دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری
بیمارستان کودکان بهرامی

تقذین بِ کَدکاى عشیشم کِ هبتال بِ دیابت شذُ اًذ
ٍ ٍالذیي ایشاى

بیواری دیابت چیست؟
دس ثذى ّش اًسبًی ؿذُ لَصالوؼذُ (پبًٌشاس) ،اًسَلیي تشضح هی ًٌذ ًِ سجت
تٌظین هٌذ خَى هی ضَد.
دٍ ًَع ًلی دیبثت ٍرَد داسد:
دیبثت تیپ رَاًبى یب ًَع  ًِ 1ثِ ػلت تخشیت ؿذُ پبًٌشاس اًسَلیي ًن
ضذُ است.
دیبثت تیپ  2یب ثضسگسبل ًِ ثیطتش دس ثضسگسبالى دیذُ هی ضَد ٍ ثِ
ػلت تٌجلی پبًٌشاس است.
دس تیپ  1یب رَاًبى دسهبى ثب اًسَلیي است ٍ دس تیپ

 2هی تَاى اص هشظ،

ٍسصش سخت یب سطین سخت ؿزایی استلبدُ ًشد.
دس دسهبى دیبثت رَاًبى یب تیپ ً 1وی تَاى اص هشظ یب داسٍی گیبّی استلبدُ
ًشد.
تغذیِ
تـزیِ دس ایي ثیوبساى
ثسیبس هَسد تَرِ هی ثبضذ ثِ
قَسی ًِ دسهبى ثب اًسَلیي
تضسیوی ثذٍى تَرِ ثِ سػبیت
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ثشًبهِ ی ؿزایی غحیح هیسش ًخَاّذ ثَد .
یك اصل کلي
ّوِ چیش بخَریذ بِ جش چیشی کِ در دّاى شیزیي است .
ّذف اص تـزیِ ی غحیح دس دیبثت ،حلظ هیضاى هٌذ خَى دس حذ قجیؼی یب ًضدیي
ثِ حذ قجیؼی  ،تٌظین ثشًبهِ ی ؿزایی ثب هیضاى اًشطی هٌبست ثشای تأهیي
ًیبصّبی تـزیِ ایٍ ،صى هٌبست ٍ تأهیي سضذ ًبكی دس ًَدًبى است .
دس هػشف ًشثَّیذسات ّب هخل ًبى اص ًبى سجَس داس هخل سٌگي ثیطتش
استلبدُ ًٌٌذ .
دس هػشف ثشًذ اص ؿزاّبی هخلَـ هخل لَثیب پلَ  ،سجضی پلَ ٍ ًِ ....
هیضاى ثشًذ دس آى ّب ًوتش ٍ سجضیزبت ٍ ؿالت ثیطتش داضتِ ثبضذ
استلبدُ ًوبیٌذ .
اص سجضیزبت ثِ هیضاى صیبد هػشف ًوبیٌذ چَى كیجش هَرَد دس ایي
سجضیزبت ثِ رزة آّستِ تش هٌذ اص هَاد ؿزایی ًوي هی ًٌذ  ،هخل ًلن ،
ًبَّ  ،خیبس ً ،ذٍ ً ،شكس ٍ  .....پس سجضیزبت سا ثِ قَس آصاداًِ
هػشف ًوبیٌذ  .كوف دس هَسد سیت صهیٌی ٍ رست ثب ًٌتشل هػشف
ًوبیٌذ .
خطٌجبس ٍ حجَثبت سا دس ثشًبهِ ی
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ؿزایی خَد ثگٌزبًیذ .
دس هػشف هیَُ ّب  :هیَُ ّبی ثسیبس ضیشیي هخل خشثضُ  ،اًگَس  ،اًزیش
ٍ  ...سا ثِ هوذاس ًوتش ٍ دس هكؼبت ًَچي تش هیل ًوبیٌذ .
هَاد پشٍتئیٌی هخل گَضت  ،هشؽ  ،هبّی ٍ تخن هشؽ سا قجن ًیبص هػشف
ًوبیٌذ .هَاد ؿزایی چشة سا ثب ًٌتشل ٍ ثِ هوذاس ًن هػشف ًوبیٌذ.

ٍرسش
ٍسصش ٍ كؼبلیت دس ًٌتشل هیضاى هٌذ خَى ثسیبس هؤحش است .ثْتش است
ٍسصش هشتت ٍ سٍصاًِ ثبضذ .دس ٍسصش ّبی سٌگیي ٍ قَالًی هذت ثْتش است
هجل ٍ ثؼذ اص ٍسصش هٌذ خَى خَد سا اًذاصُ
ثگیشًذ یب اص یي تٌِ ًَچي ًبى هجل اص ٍسصش
استلبدُ ًوبیٌذ  .دس ٍسصضْبی خكشًبى هخل
ًٌََّسدی  ،ضٌب ٍ غخشُ ًَسدی ثْتش است ثب
یي كشد ّوشاُ ثبضٌذ.

3

بیواری
ثیوبسی ثبػج اكضایص هٌذ خَى هی ضًَذ ًِ دس ایي
غَست ثیطتش هشاهت سطین ؿزایی ثبضین ٍ دس ثیوبسی
ّب هخل اسْبل ضذیذ ،استلشاؽ ٍ ثی اضتْبیی قَالًی
ثبػج ًبّص هٌذ خَى هی ضَد ًِ هی تَاى هٌذ خَى سا ثِ قَس هشتت ًٌتشل
ًشد یب ثِ تذسیذ ٍ ثِ هوذاس ًن هَاد هٌذی هػشف ضَد .
اًسَلیي
اًسَلیي ثِ دٍ غَست حیَاًی ٍ اًسبًی است ًِ اًسَلیي
هَسد استلبدُ دس ثیوبساى ثیطتش اص ًَع اًسبًی است ًِ ثِ دٍ
غَست ًَتبُ احش ( سگَالس – ًشیستبل ) یب ضلبف است ًِ اص ًین سبػت ثؼذ اص
تضسین احشش ضشٍع ٍ تب  3 – 4سبػت ثؼذ اص تضسین احش ایي اًسَلیي توبم هی
ضَد .
اًـسَلیـي دیگش قَالًی احش (  – NPHضیشی ) یب ًذس است ًِ اص  3سبػت ثؼذ
اص تضسین احش آى ضشٍع ٍ ثؼذ اص  12سبػت احش آى ًن هی ضَد .پس دس قَل
ضجبًِ سٍص تشًیجی اص ایي دٍ اًسَلیي ّش  12سبػت هَسد ًیبص است .
 12سبػتِ
غجح

ػػش
NPH + Rey

NHP + Rey
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 12سبػتِ
ًكاتي چٌذ در هَرد هصزف اًسَلیي
 ثؼذ اص تضسین اًسَلیي تب یي سبػت ثؼذ ؿزا ثخَسد .
 ثؼذ اص تضسین ،ثیوبس تب  2-3سبػت ثیذاس ثبضذ ٍ
اگش ثیوبس دس خَاة است ًسی ثیذاس ثوبًذ  ( .تب 4
سبػت ثؼذ اص تضسین )
ٌّ گبم تضسین  ،اٍل اص ٍیبل ضلبف ٍ سپس اص
ٍیبل ضیشی سًگ اًسَلیي ًطیذُ ضَد .
ٍ یبل اًسَلیي ّش هبُ تؼَیؽ گشدد .
ٍ یبل اًسَلیي سگَالس ّویطِ ثبیذ ضلبف ثبضذ.دس غَست ًذس ضذى ثْتش
است تؼَیؽ ضَد.
ثِ اهیذ خذاًٍذ دس آیٌذُ ثب پیطشكت ػلن
ساُ ّبی ًٌتشل ٍ اًسَلیي ّبی ثْتش ًِ
استلبدُ اص آى ّب ساحت تش است تَلیذ
خذاّذ ضذ ٍ هبًٌذ ثسیبسی اص ثیوبسی ّبی
دیگش اص تضسین سّبیی هی یبثیذ.
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سزًگ اًسَلیي
سشًگ ّبی اًسَلیي ثِ دٍ غَست

ٍ 100احذی  50خكی ٍ ٍ 100احذی

 100خكی است ًِ اص ًَع ٍ 100احذی  100خكی دهیوتش هی تَاى استلبدُ ًشد .
دس سشًگ  100خكی ّش ا خف ثشاثش ثب یي ٍاحذ هی ثبضذ.
سشسَصى ثْتش است ثِ سشًگ هتػل ثبضذ  .سشًگ ّب یي ثبس هػشف ّستٌذ
ٍلی ثب سػبیت اغَل ثْذاضتی تب  4ثبس هی تَاى ثشای خَد ثیوبس ( كوف ثیوبس )
استلبدُ ضَد .

هحل تشریق
سٍی ػؿلِ ی ثبصٍ  ،ساى پب  ،ضٌن
اًسَلیي هبثل تضسین است .
عضلِ ی باسٍ
اص هلػل ضبًِ تب هلػل آسًذ توسین ثش
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ٍ هسوت هیبًی آى ػؿلِ ی هبثل تضسین است  .كبغلِ ی ّش تضسین ثب تضسین هجل
 2سبًتی هتش هی ثبضذ  .سٍی ّش دست تب  20تضسین (  10سٍص ) هی تَاى اًزبم
داد ٍ سپس اص دست دیگش استلبدُ ضَد .
اگش دس تضسین كبغلِ ّب سػبیت ًطَد یب ّویطِ دس یي هحل تضسین اًزبم
ضَد تضسین دسدًبى هی ضَد ٍ ثِ هشٍس صهبى ضٌل ػؿلِ تـییش هی یبثذ .
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تضسین سا ضجیِ ضٌل هوبثل اًزبم دّیذ تب ّن اًسَلیي خَة رزة ضَد ٍ ّن
پَست ضوب خشاة ًطَد.
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قٌذ خَى
هٌذ خَى قجیؼی ًبضتب

 ٍ 70ثؼذ اص ؿزا  110هی ثبضذ  .هٌذ خَى ثیي – 70

 50هطٌَى است  .اگش ًیبص ثَد هزذداً تٌشاس ضَد  .یب هشاهت ػالئن ًبّص هٌذ
خَى ثبضین ٍ هٌذ خَى ًوتش اص  50هٌذ خَى پبییي یب ّیپَ گالیسوی است .دس
ثیوبساى دیبثتی هٌذ سا ثِ غَست صیش ًٌتشل هی ًٌین.

ًَدى ثب ّوٌبسی خَة ٍ ػبهل

60-160

ًَدى ثب ّوٌبسی ًوتش ٍ ًبثبلؾ

80-180
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هٌذ  60-240خَة ًیست ٍلی هبثل هجَل است.
هٌذ  80-130ایذُ ال است.
ػذد ًن هشثَـ ثِ هٌذ ًبضتب ٍػذد ثیطتش هشثَـ ثِ هٌذ ثؼذ اص ؿزا است.

ّیپَگالیسوي (قٌذ خَى پاییي)
هٌذ خَى ًوتش اص

ّ 60 mg/dlیپَگالیسوی یب هٌذ خَى پبییي است  ًِ .ثب

ػالئوی خَد سا ثشٍص هی دّذ :
ًبّص هٌذ خَى ثب ػالئوی هخل گشسٌگی  ،ثی حَغلگی ً ،بّص توشًض ٍ
یبدگیشی ًوبیبى هی ضَد  .دس ایي هَاهغ یي لووِ ی ًبى یب یي هیبى ٍػذُ ی
سجي ثِ سكغ ایي هطٌل ًوي هی ًٌذ .
دس هَاسد ضذیذتش ػالئوی هخل قپص هلت  ،لشصش دست ّب  ،ػشم سشد ٍ
ػػجبًیت ٍ پشخبضگشی ٍ گبّی ثی ادثی هی تَاًذ صًگ ّطذاس ثشای ضوب
ٍالذیي گشاهی ثبضذ ًِ ثب هطبّذُ ی ایي ػالئن آة هٌذ (  6 – 10حجِ ی هٌذ دس
یي لیَاى آة حل ضَد ) هی تَاًذ ثِ اكضایص هٌذ خَى ًوي ًوبیذ ٍ ثبػج سكغ
ایي ػالئن ضَد .
دس هَاسد ضذیذتش ًِ خكشًبى است ثیوبس هوٌي است تطٌذ ًٌذ یب ثِ ًوب ثشٍد
ًِ دس ایي غَست چَى ثیوبس َّضیبس ًیست چیضی ثِ اٍ ًخَساًیذ ٍ كوف اص
آهپَل گلًَبگَى ثِ غَستی ًِ ٍصى صیش ً 30یلَگشم ًػق آهپَل ٍ ثبالی 30
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ًیلَگشم یي آهپَل ًبهل ػؿالًی تضسین ًوبییذ  ًِ .ثؼذ اص تضسین  5 – 7دهیوِ
قَل هی ًطذ ًِ ثیوبس اص ایي حبلت خبسد ضذُ ٍ هٌذ خَى اكضایص یبثذ  ًِ ،دس
غَست داضتي هطٌل خبظ یب ػذم اكضایص هٌذ خَى هشارؼِ ثِ ثیوبسستبى
ؾشٍسی است .
ػلت ًبّص هٌذ خَى ثِ چٌذ دلیل است :
 .1تضسین ثیص اص ًیبص ٍ تزَیض ضذُ ی اًسَلیي .
 .2اكضایص صهبى گشسٌگی یب ثؼؿی ثیوبسی ّب هخل اسْبل ٍ استلشاؽ .
 .3اكضایص كؼبلیت ثِ قَسی ًِ دس سٍصّبی هؼوَلی ایي گًَِ كؼبلیت سا ًوتش
داضتِ یب ًذاضتِ است  .هخل ًٌََّسدی  ،ضٌب  ... ،ایي ٍسصش ّب ثب ًٌتشل
دهین هٌذ خَى ٍ اًسَلیي ٍ تـزیِ اًزبم گیشد .
کٌتزل
ثشای ًٌتشل ایي ثیوبسی ثِ هَاسدی هخل :
ًٌ .1تشل هٌذ خَى سٍصاًِ حذاهل  4ثبس ٍ حجت دس دكتشچِ ّوشاُ ثب حجت صهبى
ٍ هیضاى اًسَلیي دسیبكتی ثیوبس .
ًٌ .2تشل آصهبیص ّ ( HbA1Cوَگلَثیٌی ًِ هٌذ  3هبِّ ی اخیش ثیوبس سا
ًطبى هی دّذ ) ًِ ایي ّوَگلَثیي هی تَاًذ ثِ تؼییي هیضاى اًسَلیي
هَسد ًیبص ثِ پضضي هتخػع ًوي ًوبیذ ایي آصهبیص سا ّش سِ هبُ یي
ثبس اًزبم دٌّذ .
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ًٌ .3تشل آصهبیص ّبی ًل اص ًظش ثشسسی ػولٌشد ًلیِ ّب ٍ پشٍتئیي ادساس ٍ
ًٌتشل چشثی خَى سبالًِ  1 – 2ثبس ٍ ًٌتشل چطن سبالًِ  1ثبس ٍ ٍیضیت
هتخػع رْت ًٌتشل هٌذ خَى ٍ هیضاى اًسَلیي ثیوبس ّش  1-2هبُ یي
ثبس الصم ٍ ؾشٍسی است .
بْبَد هَقتي  :هاُ عسل دیابت Honey Moon
پذیذُ دیبثت هَهتی یب هبُ ػسل دیبثت هوٌي است دس اٍایل تطخیع
دیبثت ٍ ضشٍع دسهبى ثب اًسَلیي دس  2 – 5هبُ آیٌذُ خَد سا ًطبى دّذ ثِ
قَسی ًِ هٌذ خَى ثِ قَس هَهت پبییي هی آیذ ٍ حتی گبّی ًیبص ثِ ًن ًشدى
اًسَلیي ٍ یب هكغ هَهت آى تب صهبى سكغ ایي هذت ثبضذ  .ایي ًن ًشدى یب هكغ
اًسَلیي ثب تزَیض ٍ غالحذیذ پضضي هی ثبضذ .دس غَستی ًِ خبًَادُ ثؼذ اص
چٌذ سٍص هتَالی ػالئن ًبّص هٌذ خَى سا هطبّذُ ًشدًذ یب دس حجت هٌذ خَى
ّبی ثیوبس ًبّص ضذیذ هطبّذُ ضذ ثِ پضضي هشارِ ًوَدُ ٍ ثب اٍ دس هیبى هی
گزاسًذ ٍ ثؼذ اص سكغ ایي هذت ًیبص هزذد ثِ تضسین اًسَلیي ٍرَد داسد ٍ ایي ثِ
ایي هؼٌی ًیست ًِ ثیوبسی ًبهالً ثْجَد یبكتِ است  .اهیذّبی كشاٍاًی ثشای
ًَدًبى دیبثتی ٍرَد داسد ،داسٍّبیی ًِ استلبدُ اص آى ّب ساحت تش ٍ ثْتش است
داسٍّبی خَساًی ٍ  ٍ ....ساُ ّبی ًٌتشل آسبى تش خَاٌّذ ضذ .
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آیٌذُ
ضخع دیبثتی هی تَاًذ هبًٌذ اًسبى ّبی سبلن دسربهؼِ صًذگی ٍ كؼبلیت
داضتِ ثبضذ  .كوف ّوشاُ داضتي اًسَلیي ٍ گلًََهتشٍیي تـزیِ ی ًَچي دس
توبم هشاحل صًذگی ثشای ٍی ًبكی است ًِ ًگشاى ًبّص یب اكضایص هٌذ خَى
ًجبضذ .
دیبثت هبًؼی ثشای اصدٍاد ٍ ثچِ داس ضذى آًْب ًیست .

چِ ثسب ثسیبسی اص

اًسبى ّبی سبلن دس ربهؼِ كشصًذاى دیبثتی داسًذ یب ثبلؼٌس احتوبل دیبثتی ضذى
ًَدى دس اكشاد سبلن ٍ دیبثتی چٌذاى كشهی ًوی ًٌذ ٍ ایي ثیوبسی هی تَاًذ توبم
اكشاد ربهؼِ سا دسگیش ًٌذ  ( .حتی ثذٍى داضتي اسث ٍ كبهیل دیبثتی )
بْذاشت
سػبیت ثْذاضت دس توبم هشاحل صًذگی ٍ ثشای ّوِ ی اكشاد ربهؼِ
ؾشٍسی است ٍلی ٍالذیي ثیوبساى دیبثتی ثذاًٌذ ًِ ثْجَد صخن ّب دس ایي
ًَدًبى دیشتش اص اكشاد سبلن اتلبم هی اكتذ پس ثْتش است ًِ ثِ ًٌتشل ٍ هطبّذُ
ی ثذى ًَدى دهت ًوبیٌذ .
تَصیِ ای کَتاُ ٍ دٍستاًِ بِ ٍالذیي گزاهي کَدکاى دیابتي
پذس ٍ هبدس ػضیض دیبثت ثیوبسی است ًِ ثب سػبیت دهین ًٌبت ایي هوبلِ
هی تَاى اص ثیطتش ػَاسؼ ٍ آسیت ّبی ایي ثیوبسی پیطگیشی ًشد ٍ دس
غَست ػذم ًٌتشل ٍ سػبیت هشاهجت ّبًَ،دًبى هجتال ثِ ػَاسؼ هلجی ٍ چطن
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خَاٌّذ ضذ .اهیذ است ًِ ثب دیذ دهین ٍ دلسَصاًِ ضوب هبدس ٍ پذس گشاهی
ًَدًبًوبى ایي ثحشاى سا پطت سش ثگزاسًذ ٍ ًَدًبى اص ًظش سٍحی حوبیت
گشدًذ  .حوبیت ضوب دس توبم هشاحل صًذگی ایي ًَدًبى الصم است ثِ ًَدًبًتبى
ثیبهَصیذ كشهی ثب ثویِ ّوسبالى خَد ًذاسًذ ٍ ًجبیذ ًٌبسُ گیشی ًوبیٌذ هی تَاًٌذ
ثب آى ّب ٍسصش – ثبصی ٍ كؼبلیت ّبی دیگش داضتِ ثبضٌذ.
ایي ًَدًبى ثیبهَصًذ ٍ ثپزیشًذ ًِ كوف ًیبصی ثِ هَاد ضیشیي ًذاسًذ ًِ چِ ثسب
ایي هَاد ثشای اًسبى ّبی سبلن ًیض هی تَاًذ خكش آكشیي ثبضذ .
هب پشسٌل دسهبًی اهیذٍاسین ًِ ثتَاًین دس ًبّص ایي ثحشاى ٍ استشس
ًیض ثشای ضوب تسلی ثخص ثبضین ،ثبضذ ًِ ضوب ثیوبسی سا ثپزیشیذ ٍ آى سا یي
ًوع یب كبرؼِ تلوی ًٌٌیذ  .ضوب پذس ٍ هبدس ػضیض تٌیِ گبُ ًَدًبًتبى هی ثبضیذ .
پس هبًٌذ یي حبهی هَی دس ًٌبس ًَدًبى خَد حؿَس كؼبل ٍ هسئَالًِ داضتِ
ثبضیذ  .ثیوبسی ًَدى خَد سا اص ثویِ ی اكشاد هخلی ًٌٌیذ تب آى ّب ثتَاًٌذ دس
غَست ًیبص ثِ یبسی ضوب ثیبیٌذ  .هشثی ٍ هؼلن ٍ هذیش هذسسِ ٍ هْذ ًَدى
خَد سا دس رشیبى ثگزاسیذ ٍاص آى ّب ثخَاّیذ دس ایي اهش ثب ضوب ّوٌبسی ًوبیٌذ .
ًَدى دیبثتی = ًَدى سبلن  +گلًََهتش  +اًسَلیي  +تـزیِ ای ًَچي
ًَدى دیبثتی = ًَدى ضیشیي ًِ ثِ ضیشیٌی ًیبص ًذاسد .
ثِ اهیذ سٍصی ًِ ًَدًبى دیبثتی هب هجتال ثِ ّیچ ػبسؾِ ای ًجبضٌذ ٍ
صًذگی پش اص ضَس ٍ ًطبـ ّوشاُ ثب ًَدًبى سبلن ربهؼِ داضتِ ثبضٌذ .
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