نکاتی در مورد بیماری دیابت و اهمیت کنترل تخصصی آن
- 1چرا دیابت در کل جُان یک بیماری مُم بٍ حساب میآید؟

ثؼس اٍل تؼساز افزاز هجتال ثِ ایي ثیوبری است کِ زر حبل حبضز ًشزیک ثِ  ۰۴۴هیلیَى ًفز زر کل جْبى را ضبهل هیضَز ٍ ایي
تؼساز زر  ۰۴سبل آیٌسُ ثِ حساقل  ۲۴۴هیلیَى ًفز هی رسس .پس جوؼیت قبثل تَجْی اس هززم زًیب زرگیز ایي ثیوبری ّستٌس.
ثحث زٍم ایي است کِ زیبثت یک ثی وبری سبزُ ًیست .فزز هجتال ثِ ایي ثیوبری زر طَالًی هست زچبر ػَارضی هیضَز کِ کل
سًسگی اٍ را تحت تبثیز قزار هی زّس .ػَارضی هثل کن ثیٌبیی ٍ ًبثیٌبییً ،برسبیی کلیِ ،سکتِ قلجی ،سکتِ هغشی ٍ … ..اگز ایي زٍ
هٌظز را کٌبر یکسیگز قزار زّین ،اس یک ثؼس زیگز ّن هیتَاى ثِ ایي ثیوبری ًگبُ کزز ٍ آى ثحث اقتػبزی ایي ثیوبری است۱۱ .
زرغس کل ثَزجِ ثْساضت زًیب را زیبثت ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است کِ هتبسفبًِ غبلت ایي ّشیٌِّب ثِ غَرت غیزهستقین است کِ
هب تَجْی ثِ آًْب ًسارین .هثال ّشیٌِّبیی کِ جبهؼِ ٍ فزز ثزای حبضزًطسى زر هحل کبر ذَز پززاذت هیکٌس ،یب ایٌکِ زر غَرتی
کِ ثیوبر زیبثتی ّیچ زرهبًی ثزای ثیوبریص اًجبم ًسّس ۱۴ ،تب  ۱۱سبل ػوزش کَتبُ تز اس افزاز زیگز هیضَز کِ ایي ثِ ًَثِ ذَز
ّشیٌِ سٌگیٌی استٍ .قتی ّوِ ایي هَارز را زرکٌبر ّن قزار هیزّین ثِ ایي ًتیجِ هیرسین کِ زیبثت یک ثیوبری ثسیبر هْن
است.
- ۲چرا بیمار دیابتی یک بیمار مُم بٍ حساب میآید؟
ٍقتی ضرع ثِ زیبثت هجتال هی ضَز ،ثِ ذػَظ زر زیبثت ًَع زٍم ،زر سبلْبی اثتسایی اثتالی ذَز ثِ ثیوبری هوکي است هتَجِ
ثیوبری ذَز ًطَز ،چَى ضبیغتزیي ػالهت اثتال ثِ زیبثت ثی ػالهتی است .اهب ٍقتی فزز زچبر ػَارؼ آى هیضَز ،هطکالت ّن
ضزٍع هیضَز .چزا کِ ثیوبر زائوب ّشیٌِّبیی اًجبم هیزّس کِ ػوَهب آى ًتیجِای کِ زٍست زارز را اس آى ًویگیزز ٍ ػَارؼ
ثیوبری فزز را اس سًسگی سبقط ٍ ًبتَاى هیکٌس .پس ثیوبر زیبثتی ّن یک ثیوبر هْن ثِ حسبة هیآیس کِ ًیبسهٌس رسیسگی است.
- ۳آمًزش بیمار در مًرد بیماری دیابت چقدر اَمیت دارد؟
زیبثت یک ثیوبری هشهي است .یؼٌی ٍقتی فزز ثِ آى هجتال هی ضَز ،سبلیبى سبل ثبیس ثب آى سًسگی کٌس .ػَاهل هرتلف رٍی هیشاى
قٌس ثیوبر ،فطبر ذَى ٍ چزثی ثیوبر تبثیز زارًس .تغذیِ ،استزسً ،حَُ سًسگی ٍ زارٍّبیی کِ هػزف هیکٌس ،ثسیبر هْن است .ثیص
اس  ۰۴زرغس هسئَلیت هسیزیت زرهبى زر زیبثت ثِ ػْسُ ذَز فزز است .ایٌکِ چطَر غذا ثرَرز ،چِ سهبًی ٍ ثِ چِ هقسار ثرَرز،
چقسر تحزک زاضتِ ثبضس ٍ چطَر استزس ذَز را کٌتزل کٌس ٍ … زر راٌّوبّبی زرهبًی ػلوی رٍس زًیب هیگَیٌس کِ زرهبى
زیبثت ،ثیوبر هحَر است .سَال ایٌجبست کِ چِ فززی هیتَاًس هحَر اغلی زرهبى ثبضس؟ ذت پبسد رٍضي است :فززی کِ

اطالػبت کبفی زاضتِ ثبضس ،ایي هْبرت را زاضتِ ثبضس کِ زر ثشًگبُ ّبی ثیوبری ،ایفبی ًقص کٌس ٍ ّوچٌیي اًگیشُ زاضتِ ثبضس .ایي
ٍ ۳جِ ،سهبًی هحقق هیضَز کِ فزز آهَسش ثجیٌس ٍ اطالػبت هٌبست زاضتِ ثبضس.
- ۴بیمار دیابتی چقدر ي چگًوٍ باید آمًزش ببیىد؟
طجق راٌّوبّبی ػلوی رٍس زًیب ّز فزز زیبثتی حساقل ثبیس ثیي  ۱۰تب  ۱۱سبػت زر سبل ثبیس زر کالسّبی آهَسش زیبثت ضزکت
کٌس .اگز ثرَاّین تیوی را ثزای زرهبى زیبثت فزؼ کٌین اػن اس پشضک زیبثت ،کبرضٌبس تغذیِ ،رٍاًطٌبس ،هترػػیي هرتلف
هثل قلت ،کلیِ ،چطن ٍ سبیز ّوکبراىً ،فز اغلی ایي تین ،ذَز فزز ثیوبر است.راٌّوبّبی جسیس زرهبًی ثْتزیي هزاکش زرهبًی
جْبى هیگَیٌس کِ فزز ثیوبر حتی زر تػوینگیزیّبی زرثبرُ فزایٌس زرهبى ّن ثبیس زذبلت زازُ ضَز .زر گذضتِ ثَز کِ پشضک ثِ
ثیوبر زیبثتی زستَر هی زاز کِ ثبیس فالى کبر را ٍ فالى زرهبى را اًجبم زّس .اهب استفبزُ اس کلوِ ثبیس زر فزایٌس زرهبى هٌسَخ ضسُ
است .اگز قزار ضس ثِ ثیوبر ثگَیین اًسَلیي استفبزُ کٌس ،ثبیس ثگَیین «ثِ ًظز هیرسس ثیوبری زیبثت ٍ قٌس ضوب کٌتزل ًیست ٍ
کبری کِ اًجبم هیزّین ،هَفقیت آهیش ًجَزُ است .فکز هی کٌی چِ اتفبقی هٌجز ثِ ایي ًبکبهی ضسُ است؟» ثبیس ثِ ایي ضکل ثب
ثیوبر هطَرت کزز .اگز ثیوبر آگبّی کبفی زاضتِ ثبضس ٍ ثجیٌس پشضک هؼبلجص اٍ را تحت هطَرت قزار زازُ است ،قبػستب ثزای
کٌتزل ثیوبری ٍ هسیزیت آى زذبلت هی کٌس .ایي فزز توبیل ثیطتزی ثِ زرهبى ذَاّس زاضت .ضبیس ثیوبری کِ راثطِ زستَری ثب
پشضک ذَز زارز ،زر کَتبُ هست اٍ را ّوزاّی کٌس ،اهب چَى رضبیت قلجی ثِ ایي ًحَُ زرهبى ًسارز ،ثِ ضیَُّبی گًَبگَى تالش
هیکٌس کِ اس سیز ثبر زرهبى فزار کٌس.
- ۵بُتریه شیًٌ آمًزش بیمار دیابتی کدام شیًٌ است؟
آًچِ ّوِ زًیب آى را قجَل زارًس ،ثحث آهَسش گزٍّی است .ثْتزیي ضیَُ آهَسش زر زیبثت ،ضزکت زر کالسّبی آهَسضی است.
ایي ضکل آهَسش چٌس هشیت زارز .اٍل ایٌکِ فزز زیبثتی ثؼس اس هزاجؼِ ثِ کالس افزاز زیگزی را هطبّسُ هیکٌس کِ هثل ذَز اٍ
زرگیز ثیوبری زیبثت ّستٌس ٍ هی فْوس کِ فقط اٍ ًیست کِ ثِ زیبثت هجتال ضسُ است .زر آى گزٍُ هوکي است افزازی ثبضٌس کِ
تجبرة ذَة زر زرهبى زاضتِ ثبضٌس کِ ثِ ایي هٌجز ضسُ ثبضس کِ زیبثت ذَز را کٌتزل کٌٌس .ثیوبر ثِ چطن ذَز هیثیٌس کِ
هیتَاى قٌس را کٌتزل کز ز .زر آى گزٍُ هوکي است افزازی ثبضٌس کِ هوکي است طَالًی هست زیبثت زاضتِ ثبضٌس ،اهب ثِ زلیل
کٌتزل ذَثی کِ رٍی ثیوبری ذَز اًجبم زازُاًس ،زچبر ػَارؼ آى ًطسُ اًس .ثزػکس ایي ّن ّست ٍ اٍ هوکي است افزازی را ثجیٌس
کِ ثب زٍرُّبی کَتبُهست زیبثت زچبر ػبرضِ ضسُاًسّ .وِ ایٌْب ثِ فزز اًگیشُ هیزّس .تجبرة ایي افزاز ثِ اضتزاک گذاضتِ هیضَز
ٍ ثب گزٍُ ثِ سوتی حزکت هی کٌس کِ زرهبى ثْتزی زاضتِ ثبضس .ایي ثْتزیي ضیَُ آهَسش هَفق زرهبى زر زًیب است.

