
 بسمه تعالی                                          

 دیابت یا بیماری قند باال:
کند ولی با درمانهایی که در دسترس یدیابت یک بیماری مزمن است که بهبود پیدا نم

ر کرد و از عوارض مهلک آن جلوگیری کرد.در است میتوان پیشرفت آن را آهسته ت

بیماری دیابت یا قند خون،باال بودن قند در گردش خون باعث آسیب به اعضای حیاتی 

کلیه ها،اعصاب و سیستم ایمنی و ...میشود که اگر به خوبی قلب،چشم ها، بدن مثل

)سکته مغزی یرگهاو  )سکته قلبی(قلبی یرگهاکنترل نشود درنهایت باعث کوری ،تنگی 

 )از کار افتادن کلیه ها و دیالیز(میشود.کلیوی  یرگهاو  مغزی(

باال از این خون  پس حتما به یاد داشته باشید که با درمان به موقع قند

 .امان باشیدعوراض ناخوشایند در 

 ؟دهند می افزایش را دیابت به ابتال خطر عواملی چه میدانید آیا

 

 .است دو نوع دیابت برای اصلی خطر عامل :باال وزن 1: 

  

 9۰ از بیشتر زنان در و مترسانتی 1۰1 از بیشتر شکم دور مردها در راگ : شکمی چاقی: 2

 .است بیشتر دیابت به ابتال خطر باشد سانتیمتر

  

بیشتری خطر در باشید داشته تریکم و ورزش فعالیت چقدر هر :کم بدنی فعالیت: 3

 .دارید قرار دیابت به ابتال برای

 دیابت دچاربرادر و خواهر یا مادرو پدر مثل یک درجه خانواده اگر :فامیلی سابقه :4

 .دارد وجود هم شما درگیری احتمال باشند
  

 ها و هندی تبارهای ساکن آمریکا بیشتراست.تبار آسیایی ،سیاه نژاد در مثال :نژاد: 5
  

 چاقی و بدن وزن افزایش و کمتر ورزشی فعالیت خاطر به سالگی 45 سن از بعد :سن:6

 .میکند پیدا افزایش دیابت به ابتال خطر

 

 بر گرم میلی 125 الی 1۰۰ بین ناشتای خون  ندق چه آنها :)پره دیابت(دیابت از پیش :7

 .هستند 2 نوع دیابت معرض در دارند لیتر دسی
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 که ی های خانم همچنین و شود می ایجاد فرد بودن باردار موقع در که :بارداری دیابت :8

 زایمان میکنند. گرم کیلو 4 از بیش وزن با نوزاد

 ابتال خطر در دارند کیستیک پلی تخمدان که هایی خانم :کیستیک پلی تخمدانهای :9

 .هستند دیابت به

 دیابت به ابتال افزایشدرخطر  :گردن و جآرن بویژه پوست جلوی پوست در تیره نواحی :1۰

 .هستند 2 نوع

 فرمایید.ه عجابرای مطالعه کتابچه آموزش بیماران دیابتی به سایت ما مر

          

  omwww.drjadid.cیا  کتر جدیدد یسایت تخصص               

                                

 www.myoclinic.org:از  منبع                            

 

  تهیه و ترجمه :دکتر حسین جدید                              
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