پيام هاي آموزشي بيماري ديابت

.1

افشایش میشان لىذ در خًن اصطالحبً دیببت وبمیذٌ می شًد .ایه بیمبری اوًاع مختلفی دارد يلی بٍ طًر عمذٌ بٍ دیببت
وًع  ، 1دیببت وًع  2ي دیببت ببرداری تمسیم می شًد.

 .2مصزف سیاد غذاَای چزب ،اوًاع فست فًدَا (مثل پیتشا ،ساوديیچ ي  )...ي کم تحزکی سثة چاقی می ضًد ي
در ایه حالت خطز اتتال تٍ دیاتت وًع  2سیاد می ضًد.
 .3مُمتزیه عًامل خطز ابتال بٍ دیببت وًع  2عببرتىذ اس :ساتقٍ خاوًادگی دیاتت در تستگان درجٍ یك ،چاقی ي
اضافٍ يسن ،تی تحزکی یا کمتحزکی ،چزتی ي فطار خًن تاال.
.4

يرسش یا تحزک جسمی ي تغذیٍ مىاسة (مصزف میًٌ ي سبشیجبت بیشتز ،پزيتئیه کبفی ي مصزف لىذ ي چزبی
کمتز) بُتزیه ي کم َشیىٍ تزیه راٌ پیشگیزی اس دیببت ي بسیبری اس بیمبری َبی غیزياگیز دیگز است.

 .5دیاتت ي عًارض ياتستٍ تٍ آن قاتل پیطگیزی َستىد.
 .6دیاتت تیماری خامًش :ویمی اس مثتالیان تٍ دیاتت اس تیماری خًد تی خثزود.
 .7چاقی ي کمتحزکی مُمتزیه عامل اتتال تٍ دیاتت است.
 .8چاقی ريس افشين کًدکان ي وًجًاوان در سالُای اخیز ،تزيس دیاتت وًع 2را در تیه آنَا افشایص دادٌ است.
وطسته تیص اس حد جلًی تلًیشیًن ي کامپیًتز تا حد سیادی در افشایص چاقی ي اتتال تٍ دیاتت وًع 2در
سىیه پائیه مًثز است.
 .9اضبفٍ يسن ي چبلی ،سببمٍ خبوًادگی دیببت ،چزبی ي یب فشبر خًن ببال مُمتزیه عًامل خطز ابتال بٍ دیببت َستىذ.
 .11خبومَبی ببردار درمعزض خطز ابتال بٍ دیببت ببرداری َستىذ ي در ايلیه يیشیت ببرداری تًسط پششك ببیذ مًرد بزرسی
لزار گیزوذ.
 .11اس َز  11وفز بیمبر مبتال بٍ دیببت وًع  2معمًالً  8وفز آوُب چبق َستىذ یب اضبفٍ يسن داروذ .فزد مثتال تٍ دیاتت تایـد
َمیطٍ يسن خـًد را در حـد طثیعی وگٍدارد.
 .12تیص اس  99درصد افزاد دیاتتی تٍ دیاتت وًع دي مثتال َستىد ي اغلة ویمی اس آوُا اس تیماری خًد تی اطالع
َستىد.
 .13عالئم بیمبری در دیببت وًع  ،2ريوذی بطئی دارد ي اغلة َیچ عالمتی در دیاتت وًع دي دیدٌ ومیطًد .ممکه
است سبلُبی سیبدی اس ابتال بٍ بیمبری بگذرد يلی ایه عالئم دیذٌ وشًوذ ي بیمبران اس ابتال بٍ دیببت وًع  2بی خبز بمبوىذ.

 .14ضایعتزیه عالمت دیاتت وًع  2تی عالمتی است!
کىتزل دیاتت :
 .1تغییز شیًٌ سوذگی بب تغذیٍ صحیح ي فعبلیت جسمبوی مستمز ،مزالبت َبی مىبسب بُذاشتی ي افشایش آگبَی ي داوش در
سمیىٍ دیببت ،بٍ خصًص در افزاد پیش دیببتی مُمتزیه اصًل پیشگیزی اس دیببت وًعَ 2ستىذ.
 .2آم ًسش ي آگاَی اس تیماری دیاتت ي عًارض واضی اس آن ،تغذیٍ مىاسة ،يرسش ي فعالیت َای جسماوی مستمز
مُمتزیه اصًل مزاقثت ي درمان تیماران مثتال تٍ دیاتت َستىد.
 .3اصًل درمبن دیببت عببرت است اس :رصیم غذایی ي محديدکزدن اوزصی (کالزی) دریافتی ،فعالیت تدوی ي يرسش
دائمی ي مىظم ،استفادٌ اس داريَای کاَىدٌی قىد خًن ي پایص دائمی مقدار قىد خًن (خًدمزاقثتی).
 .4افزاد مثتال تٍ دیاتت کٍ َز وًع دخاویات (سیگار ،پیپ ،چپق ،قلیان ي جًیدن تًتًن) مصزف میکىىد ،تاید
تزای تزک دخاویات تطًیق ضًود.
 .5افشایش تعذاد يعذٌَبی غذایی ي کبَش حجم َز يعذٌ ،سبب کىتزل بُتز لىذ خًن میشًد.
 .6صبحبوٍ ،اس اجشاء اصلی بزوبمٍ غذایی ريساوٍ ي عبملی مُم در کىتزل لىذ خًن مبتالیبن بٍ دیببت است.
 .7افشایش دریبفت فیبز اس طزیك مصزف سبشیُبی تبسٌ ،بٍ کىتزل بُتز لىذ خًن بیمبران دیببتی کمك میکىذ.

