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قند خون و دیابت را بشناسیم
ــولین  ــتی از انس ــه درس ــدن ب ــه در آن ب ــت ک ــی اس ــوع 2 بیامری ــت ن دیاب

ــل غــذا  ــه تبدی ــدن اســت کــه ب ــد. انســولین پروتئینــی در ب اســتفاده منی کن

بــه انــرژی کمــک می کنــد. ایــن اختــالل ســبب تجمــع گلوکــز )قنــد( در خــون 

ــی داشــن فشــار خــون  ــامران دیابت ــد. در بی ــدن آســیب می زن ــه ب شــده و ب

بــاال و یــا کلســرتول بــاال منجــر بــه افزایــش عــوارض خطرنــاک می شــود. افــراد 

ــت را  ــبختانه دیاب ــوند. خوش ــال ش ــت مبت ــه دیاب ــنی ب ــر س ــد در ه می توانن

می تــوان پیشــگیری یــا کنــرتل منــود. بزرگســاالن 4۵ ســال یــا باالتــر بایــد میزان 

قنــد خــون خــود و اینکــه بــه دیابــت مبتــال هســتند یــا خیــر را بداننــد.
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دیابت خطرات زیر را در شما افزایش می دهد:

- بیامری قلبی و سکته

- بیامری کلیوی

- نابینایی

- اختالالت سیستم عصبی

- بیامری های دندانی

یــک تســت ســاده بــه نــام آزمایــش قنــد خــون ناشــتا می توانــد به شــام بگوید 

ــه. آزمایــش دیگــر تســت تحمــل  ــا ن ــاال اســت ی ــد خــون شــام ب ــا قن کــه آی

گلوکــز اســت کــه در آن الزم اســت شــام محلولــی شــیرین مــرف مناییــد و 

ســپس بعــد از 2 ســاعت قنــد خــون انــدازه گیــری شــود. 

100 mg/dl                    126 mg/dl         قند خون ناشتا

               دیابتی                    پیش دیابتی                      طبیعی

140  mg/dl                     200 mg/dl  تست تحمل گلوکز

        

          

ــد خــون ناشــتا  ــه در آن ســطح قن ــی رشایطــی اســت ک ــش دیابت ــه پی مرحل

بیشــرت از mg/dl ۱00 و کمــرت از mg/dl ۱2۶ اســت. مرحلــه پیــش دیابتــی در 

خطــر باالیــی بــرای تبدیــل بــه دیابــت نــوع 2 و بــروز بیــامری قلبــی و ســکته 

ــی  ــش دیابت ــه پی ــر شــام در مرحل ــه اگ ــه خــوب آن اســت ک ــرار دارد. نکت ق

باشــید، می توانیــد خطــر تبدیــل بــه دیابــت نــوع 2 را بــا کاهــش ســطح قنــد 

خــون، کــم کنیــد. بــرای ایــن کار الزم اســت وزن خــود را کاهــش و فعالیــت 
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هــای فیزیکــی خــود را افزایــش دهیــد.

 . ۱00 mg/dl هدف: رساندن قند خون ناشتا به زیر

اقدام کنید
پیشگیری از دیابت نوع 2

ــر  ــه تأخی ــا آن را ب ــد ی ــگیری کنی ــوع 2 پیش ــت ن ــروز دیاب ــد از ب ــی توان م

ــتای خــود  ــد خــون ناش ــا قن ــد ت ــالش کنی ــید و ت ــد. خطــر را بشناس بیاندازی

ــا فشــار خــون  را کمــرت از mg/dl ۱00 نگــه داریــد. همچنیــن مهــم اســت ت

ــار  ــی فش ــراد دیابت ــوه )در اف ــرت جی ــی م ــر ۱20 میل ــود را زی ــتولی خ سیس

 خــون سیســتولی هــدف ۱۳0 میلــی مــرت جیــوه اســت( و LDL کلســرتول را

زیر mg/dl ۱00 حفظ کنید.

میزان قند خون خود را بدانید و ثبت کنید
اگــر شــام در ســن 4۵ ســال یــا بیشــرت هســتید الزم اســت تــا حداقــل هــر ســه 

ســال قنــد خــون ناشــتای خــود را انــدازه گیــری مناییــد. البتــه آزمایــش هــر 

ســاله کــه در قالــب معاینــات و ارزیابــی ســالیانه انجــام شــود ارجــح اســت. 

ــد  ــا آزمایــش قن ــد، الزم اســت ت ــه اگــر شــام افزایــش وزن )چاقــی( داری البت

خــون خــود را بــه صــورت ســالیانه در هــر ســنی کــه هســتید انجــام دهیــد. 

اگــر شــام هــر کــدام از عالیــم دیابــت از مــوارد ذکــر شــده در لیســت زیــر را 

داریــد، الزم اســت تــا دکــرت خــود را رسیعــاً مالقــات کنیــد تــا قنــد خــون شــام 

تحــت ارزیابــی قــرار دهــد.
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عائم معمول دیابت

- تشنگی بیش از حد

- پر ادراری

- افت وزن

- خستگی

- عفونت های پوستی

- زخم ها یا کبودی هایی که به کندی بهبود می یابد

- تاری دید
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اصاح سبک زندگی
مرحلــه پیــش- دیابتــی وضعیــت پزشــکی مهمــی اســت. شــام می توانیــد از 

بــروز دیابــت نــوع 2 بــا تغییــر نــوع تغذیــه و افزایــش فعالیــت جســمی خود 

پیشــگیری کنیــد. شــام حتــی می توانیــد در ایــن مرحلــه قنــد خــون خــود را 

طبیعــی کنیــد.

ــط  ــه توس ــن وج ــه بهرتی ــب ب ــامل و مناس ــید: وزن س ــب برس ــه وزن مناس ب

ــزان  ــرای بزرگســاالن ســاملند می ــوده بدنــی )BMI( بیشــرت از ۳0 ب شــاخص ت

ــی اســت. باالی

گوشــت کــم چربــی، ماهــی و مــرغ 	•

بــدون پوســت را برگزینیــد.

غــالت کامــل را بــه جــای انــواع فــرآوری 	•

شــده انتخــاب کنید.

محصـــوالت لبنـــی بـــدون چربـــی یـــا 	•

کـــم چربـــی را اســـتفاده کنیـــد.

ــه 	• ــزء برنامـ ــبزیجات را جـ ــوه و سـ میـ

ـــد. ـــرار دهی ـــود ق ـــر روزه خ ـــی ه غذای

از همــه محصــوالت غذایــی بــه نســبت 	•

مناســب اســتفاده کنیــد. 

از لحــاظ جســمی فعــال باشــید: حداقــل در اکــر 

روزهــای هفتــه بــه مــدت ۳0 دقیقــه در روز فعالیــت 

ــید.  ــته باش ــمی داش جس

مرف سیگار یا تنباکو را قطع کنید.

برنامه غذایی 
مناسب برای 
سالمتی قلبی را 
دنبال کنید:
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اطالعات بیشتر در زمینه قند خون

آزمایش برای دیابت
قنـــد خـــون ناشـــتا: در ایـــن آزمایـــش الزم اســـت شـــام بـــرای حداقـــل 8 

ـــون در  ـــد خ ـــطح قن ـــده س ـــخص کنن ـــت مش ـــن تس ـــید. ای ـــتا باش ـــاعت ناش س

ـــت. ـــتا اس ـــت ناش حال

تســت تحمــل گلوکــز: در ایــن آزمایــش اندازه گیــری قنــد خــون یــک تــا دو 

ــت  ــن تس ــود، ای ــام می ش ــیرین انج ــی ش ــیدن محلول ــد از نوش ــاعت بع س

ــت. ــری اس ــرف کال ــد از م ــون بع ــد خ ــطح قن ــان دهنده س نش

ـــام  ـــون ش ـــد خ ـــط قن ـــان دهنده متوس ـــش نش ـــن آزمای ـــن A1C : ای هموگلوبی

ـــش در  ـــن آزمای ـــوالً از ای ـــکان معم ـــت. پزش ـــه اس ـــا ۳ ماه ـــک دوره 2 ت در ی

ـــی  ـــامران دیابت ـــون در بی ـــد خ ـــدت قن ـــرتل دراز م ـــوه کن ـــی نح ـــت ارزیاب جه

ـــد.  ـــتفاده می کنن اس
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انواع دیابت:
ــته بـــه انســـولین گفتـــه  نـــوع 1: بـــه ایـــن نـــوع دیابـــت، دیابـــت وابسـ

ـــدن را  ـــاز ب ـــن نی ـــرای تأمی ـــی ب ـــولین کاف ـــراس انس ـــه پانک ـــرا ک ـــود زی می ش

ـــایر  ـــاً در س ـــان و گاه ـــال و جوان ـــوالً در اطف ـــت معم ـــوع دیاب ـــن ن ـــدارد. ای ن

ســـنین بزرگســـالی رخ می دهـــد.

نــوع 2: ایــن نــوع دیابــت معمــوالً زمانــی کــه شــام افزایــش وزن یــا افزایــش 

ســن پیــدا می کنیــد رخ می دهــد. در دیابــت نــوع 2 ســلول هــای بــدن حتــی 

در حضــور انســولین منی تواننــد از آن بــه درســتی اســتفاده کننــد. در برخــی 

مــوارد پانکــراس منی توانــد میــزان کافــی انســولین تولیــد منایــد. 

فاکتورهای خطر برای دیابت نوع 2
• چاقی یا افزایش وزن	

• کم بودن فعالیت های ورزشی	

• سن 	

• نژاد	

• سابقه خانوادگی	

• سابقه زایامن نوزادی با وزن بیشرت از 4 کیلوگرم	
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دادن انگیزه و آگاهی

شــام غــذا می خوریــد   معــده و روده باریــک شــام مــواد غذایــی را هضــم 

    ــود ــون وارد می ش ــان خ ــه جری ــه ب ــد ک ــز می کنن ــد گلوک ــرده و تولی ک

پانکــراس شــام انســولین ترشــح می کنــد.

                                 

                           

 

                                  

                                                      

دیابت نوع 2طبیعی

انســولین »درهــای« ســلول را بــاز 

می کنــد. گلوکــز در ســلول های بــدن 

ــود. ــره می ش ذخی

ــای  ــا دره ــت ت ــادر نیس ــولین ق انس

ســلول را بــاز کنــد. گلوکــز منی توانــد 

ــود. ــلول ش وارد س

ــرژی مــرف  ــد ان ــرای تولی ــز ب گلوک

ــود می ش

گلوکــز در خــون می مانــد و منی تواند 

بــرای تولیــد انــرژی مرف شــود

ــطح  ــه س ــون ب ــز در خ ــطح گلوک س

ــردد ــر می گ ــال ب نرم

ســطح گلوکــز در خــون همچنــان 

ــد ــاال می مان ب

بـــه وزن متناســـب دســـت یابیـــد: وزن مناســـب توســـط شـــاخص تـــوده بدنـــی 

ـــد  ـــدول وزن و ق ـــتفاده از ج ـــا اس ـــد ب ـــه می توان ـــود ک ـــف می ش )BMI( تعری

محاســـبه می گـــردد. BMI بیشـــرت از ۳0 بـــرای بزرگســـاالن میـــزان بســـیار 

ـــت. ـــی اس باالی
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ترغیب جهت اقدام:

از عوارض دیابت به طرق زیر می توان پیشگیری نمود:
کاهش عوامل خطر	•

•	۱20 mmHg حفظ فشار خون سیستولی زیر

•	۱00 dl/mg خون زیر LDL حفظ کلسرتول

کنرتل قند خون	•

در افراد دیابتی، بهینه سازی قند خون با:
• 	)A1C هموگلوبین( HbA1C دانسن

• مرف میزان مناسب مایعات	

• داشن برنامه خواب، ورزش و تغذیه ای منظم و مناسب	

• دارو درمانی مناسب	

• مرف میزان مناسب مواد غذایی برای جلوگیری از کاهش قند خون	

• کنرتل قند خون	

ارزیابی های منظم پزشکی
ــش ادرار جهــت بررســی  ــد شــامل آزمای ــوی بای ــی ســالیانه کلی ــد: ارزیاب کلی

ــه اســت. ــه انعکاســی از عملکــرد کلی ــن باشــد ک ــع پروتئی دف

یــا: ارزیابــی ســالیانه پاهــا از نظــر سیســتم عصبــی و نبض هــای محیطــی باید 

توســط پزشــک شــام انجــام شــود. 

آســیب عصبــی ناشــی از دیابــت می توانــد منجــر بــه کاهــش حس گــردد. باید 

از پاهــای خــود در خانــه بــه خوبــی مراقبــت کنید و بجــای اســتفاده از قیچی 

بــرای کوتــاه کــردن ناخــن از ســوهان اســتفاده کنید. 



قند خون و سالمتــــی

15

7
دنــدان هــا: دو بــار در ســال جهــت جرم گیــری و معاینــه دنــدان هــا بــه 
دندانپزشــک مراجعــه کنیــد. دنــدان هــای خــود را بــه صــورت منظــم مســواک 

کنیــد و از نــخ دنــدان اســتفاده مناییــد تــا از عفونــت در لثــه و اســتخوان هایی 

کــه دنــدان هــا را در خــود جــای داده انــد پیشــگیری مناییــد.

چشــم هــا: ســاالنه ارزیابــی و معاینــه کاملــی از چشــم داشــته باشــید. در 
ایــن معاینــات، پزشــک در چشــم شــام قطــره می ریــزد تــا مردمک هــای شــام 

بــزرگ )گشــاد( شــود. یافــن و درمــان زودهنــگام مشــکالت چشــمی می توانــد 

از بــروز نابینایــی پیشــگیری کنــد.

پوســت: افــراد مبتــال بــه دیابــت بیــش از ســایرین در معــرض عفونت هــای 
پوســتی هســتند. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بریدگــی هــا و خراشــیدگی های 

روی پوســت را بــه خوبــی متیــز می کنیــد و از پامدهــای آنتــی بیوتیکــی جهت 

از بیــن بــردن باکرتی هــا اســتفاده کنیــد. 

نکاتی برای ارتقاء وضعیت قند خون
میــزان قنــد خــون خود )قند خــون و اگــر دیابتی هســتید هموگلوبین 	•

A1C هــم الزم اســت( را بدانیــد و ســایرین را هــم بــه دانســن قنــد 

خونشــان تشــویق کنیــد. برخــی از افــراد منی داننــد کــه بــه دیابــت 

ــتند.  مبتال هس

ــه 	• ــد و اینک ــد خــون خــود بگویی ــش قن ــورد آزمای ــایرین در م ــه س ب

چگونــه نتیجــه ایــن آزمایــش انگیــزه شــام را جهــت ایجــاد تغییراتــی 

ــن جمــالت ممکــن  ــان ای ــرده اســت. بی ــی بیشــرت ک در ســبک زندگ

اســت در آنهــا احســاس بهــرتی در مــورد چگونگــی و اهمیــت ایــن 

آزمایــش ایجــاد کنــد.
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بــا مشــاور دیابــت یــا مرکــز دیابــت بیامرســتان نزدیــک محــل زندگــی 	•

ــی  ــای آموزش ــات و کالس ه ــورد جلس ــد و در م ــاس بگیری ــود مت خ

ــان  ــد. برخــی بیامرســتان ها میزب ــرس و جــو کنی ــت پ ــه دیاب در زمین

ایــن گردهامیی هــا بــه صــورت ســاالنه می باشــند. ایــن برنامــه را در 

خربنامه هــای محلــی چــاپ کنیــد و بــه یکدیگــر اطــالع دهیــد.

زمانــی کــه میزبــان بــرای یــک وعــده غذایــی هســتید یــا بــرای یــک 	•

دورهمــی غــذا بــه همــراه می آوریــد، متــام تــالش خــود را بــه کار برید 

تــا غذاهایــی را انتخــاب کنیــد کــه از لحــاظ قلبــی ســامل اســت و همه 

می تواننــد از آن لــذت بربنــد. توجــه داشــته باشــید تــا انتخــاب ســامل 

تــری را بــرای ســایرین مهیــا کنیــد و ســعی کنیــد تــا حجــم واحدهــای 

مرفــی را بــه حداقــل برســانید.

در گردهمــی و جلســات آموزشــی رشکــت کنیــد یــا از ایــن جلســات 	•

حامیــت مالــی مناییــد.

پیشنهادات برای ارتقاء وضعیت قند خون در جهت سالمتی 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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اهداف شخصی و مراحل اقدام 

100 dl/mg                 126 dl/mg         :قند خون اخیر من

             دیابت                             پیش دیابتی                طبیعی

اهداف شخصی من در زمینه قند خون و برای پیشگیری از دیابت:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

مراحل دستیابی به اهداف: 

.......................................................................................................۱

.......................................................................................................2

.......................................................................................................۳
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تکلیف در منزل: بخش 1
ــه در جهــت پیشــگیری از  ــن مرحل ــد خــون ناشــتا اولی آگاهــی از ســطح قن

دیابــت اســت. بــه مالقــات دکــرت خــود برویــد و از او بخواهیــد بــرای ارزیابــی 

ســطح قنــد خــون شــام آزمایــش بنویســد. دکــرت احتــامالً از شــام می خواهــد تا 

قبــل از انجــام آزمایــش قنــد خــون 8 تــا ۱0 ســاعت ناشــتا باشــید.

تاریــخ و ســاعت مالقــات شــام بــا پزشــک چــه زمانــی اســت؟ ....../ ....... در 

ــاعت ...... : .......  س

بعد از انجام آزمایش خون

تربیــک! شــام موفــق شــدید قنــد خــون خــود را چــک کنیــد. عــدد آن چنــد 

dl/mg ....... ــت؟ اس

اگــر میــزان قنــد خــون شــام زیــر dl/mg ۱00 اســت، عالــی اســت، شــام در 

محــدوده ســالمت قــرار داریــد. حــاال می توانیــد آن را مجــدداً بعــد یــک ســال 

چــک کنیــد بویــژه اگــر شــام فاکتــور خطــری داریــد.

ـــی  ـــاالی dl/mg ۱00 اســـت، شـــام پیـــش دیابت ـــد خـــون شـــام ب ـــزان قن اگـــر می

ـــد  ـــت کنی ـــی صحب ـــر در ســـبک زندگ ـــورد تغیی ـــرت خـــود در م ـــا دک هســـتید. ب

کـــه می توانـــد از اثـــرات مخـــرب قنـــد خـــون بـــاال بـــر ســـالمتی شـــام جلوگیـــری 

ـــا  ـــتان ی ـــا بیامرس ـــد، ب ـــرح ش ـــت مط ـــخیص دیاب ـــام تش ـــرای ش ـــر ب ـــد. اگ منای

ـــا بـــا مشـــاور  مرکـــز بهداشـــت منطقـــه خـــود متـــاس بگیریـــد و تقاضـــا کنیـــد ت

ـــد  ـــه شـــام کمـــک کن ـــد ب ـــد. او می توان ـــت کنی ـــت صحب ـــز دیاب ـــی مرک ـــا مرب ی

ـــد. او  ـــی بیابی ـــود آگاه ـــون خ ـــد خ ـــرتل قن ـــوه کن ـــت و نح ـــه دیاب ـــا در زمین ت

ـــرای خـــود  ـــی را ب ـــا اهداف ـــد ت ـــه شـــام کمـــک کن ـــد ب ـــن می توان ـــر ای عـــالوه ب
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ـــد. ـــکل بیابی ـــع مش ـــت رف ـــی را در جه ـــد و راه حل های ـــن کنی تعیی

شــامره تلفــن مشــاور مرکــز دیابــت در منطقــه شــام چیســت؟ ..................

..............

حـــال کـــه ایـــن مراحـــل را طـــی کردیـــد، الزم اســـت تـــا ســـایرین را نیـــز 

تشـــویق کنیـــد تـــا ســـطح قنـــد خـــون را چـــک مناینـــد. اگـــر بـــرای آنهـــا 

ـــاور  ـــن مش ـــامره تلف ـــا ش ـــه آنه ـــد ب ـــد، می توانی ـــرح ش ـــت مط ـــخیص دیاب تش

مرکـــز دیابـــت را بدهیـــد تـــا آنهـــا نیـــز بتواننـــد کمـــک بگیرنـــد. 
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اگر قند خون من باال باشد، آیا من حتماً دیابت دارم؟
ــرای  ــه ب ــاال ک ــه آنقــدر ب ــی ن ــاال باشــد ول ــد خــون شــام ب ممکــن اســت قن

تشــخیص دیابــت الزم اســت. در ایــن رشایــط ممکــن اســت شــام پیــش دیابتی 

باشــید و بتوانیــد بــا تغییــر ســبک زندگــی )غــذای ســامل تــر و ورزش( از بــروز 

دیابــت پیشــگیری مناییــد.

چــرا در شــرایطی کــه مــن ســطح بــاالی قنــد خــون دارم، ورزش 
ــت؟  مهم اس

اوالً اینکــه ورزش بــرای همــه رضوری اســت نــه تنهــا افــرادی کــه قنــد خــون 

بــاال دارنــد. ورزش کمــک می کنــد تــا بــدن بتوانــد از گلوکــز به صــورت مفیدی 

بــا انتقــال آن از خــون بــه عضلــه اســتفاده کنــد. گلوکــز در عضلــه رصف تولید 

ــود. انرژی می ش

چــرا دقــت بــه حجــم واحدهــای مصرفــی در هــر وعــده زمانــی 
کــه مــن قنــد خــون بــاال دارم دارای اهمیــت اســت؟

دقـت بـه حجـم واحدهـای مرفـی کمک می کنـد تا قند خـون را بهـرت کنرتل 

کنیـد، زیـرا کـه بـا توجـه بـه میـزان غـذای مرفـی میـزان قنـد خـون افزایش 

می یابـد. اگـر شـام هـم حجم کمرتی غـذا بخورید قنـد خون به میـزان کمرتی 

نسـبت بـه زمانـی که حجـم زیادی غـذا می خوریـد افزایـش می یابـد. خوردن 

حجـم کمـرت در هـر وعـده در طـول روز بـه تنظیـم قنـد خون کمـک می کند.

اگر من افزایش وزن داشته باشم چه مشکلی رخ می دهد؟
ــب  ــت موج ــن اس ــود و ممک ــت ش ــه دیاب ــر ب ــد منج ــش وزن می توان افزای

افزایــش فشــار خــون نیــز شــود. چــاق بــودن یــک فاکتــور خطــر بــرای دیابت، 

سواالت متداول
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فشــار خــون بــاال و بیــامری قلبــی می باشــد. کنــرتل وزن می توانــد بــه شــام 

کمــک کنــد تــا عوامــل خطــر دخیــل در بــروز ایــن بیامری هــا را کنــرتل مناییــد. 

kg واضحــاً میــزان باالیــی اســت.
m2 یــک حجــم تــوده بدنــی بــاالی ۳0 

)HbA1C( A1C  هموگلوبین
ــد خــون افزایــش  عمــر ســلول های خونــی ۱20 روز اســت. وقتــی ســطح قن

ــت  ــبد. )HbA1C( تس ــی می چس ــلول خون ــه س ــد ب ــول قن ــد، مولک می یاب

خونــی اســت کــه میــزان متوســط افزایــش قنــد خــون را در حــدود ۱20 روز 

ــر می ســنجد. اخی

چرا افراد دچار دیابت می شوند؟
ـــی  ـــدارد، ول ـــود ن ـــوع 2 وج ـــت ن ـــرای دیاب ـــده ای ب ـــناخته ش ـــت ش ـــچ عل هی

ـــت را در  ـــروز دیاب ـــامل ب ـــه احت ـــود دارد ک ـــددی وج ـــر متع ـــای خط فاکتوره

ـــی  ـــت، چاق ـــروز دیاب ـــر در ب ـــل خط ـــن عوام ـــد. مهمرتی ـــش می ده ـــام افزای ش

ـــت. ـــت اس ـــدم فعالی و ع

ــا بــه ایــن معنــا اســت کــه  اگــر مــن دیابــت داشــته باشــم، آی
ــورم؟ ــیرینی جات بخ ــم ش ــی توان ــز نم ــن هرگ م

دیابـــت مانـــع اســـتفاده بـــدن از انـــرژی )قنـــد( موجـــود در همـــه انـــواع 

غذاهـــا می شـــود، نـــه فقـــط شـــیرینی جـــات. مترکـــز بـــر کاهـــش حجـــم 

غذایـــی و خـــوردن وعده هـــای غذایـــی متعـــادل از لحـــاظ قنـــد، چربـــی و 

ـــادی  ـــزان زی ـــیرینی ها می ـــده باشـــد. بیشـــرت ش ـــد کمـــک کنن ـــن می توان پروتئی

کالـــری و چربی هـــای غیـــر ســـامل دارنـــد لـــذا بهـــرت اســـت گهـــگاه و در مقادیـــر 

ـــوند. ـــتفاده ش ـــدک اس ان

سواالت متداول
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اگــر مــن دیابــت داشــته باشــم آیــا هرگــز می توانــم قنــد خــون 
خــود را بــه ســطح »طبیعــی« برســانم؟

بـــا ایجـــاد تغییـــرات در ســـبک زندگـــی و اســـتفاده از داروهـــای تجویـــز شـــده، 

ـــی  ـــانید حت ـــر dl۱00/mg برس ـــه زی ـــود را ب ـــون خ ـــد خ ـــد قن ـــام می توانی ش

ـــی باشـــید. ـــر دیابت اگ

شاخص توده بدنی مناسب )BMI( برای سن من چیست؟
ـــت.  ـــده اس ـــخص نش ـــی مش ـــاالن به خوب ـــرای بزرگس ـــده آل ب ـــا BMI ای وزن ی

BMI بـــاالی ۳0 خطـــر دیابـــت و بیـــامری قلبـــی و همچنیـــن آرتریـــت و 

معلولیـــت را افزایـــش می دهـــد.

ــد خــون دارم  ــت و قن ــورد دیاب ــوز در م ــه مــن هن ســؤاالتی ک
ــت: چنین اس
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وب ســایت مركــز مشــاوره دانشــگاه تهــران:
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