جدی شوند. جراحات 

 کوچک می توانند به زخم های پا تبدیل شوند.



 لطفا به منظور پیشگیري از زخم پا به نكات فوق توجه نمايید:

زمانی که مبتال به دیابت هستید، عالوه بر عفونت ها، زخم های پا نیز تهدید شایعی محسوب می شوند. آنها اغلب همانند  ❖

یک زخم عادی مانند یک بریدگی، خراش سطحی و یا یک ناحیه دردناک هستند که در صورت بی توجهی  می توانند مشکل ساز 

 شوند. 

ه وجود آیند. زخم های کناره پا نزدیک مفصل انگشت بزرگ توسط کفشهای نامناسب زخم های پا می توانند در همه نقاط ب ❖

 ایجاد شده و نقاط دردناکی در پا به وجود می آورند.

زخم های عفونی پا ممکن است به سختی بهبود یابند و حتی ممکن است به قطع عضو منجر شوند. اگر زخم ها نادیده  ❖

های شدید تبدیل شوند و حتی به استخوان می توانند به جراحات عمیق و بزرگ همراه با عفونتگرفته شوند و یا دچار عفونت گردند، 

 نیز برسند. پزشک  می تواند عکسبرداری از پا را تجویز کند، تا اطمینان حاصل کند که عفونت به استخوان نرسیده است.  

توجه مشکلی شده اید، فورا با پزشک خود تماس بگیرید. برای جلوگیری از ایجاد زخم، کنترل روزانه انجام دهید. لذا اگر  م ❖

یابند. اما در صورت بروز مشکالتی نظیر زخم های بریدگی های کوچک یا کوفتگی ها با مراقبت کافی و مناسب خود به خود بهبود می

 کوچک پا، ممکن است مراقبت های درمانی مورد نیاز باشد.

 

  



 "جلسه سوم"

 افراد داراي ديابتبدني، رژيم غذايي درورزش و فعالیت  

 ورزش و ديابت

ورزش اهمیت زیادی در درمان دیابت دارد زیرا باعث کاهش قند خون و عوامل خطر قلبی عروقی می شود. ورزش با افزایش 

 آورد.برداشت گلوکز توسط عضالت و بهبود عملکرد انسولین، سطح قند خون را پایین می

باید هر روز در یک زمان معین)ترجیحا زمانی که سطح گلوکز خون در باالترین میزان می باشد(و به یک میزان   افراد دارای دیابت

 معین ورزش کنند.

ورزش منظم روزانه به جای ورزش نامنظم و پراکنده باید تشویق شود.به طور کلی افزایش تدریجی و آهسته مدت زمان ورزش 

ی از بیماران، ورزش مطمئن و مفیدی محسوب می شودکه به وسیله خاصی بجز کفش مناسب توصیه می شود. راه رفتن برای بسیار

 نیاز ندارد و در هر مکانی قابل اجرا است.

زندگی تجربه کردند با شرکت در فعالیت بدنی که سنگین نیست، در ابتدا با جلسات  در سال ها عدم تحرک را بیمارانی که معموال

تلف روز تکرار می گردد می توانند آثار مفید ورزش را در خود  نمایان سازند. ازجمله کمک به )کم دقیقه ای که درساعات مخ 10

، HDLکردن وزن، کاهش وپیشگیری از رسوب چربی در رگها، کاهش چربی خون به ویژه کلسترول، افزایش چربی مفید خون به نام  

 روند دیابت، بهبود وضع روحی و روانی، احساس نشاط وآرامش( .بهبود متابولیسم بدن، افزایش حساسیت بدن به انسولین وکاهش 

 نبايد آنان را انجام دهد؟  داراي ديابتآيا انواعي از فعالیت بدني وجود دارند که فرد  

ها ممکن است مشکل شما را بدتر کند، برای مثال فعالیت  اگر شما برخی از عوارض بیماری دیابت را دارید، انجام برخی ورزش

بدنی ای که فشار عروق خونی چشمان شما را افزایش می دهد، مانند بلند کردن اجسام سنگین و یا وزنه، ممکن است مشکل چشم 

 را در بیماری دیابت افزایش دهد. 

این حالت با پزشک تان مشورت نمایید، زیرا شاید  اگر تخریب عصبی ناشی از دیابت موجب بی حسی پاهای شما شده است، در

 به شما توصیه کند که به جای پیاده روی و یا ورزش های هوازی، شنا کردن را امتحان کنید.

وقتی پاهای شما بی حس باشند، ممکن است درد را در پای تان حس نکنید و لذا ممکن است جراحت ها و تاول های پای شما 

به علت بی حس بودن پاهای تان متوجه آنها نمی شوید. این مشکل در صورت عدم توجه می تواند در برخی بدتر شوند، زیرا شما 

مواقع منجر به قطع عضوی از بدن نیز گردد. لذا در هنگام ورزش دقت کنید تا کفش شما برای فعالیتی که می کنید مناسب باشد و 

 نیز از جوراب های کتانی و راحت استفاده کنید. 

 :افراد داراي ديابتاط عمومي براي ورزش در  احتی

 پوشیدن کفش مناسب و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات محافظتی پا ❖

 پرهیز از انجام ورزش در گرما یا سرمای بسیار شدید ❖

 معاینه روزانه پاها پس از ورزش ❖

 اجتناب از ورزش طی دوره هایی که وضعیت متابولیکی از کنترل خارج است.  ❖

 ساعت بعد از مصرف وعده اصلی غذا انجام دهید.   3- 2پیاده روی را قبل از تزریق انسولین و   ❖



 

 

 برنامه پیاده روي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفا توجه کنید:

 

 

 

 

 

 

  

 هفته مدت زمان هر جلسه تعداد جلسات در هفته

 اول دقیقه 10 بار3-5

 دوم دقیقه 15 بار3-5

 سوم دقیقه 20 بار3-5

 چهارم دقیقه 25 بار3-5

 پنجم دقیقه 30 بار3-5

 ششم دقیقه 35 بار3-5

 هفتم دقیقه 40 بار3-5

 هشتم دقیقه 45 بار3-5

 نهم به بعد این برنامه تکرار شود بار3-5

 

پس از تمرینات بدنی پاهایتان را به منظور بررسی عالیم :  بریدگی، برآمدگی و ورم و یا سرخی بررسی کنید 

 .هر نوع مشکلی در پاهایتان، به آن بی توجهی  نکنید و حتما با پزشک تان تماس بگیریدو در صورت  بروز 

 



 افراد داراي ديابترژيم غذايي در

 

 
 

رژیم غذایی، تغذیه و کنترل وزن زیربنای درمان دیابت را تشکیل می دهد.هدف اصلی در اصالح رژیم غذایی، کنترل کل کالری 

 حفظ یک وزن قابل قبول و کنترل سطح قند خون می باشد.دریافتی به منظور 

غذاهایی که شما مصرف می کنید درمیزان قند خون شما تاثیر دارند. شما باید غذاهای روزانه خود را به نحوی تغییر دهید که 

را در حد متعادل موجب تامین سالمتی شما شود. اگر شما اضافه وزن دارید کنترل بیماری مشکل تر است پس ابتدا وزن خود 

 نگهداری کنید و با دستورات غذایی که ما آموزش می دهیم  به تنظیم قند خون خود کمک کنید. 

 غذا را همیشه درساعات معین میل کنید تامیزان قند خون بدنتان همیشه در یک حالت متعادل ومناسب باقی بماند. ❖

 نید.غذاها را در دفعات زیاد و حجم کم برای هر وعده استفاده ک ❖

نان و غالت، میوه و سبزی، گوشت، لبنیات و چربی ها که  : مواد غذایی درچند گروه تقسیم بندی می شود که عبارتنداز ❖

 مصرف هر یک باید با توجه به مقدار نیاز بدن افراد به انرژی باشد. پس در مصرف هیچ کدام زیاده روی نکنید.

مربا، عسل، قند، شکر، آب نبات، انواع شربت، ساندیس، نوشابه، شیرینی ها، حتی االمکان از مصرف مواد قندی ساده مثل  ❖

 ژله و بیسکویت خودداری کنید زیرا این قندها به سرعت وارد جریان خون می شوند و قند خون را به طور ناگهانی باال می برند.

رعت جذب آنها کمتر است. بنابراین دیرتر مواد نشاسته ای مثل نان، برنج، ماکارونی در بدن به قند تبدیل می شوند ولی س ❖

 از مواد  قندی ساده، قند خون را افزایش می دهند ولی توجه کنید که بیشتر از مقدار توصیه شده در رژیم خود مصرف نکنید.

ض ابتال مصرف زیاد چربی با بیماری های قلبی ارتباط دارد با توجه به این که بیماران دیابتی  بیشتر از افراد عادی در معر ❖

 به بیماری های قلبی می باشند بهتراست که مصرف چربی ها را کم کنند.

 چگونه مي توانید چربي غذاي خود را کاهش دهید:

 از سرخ کردن غذا اجتناب کنید و سعی کنید بیشتر از غذاهای آب پز یا کبابی یا بخارپز استفاده کنید. -1



وشت گاو و گوساله و گوسفند کمتر استفاده نمائید و سعی کنید بیشتر از مرغ ازگوشت های بدون چربی استفاده کنید و از گ  -2

 و ماهی استفاده کنید.

 از شیر و ماست کم چرب پاستوریزه استفاده کنید. -3

 از مصرف پوست مرغ که دارای چربی زیاد است خودداری کنید. -4

ستفاده نکنید، سعی کنید بیشتر از روغن های نباتی  مایع و روغن از کره، خامه، روغن حیوانی، پیه، دنبه، کله پاچه و سیرابی ا  -5

 زیتون استفاده کنید.

 از مصرف انواع سوسیس، کالباس و سس های ساالد مثل سس مایونز  خودداری کنید. -6

 سعي کنید از مواد غذايي که داري فیبر زيادي هستند بیشتر استفادکنید:

گیرند ولی تاثیر خوبی در کاهش میزان قند خون دارند و هم مورد استفاده قرار نمیفیبرها موادی هستند که در بدن انسان 

 چنین باعث پرکردن حجم معده می شوند بنابراین پس از مصرف آنها زود احساس سیری می کنید و دیرتر گرسنه می شوید.

حبوبات، نان های تهیه شده ازآرد سبوس دار مثل نان مواد غذای که دارای فیبر هستند عبارتند از: سبزیجات، میوه ها،  -1

 سنگگ و بربری. میوه های که پوست قابل مصرف دارند )مثل سیب( بهتراست با پوست میل شود.

 موادی که دارای فیبر کمتری هستند عبارتند از : نان های لواش، نان ساندویجی که بهتر است کمتر مورد استفاده قرارگیرد. -2

مواد پروتئینی مثل: گوشت، تخم مرغ و شیر برای ترمیم سلول های بدن و رشد الزم است ولی این مواد مستقیما روی قند  -3

 خون تاثیر ندارند و باید متناسب با نیاز بدن مصرف شود و شما نمی توانید از آنها به مقدار دلخواه استفاده کنید. 

 چرب استفاده نمائید. ضمنا بهتر است از گوشت و لبنیات کم  -4 

 لیوان درطول روز. 8الی 6و حداقل  شکر و چای کم رنگ بدون قند -5

نمک مصرفی خود را به حداقل برسانید. زیرامصرف زیاد نمک منجر به افزایش فشارخون می شود برای کاهش میزان نمک  -6

 مصرفی کارهای زیررا انجام دهید:

 خیارشور، آجیل، چیبس و انواع سس ها استفاده نکنید. از انواع غذاهای آماده و کنسرو شده مثل ❖

 از گیاهان معطر و ادویه های که فاقد نمک هستند برای طمع دادن غذا استفاده کنید. ❖

 به هنگام طبخ غذا از نمک کمتری استفاده کنید و پس از پخت به غذا نمک اضافه نکنید. ❖

 ید ولی اگر چربی خون شما باال است مصرف آن باید کمتر باشد.تا تخم مرغ می توانید استفاده کن 3یا  2در هفته ای   ❖

 ازمصرف سیگارخودداری نمائید. ❖

 ازمصرف نوشیدنی الکلی جدا بپرهیزید. ❖

 توصیه مي شود.  داراي ديابتافراد  توجه: توضیحات فوق به صورت کلي براي 

 

 

 

 توجه کنید که برای گرفتن رژیم غذایی به صورت اختصاصی باید با یک مشاور تغذیه مشورت کنید.



 

  



 "جلسه چهارم"

 هاي خوراکي ضد ديابتمصرف دارو ، استرس و ديابت

تنش های عاطفی و استرس های روحی از طریق افزایش ترشح هورمون های استرس باعث افزایش قند خون  ❖

 می شود.

ورزشی خود را تغییر می دهد و در همچنین بیمار در زمان تنش های روحی برنامه غذایی، مصرف دارو و برنامه  ❖

 نتیجه باعث افزایش قند خون می شود.

در بیماران دیابتی نوع دو انسولین تا حدی ترشح می شود اما وجود استرس ترشح انسولین را مسدود می کند  ❖

 بنابراین برطرف کردن استرس در این افراد به ترشح انسولین و در نتیجه بهتر شدن قند خون کمک می کند.

 روش هاي آرام سازي:

در حالت نشسته یا دراز کشیده در حالی که دستها در دو طرف بدن هستند قرار بگیرید. یک نفس عمیق بکشید و بعد از آن   -1

تا جایی که می توانید نفس خود را به بیرون هدایت کنید. دوباره این کار را انجام دهید و این بار در هنگام بازدم عضالت خود را شل 

 د. حداقل یک بار در روز این کار را انجام دهید.کنی

دقیقه در   20تا    5روی زمین دراز بکشید و عمیق نفس بکشید، در دم و بازدم عمیق عضالت خود را شل کنید. این تمرین را    -2

 روز انجام دهید.

 لبانه ای که به فرد پیشنهاد می شود. انجام فعالیت های مثبت جدید؛ مثالً شرکت در برنامه ورزشی یا انجام فعالیت های داوط -3

 راه دیگر برای آرام سازی بدن انجام فعالیت ورزشی می باشد.  فعالیت ورزشی -4

هر بار که افکار بد به ذهن شما خطور می کند افکار خوب و مثبت را جایگزین آنها  ا فکار خوب را جایگزین افکار بد کنید:-5

 کنید.

 مصرف داروهاي خوراکي ضد ديابت

که بیماری آنها تنها با رژیم غذایی و ورزش کنترل   2نوع  افراد دارای دیابتداروهای ضد دیابت خوراکی ممکن است در درمان 

 نمی شود، مؤثر واقع می شود.

 .باید توجه داشته باشید که داروهای ضد دیابت خوراکی عالوه  بر درمان های دیگر از قبیل رژیم غذایی و ورزش استفاده می شوند

 لطفا به نكات زير در مصرف داروهاي خوراکي توجه فرمايید:

 داروها را طبق دستور پزشک مصرف نمایید . ❖

 بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید. ❖

 داروها را در ساعت ثابتی از روز مصرف نمایید. ❖

 شود. در صورتیکه قرص مت فورمین مصرف می کنید حتما در بین غذا یا بعد از غذا مصرف   ❖

 اگر قرص گلی بن گالمید مصرف می کنید قبل از غذا آن را مصرف کنید. ❖

 از نزدیکان خود بخواهید که مصرف دارو را به شما یادآوری نمایند. ❖

 در زمان مسافرت یا مهمانی داروها را همراه خود داشته باشید. ❖



تاری دید، احساس ضعف شدید( در شما تکرار در صورتیکه عالئم کاهش قند خون )تعریق، لرزش دست و پا، سرگیجه،  ❖

 می شودحتما به پزشک مراجعه نمایید.

 آتها را به موقع مصرف نمایید. در صورت مصرف داروهای ضد چربی خون  ❖

 در صورت مصرف داروهای ضد فشارخون آنها را به موقع مصرف نمایید. ❖

  



 "جلسه پنجم"

 آموزش تزريق انسولین

 

 
 

یا انسولین تولید نمی شود )دیابت نوع یک( یا تولید انسولین کافی نیست )دیابت نوع دو(  بنابراین قند وقتی فردی دیابت دارد 

نمی تواند وارد سلولها شود و درخون جمع می شود که این حالت هیپرگلیسمی یا قند خون باال نام دارد  در این مواقع بدن نیازمند 

 .     دریافت انسولین تزریقی و یا قرص خوراکی است

 انواع مختلف انسولین

انسولین های سریع اثر )ریگوالر ( روی قند  وعده های غذایی اثر می گذارند. که مقدار انسولین تزریقی در هر وعده غذایی 

 متناسب با قند )کربوهیدرات ( مصرفی درآن وعده می  باشد.

غذاهای مصرفی ارتباط ندارند. بلکه انسولین مورد نیاز بدن درطول  انسولین های طوالنی اثر یا انسولین های پایه ) ان پی اچ ( با 

ساعته را فراهم می کنند. نیاز به انسولین پایه تحت شرایطی: مانند تغییرات وزن، میزان فعالیت فیزیکی، در زمان قاعدگی یا 24

 بیماری تغییر می کند.

 نگهداري انسولین   

 ولین طوالنی اثرکدر )شیری ( است .انسولین سریع اثر به صورت مایع شفاف وانس

انسولین هایی که استفاده نمی شود باید دور از حرارت در یخچال، نگهداری شوند ولی می توان انسولین هایی که هر روز استفاده 

 چال و در دمای اتاق نگهداری شود.می شوند به مدت یک ماه خارج ازیخ

 چگونه ازانسولین استفاده کنید   



وتئین است و باید به صورت زیر پوستی استفاده شود. وقتی انسولین می خرید توجه داشته باشید که روی ویال انسولین یک پر

 واحد انسولین است  1000میلی لیتری دارای  10نوشته شده باشد. ویال   "واحد انسولین است100هرمیلی لیتر حاوی "آن  

 

 وسايل تزريقي

 انسولین به بدن استفاده می شود، مانند قلم انسولین وسرنگ انسولین . وسایل تزریق ابزاری هستند که برای ورود ❖

 واحد انسولین را درخود جای می دهد )هرخط دو واحد انسولین است(.   100میلی لیتری که تا1سرنگ  ❖

 مراحل تزريق انسولین

 دستهای خود را با آب و صابون بشویید. -1

بار میان دستان خود بغلطانید تا رنگ آنها دودی و شیری گردد. )از تکان دادن اجتناب   10انسولین ان پی اچ را قبل از تزریق    -  2

 کنید(

 اندکی هوا به درون سرنگ بکشید. )به اندازه دوز انسولین تزریقی(. -3

 سوزن را به درون ویال داخل کرده و سرنگ را از هوا خالی کنید. - -4

 اخل سرنگ بکشید.ویال را وارونه کرده و انسولین را به د - -5

 محل تزریق را با آب و صابون و یا الکل تمیز کنید. اجازه دهید الکل خشک شود . - -6

ناحیه تزریق را توسط انگشتان نیشگون گرفته و باال آورید تا یک چین پوستی ایجاد گردد.) بمنظور جلوگیری از تزریق   - ٧

 عضالنی( 

 باشد(درجه می 45درجه به داخل پوست فرو کنید )این زاویه در کودکان و افراد الغر  90سوزن را با زاویه  -8

 و با دست دیگر تزریق را انجام دهید.سپس با یک دست سرنگ را نگه داشته  -9

 در انتها محل تزریق را مجددا با پنبه و الکل تمیزکرده، سرنگ را دور انداخته و دستتان را بشویید. -10

 

 هاي تزريق را مرتبا تغییر دهید.   محل

 در این شکل مکان های مجاز برای تزریق انسولین با حروف انگلیسی مشخص شده است:



 

 

 در تزريق انسولین:نكات مهم  

 های خود رابه دقت بشوئید وخشک کنید . دست ❖

 مابقی انسولین خود را دریخچال بگذارید. ❖

 نوع انسولین خود را همیشه کنترل کنید. بخصوص اگر دو نوع انسولین متفاوت تزریق می کنید. ❖

 همیشه به یادداشته باشید که محل تزریق را تغییردهید . ❖

 تمیز باشد. پوستتان باید قبل ازتزریق ❖

 اگرمشکل یا سوالی دارید با کادردرمان تماس بگیرید. ❖

 در صورت بروز عالئم: تعریق، لرزش، ضعف، گرسنگی و عصبانیت، بالفاصله از شکالت و یا چند حبه از قند استفاده نمایید. ❖

 همیشه چند عدد شکالت همراه خود داشته باشید. ❖

 

 

 

 

 

 

 

 دستها، باسن و رانها.بهترین منطقه تزریق انسولین : شکم، 

 شکم سریع ترین جذب انسولین، بازو و ران جذب متوسط و باسن آهسته ترین محل جذب انسولین را دارد.

 به یادداشته باشید که محل تزریق را ماساژ ندهید. 



 با آرزوي بهبودي و سالمتي 

 

 منبع:

Brunner, L. S. (2010) Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing, Lippincott 

Williams & Wilkins. Pp 

Vijan, S., 2010. Type 2 diabetes. Annals of internal medicine, 152(5), pp.ITC3-1. 

Chatterjee, S., Khunti, K. and Davies, M.J., 2017. Type 2 diabetes. The Lancet, 389(10085), 

pp.2239-2251. 

McGee, S., 2016. Evidence-based physical diagnosis e-book. Elsevier Health Sciences. 

Bandello, F., Zarbin, M.A., Lattanzio, R. and Zucchiatti, I. eds., 2017. Management of Diabetic 

Retinopathy. Karger Medical and Scientific Publishers. 

 


