
 

زوي سامميي باراي ااو  و    والدين گرامي با  ر  

مط لب زير جهت افزايش ميزان  فرزند دلبندت ن 

لطف  به نک ت زير توجه است.رگ هي او  تهيه اده

 فرم ييد.

 

 ديابت چيست؟

باشد كه در مي ديابت شايعترين اختالل سوخت وساز بدن

رود. آن به علت كمبود ترشح انسولين قند خون باال مي

شود. اين ماده وظيفه انسولين از غده لوزالمعده ترشح مي

ها كند تا دارد كه قند را از خون بگيرد و آن را وارد سلول

 براي انرژي سلول مورد استفاده قرار گيرد.

 عالمي ديابت:

پرنوشي، پرخوري، پرادراي، الغري و كاهش وزن، 

خستگي، تاري ديد، پوست خشك و خارش پوست، 

 ها و پاها.گزگز دست

 

 

 

 

 

 

 عوارض ديابت:

نارسايي كليه، مشكالت قلبي، سبب : ديابت در دراز مدت 

 شود.افزايش فشار خون، صدمه به اعصاب مي

 انواع ديابت:

 :1ديابت نوع 

انسولين  اين نوع از ديابت غده لوزالمعده توانايي توليددر 

باشد. بيشتر در كودكان و مي دهد وارثيرا ازدست  مي

 شود.نوجوانان ديده مي

 :2وع ديابت ن

شود ولي بدن در اين نوع از ديابت انسولين توليد مي

تواند آن را بهينه نمي كند ومقاومت نسبت به آن پيدا مي

 شود.ميو در افراد مسن و چاق ديده استفاده كند 

 

 انواع انسولين:

 .انسولين رگوالر كه روشن و سريع اثر است  -

 اثر است. طوالنيكه شيري رنگ و  NPHانسولين   -

هاي جديدي مثل گالرژين و در چند سال اخير انسولين  -

است كه عوارض  آسپارت و اخيراً اپيدرا وارد بازار شده

دهد و تزريق آن بسيار آسان است ديابت را كاهش مي

در انسولين گالرژين بنا به تشخيص پزشك موقع خواب 

 شود.و يا در مواردي اول صبح زده مي

ندارد و  پيك %90هاي ديگر اين انسولين برخالف انسولين

    كمتر ديده (كاهش قند خون)هايپوگالسيمي عوارض

شود. ولي در انسولين آسپارت و اپيدرا درست قبل از مي

كند اثر مي، دقيقه بعد  20غذا بايد زده شود چون خوردن 

 ماند.ساعت در بدن مي 2و حداكثر تا 
 

 تز يق انسولين:

نيم ساعت قبل از سه  NPHبهتراست انسولين رگوالر و  -

 وعده غذاي اصلي تزريق شود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محل تز يق انسولين:

اي كه بافت درناحيه  -باسن  –ها ران –شكم  –بازوها 

 چربي روي عضله است.

 

 نک ت تز يق انسولين:

 .نشوداز الكل استفاده  -

 .صورت گيرددارد، بافت چربي ناحيه اي كه  درتزريق  -

 باشد. cm 5/2قبليفاصله محل هر تزريق با  -

 .كندريتغي تزريق چرخشيمحل  -

 نحوه نگهدا ي انسولين:

 .نباشد خورشيد مستقيم دور از نور 

 .نگهداري گرددسرما و گرماي شديد از ر ود

 در درب يخچال نگهداري شود.

هنگام خروج از منزل در كيف مخصوص كه مانع ورود 

 شود قرار دهيد.رما ميسگرما و 

 نکيه مهم:

 مصرف شير، لبنيات، آب و سبزيجات فراموش نشود.  -

رود اطالعاتي كه جهت اگر كودك شما مدرسه مي  -

ايد با معلم نموده آوريكنترل بيماري كودك خود جمع

 يا مدير مدرسه درميان بگذاريد.

هاي غذايي از سه وعده اصلي به پنج وعده تعداد وعده  -

 افزايش يابد.

جات خودداري مصرف بيش از حد تنقالت و شيرينياز   -

 شود.

سرگيجه و  -در صورت عاليم افت قند خون مثل تهوع  -

گرفتگي حتماً مواد غذايي شيرين مانند توت و گر

 باشند. كشمش همرا داشته

 هاي سنگين بپرهيزند.از ورزش  -

 

 هاي پيشگريي:راه

 رژيم غذايي مناسب -

 دوري از استرس -

 باشد.ورزش و فعاليت بدني مي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شتی ردمانی گیالن   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 بخش غدد -شهریور 17مرکز آموزشی ردمانی ژپوهشی 
 

 ت کودکانبادی
 

 

 

 

 
 

 1كميته آموزش بخش داخي تهيه و تنظيم:

 آموزشي محترم تحت نظارت سوپروايزر 
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