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فشارخون، کلسترول و قندخون کمک نمایند. پزشک 
شما داروی مناس��ب را در صورت نیاز به شما توصیه 
خواهد کرد. اگر از دارو استفاده می کنید، آن را درست 
طبق دس��تور مصرف نمایید. اگر سوالی در مورد دوز 
دارو و ی��ا ع��وارض جانب��ی دارو دارید، با پزش��ک یا 

داروساز خود مشورت کنید.
 

واحد پیشگیری و ارتقاء سالمت

عنوان آموزش :

بیماری قند خون )دیابت(

آرم�ان ما: پیشتاز کیفیت در پیشگیری، آموزش و 
درمان بیماری های قلبی عروقی در خاورمیانه

 Our Vision: Foremost Quality of Prevention,
 Education and Treatment of Cardiovascular
Disease in Middle East
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مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی
با پیشرفته ترین امکانات تشخیصی درمانی و زبده ترین 

کادر پزشکی در خدمت هم میهنان عزیز می باشد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی

قطب علمی پزشکی قلب و عروق کشور



 بیم�اری قند خون )دیابت( چیس�ت و من چگونه 
می توانم آن را کنترل نمایم؟

در فرد مبتال ب��ه دیابت )بیماری قندخون(، بدن به 
اندازه کافی انس��ولین نمی سازد و یا این که نمی تواند از 
انسولین به صورت مناسب استفاده کند )یا هر دو(. این 
امر س��بب افزایش س��طح قند در خون می شود. بیشتر 
غذای مصرفی جهت استفاده در راه تولید انرژی در بدن، 
ش��ود. انس��ولین هورمونی  تبدیل به گلوکز )یا قند( می 
اس��ت که جهت تبدیل قند و س��ایر غذاه��ا به انرژی و 
کمک به گلوکز جهت ورود به سلول های بدن مورد نیاز 

می باشد.
 

 چند نوع دیابت داریم؟

این بیماری دارای 2 نوع اصلی می باش�د : نوع 1 و 
نوع 2 

نوع 2 ش��ایع تر است و بیش��تر افرادی که دیابت در 
آن ها تش��خیص داده می شود مبتال به نوع 2 می باشند. 
این نوع بیشتر در افراد میانسال و سالمند رخ می دهد و 
با چاقی و عدم فعالیت جسمانی در ارتباط است. دیابت 
نوع 2 زمانی ایجاد می شود که بدن مقدار کافی انسولین 
را نمی س��ازد و یا به ش��کل موثر از انسولین تولید شده 

استفاده نمی کند )مقاومت به انسولین(.

نوع 1 یا نوع جوان��ان اغلب در مراحل اولیه زندگی 
ش��ود و س��بب عدم توانایی بدن فرد، در تولید  آغاز می 
شود. افراد مبتال به این حالت جهت تنظیم  انسولین می 
سطح گلوکز )قند( خون خود، می بایست به شکل روزانه، 

انسولین مصرف نمایند.
 

آیا من درمعرض خطر هستم؟
دیاب��ت در ح��ال افزایش می باش��د. عل��ت این امر 
چاقی، عدم فعالیت جسمانی و باال رفتن میانگین سنی 
می باش��د. بروز دیابت در افراد ج��وان تر هم در وضعیت 
ای ق��رار دارد. علت این ام��ر هم افزایش  هش��داردهنده 
چاقی و عدم فعالیت جس��مانی اس��ت، که از مشکالت 

باشد. روبه گسترش در این گروه سنی می 
 

چگونه من م�ی توانم خطر بیماری قلبی و س�کته 
مغزی را کنترل کنم؟

دیابت ی��ک عامل خطرزای عمده ابت��ال به بیماری 
قلبی و س��کته مغزی می باش��د. این بدان معنی اس��ت 
که دیابت به اندازه اس��تعمال سیگار، افزایش کلسترول 
خون، پرفش��اری خون، عدم فعالیت جسمانی و چاقی یا 

حتی بیش از آنها خطرناک است.
منظم  چکاپ  انجام  هستید،  دیابت  به  مبتال  اگر 
هرگونه  کاهش  و  دیابت  کنترل  جهت  باشد.  می  مهم 
داشته  نزدیک  همکاری  خود  پزشک  با  خطرزا  عامل 

باشید :
■  وزن خود و کلس��ترول خونتان را با یک رژیم غذایی 

حاوی چربی اشباع و کلسترول کم کنترل نمایید.
■ در بیش��تر یا تمام روزهای هفته دست کم 30 دقیقه 

فعالیت جسمانی داشته باشید.
■ مطابق دستور اسالم الکل مصرف نکنید.

■ اگر فش��ار خونتان باالست، آن را کاهش دهید. سطح 
فش��ارخون در افراد دیابتی باید زیر 130/80 میلی متر 

جیوه باشد.
■ سیگار نکشید و از افراد سیگاری، دوری کنید.

■ ب��ا صالحدید پزش��ک معالج به طور دوره ای س��المت 
کلیه، چشم، پا و . . . را مورد ارزیابی قرار دهید. 

توانند به ش��ما در کنترل  برخی داروهای خاص می 


	Brushur1
	Brushur2
	Brushur3
	Brushur4
	Brushur5
	Brushur6
	Brushur7
	Brushur8
	Brushur9
	Brushur10
	Brushur11
	Brushur12
	Brushur13
	Brushur14
	Brushur15
	Brushur16
	Brushur17
	Brushur18
	Brushur19
	Brushur20
	Brushur21
	Brushur22
	Brushur23
	Brushur24

