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نکاتی در مورد کنترل ديابت (مرض قند) من
بيمار :

.
معنی کنترل ديابت من بيش از صرفاً نگه داشتن حساب ميزان قند خونم است. راهنمائی هائی که در زير آمده، به همراه ويزيت های عادی و مرتب به گروه مراقبت درمانی ام (پزشک، آموزگار ديابت، 

داروساز و غيره) می توانند به من کمک کنند تا به خوبی مراقب ديابتم باشم و سالم باقی بمانم. بايستی فراموش نکنم که من مهم ترين شخصی هستم که از سالمتی ام مراقبت می کند.

غذاها و خوراک های کوچک (اسنک) بايستی شامل غذاهائی باشند که سرشار از فيبر 
غذائی هستند (غالت کامل، سبزيجات و ميوه). مقدار قند (نوشابه عادی، دسر، شکالت 

و آب نبات)، چربی و نمک مصرفی را محدود کنم.

فعال باشم! هدفم بايستی 30 دقيقه فعاليت ايروبيک باشد (5 روز در هفته، 
از قبيل راه پيمائی سريع، دويدن، شنا يا دوچرخه سواری) و چندين بار در 

هفته شامل ورزش استقامت يا وزنه برداری شود. 

در مورد اينکه چند وقت يکبار بايستی ميزان قند خونم را آزمايش کنم و چه 
اهدافی بايستی داشته باشم با گروه مراقبت درمانی ام مشورت کنم.

داروهائی که برای من تجويز شده را مصرف کنم حتی اگر حالم خوب است و فهرست 
روزآمدی از داروهايم را تهيه کنم تا آنرا در طول قرار ويزيت پزشکی با پزشکم مرور 

کنيم. 

با گروه مراقبت درمانی ام در مورد نتايج آزمايش A1C* صحبت کنم – چه هدفی را 
بايستی برای A1C در نظر داشته باشم و برای رسيدن به اين هدف چه می توانم بکنم.

* آزمايش A1C  نوعی آزمايش خون است که کنترل قند خون را در طول سه ماه اندازه گيری می کند.

130/80 می باشد). mmHg فشار خونم را در سطح سالمی نگه دارم (هدف زير

با اهداف و نتايج چربی خون ام (کلسترول) آشنا باشم.

سيگار کشيدن را ترک کنم. در مورد ابزار و حمايت موجود برای 
دريافت کمک با گروه مراقبت درمانی ام صحبت کنم.

هنگاميکه در مورد زندگی با ديابت احساس افسردگی می کنم با ارائه کننده مراقبت 
درمانی ام صحبت کنم.

پاهايم را هر روز معاينه کنم، به دنبال بريدگی، تاول، مناطق گرم قرمز رنگ يا پينه 
بگردم. مطمئن شوم که پاهايم حداقل سالی يکبار توسط يک متخصص معاينه شود. 

هر روز مسواک بزنم و نخ دندان بکشم و يک جدول زمانی برای معاينه عادی 
دندانپزشکی داشته باشم تا سالمتی دندان ها و لثه هايم را حفظ کنم.

حداقل يکبار در سال (يا در صورت لزوم به دفعات بيشتر) برای 
معاينه چشم پزشکی وقت بگيرم.

اعالميه سلب مسئوليت: اين اطالعات به منزله جانشينی برای دريافت مشورت و مراقبت پزشکی حرفه ای نمی باشد. CADTH برای زيان های 
حاصل از استفاده يا سوء استفاده از اطالعاتی که در اين نشريه گنجانده شده يا بر اين اطالعات داللت دارد، مسئول نمی باشد.
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آزمايش قند خون برای بيمارانی که مبتال به ديابت
نوع 2 بوده و از انسولين استفاده نمی کنند† 

بيشتر اشخاصی که به ديابت نوع 2 مبتال بوده و بيماری خود را با 
مصرف قرص يا صرفاً رژيم غذائی کنترل می کنند، الزم نيست که 

ميزان قند خون خود را به دفعاتی که در حال حاصر آزمايش می کنند، 
آزمايش کنند.

 با اينکه بيشتر اشخاصی که به ديابت نوع 2 مبتال بوده و از انسولين استفاده نمی کنند، الزم نيست که هر روز ميزان قند خونشان را آزمايش کنند، من می
 خواهم در مواقع زير ميزان قند خونم را کنترل کنم:

ئی* استفاده می کنم که ممکن است خطر کم قند خونی   از دارو(ها)
(هيپوگلسيمی) را افزايش دهند

سابقه کم قند خونی شديد (هيپوگلسيمی) داشته ام 

فعاليت بدنی برنامه ريزی نشده داشته ام يا تغذيه ام نامناسب است 

 ديابت من به خوبی کنترل نمی شود – کنترل ميزان قند خونم به 
 دفعات بيشتر ممکن است به من کمک کند تا تغييراتی را در مداوای ديابتم ايجاد

کنم و ميزان قند خونم را ثابت تر کنم

 دارو(ها)ی ديابت من تغيير می کنند – هرگونه تغيير در 
دارو(های) من بر ميزان قند خونم تأثير خواهد داشت

 بيمار هستم – ميزان قند خونم زمانی که مبتال به 
سرماخوردگی، آنفوالنزا، تب يا عفونت هستم تغيير خواهد کرد

حامله هستم يا در نظر دارم حامله شوم 

امضای ارائه کننده مراقبت درمانی:

از ارائه کننده مراقبت درمانی ام برای فهرست کاملی از داروهائی که ممکن است مرا در معرض خطر ابتال به کم قند خونی (هیپوگلیسمی) قرار دهد، درخواست کنم  

جوالی 2010
سازمان داروئی و فناوری بهداشت کانادا. توصيه های بهينه درمانی برای تجويز و استفاده بهينه از نوارهای آزمايش قند خون.                            – COMPUS [اينترنت]. 2009 [استناد در تاريخ 10  دسامبر 2009]:3(6)  

www.cadth.ca/smbg.برای کسب اطالعات بيشتر در مورد تجويز و استفاده از نوارهای آزمايش قند خون، لطفاً از وب سايت ديدن کنيد .http://www.cadth.ca/media/pdf/compus_BGTS_OT_Rec_e.pdf :منبع
 گزارش مداوای بهينه
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توصيهديابت نوع 2 که با مصرف قرص يا صرفاً رژيم غذائی کنترل می شوند

يا
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