
 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

دیابتآموزش های موثردر بیماران مبتال به                                                                        

 تغذیه فعالیت دارو

ها را طبق دستور و سر ساعت مصرف کنید و دارو -1
.خودسرانه اقدام به قطع دارو ننمایید  

در روز یک زمان مشخص ورزش کنید-1 .رژیم غذایی و کنترل وزن اساس درمان دیابت است-1   

به صورت دوره ای و طبق دستور پزشک قند خون خود را -2
.چک نمایید  

.ورزش ها را آرام و تدریجی انجام دهید-2 .همیشه تحت نظر یک کارشناس تغذیه باشید-2   

در صورت امکان از دستگاه های کنترل کننده قند خون -3
 دیجیتالی در منزل استفاده نمایید

در هنگام ورزش کفش مناسب بپوشید و پس از ورزش -3
.پاهای خود را بررسی کنید  

نان جو و سنگک بهتر از انواع دیگر نان است البته نان جو -3
اولویت استدر   

در بیمارانی که انسولین تزریقی دریافت می کنند انجام -4
بار کنترل قند خون توصیه می شود 2-4روزانه  

در هنگام ورزش در هوای فوق العاده سرد یا گرم قرار -4
 نگیرید

.از چاق شدن و افزایش وزن خودداری کنید-4  

را معموال بعد از غذا تزریق نمایید،انسولین  NPHانسولین-5

دقیقه قبل از غذا تزریق نمایید،طول اثر  32-22را 
دقیقه  22-32ساعت ریگوالر  NPH 22-11انسولین

 .است

ناخن ها را به صورت صاف بگیرید و لبه های تیز و نازک -5
 آن را سوهان بزنید

پش در صورت بروز عالئم مثل تعریق،لرز،تاکی کاردی،ت -5
قلب و عصبانیت و گرگرفتگی یعنی اینکه قند خون شما خیلی 

 افت دکرده است سریعا یک ماده شیرین مصرف کنید

مهم ترین مسئله در مصرف انسولین این است که در -1
 صورت بروز تهوع و استفراغ دوز انسولین خود را کاهش دهید

 پاهای خود را روزانه از نظر قرمزی،تاول،پنبه و زخم شدن-1
 چک کنید

سیب را با پوست مصرف کنید-1  

.چربی خون خود را در محدوده طبیعی کنترل نمایید-7 سطح داخل کفش خود را بایستی از نظر هر گونه -7 
.برجستگی و زبری و وجود جسم خارجی بررسی کنید  

در صورت پختن میوه جاتی مثل هویج و کدو قند آن -7
.ماییدافزایش می یابد پس به صورت خام مصرف ن  

تزریق انسولین بایستی با سرنگ انسولین در ناحیه -8
بازو،شکم،ران به صورت زیر جلدی بوده و هر چه ناحیه بافت 

 چربی بیشتری داشته باشد جذب دارو بهتر است

هرگز با پاهای برهنه در منزل را نروید-8 در صورت بروز عالئمی مثل پرنوشی و پر ادراری،پرخوری  -8 
اشتهایی،تهوع و استفراغ،درد شکم و تنفس با همراه با بی 

بوی استون و کاهش سطح هوشیاری نشانه افزایش سطح 
.خون است  

ناحیه تزریق را مرتبا جابجا کنید چون در اثر تزریق مکرر -9
 در یک ناحیه جذب دارو به خوبی صورت نمی گیرد

هر چند وقت یکبار وضعیت چشم،کلیه و قلب خود را -9
.بررسی کنید  

مایعات کافی مناسب مثل آب مصرف کنید-9  

هر تزریق بایستی حداقل یک تا یک سانتی متر از محل -12
 تزریق قبلی فاصله داشته باشد

پاهای خود را مرتبا شسته و خشک نموده،چرب نمایید -12
 البته الی انگشتان پا رائچرب نکنید

از مصرف نوشابه،آب میوه های مصنوعی خودداری کنید-12  

از توت خشک به جای قندذ استفاده کنید -11    

شدید سریعا با ...(شالدون و)ترشح چرکی از محل جراحی-سرفه-سوزش ادراری-هفته پس از ترخیص از بیمارستان اگر دچار عالئمی مثل تب 3-2:هشدار مهم

تماس حاصل نمائید و مشخصات کامل (سوپر وایزر بیمارستان) 42523254-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 14از صبح تا ساعت 42514217شماره تلفن

بخش بستری و شماره پرونده خود را به همراه یک شماره تلفن جهت برقراری ارتباط با مسئول مربوطه -نوع بیمه-تاریخ ترخیص-خود را با انضمام تاریخ بستری
 .اعالم نمائید

 امضاء،مهر و نام شیفت پرستار مالحظات تاریخ

   



 

 


