ديابت ًَع : 1تَلیذ اًغَلیي ثِ ػلت تخزیت علَل ّبی
ثمبی لَسالوؼذُ کن ثَدُ یب ثِ طَر کلی ٍجَد ًذارد ،پظ
ثزای اداهِ حیبت ثِ تشریك اًغَلیي ًیبس اعت.

عَارض ديابت

در ثزگیزًذُ  10الی  15درصذ اسکل ثیوبراى دیبثتی اعت  ،ثِ
طَر ػوذُ درکَدکبى ٍ ًَجَاًبى رخ هی دّذ  ،ثزای جلَگیزی

دیبثت ثِ طَر هؾخص یک ثیوبری دراس هذت ٍ ثب

اس ثزٍس ػَارض ثیوبری تشریك دائوی َّرهَى اًغَلیي ضزٍری

تظبّزات ثبلیٌی هتفبٍت ٍ عیز پیؾزفت هختلف اعت ٍ

هی ثبؽذ.
ديابت ًَع  :2در ثزگیزًذُ  90درصذ اس ثیوبراى دیبثتی اعت
اغلت ثبالی  40عبل ؽزٍع ؽذُ ٍ غیز ٍاثغتِ ثِ اًغَلیي هی ثبؽذ.

بيوارستاى شْذاي يافت آباد

ایي ًَع دیبثت کِ اس ؽبیغ تزیي اًَاع دیبثت هی ثبؽذ ًبؽی اس
ًمص در ػولکزد اًغَلیي ثز رٍی ثبفتْبی هحیطی اعت کِ در

ديابت

ًتیجِ هٌجز ثِ کبّؼ جذة گلَکش خَى تَعط علَل ّبی

دیبثت لٌذی یک ثیوبری هشهي اعت ٍ سهبًی ثزٍس

هبّیچِ ای هی ؽَد ( ججبرپَر ) 58 ، 1380 ،

هی کٌذ کِ  )1تَاًبیی لَسالوؼذُ در تزؽح اًغَلیي کن
ؽذُ ٍ یباسثیي رفتِ ثبؽذ ،یب  )2ثذى ًتَاًذ ثِ طَر
هؤثز اس اًغَلیي تزؽح ؽذُ تَعط لَسالوؼذُ اعتفبدُ

کٌذ .فذراعیَى جْبًی دیبثت)11 ،1383 ،

در ایزاى  7/3درصذ اس جوؼیت ثبالی  30عبل هجتال ثِ ثیوبری
دیبثت ّغتٌذ کِ یک عَم آًبى اس ثیوبری خَد اطالػی

هَجت ػَارضی هبًٌذ ًفزٍپبتی (هؾکالت

کلیِ) ،

رتیٌَپبتی(هؾکالت چؾوی)ًَ ،رٍپبتی(هؾکالت رؽتِ
ّبی ػصجی ) ٍ ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی (هؾکالت
هزثَط ثِ دعتگبُ گزدػ خَى) هی گزدد ثِ ػالٍُ
ثِ ًظز کبرؽٌبعبى تَاًجخؾی ٍجَد ثیوبری در ثزگیزًذُ
هؼلَلیت  ،اجتوبػی  ،رٍاًی  ،حزفِ ای ٍ ثبالخزُ کیفیت
سًذگی ثیوبراى ًیش هی ثبؽذ.

اًَاع ٍيصُ ديابت ( ديابت ثاًَيِ ) هَاردی اس دیبثت

کٌترل ديابت ٍ اقذام ّاي پيشگيري کٌٌذُ از

کِ ػلت آى ؽٌبختِ ؽذُ اعت یؼٌی اختالل ّبی صًتیکی

ابتال بِ ديابت :

در فؼبلیت علَل ّبی ثتبی پبًکزاط یب فؼبلیت هَلکَل
اًغَلیي ،ثزخی دیگز اختالل ّبی َّرهًَی یب ػَارض
ًبؽی اس دارٍّب

در جْبى اصالح ؽیَُ ّبی سًذگی ،رصین غذایی هٌبعت
ٍ افشایؼ فؼبلیت فیشیکی ٍ کبّؼ هٌطمی ٍسى در
کبّؼ اثتال ثِ دیبثت هَثز هی ثبؽذ .پیؾگیزی ثبًَیِ

ًذارًذ(کزیوی ) 215، 1382،

ديابت حاهلگي :یکی اس ػَارض ؽبیغ ثبرداری اعت کِ

ؽبهل جغتجَی سٍد ٌّگبم ٍ ثِ هَلغ (غزثبلگزی)

عالئن ديابت  :پزادراری  ،پزًَؽی  ،کبّؼ ٍسى ؽذیذ

ؽیَػی ثزاثز ثب  %4/5در سهبى ثبرداری دارد .ػذم تؾخیص ٍ

پیؾگیزی ٍ درهبى (ثیوبریبثی) هی ثبؽذ کِ هَجت ارتمبی

درهبى دیبثت حبهلگی هَجت افشایؼ ػَارض هبدر ٍ جٌیي هی

کیفیت سًذگی ؽذُ ٍ در کبّؼ ّشیٌِ ّب اثز ثخؼ اعت

گزدد .اس آى جبکِ ثِ طَر فیشیَلَصیک لٌذ ًبؽتبی خبًن ّبی

ٍ اس هَارد ثغتزی در ثیوبرعتبى هی کبّذ .

ثذٍى ػلت هَجِ  ،پزخَری  ،تبری دیذ  ،تأخیز در ثْجَد سخن
ّب  ،اعتَپَرٍکوب

چْار گرٍُ اصلي ديابت :

ثبردار ثیؾتز اس حذ طجیؼی اعت،کؾف ایي ثیوبری اّویت ثغیبر
سیبدی دارد (.ػلیزضب دالٍی ٍ ّوکبر آى )1 1383،2

ًام ٍاحذ

ادرض

شوارُ تواض

تعذادي از ٍاحذ ّاي ديابت ارجاع دٌّذُ

ؽبد آثبد

جبدُ لذین کزج ،پؾت ؽیز پبعتَریشُ،

66806867

بيوار بِ هرکس:

خ اًصبری
هزکش

خ اعتبدیَ م ،دّکذُ الوپیک

44759000

الوپیک

غزثبلگزی ،ثیوبریبثی ٍ درهبى ثِ هَلغ رتیٌَپبتی در کبّؼ
ًبهحغَط کبّؼ ثیٌبیی ثِ طَر چؾوگیزی اثزثخؼ هی ثبؽذ
ٍ غزثبلگزی جْت پزٍتئیي اٍری یک راّکبر ارسؽوٌذ ثزای

تمی ًیب

خ لشٍیي  16هتزی اهیزی ،خ جزجبًی

66698384

تْزاًغز

تْزاًغز ،فبس  2ثیي کَچِ  ،25 ٍ 9ح 10

44525352

 17ؽْزیَر

پیؾگیزی اس ثزٍس یب کبّؼ عزػت پیؾزفت ًبرعبیی کلیَی

خ ؽیز پبعتَریشُ ،خ

 17ؽْزیَر66801616 15 ،

هتزی عَم

اعت  .الذام ّبیی جْت کبّؼ هصزف دخبًیبت ًیش ثِ کٌتزل

ؽْذای

ثلَار یبفت آثبد ،م الغذیز ،ثیوبرعتبى

دیبثت کوک هی کٌذ چزاکِ افشایؼ ثزٍس فؾبرخَى ٍ

یبفت آثبد

ؽْذای یبفت آثبد

66783121

هٌبثغ:کريوي درهٌي ،حويذ رضا ،تَاًبخشي گرٍّْاي خاص،

ثیوبریْبی للجی در ثیوبراى دیبثتی کِ عیگبر هی کؾٌذ ثیؾتز

ًشر گسترُ چاپ اٍل 1382

کليٌيک ّاي هرکس

اعت .

ؽبهل کلیٌیک ّبی چؾن ،

 ، E N Tهغش ٍ اػصبة

(ًَرٍلَضی)  ،اػصبة ٍ رٍاى  ،ارتَپذی  ،سًبى ٍ سایوبى ،
جزاحیٍ ،اکغیٌبعیَى  ،فیشیَتزاپی  ،داخلی  ،دیبثت  ،ػفًَی ،

 -جبار پَر هرتضي ٍ ّوكار ،شًتيک اًساًي ٍ بيواريْاي شًتيكي

اطفبل ًَ ،ار للت ًَ ،ار چؾن ًَ ،ار هغش ٍ تغت ٍرسػ هی

اًساى  ،تبريس اًتشارات عويذي چاپ اٍل 1380

خذهات قابل ارائِ در هرکس :
راعتبی ارائِ خذهبت درهبًی ٍلف گزدیذ ٍ دارای ثخؾْبی
هزالجت ٍیضُ ّ ، C C U ، I C Uوَدیبلیش ،عَختگی،
ایشٍلِ ٍ تٌفغی

هی ثبؽذ.

ديابت ٍزارت بْذاشت ،درهاى ٍ آهَزش پسشكي ،هعاًٍت
سالهت ،هرکس هذيريت بيواري ّا ،تْراى هرکس ًشر صذا1383 ،

ثبؽذ.

درعبل .ُ1340ق .تَعط هزحَم هحوذٍلی فزهبًفزهبییبى در

 -دالٍري عليرضا ٍ ّوكاراى  ،برًاهِ کشَري پيشگيري ٍکٌترل

ؽٌَایی عٌجی ،رادیَلَصی ،اکَکبردیَگزافی ،چؾن پشؽکی ٍ
عًََگزافی

فذراسيَى جْاًي  ،اًجوي بيي الوللي ًفرٍلَشي  ،شْيي ياراحوذي  ،هرکس ًشر صذا  ،تْراى  ،چاپ اٍل 1383

تْيِ ٍتٌظين  :هٌير سيذ صالحي  ،شْرُ سادات
هيرباقري

