چْار گرٍُ اصلي ديابت :
ديابت ًَع  :1تَلیذ اًسَلیي ثِ ػلت تخزیت سلَل ّبی

ثبردار ثیطتز اس حذ عجیؼی است مطف ایي ثیوبری اّویت
ثسیبر سیبدی دارد(.ػلیزضب دالٍی )12،1383

ثقبی لَسالوؼذُ من ثَدُ یب ثِ عَ ر ملی ٍجَد ًذارد،
پس ثزای اداهِ حیبت ثِ تشریق اًسَلیي ًیبس است.

در ثزگیزًذُ  10الی  15درغذ اسمل ثیوبراى دیبثتی است ،ثِ عَر
ػوذُ درمَدمبى ٍ ًَجَاًبى رخ هی دّذ .ثزای جلَگیزی اس
ثزٍس ػَارؼ ثیوبری تشریق دائوی َّرهَى اًسَلیي ضزٍری
است.

عَارض ديابت
دیبثت ثِ عَر هطخع یل ثیوبری دراس هذت ٍ ثب
تظبّزات ثبلیٌی هتفبٍت ٍ سیز پیطزفت هختلف است ٍ

ديابت ًَع  :2در ثزگیزًذُ  90درغذ اس ثیوبراى دیبثتی

هَجت ػَارضی هبًٌذ ًفزٍپبتی (هطنالت

است .اغلت در سٌیي ثبالی  40سبل ضزٍع ضذُ ٍ غیز ٍاثستِ ثِ

رتیٌَپبتی(هطنالت چطوی) ًَ ،رٍپبتی(هطنالت رضتِ

اًسَلیي هی ثبضذ .ایي ًَع دیبثت اس ضبیغ تزیي اًَاع دیبثت هی

ّبی ػػجی) ٍ ثیوبری قلجی ػزٍقی (هطنالت

ثبضذ ٍ ًبضی اس ًقع در ػولنزد اًسَلیي ثز رٍی ثبفتْبی هحیغی

هزثَط ثِ دستگبُ گزدش خَى) هی گزدد .ثِ ًظز

ديابت

است مِ در ًتیجِ هٌجز ثِ مبّص جذة گلَمش خَى تَسظ

مبرضٌبسبى تَاًجخطی ٍجَد ثیوبری در ثزگیزًذُ هؼلَلیت

دیبثت قٌذی یل ثیوبری هشهي است ٍ سهبًی ثزٍس

سلَل ّبی هبّیچِ ای هی ضَد ( ججبرپَر )58 ، 1380 ،

 ،اجتوبػی ،رٍاًی ،حزفِ ای ٍ ثبالخزُ میفیت سًذگی

در هركس پسشكي ،آهَزشي ٍدرهاًي
لقواى حكين

هی مٌذ مِ  )1تَاًبیی لَسالوؼذُ در تزضح اًسَلیي من
ضذُ ٍ یب اس ثیي رفتِ ثبضذ ،یب  )2ثذى ًتَاًذ ثِ عَر
هؤثز اس اًسَلیي تزضح ضذُ تَسظ لَسالوؼذُ استفبدُ

مٌذ .فذراسیَى جْبًی دیبثت )11 ،1383 ،

در ایزاى  7/3درغذ اس جوؼیت ثبالی  30سبل هجتال ثِ ثیوبری
دیبثت ّستٌذ مِ یل سَم آًبى اس ثیوبری خَد اعالػی
ًذارًذ(مزیوی ) 215، 1382،
عالئن ديابت  :پزادراری ،پزًَضی ،مبّص ٍسى ضذیذ ثذٍى
ػلت هَجِ  ،پزخَری  ،تبری دیذ  ،تأخیز در ثْجَد سخن ّب ،
استَپَر ٍ موب

اًَاع ٍيصُ ديابت ( ديابت ثاًَيِ ) هَاردی اس دیبثت
مِ ػلت آى ضٌبختِ ضذُ است یؼٌی اختالل ّبی صًتینی

ملیِ)،

ثیوبراى ًیش هی ثبضذ .
كٌترل ديابت ٍ اقذام ّای پيشگيری كٌٌذُ از

در فؼبلیت سلَل ّبی ثتبی پبًنزاس یب فؼبلیت هَلنَل

ابتال بِ ديابت :

ًبضی اس دارٍّب

در جْبى اغالح ضیَُ ّبی سًذگی ،رصین غذایی هٌبست

اًسَلیي ،ثزخی دیگز اختالل ّبی َّرهًَی یب ػَارؼ

ديابت حاهلگي  :ینی اس ػَارؼ ضبیغ ثبرداری است مِ
ضیَػی ثزاثز ثب  %4/5در سهبى ثبرداری دارد  .ػذم تطخیع ٍ
درهبى دیبثت حبهلگی هَجت افشایص ػَارؼ هبدر ٍ جٌیي هی
گزدد .اس آى جبمِ ثِ عَر فیشیَلَصیل قٌذ ًبضتبی خبًن ّبی

ٍ افشایص فؼبلیت فیشینی ٍمبّص هٌغقی ٍسى در مبّص
اثتال ثِ دیبثت هَثز هی ثبضذ .پیطگیزی ثبًَیِ ضبهل
جستجَی سٍد ٌّگبم ٍ ثِ هَقغ (غزثبلگزی)  ،پیطگیزی
ٍ درهبى (ثیوبریبثی) هی ثبضذمِ هَجت ارتقبی میفیت

سًذگی ضذُ ٍ در مبّص ّشیٌِ ّب اثزثخص است ٍ اس هَارد
ثستزی در ثیوبرستبى هی مبّذ

.

اس سبل  1350ثػَرت هجتوغ ثیوبرستبًی ضزٍع ثِ فؼبلیت

ٍاحذ ّای پاراكليٌيكي هَجَد :

غزثبلگزی جْت پزٍتئیي اٍری یل راّنبر ارسضوٌذ ثزای
پیطگیزی اس ثزٍس یب مبّص سزػت پیطزفت ًبرسبیی ملیَی
است  .اقذام ّبیی جْت مبّص هػزف دخبًیبت ًیش ثِ مٌتزل
دیبثت مول هی مٌذ چزامِ افشایص ثزٍس فطبرخَى ٍ
ثیوبریْبی قلجی در ثیوبراى دیبثتی مِ سیگبر هی مطٌذ ثیطتز
است.

خزاسبى جٌت ثْشیستی ضجیز خ

دارٍیی ٍ ضیویبیی اس قذین

االیبم ثِ ػٌَاى ثیوبرستبى هسوَهیي تْزاى ضْزت دارد.

ًبهحسَس مبّص ثیٌبیی ثِ عَر چطوگیز اثزثخص هیجبضذ ٍ

ضجیز

خ  17ضْزیَر جٌَثی،پبییي تز اس م

22418330

آهَسضی ٍ درهبًی مزدُ است ایي ثیوبرستبى ثِ جْت خـــذهت
رسبًی ثِ ثیوبراى دچبر هسوَهیت

غزثبلگزی ،ثیوبریبثی ٍ درهبى ثِ هَقغ رتیٌَپبتی در مبّص

ًام ٍاحذ

ادرض

شوارُ تواض

ثزادراى قٌجزی
دمتز رسهی

خ هسؼَدیِ  ،هسگزآثبد  ،خ ملْز

33869195

ثؼثت الٌجی

اافسزیِ  15هتزی سَم خ ّفتن

33140051

ٍاحذ دیبثت

چْبر راُ لطنز ،خ موبلی  ،خ

55419005-9

لقوبى حنین

هخػَظ

آًذٍسنَپی ،امَ رًگی قلت َّ ،لتز فطبرخَى  ،تست
ٍرسش ،ادیَهتزی ،ثزًٍنَسنَپی ،اسپیزٍهتزی  ،سی تی اسني ،
سًََگزافی ٍ داپلز ،رادیَلَصی ،آسهبیطگبُ ػوَهی ٍ سن ضٌبسی
.پبتَلَصی  ،س ًجص تزامن استخَاى  ،مبردرهبًی ،فیشیَتزاپی،
پَآتزاپیًَ ،ارػػت ٍ ػضلِ ٍ تست هتبمَلیي.
هٌبثغ:كريوي درهٌي،حويذ رضا،تَاًبخشي گرٍُ ّای

خذهات قابل ارائِ در هركس:

خاصً،شر گسترُ چاپ اٍل 1382

داخلی ،رٍهبتَلَصی  ،ارتَپذی ،جزاحی ػوَهی ،جزاحی هغش ٍ
اػػبة ،داخلی اػػبة ،سًبى ٍ

سایوبى،

، ENT

 I C U ،C C Uجٌزال ٍ  I C Uهسوَهیي ،
قلت ٍ ریِ ،ػفًَی،
،گَش ٍ حلق

پــَست ،سن سدایی ،اعفبل ٍ ًَساداى

ٍ ثیٌی  ،هسوَهیي  ،ملیٌیل هتبدٍى(تزك

 دالٍری عليرضا ٍ ّوكاراى  ،برًاهِ كشَری پيشگيری ٍكٌترلديابت ٍزارت بْذاشت ،درهاى ٍ آهَزش پسشكي ،هعاًٍت
سالهت ،هركس هذيريت بيواری ّا ،تْراى هركس ًشر صذ ا1383 ،
 -جبار پَر هرتضي ٍ ّوكار ،شًتيك اًساًي ٍ بيواريْای شًتيكي

اًساى ،تبريس اًتشارات عويذی چاپ اٍل 1380

اػتیبد) ،دیبلیش  ،جزاحی پالستیل  ،رٍاًپشضنی ،رصین درهبًی،

-فذراسيَى جْاًي ،اًجوي بيي الوللي ًفرٍلَشی ،شْيي يار

چطن پشضنی  ،ثیٌبیی سٌجی،گَارشًَ ،رٍلَصی  ،دیبثت  ،غذد

احوذی  ،هركس ًشر صذا  ،تْراى  ،چاپ اٍل 1383

.

تْيِ ٍتٌظين :هٌير سيذ صالحي  ،شْرُ سادات
هيرباقری

تعذادی از ٍاحذ ّای ديابت ارجاع دٌّذُ بيوار
بِ هركس:

