تعریف

خودمراقبتی در

درمان دارویی

ديابت يك عارضه ناشه از اخهالل در
توليد و يا عملکرد انسولين در بدن است.

دیابت
درمان دارویی

انسولين هورمون است ك در لوزالمعهد
ترشح م شود و سلولها را قادر م سازد
تا قند را از خون بگيرنهد و بهرا توليهد
انرژ اسالفاد كنند.



ضد ديابت اعم از خوراك

داروها

وتزريق جايگزين ساير درمانها (رژيم
غذاي  ،ورزش )... ،نبود  ،بلک بعنوان
درمان كمک

در روشها

غير داروي

هسالند.
داروها مورد اسالفاد در درمان ديابت

انسولين

ب

دو دسال

داروها

و

خوراك

داروها تزريق تقسيم م شوند.
سلو
قند خون

انواع ديابت:
ديابت نوع يك :در صورتيک انسولين
توليد نشود فرد ب ديابهت نهوع يهك
تهيه و تنظيم – سال:مریم ارجمندی(كارشناس
پرستاری)7931-
زیر نظر :دكتر مسعود غالمی
گروه هدف  :بيماران -خانواده ها

كد پمفلت RH.PM1.P 3 :

مبالل م شود  .ديابت نوع يك بيشالر
كودكان و نوجوانان بهروز مه كنهد و
درمان آن تزريق انسولين م باشد.
ديابت نوع دو :در صهورتيک انسهولين

داروهای خوراکی
داروها خوراك بر اساس را اثر گذار ب
انواع زير تقسيم م شوند
 .1ب گوانيدها  :داروهاي ك باعث كاهش توليد
قند در بدن و افزايش حساسيت سلو

انسولين م شوند مانند مالفهورمين ايهن دارو
بايد همرا با وعد غذاي مصرف شود .

كم توليد شود يا انسولين توليد شهد
موثر نباشد ديابت نوع دو بوجود مه
آيد .ديابت نوع دو بيشالر در ميانسال
،ب ويز درافراد چاق ايجاد م گردد .
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ها به
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انواع انسولین

موارد تجویز انسولین
 .2سولفونيل اور ها  :داروهاي كه باعهث
افزايش ترشح انسولين از لوزالمعد مه
شوند مانند گل بهن كلميهد ايهن دارو
معموال ب صورت ناشالا تجويز م شود .

تمام افراد مبالل ب ديابت نوع 1
قند ناشالا باال 333-353 mg/dl

اثر زمانی

عدم كنالر و درمان ديابت نوع  2بها درمهان
خوراك (م تواند ب همرا داروها خهوراك
يا ب تنهاي تجويز شود).
ديابت باردار
اعمهها جراح ه و اسالرسههها (سههکال قلب ه
،عفونالها)

محل های تزریق انسولین
 .3دارو هاي ك باعث كاهش جذب قنهد از

نام دارو

شروع اثر

روش تزريق انسولين زير جلد م باشد.

رود م شوند مانند آكاربوز
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15دقیقه

دارو تزريق در درمان ديابت انسولين

م باشد.
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داروهای تزریقی
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