
هر لحظه که این متن رو میخونین این جمله رو تو ذهنتون یادآوری کنین:

>> کسانی که دیابت دارن می تونن عمری سالمت و طوالنی داشته باشن و از زندگیشون مثل بقیه لذت ببرن <<

ســالم. مــن دکتــر بــازال هســتم. از امــروز کــه کیــف هدیــه و همراهــی شــرکت پویــش دارو رو بــاز مــی کنــی، مــن 
همــراه تــوام تــا 120 ســاله شــی ایشــاال. امــروز متوجــه شــدی بــه علــت ابتــال بــه بیمــاری دیابــت )کــه از نظــر من 
اصــاًل ترســی نــداره( بایــد اســتفاده از انســولین طوالنــی اثــر بــا اســم بازالیــن رو شــروع کنــی. بیــا یــذره در مــورد 

دیابــت بــا هــم گــپ بزنیــم:

 دکتر بازال دیابت چیه؟!
وقتــی مــا غــذا مــی خوریــم، غــذا وارد معــده مــون میشــه. غــذا از ســه مــاده اصلــی تشــکیل شــده: کربوهیــدرات 
هــا، پروتئیــن هــا و چربــی هــا. در طــول دســتگاه گــوارش مــا کربوهیــدرات هــا بــه قنــد )گلوکــز( تجزیــه میشــن. 
کربوهیــدرات هــا در غذاهایــی مثــل نــان، برنــج، ماکارونــی، ســیب زمینــی، میــوه هــا، شــیر، ماســت و پنیــر پیــدا 
میشــن. تــوی یــک فرآینــد گــوارش طبیعــی، قنــد بــه وســیله جریــان خــون از معــده وارد ماهیچــه هــا و ســلول هــای 
چربــی شــما میشــه، هــر چنــد قنــد نمیتونــه بــدون کمــک هورمــون ویــژه ای بــه اســم انســولین کــه تــوی پانکــراس 
)لوزالمعــده( ســاخته میشــه وارد ایــن ســلول هــا بشــه. انســولین مثــل یــک کلیــد عمــل میکنــه و درهــای ماهیچــه هــا و 
ســلول هــای چربــی رو بــاز میکنــه و اجــازه میــده قنــد وارد اون هــا بشــه. بــه ایــن ترتیــب ســلول هــا از قنــد بــه عنــوان 
ســوختی بــرای تأمیــن انــرژی الزم بــرای بــدن اســتفاده میکنــن. وقتــی ایــن فرآینــد بــدون نقــص انجــام بگیــره، قندی 
کــه از معــده وارد جریــان خــون شــده میتونــه تــوی ماهیچــه هــا و ســلول هــای چربــی  وارد بشــه. بــه ایــن شــکل 

بــدن میتونــه غلظــت قنــد در جریــان خــون رو تنظیــم کنــه.



حاال بیام ببینیم که توی فردی که به دیابت مبتال شده چه اتفاقی می افته:
توی این افراد قند وارد جریان خون میشه، اما یکی از این دو چیز پیش میاد:

1. یا پانکراس میزان کافی از انسولین رو تولید نمیکنه که این افراد دیابت نوع 1 دارن. 
اینا تعدادشون 10- 5 درصد دیابتی های دنیاست و معموالً تو بچه ها و نوجوونا رایج تره.

2. یا سلول های بدن به انسولینی که بدن تولید کرده واکنش نشون نمیدن که این افراد دیابت نوع 2 دارن.
 اینا حدود 90 درصد دیابتی ها هستن.

نتیجه: 
در هر دو مورد نتیجه یکسانه. ورودی سلول ها بسته میمونه و باعث میشه تا  قند در جریان خون گرفتار بشه و مقدارش داخل خون باال بره.

 عیبش چیه دکتر بازال؟
1. ایــن مشــکالت متعــددی رو بوجــود میــاره، چــون قندهــا نمــی تونــن وارد ســلول هــای بــدن شــما بشــن، پــس بدنتــون نمیتونــه انــرژی مورد نیــازش رو بدســت 

بیــاره، در نتیجــه ممکنــه احســاس خســتگی یــا کوفتگــی بکنین.
2. ممکنــه بــدن شــما ســعی کنــه قنــد اضافــی در جریــان خــون رو بــا بیــرون کشــیدن مایــع از ســلول هاتــون رقیــق کنــه. ایــن میتونــه بــه ایــن منجــر بشــه کــه 
شــما احســاس تشــنگی کنیــد. مهــم تــر از همــه اینــه کــه بــه مــرور زمــان، میــزان بــاالی قنــد خــون مــی تونــه بــه انــدام هــای حیاتــِی مثــل چشــم هــا، کلیــه ها، 
اعصــاب و قلــب آســیب برســونه. اگــه دیابــت بــه درســتی مهــار نشــه و درمــان رو جــدی نگیــری و یــا بــا پزشــکت همــکاری خوبــی نداشــته باشــی، می تونــه دور 

از جونــت، عوارضــی جــدی مثــل کــوری )کاهــش و از بیــن رفتــن دیــد چشــم(، قطــع عضــو، از کار افتــادن کلیــه هــا، حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی رو بــه بار بیــاره.



 دکتر بازال میشه بیشتر راجب به انواع دیابت و عالمتاشون برام بگی؟           
بلــه حتمــاً. ببیــن تــو افــراد مبتــال بــه نــوع 1، چــون ترشــح انســولین بدنشــون خیلــی کــم یــا حتــی قطــع شــده، شــروع نشــونه هــای بیمــاری خیلــی ناگهانی 
و پــر ســر و صداســت، پــس تشــخیص دیابــت ظــرف مــدت کوتاهــی ممکنــه. ایــن افــراد بــر خــالف اشــتهای زیــاد و پرخوریشــون، وزنشــون بــی دلیــل 
کــم میشــه و خیلــی خســته و بــی حالــن، خیلــی آب میخــورن و روم بــه دیــوار خیلــی ادرار میکنــن و مقــدار ادرارشــونم زیــاده. راســتی گاهــی حــس خشــکی 



دهــان و تــاری دیــد هــم دارن. علــت ابتــالی ایــن افــراد هــم معمــوالً ســابقه خانوادگــی، از بیــن رفتــن ســلوالی پانکــراس بخاطــر بیمــاری هــای ویروســی 
یــا داشــتن بیمــاری خــود ایمنیــه )همــون بیمــاری هایــی کــه سیســتم دفاعــی بــدن خیانــت کار میشــه و ســلوالی خــود بدنــو از بیــن مــی بــره، یــه چیــزی 

مثــل گل بــه خــودی !(.
دیابــت نــوع 2 از همــه مــوذی تــره، چــون یــواش یــواش ســلوالی بــدن نســبت بــه انســولین مقــاوم میشــن و تحویلــش نمیگیــرن، مقــدار انســولین خــون 
هــم کافیــه و خیلــی هــم قندشــون بــاال نمیــره، تشــخیص بیمــاری خیلــی خیلــی ســخته و دیــر انجــام میشــه. عالمتــای دیابــت تــوی نــوع 2 خیلــی خفیفــه. 
مثــل ســوزش و مــور مــور شــدن دســت و پــا، دیــر خــوب شــدن زخمــای بــدن )زخــم دل نــه(، عفونتــای ادراری یــا عــوارض قلبــی و کلیــوی و چشــمیه. 
معمــوالً موقعــی کــه میفهمــن کســی دیابــت نــوع 2 داره، 5 ســال بــوده کــه بهــش مبتال شــده ولــی االن یکــی از همیــن عالمتا مجبــورش کــرده بــره دکتــر، دکترم 
میبینــه دوســتمون هــم بــاالی 30 ســاله، هــم شــکمش گنــده اس، هــم غذاهــای چــرب میخــوره و یکــی دوتــا از فامیــالی نزدیکشــم مثــل پــدر و مــادر یــا 
خواهــر و بــرادر دیابــت دارن، چربــی خــون یــا فشــار خونــم داره و ورزشــم نمیکنــه، میفهمــه دیابــت نــوع 2 داره. البتــه بگــم بچــه هــای تنبــل و شــکموی 

ایــن روزا هــم ممکنــه دیابــت نــوع 2 بگیــرن.
ــارداری تشــخیص داده میشــه و معمــوالً بعــد از  ــار در حیــن ب ــرای اولیــن ب ــارداری. فرقــش اینــه کــه ب یــه دیابتــم داریــم کــه بهــش میگــن دیابــت ب
بــارداری از بیــن میــره. البتــه مادرانــی کــه در دوران بارداریشــون دیابــت بــارداری داشــتن، بعــد از وضــع حمــل بیشــتر از مــادران دیگــه خطــر ابتــالی 

ــدد رو دارن. مج

 حاال باید چیکار کنم؟

کل هدف درمان در دیابت اینه که الگوی طبیعی ترشح انسولین رو تنظیم کنی.

1. یکــی از ایــن کارا رژیــم غذاییــه، بــا کــم کــردن میــزان کربوهیدراتایــی کــه در وعــده هــا یــا میــان وعــده هــا میخــوری، میتونــی میــزان قنــد وارد شــده بــه 
جریــان خونتــو تنظیــم کنــی. پــس نبایــد دیگــه چیزایــی مثــل نوشــابه و کیــک و کلوچــه و آب نبــات و چیزایــی مثــل ایــن کــه خــودت وارد تــری بخــوری.

2. تنبلیــو بــذاری کنــار و در طــول هفتــه مقــداری ورزش کنــی. ورزشــای هــوازی کــه خیلــی بهتــره. مثــل پیــاده روی بــدون وقفــه و ســریع. ایــن کار باعــث 



میشــه ســلوالی ماهیچــه و چربیــت غــرورو بــذارن کنــار و بــاز بشــن کــه قنــد خونــت بهشــون وارد بشــه.

ــه  ــلوالرو ب ــا س ــه ی ــم میکن ــون رو تنظی ــه خ ــده ب ــد وارد ش ــه قن ــده ک ــی می ــون داروهای ــر بهت 3. دکت
ــه. ــر میکن ــولین پذیرات انس

4. دکتــر بهتــون انســولین میــده کــه ســطح انســولین بدنتــون بــره بــاال و دســت در دســت قنــد خــون، 
چرخــه ســوخت و ســازو تنظیــم کنــن.

ــی االن  ــه، ول ــد میکن ــون تولی ــولینو بدنم ــی انس ــه نگفت ــازال مگ ــر ب  دکت

ــی چــی؟ ــده ! یعن ــون انســولین می ــر بهت ــی دکت گفت
آره ولــی وقتــی ترشــحش تــو بدنــت کــم شــه و ســلوالی پانکــراس نتونــن تولیــد بکنــن، بایــد از بیــرون 
ــه کمــک اومــده و موفــق شــده انســولین  ــه بدنــت انســولین وارد کنــی، اینجــا شــرکت پویــش دارو ب ب
تولیــد شــده تــو بــدن تــورو تــوی آزمایشــگاه تولیــد کنــه تــا ســطح بــاالی گلوکــز به حــد طبیعــی برگــرده. 

اســم ایــن انســولینم کــه گفتــم، بازالینــه.

 چه کسایی به انسولین نیاز دارن؟
 همه افراد مبتال به دیابت نوع 1

 افراد دیابتی باردار که رژیم غذایی به تنهایی نمیتونه دیابت اونارو کنترل کنه.
 افراد مبتال به دیابت نوع 2 که دیگه رژیم غذایی و داروهای خوراکی در آن ها مؤثر نباشه. 



 چند مدل انسولین داریم دکتر بازال؟
انسولین ها انواع مختلفی دارن که بر اساس شروع اثرشون، مدت زمان اثرشون و سرعتشون در فتح قله به چند دسته تقسیم میشن:

 انســولینای ســریع األثــر: اینــا دقیقــاً عیــن دونــده هــای دوی صدمتــر هســتن. ســریع شــروع میکنــن، ســریع بــه اوج ســرعت میرســن و ســریع خســته 
میشــن. یعنــی ظــرف 15 دقیقــه از وارد شدنشــون بــه بــدن فعالیتشــون شــروع میشــه، ظــرف 1 ســاعت بــه اوج اثرشــون میرســن و 2 تــا 4 ســاعت هــم در 

بــدن فعالــن. پــس خیلــی بیــن خــوردن وعــده هــای غذایــی اصلــی مثــل صبحانــه و نهــار و شــام و تزریــق ایــن انســولینا نبایــد فاصلــه بیفتــه .
 انسولین رگوالر: 30 دقیقه بعد تزریق داخل خون میشن، بعد 3 - 2 ساعت به اوج اثر میرسن و 3 تا 6 ساعت هم در خون فعالن.

 انســولین NPH یــا متوســط األثــر: 4-2 ســاعت بعــد تزریــق داخــل خــون میشــن، 12 - 4 ســاعت بعــد بــه اوج اثــر میرســن و 18 -12 ســاعت هــم 
در خــون فعالــن.

 انســولین هــای طوالنــی اثــر: اینــا مثــل دونــده هــای اســتقامت هســتن. بیــن 4 - 2 ســاعت اثرشــون شــروع میشــه، سرعتشــون یکنواختــه پــس اوج 
اثــر نــدارن و بــه همیــن دلیــل احتمــال افــت قنــدت خیلــی پاییــن میــاد، طــول اثرشــون 24 ســاعته و یــک بــار در روز تزریــق میشــن کــه انســولین کل 

شــبانه روزت رو تنظیــم کنــن. درســت مثــل بازالیــن.

 آیا انسولین عوارض داره دکتر بازال؟
حتــی داروهایــی مثــل انســولین کــه گاهــی جــون بــا ارزش افــراد رو نجــات میــدن هــم ممکنــه عارضــه ایجــاد کنــن. ولی همیشــه یــادت باشــه ایــن عــوارض در همه 

آدمــا ایجــاد نمیشــن و میــزان بروزشــون و شدتشــون تــو آدمــای مختلــف متفاوتــه. بیا چندتاشــو مــرور کنیم:
  لیپوهایپرتروفــی: اســمش خیلــی خفنــه ولــی اصلش برجســته و ســفت شــدن جاییه که انســولینو تزریــق میکنی. مهــم ترین و رایــج تریــن عارضه تزریق انســولینه 
کــه بــا ایجــاد یــک تــوده فیبــر و چربــی در محــل تزریــق مکــرر انســولین در یــک موضع اتفــاق مــی افته کــه ممکنه باعــث تأخیــر در جذب انســولین بشــه. بــه همین 

دلیــل محبــت کــن بــرای جلوگیــری از ایجــاد این برجســتگی هــا و اختــالل در جذب انســولین، جــای تزریق انســولینتو هــر روز عــوض کنی.
 لیپوآتروفــی بافتــی: بــر عکــس باالســت. یعنــی در ناحیــه تزریــق انســولین ایجــاد فــرو رفتگــی میشــه. ایــن عارضــه حاصــل کار آدمــای عجولــه کــه انســولین 



رو بــه محــض درآوردن از یخچــال تزریــق میکنــن. یکــی نیــس بگــه بابــا جــان بــذار چنــد دقیقــه انســولینت بیــرون یخچــال بمونــه بعــد تزریــق کــن.
 هایپوگالیســمی )کاهــش قنــد خــون(: رایــج تریــن و مهــم تریــن عارضــه انســولینه کــه بیشــتر افــرادی کــه انســولین دریافــت میکنــن، یــه بــار یــا 

بیشــتر دچــارش شــدن. علتــش اصلیــش هــم تزریــق بیشــتر از مقــدار معیــن انسولینشــونه. البتــه دالیــل دیگــه ای هــم داره کــه جلوتــر میگــم.
 واکنش های حساسیتی موضعی: این واکنشها ممکنه 2 - 1 ساعت بعد از تزریق انسولین اتفاق بیفتن که معموالً بعد از چند ساعت یا چند روز از بین میرن.

دیابـت و افـت قـند خـون   
کاهــش قنــد خــون ممکنــه در افــرادي کــه انســولینو بیــش از حــد مــورد نیــاز دریافــت کــردن یــا مقــدار خیلــي کمــي مــاده غذایــي مصــرف کــردن یــا 

مــدت زیــادي ورزش کــردن، ایجــاد بشــه. پــس شــد زیــاده روی در مصــرف دارو و ورزش و خساســت در خــوردن غــذا.
انســولین کارش رو کــه همــون پاکســازی خــون از قنــده، حتــی اگــه منجــر بــه افــت قنــد خــون بشــه، ادامــه میــده. افت قنــد خون معمــوالً قبــل از وعــده هــای غذایی، 
بعــد یــا در حیــن انجــام فعالیــت بدنــی شــدید و یــا زمانــی کــه انســولین بــه حداکثــر میــزان فعالیــت خــودش برســه اتفــاق میفتــه. در بعضی مــوارد هــم فــرد در نیمه 

شــب و موقــع خــواب دچــار افــت قنــد خون میشــه.



  عالمتای افت قند خون چیه دکتر بازال؟
ــی معمــوالً شــامل عــرق کــردن، ســردرد، ســرگیجه، عصبانیــت و بــی قــراری، گرســنگی شــدید، کاهــش هوشــیاری،  تــو آدمــای مختلــف فــرق داره ول
خــواب آلودگــی، عــدم تمرکــز، تپــش قلــب، تــاری دیــد و اضطــراب و لکنــت زبانــه. یــه چیــزی یــادت نــره هــر فــرد غیــر دیابتــی کــه یکــی یــا چندتــا از 

ایــن حالتــارو داره الزامــاً دیابــت نــداره. ولــی اگــه یــه دیابتــی ایــن عالمتــارو داشــت بایــد حواســش بــه خــودش باشــه.    

  علتای ایجادش چیه؟
زیــاده روی در تزریــق انســولین، کــم غــذا خــوردن، زیــاد ورزش کــردن، مصــرف خیلــی کــم کربوهیــدرات، دیــر غــذا خــوردن و مصــرف الــکل بــا معــده 

خالــی )چــه کاریــه اصــن!(

 حاال راه حلش چیه؟
نگــران نبــاش. همیشــه اول قندتــو انــدازه بگیــر. اگــر افــت قنــد خــون شــدید داری امــا هنــوز ســرحالی بایــد قنــدی دریافــت کنــی کــه بــه ســرعت از 
دســتگاه گوارشــت جــذب بشــه. بهتــره همیشــه قنــد همــراه خــودت داشــته باشــی. ســوتی ندیــا ! قنــد منظــورم حبــه قنــده نــه شــکالت و آبنبــات. ولــی 

کاًل یکــی از مــواد زیــر رو مصــرف و 15 دقیقــه صبــر کــن:
حــدود 2 تــا 3 حبــه قنــد یــا نصــف لیــوان آب میــوه یــا یــک قاشــق غذاخــوری شــکر یــا حتــی عســل دوبــاره قنــد خونتــو انــدازه بگیــر، اگــه زیــاد نشــده 
بــود ایــن کارو تکــرار کــن و وقتــی کــه قنــدت بــاال رفــت یــه میــان وعــده مثــل نــان و پنیــر بــزن بــه بــدن. والســالم ! کال یــادت باشــه همیشــه مصــرف 

میــان وعــده هاتــو فرامــوش نکنــی.



دیابـت و مراقبـت از پا     
یکــی از مهم تریــن عارضــه هــای بیمــاری دیابــت، اختــالل هــای پــاي دیابتــي هســتش. تقریبــاً 15 درصــد از کســایی کــه مبتــال بــه دیابــت هســتن در 
طــول زندگــي خودشــون بــه عــوارض پــاي دیابتــي دچــار میشــن. ایــن زخم هــا میتونــن علتــای مختلفــی داشــته باشــن و باعــث عفونــت پاهــا بشــن کــه 

میشــه بــا معاینــه زخم هــا توســط پزشــک و تشــخیص علتــش، بــرای درمانــش اقــدام کــرد.

 عالمتاش چیه دکتر بازال؟
عالئــم و نشــونه هــای مختلــف میتونــه شــامل ورم، ســوزش، تــاول، تــرک پوســت، بی حســی و گزگــز پــا، ســیاه شــدن و کبــودی پــا و درد باشــه. درمان هــای 

ــه بهبــود زخم هــا کمــک می کنــه. دارویــی، اســتفاده از جــوراب و کفش هــای طبــی و مراقبت هــای خانگــی ب

 راه های جلوگیریش چیه؟
آگاهــی بیمــاران و خانــواده اونــا در زمینــه پیشــگیری و مراقبــت از پــا و زخــم پــای دیابتــی نقــش بســیار مهمــی داره. چــون بــا ارائــه آمــوزش صحیــح 
کنتــرل قنــد، چربــی و فشــار خــون بــه بیمــار میشــه از ایجــاد زخــم پــا جلوگیــری کــرد. پیشــنهادای مــن بــرای جلوگیــری اینــه کــه: روزانــه پاتــو بررســی 
کنــی و بــا آب ولــرم بشوریشــون، انگشــتات رو خشــک کنــی، از یــه مرطــوب کننــده اســتفاده کنــی، ناخــن هــات رو کوتــاه نگــه داری، کفــش و جــوراب 

مناســب بپوشــی، میخچــه پــا رو جــدی بگیــر و ورزش کــن.



دیابت و احتمال کاهش شنوایی      

ببیــن رونــد ایجــاد کاهــش شــنوایی بــر اثــر دیابــت هنــوز به خوبی شــناخته نشــده. ســطح بــاالی گلوکــز خــون میتونه درســت مثل 
ســایر ارگان هــا باعــث آســیب بــه عــروق ریــز داخــل گــوش بشــه و دقیقاً مثــل بقیه ایــن اتفــاق خیلی بــه آهســتگی رخ میــده. البته 
اگــه قــول بــدی کــه بــه هرچــی تــا االن راجــب کنتــرل قنــد خــون و انســولینو و ورزش و رژیــم غذایــی گفتــم گــوش بــدی، اصــاًل 

نبایــد نگــران باشــی. در هــر صــورت اگــر احســاس کــردی شــنواییت دچــار مشــکل شــده، دکتــر خــودت رو در جریــان قــرار بده.

دیـابت و کلیــه    

در داخــل کلیــه هــا رگ هــای خونــی کوچیکــی وجــود دارن کــه ســوراخ هــای ریــزی دارن. هنــگام عبــور خــون از داخــل این 
رگ هــا، مــواد زائــد خــون از طریــق ایــن ســوراخ هــا وارد لولــه هــاي کلیــه میشــن و بعــد از طــي مراحلــي ادرار تشــکیل 
میشــه. در دیابــت، عــروق خونــی کوچــک آســیب میبینــن و کلیــه هــای تــو نمیتونــن خونــت رو بــه خوبــی تصفیــه کنــن، در 
نتیجــه بیشــتر از حالــت عــادی تــو بدنــت آب و نمــک جمــع میشــه و باعــث افزایــش وزن و ورم کــردن قــوزک پــا میشــه . ضمنــاً 
دیابــت میتونــه بــه سیســتم عصبــي بــدن آســیب برســونه کــه باعــث اشــکال در تخلیــه مثانــه میشــه و فشــار حاصــل از 
پــر بــودن مثانــه میتونــه بــه کلیــه هــا آســیب بزنــه. همچنیــن اگــه ادرار بــه مــدت طوالنــي در مثانــه بمونــه میتونــه باعــث ایجــاد عفونــت بشــه، چــون 

باکتــري هــای نامــرد از قنــد زیــاد داخــل ادرار اســتفاده میکنــن و رشــد میکنــن.



 چه کسایی بیشتر در معرض خطر ابتال به مشکالی کلیوی هستن؟
کسایی که قند و فشار خونشون رو کنترل نمیکنن و کسایی که سیگار میکشن. 

ورزش و دیـابت      

یــه فــرد دیابتــی، میتونــه بــا برقــراری تعــادل بیــن فعالیــت بدنــی، داروهــا و مصــرف مــواد غذایــی روزانــه خــودش، نــه 
تنهــا از افزایــش قنــد خــون جلوگیــری کنــه، بلکــه مانــع از افتــش هــم بشــه.

 دکتر بازال چرا انقدر به ورزش اشاره میکنی؟
ورزش حساســیت بدنتــو بــه انســولین افزایــش میــده و باعــث تنظیــم قنــد خــون میشــه، فشــار خونــو تنظیــم میکنــه، وزنتــو کم 

میکنــه،  انرژیتــو زیــاد میکنــه و استرســتو کــم. یــه تیــر و چنــد نشــون کــه میگــن اینــه.

 زمان مناسب برای ورزش کردن چه مواقعیه؟
پزشک بر اساس برنامه رژیم غذائی و داروهای مصرفیت، بهترین زمان ورزش رو مشخص میکنه.

برای افراد دیابتی، 1 تا 3 ساعت بعد از مصرف غذا، مناسب ترین زمان برای ورزش کردنه.

 باالخره ورزش کنم یا مراقب پاهام باشم؟
موقــع ورزش، کفــش راحــت بپــوش طــوری کــه کل پاهــات رو بپوشــونه و از جــوراب ضخیــم و نخــی اســتفاده کــن که عــرق پاهات 

رو جــذب کنــه. بعــد از ورزش هــم پاهــای خــودت رو از نظــر بریدگــی، تــاول، زخــم و ورم بررســی کن.



 چجوری هم ورزش کنم هم مراقب افت قند خونم باشم؟
افــت قنــد خــون ممکنــه حیــن ورزش و یــا بالفاصلــه بعــد از ورزش یــا حتــی 6 الــی 10 ســاعت بعــد از ورزش )افــت قنــد خــون تأخیــری( ایجــاد بشــه. 
پــس هرگــز زمانــی کــه قنــد خونــت خیلــی پایینــه ورزش نکــن. اگــه بیشــتر از یــک ســاعت ورزش مــی کنــی، در فواصــل منظــم قنــدت رو انــدازه بگیــر. 
همیشــه همراهــت چنــد حبــه قنــد، یــذره شــکر یــا عســل باشــه. بیمــاران دیابتی کــه مبتــال به مشــکالت قلبــی، نارســائی کلیــه، اختــالالت چشــمی هســتند، انجام 
ورزش هــای ســبک براشــون خوبــه. یــادت باشــه هرگــز انســولین رو در عضــوی کــه بیــش از انــدازه در حیــن ورزش ازش اســتفاده مــی کنــی، تزریــق نکنــی. 

چــون جذبــش ســریع تــر از حــد معمــول صــورت مــي گیــره.

نقش خانواده در دیابت و تأثیر آنها بر خودمراقبتی بیمار

 دکتر بازال خانوادم چه کمکی میتونن بهم بکنن؟
نقش خانواده در دیابت خیلی مهمه و حتی اکثر اوقات باعث ایجاد انگیزه در روند درمان بیمار میشه. 

 چرا من که بیماری دیابت دارم به کمک و حمایت از خانوادم احتیاج دارم؟
وقتــی ســر و کلــه بیمــاری دیابــت پیــدا میشــه، هیــچ راهــی جــز کنتــرل اون نــداری و تبدیــل میشــه بــه جزئــی از زندگیــت. 
پــس بایــد خیلــی حرفــه ای عــادت هــا و ســبک زندگیتــو عــوض کنــی. تــو تنهــا نیســتی و هیــچ کــس بــه جــز خانــواده نمیتونــه تــو ایــن راه تــو رو کمــک 
کنــه. همــه چیزایــی کــه تــا االن توضیــح دادم رو بایــد اونــام بدونــن. خانــواده بــا ارزش تریــن چیزیــه کــه حــس آرامــش رو بــرای بیمــارای دیابتــی ایجــاد 
میکنــه. دیابــت بــا وجــود حمایــت خانــواده نــه تنهــا تــرس نــداره بلکــه بــه تــو اعتمــاد بــه نفــس میــده تــا همــه حرفایــی کــه زدیمــو بــه راحتــی تــو 

کارای روزانــه ات انجــام بــدی.



 اگه پدر و مادرم مبتال به دیابت شدن چی دکتر بازال؟
نقــش هــر کــدوم از اعضــای خانــواده در کنتــرل دیابــت خیلــی مهمــه. همــراه اونــا بــه پزشــک مراجعــه کــن و بــرای مراقبــت از اونا پیش مشــاور بــرو و مطمئــن باش 

اونــا رژیــم غذایــی دیابتــی خودشــون رو رعایــت میکنــن و هــر نــوع غذایــی را نمیخــورن.

نقش والدین در کنترل کودک مبتال به دیابت        
خب بیا فرض کنیم خودت دیابت نداری و خدای نکرده فرزندت دیابت گرفته. هر سؤالی داری ازم بپرس. 

  پدر و مادر کودکی که دیابت داره باید چه چیزایی بدونن؟
نکتــه اساســی در مــورد دیابــت فرزنــدت اینــه کــه هر جــور شــما دیابــت رو درک کنین و نســبت بهش رفتــار کنیــن، اونم همون شــکل رفتار 
میکنــه. پــس اول بایــد اصــالً راجــب دیابــت فرزنــدت نگــران نباشــی و اونــو حقیقتــی از زندگــی اون بدونی و بــا بهتریــن روش این هــارو به 
خــودش توضیــح بــدی. بــد نیســت از پــدر و مادرایــی که شــرایطی مثــل تو داشــتن مشــورت بگیــری و از تجربشــون اســتفاده کنــی. قدم 

بعــدی اینــه کــه بایــد اصــول کنتــرل دیابــت رو بشناســی. چــون تا زمانــی کــه فرزنــدت بزرگتر بشــه انجــام وظایفش بــه عهــده توئه.

 چه وظایفی دکتر بازال؟
 روش و زمان صحیح انجام آزمایش قند خون با استفاده از دستگاه گلوکومتر

 روش صحیح تزریق انسولین و تغییر مقدار اون براساس نوع و مقدار غذا و میزان فعالیت
 اصول تغذیه صحیح دیابت

 عالئم و نحوه درمان افت قند خون
 عالئم قند خون باال و نحوه انجام آزمایش های ادرار

 روش های کنترل دیابت در هنگام بیماری



اگــر فرزنــد شــما در ســنین پاییــن مبتــال بــه دیابــت شــده ایــن نکتــه رو همیشــه بــه خاطــر بســپارین کــه وی در درجــه اول یــک کودکــه و ابتــالی وی بــه 
دیابــت در درجــه دوم اهمیتــه. پــس عیــن بقیــه کــودکان نیازمنــد رشــد اجتماعــی و عاطفیــه. شــما بایــد بــه نیازهــا و خواســته هــای طبیعــی فرزندتــون 

احتــرام بگذاریــن و تــا حــد امــکان در رفــع آنهــا تــالش کنیــن.
والدین آرام و صبور

یــادت باشــه کــه فرزنــد شــما تنهــا در صورتــی بطــور فعــال برنامــه هــای کنتــرل دیابتــش از جملــه آزمایــش قنــد خــون رو اجــرا میکنــه کــه اجبــاری از 
ســمت شــما یــا دیگــران احســاس نکنــه. تــا فرزنــد شــما خــودش بــه ایــن نتیجــه نرســه کــه ایــن برنامــه هــا واقعــاً بــراش مفیــدن، هرگونــه فشــاری از 

ســمت شــما بــرای اجــرای برنامــه، نــه تنهــا کمکــی بــه وضعیــت موجــود نمیکنــه، بلکــه اون رو مشــکل تــر میکنــه.
والدین بیش از حد مضطرب

ــد  ــت فرزن ــه دیاب ــته ب ــای وابس ــام کاره ــن تم ــن والدی ــارن. ای ــود می ــته بوج ــران و وابس ــد نگ ــش از ح ــی بی ــرب، فرزندان ــد مضط ــش از ح ــن بی والدی
ــن. ــس اون میش ــه نف ــاد ب ــس اعتم ــش ح ــث کاه ــدن و باع ــام می ــخصاً انج ــون رو ش خودش

والدین سخت گیر
والدیــن ســخت گیــر معتقــدن کــه کنتــرل مطلــوب قنــد خــون حتــی در ســنین پاییــن، بایــد از طریــق بکارگیــری یــک روش منظــم و کامــاًل ســخت گیرانــه 
صــورت بگیــره. ولــی ببیــن عیبایــی داره. فرزنــدت ممکنــه از نتایــج بــاال یــا پاییــن قنــد خونــش کــه در ایــن ســنین کامــاًل طبیعیــه، احســاس گنــاه بکنــه. 

بنابرایــن هیــچ وقــت نتایــج آزمایــش قنــد خــون فرزندتــون را بــا کلماتــی مثــل خــوب یــا بــد تفســیر نکنیــن، بجــاش بــه بــاال یــا پاییــن و یــا طبیعــی بــودن 
اون اشــاره کنیــن.



باورهای غلط در مورد دیابت    
 دکتــر بــازال درســته افــراد مبتــال بــه دیابــت بایــد مــواد غذایــي حــاوي نشاســته مثــل نــان، ســیب زمینی، 

ماکارونــي و برنــج رو از رژیــم خودشــون کامــاًل حــذف کنــن؟
معلومــه اشــتباهه . رژیــم غذایــي توصیــه  شــده بــرای افــراد دیابتــي رژیــم غذایــي ســالم بــراي همــه اســت، چــون حــاوي حداقــل میــزان چربی هــا، میــزان 
متعــادل شــکر و نمــک، مــواد غذایــي ســبوس  دار، ســبزی ها و میــوه  جاتــه. غذاهــای نشاســته دار قســمتی  از یــک برنامــه ی غذایــی ســالمن. مهــم حجــم مــورد 
اســتفاده، انــواع تهیــه  شــده و نــوع پخــت ایــن مــواد در رژیــم غذایــی روزانــه اس. افــراد دیابتــي بایــد حداقــل میــزان مــواد نشاســته ای رو بــا نظــر متخصــص 
تغذیــه مصــرف کنــن. نــان، برنــج، غــالت صبحانــه، ماکارونــي و فــرآورده هــای نشاســته ای ماننــد ســیب  زمینــی، نخــود فرنگــی، کــدو حلوایــی، ذرت و باقــال میتونن 
در هــر یــک از وعده هــای اصلــي یــا میــان وعده هــا مصــرف بشــن. تنهــا مســئله مهــم، رعایــت مقــدار مصرفــي اونــاس و همیشــه یــادت باشــه کــه کــم کــم 

بخــور و همیشــه بخــور!

 میگن افراد دیابتی میتونن از غذاهای مخصوص افراد دیابتی هر چقدر خواستن بخورن.
نــه اشــتباهه . در دســتورات جدیــد غذایــي، برنامــه غذایــي بــراي افــراد دیابتــي مشــابه برنامــه  هــای غذایــي اســت کــه بــراي داشــتن یــه زندگــي ســالم بــراي 
همــه افــراد پیشــنهاد میشــه. عنــوان »غذاهــاي مخصــوص افــراد دیابتــي« یــا »غذاهــاي رژیمــي« به معنــاي اســتفاده بــدون محدودیــت از این مــواد غذایي نیســت. 

 درسته افراد دیابتی نمیتونن شکالت و شیرینی بخورن؟
اشتباهه . در غالب یک رژیم غذایی سالم، همراه با ورزش، افراد دیابتی هم میتونن به  صورت محدود از مواد قندی و یا دسر استفاده کنن. 

 برای دیابتی ها پروتئین ها از کربوهیدرات ها مفیدترن؟
نه این درست نیست . مصرف پروتئین ها به مقدار زیاد، میتونه منجر به ایجاد مشکالتی برای دیابتی ها بشه. مهم ترین اشکال این کار اینه که بسیاری از غذاهای غنی از

پروتئین مثل گوشت، از چربی های اشباع نیز انباشته هستن که خوردن مقدار زیاد این چربی ها خطر بیماری های قلبی و عروقی را باال میبرن . در رژیم دیابتی پروتئین باید 
تقریباً 15 تا 20%  کل کالری روزانه محاسبه بشه و مهم انتخاب انواع کم چرب اوناس.



 میگن دیابتی ها هر چقدر بخوان میتونن میوه بخورن.
نه اشتباهه. میوه یک خوراکی سالمه و شامل مقدار زیادی فیبر، ویتامین ها و مواد معدنیه ولی باید در نظر داشت که به دلیل اون که میوه ها حاوی کربوهیدرات هستن

باید اونارو کنترل  شده در برنامه غذایی اضافه کنی. توصیه میشه نوع میوه های مصرفی، مقدار و تعداد دفعات مصرفشون با مشورت متخصص تغذیه تعیین بشه.

 دکتر بازال میتونم هر چقدر خواستم توت و کشمش بخورم؟ 
بیمــارای دیابتــی معمــوالً از خــوردن قنــد و شــیرینی منــع میشــن و بــه همیــن دلیــل ســعی میکنــن ســراغ شــیرینی های دیگــه مثــل محصوالیی کــه شــیرین  کننده های 
مصنوعــی دارن یــا خوراکی هایــی مثــل خرمــا، عســل، تــوت خشــک و انجیــر بــرن. امــا اگــه دیابــت داری، ایــن خوراکی ها هــم میتونــن در مقادیــر زیاد تــورو دچار مشــکل 
کنــن. در ترکیبــات شــیرینی ها و خوراکی هایــی کــه روی بســته  بندیشــون عبــارت بــدون شــکر نوشــته  شــده، بــه  جــای قنــد طبیعــی از شــیرین  کننده هــای مصنوعــی 
اســتفاده  شــده. درســته کــه ایــن محصــوالت قنــد نــدارن امــا ترکیبــات دیگشــون کالــری دارن و ایــن افزایــش کالــری روزانــه دیابتی هــا، براشــون مشــکل ســاز میشــه. 
از طــرف دیگــه مصــرف زیــاد قندهــای رژیمــی اســتفاده  شــده در ایــن محصــوالت مثــل آســپارتام میتونــه مضــر ســالمتیت باشــه. تصــوری کــه در خصــوص اســتفاده از 
میوه هایــی ماننــد خرمــا، تــوت، کشــمش و انجیــر خشــک توســط افــراد دیابتــی وجــود داره اینــه کــه ایــن میوه هــا چــون قنــد میــوه )فروکتــوز( دارن پــس مصــرف زیــاد 
اونــا مشــکلی ایجــاد نمیکنــه ! در صورتــی  کــه قنــد ایــن میوه هــا کمــی دیــر جذب میشــه امــا میــزان کالــری اونــا ماننــد ســایر قندهاســت و در نهایت تولیــد کالــری کرده 

و میتونــن قنــد خــون رو بــاال ببــرن. پــس ایــن میوه هــا بایــد بــه  صــورت کنتــرل  شــده در رژیــم غذایــی روزانــه قــرار بگیــرن.

 فقط مصرف قندها باعث ایجاد دیابت میشه؟
نــه این طــور نیســت . دیابــت نــوع یــک  بــر اثــر عوامل ژنتیکــی و عوامــل ناشــناخته دیگه بــه وجــود میــاد. دیابت نــوع دو بــر اثــر عوامل ژنتیکــی  و شــیوه نادرســت زندگی  

افــراد بــه وجــود میــاد. اضافــه  وزن خطــر ابتــال بــه دیابت نــوع دو رو بــاال می  بــره و یــک رژیم غذایــی پرکالــری باعــث اضافه  وزن میشــه.

 دکتر بازال ممکنه انسولین ایجاد وابستگی یا اعتیاد به مصرف اون بکنه؟
هــه هــه هــه نــه جانــم اشــتباهه اونــم از نــوع کامــالً اشــتباه، چــون انســولین نوعــی فــرآورده تزریقیــه و ایــن کــه قــراره بــه صــورت طوالنی مــدت اســتفاده بشــه، بعضی 

هــا فکر میکنــن وابســتگی ایجــاد میکنه یــا اعتیــاد آوره.


