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 خطر سنجي سکته های قلبي در محتوای آموزشي 

 در هااي گاروه باراي درماا  و پيشگيرانه مداخلات شروع درباره گيري تصميم، مغزي هاي سكته و قلبي هاي حمله از پيشگيري براي

قلباي ساكته هااي  ساجیيطرخ. گيرد صورت قلبي عروقيهاي ده ساله وقوع سكته  خطرميزا   تخمين اساس بر بايد بالا خطر معرض

خطر سجیي سكته هاي قلبي ابزاري مجاسب براي محاسبه ميزا  احتمال وقوع سكته قلبي يا عروقي بخش مهمي از برنامه ايراپن است. 

 جمعيات بخاش تارين نيازمجد سمت را به مراقبت هاي اوليه بهداشتي محدود مي توا  مجابع با اين کار مغزي در ده سال آيجده است. 

 کجيم. هدايت برند، مي مداخلات از را سود بيشترين که

 در قلباي بيمااري ماديريت و خطار کلاي بجادي قلبي عروقي ابزاري براي طبقه ده ساله سكته هاي خطرميزا   بيجي پيش نمودارهاي

 هساتجد گياري اندازه قابل آساني به کهمهم  هاي صشاخ ها از اين نمودار دليل همين هستجد. به(  PHC)بهداشتي اوليه هاي مراقبت

 وضاعيت ،کسيستولي فشارخو  سن، ججس، ميزا  شامل ها شاخص اين. کججد مي استفاده ساله، 01 عروقي قلبي خطر محاسبه براي

  هستجد. خو  ميزا  کلسترول تام و 2 نوع وضعيت ابتلا به بيماري ديابت دخانيات، مصرف

سازد تاا افارادي را کاه در معارض بالااترين خطار باروز حملاات قلباي،  ارکجا  بهداشتي را قادر ميک،مهم ررويكرد کلي به عوامل خط

 .قرار دهجد و مراقبت هدف مورد ، و نارسايي کليه هستجد اعضاءمغزي، قطع هاي سكته

 ر ایراند سنجیبرنامه خطر

و عروقي که با هدف پيشگيري از ابتلا به بيماري قلبي عروقي و کشجده قلبي حوادث کشجده و غير ساله بروز 01ارزيابي و مديريت خطر 

از طريا  مراقبات ادغاام يافتاه ديابات و  هااي قلباي و مغازي( طراحاي شاده اسات را )ساكته بروز حوادث کشجده يا غيرکشاجده آ 

لامت( انیام مي شود. بهورز / در اولين سطح ارائه خدمت )بهورز /مراقب س سجیي، اختلال چربي هاي خو   و چاقي و خطربالافشارخو 

عجوا  پيگير سلامت افراد جامعه تحت پوشش، محور خدمات سالامتي ه هاي نظام بهداشتي بکارشجاس مراقب سلامت در تمامي فعاليت

ه خدمات اولياه باه تماام جمعيات تحات پوشاش، ئباشد. بدين ترتيب که بهورز / کارشجاس مراقب سلامت ضمن ارابه جامعه هدف مي

 نمايد. هاي مربوط به هر فرد در ساير سطوح )در صورت ارجاع( را نيز ثبت و پيگيري ميمات و مراقبتاقدا

ابتلا به ديابت، فشاارخو  بالاا، داراي يكي از عوامل خطر ) و بالاتر سال 31افراد با سن شامل  گروه هدفدر ارزيابي خطر قلبي عروقي، 

مصرف دخانيات، مصرف الكل، سابقه بيماري در افاراد درجاه ياک سال،  01سن بيش از  سانتي متر، 01دور کمر مساوي يا بيش تر از 

 ( است.سابقه نارسايي کليهخانواده )ديابت، حوادث قلبي عروقي زودرس و 

انیاام ارزيابي خطر  د،ارن)تاييد شده توسط پزشک( و کساني که سابقه سكته قلبي يا مغزي د براي بيمارا  مبتلا به بيماري قلبي عروقي

 درصد و بيشتر محسوب مي گردند. 31نمي شود زيرا اين گروه از بيمارا  داراي خطر معادل 

 در برنامه ایراپن اقدامات زیر انجام می شود:

که حداقل ياک سال و بالاتر  31در خانه بهداشت/پايگاه سلامت و مرکز جامع خدمات سلامت و براي افراد  سكته هاي قلبي سجیيخطر

ديابات و ياا فشاارخو   ،هاي قلبي عروقيبيماري سابقه ابتلا به ، مشخصات فرديابتدا انیام مي شود. در اين ارزيابي رتد، عامل خطر دا

بيماري قلبي عروقي زودرس*، ديابات و ياا نارساايي کلياه در افاراد درجاه ياک  خانوادگي و الكل و سابقهدخانيات  مصرفسابقه  بالا،

خو ، دور کمر، قجد خو  و کلسترول خو  اندازه گيري مي شود. در صورتي کاه آزمايشاگاه مرکاز فشارشود. سپس مي خانواده بررسي

براي آزمايش خو  و اندازه گيري قجد و کلسترول به آزمايشگاه ارجااع ماي شاود و امت فعال و در دسترس باشد، فرد جامع خدمات سل

دستورالعمل قجد خو  و کلسترول خو  ناشتا اندازه گيري مي شود.  ب قجد و ليپيد طسجیش ، با استفاده از دستگاه صورت در غير اين

باا  قلبي عروقي و چارت ارزيابي خطربا استفاده از  «ساله بروز حوادث کشجده و غيرکشجده بيماري قلبي عروقي 01 خطر»سپس ميزا  

فشارخو  سيستولي بر حسب ميلاي متار جياوه و استفاده از اطلاعات ابتلاء يا عدم ابتلاء به ديابت، ججس، مصرف دخانيات، سن، مقدار 

 محاسبه مي شود.مقدار کلسترول خو  

قارار )خيلاي زيااد( و بيشاتر  % 31و )زياد(  %31تا  21 )متوسط(،% 21تا  01، )کم(% 01گروه خطر کمتر از  0بعد از ارزيابي افراد در 

ساال آيجاده کمتار از ده درصاد  01ه معجي اين است کاه طاي درصد باشد ب 01اگر فردي در گروه با احتمال خطر کمتر از  گيرند.مي

 احتمال دارد دچار سكته قلبي يا مغزي شود. 
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پيگيري و مراقبت افراد مبتلا  به بيماري هايي مانجد بيماري قلبي عروقي، ديابت، فشارخو  بالا يا اختلال چربي هاي خاو  ، بار اسااس 

که براي فرد محاسبه شده و طب  برنامه زما   يزا  خطر قلبي عروقيد و بر حسب مدستورالعمل هاي برنامه هاي کشوري انیام مي شو

 بجدي شده، پيگيري انیام و ارزيابي میدد خطر قلبي عروقي براي فرد انیام مي شود.

علااوه ساله بروز حوادث قلبي عروقي هساتجد،  01درصد در معرض خطر  01براي افرادي که کم تر از  سجیيپيگيري و مراقبت و خطر

،  مااه 0درصد هستجد، هار  21تر از تا کم 01طر بينبراي افرادي که داراي خخواهد بود.  سالانه بر آموزش حفظ و ارتقاي شيوه زندگي

انیاام  مااه 3درصد يا بيش تار هساتجد هار  31و براي افرادي که داراي خطر ماه 6هر درصد  31تر از تا کم 21خطر براي افراد داراي 

پيگيري و ارزيابي خطر بعدي بر حسب ميزا  خطر جديد محاسابه شاده باراي هار  بي خطر براي آ  ها تكرار مي گردد.شود و ارزيامي

 فرد، انیام خواهد شد.

 افراد مشكوک به ابتلا به بيماري فشارخو  بالا، ديابت و کلسترول خو  بالا لازم است براي بررسي و تاييد بيماري باه پزشاک ارجااع شاوند.

ر بعضي از افرادي که مبتلا به بيماري ديابت ، فشارخو  بالا يا اختلال چربي هاي خو  هستجد، با توجه به شرايط فردي و ممكن است د

ساله بروز بيماري قلبي  01باشد. گرچه اين افراد از نظر احتمال خطر  % 01فعلي آ  ها، نتايج ارزيابي خطر قلبي عروقي آ  ها کمتر از 

م قرار دارند، اما بايد همچجا  طب  دستورالعمل تحت مراقبت بيماري ديابت، فشارخو  بالا و اختلاال چرباي عروقي در محدوده خطر ک

 ال انیام شود.رزيابي خطر قلبي عروقي آ  ها هر سهاي خو  قرار گيرند و ا

 نکته مهم: 

شیود در معیر  انجام میی سال که حداقل یک عامل خطر دارند و خطرسنجی قلبی عروقی برای آنها 30همه افراد بالای 

خطر سکته قلبی یا مغزی طی ده سال آینده هستند. میزان خطر وقوع سکته قلبی یا مغزی از کمتر از ده درصد تا بیش از 

جز عوامل خطر سن، سابقه خانوادگی بیماری ها که غیرقابل تغییر هستند سیایر عوامیل خطیر به درصد متغیر است.  30

انجام خطرسنجی مداوم در زمانهای معین بر اساس میزان خطر محاسبه شده شاخصی بیرای  قابل تعدیل و اصلاح هستند.

میزان موفقیت در کاهش عوامل خطر است که با قطع مصرف دخانیات و کنترل مطلوب قند، فشار و چربی خیون حاصیل 

 خواهد شد.

قطعاي فارد و ياا ر از حد طبيعي بود، به معجي ابتلاء اگر نتايج آزمايش قجد يا کلسترول خو  فردي با دستگاه سجیش چربي خو ، بالات

، اين وضعيت به مفهوم احتمال ابتلاء است و فرد مشكوک به بيماري بايد به پزشک ارجاع و توسط وي تحت بررسي تاييد بيماري نيست

ي بيشاترتاييد نشاود. ايان قرار گيرد. ممكن است بيماري ديابت يا کلسترول خو  بالاي افراد ارجاع شده توسط پزشک باا بررساي هاا

براي افرادي که به دليل قجد يا کلسترول خو  بالا ارجاع مي شوند نيز توضايح داده شاود تاا موجاب باي اعتماادي  "موضوع بايد حتما

 مراجعين نگردد.

 تجویز دارو بر اساس میزان خطر قلبی عروقی

توسط پزشک  دارويي توجه به ميزا  خطر قلبي عروقي درما  با ورت نداشتن مجع مصرف داروهاي زيردر ص خطر، معرض در افراد براي

   د:ردتیويز مي گ

  کاهجاده درماا  داروياي باا داروهااي  باياددارناد  01/001که فشارخو  مساوي يا بايش از و بالاتر  % 21براي افراد با ميزا  خطر

 .د شوشروع  ،مانجد تيازيدهافشارخو ، 

 علاوه بر داروهاي کاهجده فشارخو ، داروي کاهجده چربي خو  همچو  استاتين نيز تیويز شود. و بالاتر  % 31براي افراد با ميزا  خطر 

 .براي افراد مبتلا به سكته هاي قلبي و سكته هاي مغزي غيرخونريزي دهجده نيز بايد آسپيرين تیويز گردد 

است که توسط پزشک براي بيماارا  تیاويز  يكي از مهمترين وظايف بهورز / مراقب سلامت پيگيري نمود  مصرف مجظم داروهاي فوق

 شده است.  
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 (ویژه آموزش عموم جامعه) درخصوص رفتارهای بهداشتیه پروتکل آموزشی: آموزش بهداشت و مشاور

و سيگار و حفظ براي تمام افراد به مجطور پيشگيري از عوامل خطر بيماري هاي غير واگير شامل ) تغذيه سالم ، اجتجاب از مصرف الكل 

 ( آموزش داده شود .فعاليت بدني مجاسب

 :در خصوص آموزش به بیمار

 فعاليت بدني مجظم 

 يک رژيم غذايي سالم 

  مصرف الكل وترک مصرف دخانيات 

  رعايت دستورات و پيگيري مجظم درما 

 انجام فعالیت بدنی منظم

 دقيقه 31 زدرهفته روزانهرو 5 حداقل( مانجدپياده روي سريع) سطوح متوسط افزايش فعاليت بدني به تدريج تا 

 داشتن يک رژيام  کالري بالا و داشتن فعاليت بدني کافي، غذايي با کاهش مصرف مواد اضافه وز  با کجترل وز  بد  و جلوگيري از

 غذايي سالم

 رژیم غذایی سالم

 (کلرايد سديم) نمک 

 (خوري يک قاش  چاي)  روز گرم در 5 از کرد  مصرف نمک به کمتر محدود 

 کرد  مصرف غذاهاي فرآوري شده و فست فودها ف نمک هجگام پخت و پز، محدودکاهش مصر 

 سبزي ميوه و 

  سبزي درروزواحد  3واحد ميوه و  2حداقل مصرف 

 سيب، انبه، موز  عدد پرتقال، معادل يک ميوه يک واحد 

 ر و گوجه فرنگييک واحد سبزي معادل يک ليوا  سبزيیات خام، نصف ليوا  سبزيیات پخته يا يک عدد هويج، خيا 

   ي چربهاغذامحدود کرد 

 مايع روغنکمتر  مصرف و لبجيات چربي ، گوشت يچرب مصرف کرد  محدود 

   جامد و حيواني به جاي روغن کلزا ذرت، سويا، زيتو ، روغنجايگزيجي  

 به جاي گوشت قرمز (پوست بدو ) سفيد گوشتي جايگزيج  

  هفته در بار سه حداقل ماهي خورد 

 الكل و انياتترک مصرف دخ 

  عدم شروع مصرف دخانيات به ها سيگاري غير همه تشوي 

 اين امر تلاش آنها در حمايت از و ها به ترک مصرف سيگار توصيه قوي به همه سيگاري 

 .توصيه به ترک به افرادي که اشكال ديگري از دخانيات را مصرف ميكججد 

  ًت افزوده وجود دارد، مانجدکه احتمال خطرا هجگاميتوصيه به عدم مصرف الكل مخصوصا: 

o کار با ماشين آلات رانجدگي يا 

o شيردهي يا بارداري 

o متقابل دارد. مصرف داروهايي که با الكل اثر 

o  سازد.مي وخيم تر را داشتن شرايط پزشكي که الكل آ 

o کجترل ميزا  مصرف مشروبات الكلي عدم توانايي در 
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 رعایت دستورات و پیگیری منظم درمان

 تیويز شده است براي بيماردارويي  اگر: 

o مجزل در مورد چگونگي مصرف آ   در آموزش به بيمار 

o باه عجاوا  )  و داروهايي باراي تساكين ساريع( به عجوا  مثال فشارخو ) مدت توضيح داد  تفاوت بين داروهاي کجترل بلجد

 ( مثال خس خس سيجه

o داروها به بيمار/  بيا  دليل تیويز دارو 

 نشا  داد  مقدار (dose )مجاسب دارو به بيمار 

 دفعات مصرف دارو در روز توضيح داد  تعداد 

 بسته بجدي قرصها توضيح داد  در خصوص برچسب و 

 سلامت را ترک کجد. شده قبل از اين که بيمار مرکز بررسي درک بيمار از مصرف داروي تیويز 

 توضيح اهميت: 

o داروها داشتن ذخيره کافي از 

o هيچ علامتي ندارد حتي اگر مجظم، رف داروها به طورتوصيه و تاکيد بر نياز به مص 

فارم »تشاكيل دهياد و  «واگير و عوامل خطار آ   فرم مراقبت بيماري هاي غير »دريافت مراقبت هاي ممتد، به مجظور براي افراد زير 

کي( و مراقبت بيماري ها مطاب  را تكميل کجيد و از نظر عوامل خطر) تغذيه نا سالم،  مصرف الكل و سيگار و کم تحر «پيگيري بيماري

 با دستورالعمل برنامه  هاي مربوطه اقدام کجيد:

 مصرف مواد دخاني 

  مصرف الكل 

  01ميزا  خطر بالاتر از افراد با %  

 پستا  و دهانه رحمبي هاي خو ، سرطا  هاي کولورکتالاختلال چر ،اي ديابت، فشار خو  بالا، آسمبه يكي از بيماري ه ابتلا ، 

 قلبي عروقي سنجي سکته هایخطرمراقب سلامت /بهورز در خدمات 

 ارزیابی اولیه

ارائه خدمات مجاسب در سطوح مختلاف شابكه سپس در اين برنامه، هدف شجاسايي افراد در معرض خطر ابتلا به بيماري قلبي عروقي و 

سااله باروز  01تعيين ميازا  خطار  هدف بهداشتي درماني براي دستيابي به کاهش خطر بيماري قلبي عروقي و عوامل خطر آ  است.

 حوادث قلبي عروقي کشجده و غيرکشجده است.

 است.  ثبت اطلاعاتيا کارشجاس ، پيگيري، مراقبت و  پزشک موارد به ارجاعوظايف مراقب سلامت/بهورز شامل ارزيابي، 

 گردناد.اجعه به خانه /مرکز خدمات جاامع سالامت دعاوت مايسال و بالاتر هستجد، از طري  فراخوا  براي مر 31در ابتدا گروه هدف که شامل افراد

، برگاه را باه هماراه خاود داشاته باشاجد. در روز مراجعه برگه آزمايش خو در فراخوا  از مراجعين درخواست کجيد در صورت داشتن 

 اطلاع رساني کجيد. ناشتا بود  و رعايت شرايط قبل از اندازه گيري فشارخو همچجين در خصوص 

 والات زير را بپرسيد:نرم افزار ثبت نماييد و سيا  در فرم هاي ارزيابي دوره اي ، مشخصات فردي رامراجعه بعد از

 يا مغزي( است؟ سكته قلبيسابقه بيماري عروق کرونر قلب، ) بيماري قلبي عروقي آيا فرد مبتلا به  -

  و بيشتر در نظر گرفتاه شاده و  % 31خطر قلبي عروقي اگر فرد مبتلا به بيماري قلبي عروقي باشد، به عجوا  فرد داراي ميزا

مراقبت و پيگياري ايان بيماارا  مطااب  دساتور  به پزشک ارجاع داده مي شود. براي اين افراد ارزيابي خطر انیام نمي شود.

 پزشک انیام خواهد شد. 
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 (شود.در نظر گرفته مي ست، جواب مثبت)اگر کمتر از يک سال ترک کرده ا است؟ سيگار/قليا /چپ () دخانياتآيا مصرف کججده  -

 ماه گذشته(  3به هر ميزا  و حتي يک بار طي ) مصرف کرده است؟الكل ماه گذشته  3آيا طي  -

در افراد درجه يک خانواده )مادر، پادر،  (سال 55 سال و در مردا  کمتر از 65درزنا  کمتر از ) بيماري قلبي عروقي زودرسآيا سابقه  -

 ( وجود دارد؟خواهر و برادر

 در افراد درجه يک خانواده وجود دارد؟ دياليز (سابقه انیام ديابت و يا نارسايي کليه ) آيا سابقه بيماري -

  است؟ديابت و يا فشارخو  بالا آيا فرد مبتلا به  -

 سانتيمتر است؟ 01( آيا دور کمر مساوي يا بيش از متر طب  دستورالعمل اندازه گيري کجيد. دور کمر را بر حسب سانتي) -

 سال يا بيشتر است؟  01آيا سن فرد  -

مطاب  پروتكال آموزشاي   .يازي به محاسبه ميزا  خطر نيستن فرد در معرض خطر نبوده و باشد،  مجفيوالات فوق اگر پاسخ همه س -

 ديگر براي ارزيابي سلامتي مراجعه کجد. سال 3به فرد آموزش دهيد و توصيه کجيد 

ياا بعباارت ديگار حاداقل ياک عامال خطار دارناد باياد  داده انادپاسخ مثبات که حداقل به يكي از سئوالات فوق ادي براي تمام افر -

 خطرسجیي سكته قلبي عروقي انیام شود

 گردد:خطرسنجی با استفاده از اطلاعات زیر انجام می

 ابتلاء يا عدم ابتلاء به ديابت 

 ججس 

   مصرف دخانيات 

 سن 

  بر حسب ميلي متر جيوهمقدار فشارخو  سيستوليک  

 مقدار کلسترول تام خو  بر حسب ميلي گرم در دسي ليتر 

 :  نکته مهم

-ساله حوادث قلباي 01افرادي که بدو  سابقه قبلي ابتلا به بيماري هاي ديابت، فشارخو  يا چربي خو  بالا هجگام ارزيابي ميزا  خطر 

دارند لازم است که پس از ارزيابي خطر، جهت تائيد ابتلا يا عدم ابتلاا باه عروقي،  فشار خو ، قجد و کلسترول خو  بيش از حد طبيعي 

ميلي گارم  011بيماري هاي ديابت، فشار يا چربي خو  بالا به پزشک ارجاع شوند. به عبارت ديگر اگر قجدخو  ناشتا مساوي يا بيش از 

ت اما بدليل امكا  پيشگيري از اين بيماري در مرحلاه پاره ميليگرم در دسي ليتر و بالاتر ملاک ديابت اس 026در دسي ليتر )قجد خو  

و يا ميزا  کلسترول مساوي ياا  01/001ارجاع داده ميشوند( و يا فشارخو  مساوي يا بالاتر از  011ديابت، ميزا  قجد مساوي و بيش از 

ه دياابتي باود ( و ياا فشاارخو  بالاا و ياا ميليگرم در دسي ليتر باشد براي تعيين وضعيت ابتلاء به بيماري ديابت)ياا پار 211بيش از 

کلسترول خو  بالا، افراد بايد به پزشک ارجاع داده شوند و پس از  بررسي توسط پزشک و  تشخيص قطعي ابتلا به فشاارخو  بالاا و ياا 

، ارزيابي میدد بار اسااس هيپرليپيدمي)چربي خو  بالا( و همچجين ابتلا به ديابت يا پره ديابتيک بود  فرد ضمن انیام اقدامات درماني

 زما  تعيين شده در اولين ارزيابي خطر انیام خواهد شد.
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 و بیشتر %00شرح وظایف مراقب سلامت/ بهورز در آموزش ، پیگیری و مراقبت افراد دارای خطر قلبی عروقی 

 در ، پروتكل آموزشي را آماوزش دهياد. به کليه افرادي که مورد ارزيابي خطر قرار گرفته اند، فارغ از ميزا  خطر محاسبه شده

خصوص رژيم غذايي مجاسب، فعاليت بدني و عدم مصرف دخانياات ياا تارک آ  و اجتجااب از مصارف الكال آماوزش دهياد و 

 مشاوره کجيد.

  خطرساجیي ساله بروز حوادث قلبي عروقي هستجد، توصيه کجياد جهات  01درصد در معرض خطر  01به افرادي که کمتر از

 بعد مراجعه  نمايجد. اليک سمیدد 

  آموزش دهيد و   ماه 0هرساله بروز حوادث قلبي عروقي هستجد را  01درصد در معرض خطر  21تا کمتر از  01افرادي که بين

 را تكرار کجيد تا به اهداف پروتكل آموزشي برسيد.  خطرسجیي

  به پزشک ارجااع غيار فاوري  راروقي هستجد ساله حوادث قلبي ع 01درصد در معرض خطر  31تا کمتر از  21افرادي که بين

 را تكرار کجيد. پيگيري اجراي دستورات پزشک مورد تاکيد است . خطرسجیي ماه 6داده و  هر 

  مااه 3به پزشک ارجاع فوري داده و هر  ساله حوادث قلبي عروقي هستجد را 01 درصد يا بيشتر در معرض خطر 31افرادي که 

بيماار باياد ماه کااهش نيافات،  6زا  خطر با اقدامات فوق و پيگيري دستورات پزشک پس از را تكرارکجيد. اگر مي خطرسجیي

 ارجاع شود. 2توسط پزشک به سطح 

  فشارخو ، قجد و کلسترول خو  و وضعيت جديد مصرف دخانيات، احتمال خطار را مقادير جديد در هر مراقبت با استفاده از

 گيرد. خطر قلبي عروقي برآورد شده جديد، انیام مي بعدي بر اساس ميزا  خطرسجیيبرآورد کجيد. 

  هدف در مراقبت افراد، کاهش ميزا  خطر تا دستيابي به مقدار هدف تعيين شده يا در صورت امكا  کاهش خطر به کمتار از

 است. 01%

 هاي هاي برنامهستورالعملتشخيص ابتلاء فرد به ديابت يا فشارخو  بالا يا اختلال چربي خو  و مراقبت و درما  آ  ها مطاب  د

 کشوري آنها انیام مي شود.

  ممكن است در بعضي از افرادي که مبتلا به بيماري ديابت، فشارخو  بالا يا اختلال چربي هاي خو  هستجد، با توجه به شرايط

سااله باروز  01مال خطار باشد. اين افراد از نظر احت % 01فردي و فعلي آ  ها، نتايج ارزيابي خطر قلبي عروقي آ  ها کمتر از 

اما بايد همچجا  طب  دستورالعمل برنامه ها آ  ها را تحت مراقبات قارار  قرار دارند محدوده خطر کمبيماري قلبي عروقي در 

درصد به  معجي سلامتي فارد نيسات. در واقاع  01خطر کمتر از  انیام دهيد. سالانهدهيد و ارزيابي خطر قلبي عروقي آ  ها را 

اجد شرايط خطرسجیي است طي ده سال آتي در معرض خطر بروز سكته قلبي يا مغزي است. ميزا  اين خطار از هر فرد که و

 درصد متغير است.  31کمتر از ده درصد تا بيش از 

  وي را باه پزشاک  يا سابقه سكته قلبي و يا سابقه اعمال جراحي قلبي داشته باشد باشد بيماري قلبي عروقياگر فرد مبتلا به ،

نيااز باه باراي ايان بيماارا  ، گياردتحت مراقبت و درما  قرار تا بر اساس شرايط بيماري قلبي عروقي دهيد غيرفوري اع ارج

نيست. پيگيري بيمارا  از نظر مصرف مجظم آسپرين )که توسط پزشک تیويز شده است( از اهميات قلبي عروقي  خطرسجیي

 ويژه برخوردار است.

 ول خو  فردي با دستگاه سجیش چربي خو ، بالاتر از حد طبيعي بود، به معجاي ابتلااء قطعاي اگر نتايج آزمايش قجد يا کلستر

ابتلاء است و فرد مشكوک باه بيمااري باياد باه پزشاک ارجااع و احتمال فرد و يا تاييد بيماري نيست ، اين وضعيت به مفهوم 

بالااي افاراد ارجااع شاده توساط پزشاک باا توسط وي تحت بررسي قرار گيرد. ممكن است بيماري ديابت يا کلسترول خاو  

براي افرادي که به دليل قجد يا کلسترول خو  بالا ارجاع ماي شاوند نياز  "هاي بيشترتاييد نشود. اين موضوع بايد حتمابررسي

 توضيح داده شود تا موجب بي اعتمادي مراجعين نگردد.
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پیشگیری و کنترل  کشوری برنامه آموزشيی احتوم

 الافشارخون ببیماری 

 بندی فشارخون طبقه 

سال و بالاتر  08در اين طبقه بجدي آستانه فشار خو  بدو  در نظر گرفتن ساير عوامل خطر و بيماري هاي همراه براي افراد بزرگسال  

 .تعيين شده است

 طبقه بندی فشارخون در افراد بزرگسال :0جدول 

 (mmHg) دياستول  (mmHg) سيستول 

  021کمتر از  بفشار خو  طبيعي يا مطلو

(000-01   ) 

 (61-70) 81کمتر از  و

 81-80 و يا   021-030 پيش فشار خو  بالا

 01-00 و يا    001-050 0فشار خو  بالا ي مرحله 

 يا بيشتر 011 و يا يا بيشتر   061 2فشار خو  بالاي  مرحله 

 01کمتر از  و يا بيشتر 001 )تجها( فشارخو  سيستولي ايزوله

 يا بيشتر 01 و 001کمتر از  ) تجها( و  دياستولي ايزولهفشارخ

 و بيشتر 001 ويا و بيشتر 081 فشارخو  بحراني

 

افرادي که فشارخو  آنها در محدوده پيش فشارخو  بالاست ، در معرض خطر افزايش فشارخو  هستجد . در اين افراد احتمال ابتلاء باه 

رخو  در افراد مبتلا به بيماري قلبي، کليوي، سكته مغزي و ديابت در اين محدوده باشاد باه هم چجين اگر فشا فشارخو  بالا زياد است.

عجوا  فشارخو  بالا محسوب مي شود و بايد تحت درما  قرار گيرند. در اين افراد فشارخو  طبيعي کمتار از مقاداري اسات کاه باراي 

 ساير افراد در نظر گرفته شده است. 

 کجد فرد به بيماري فشارخو  بالا مبتلا است. اغلب پزشكا  قبل از اين کاه در ماورد بالاا باود  فشاارخو فقط پزشک مي تواند تاييد 

تصميم بگيرند، چجدين بار در روزهاي مختلف فشار خو  فرد را کجترل مي کججد. اگر فرد فشارخو  بالا داشته باشد ، لاازم اسات بطاور 

 ظر پزشک تحت درما  قرار گيرد.مجظم فشارخو  خود را اندازه گيري کجد و زير ن

 عوامل موثر بر فشارخون بالا

کجد، اما اين تغييارات ماوقتي فشارخو  تحت تأثير عوامل زيادي قرار دارد. فشارخو  در طول روز تحت تأثير عوامل مختلفي تغيير مي

يكات عصبي، تحريكات دردناک، مثاناه پار، هستجد: از جمله اين عوامل وضعيت بد ، فعاليت مغز، فعاليت گوارشي، فعاليت عضلاني، تحر

 عوامل محيطي مثل دماي هوا و ميزا  صدا، مصرف دخانيات، مصرف الكل، قهوه، چاي و دارو هستجد.

 فشارخو  بالا دو نوع اوليه و ثانويه دارد::  انواع فشارخون بالا

 فشارخون بالای اولیه

شود، علت فشارخو  بالا مشخص نيست و عوامل خطرسازي مانجد سان بالاا، يدرصد بيمارا  فشارخوني را شامل م 05در نوع اوليه که 

 دانجد.ججسيت مردانه، مصرف زياد نمک، چاقي، ديابت و سابقه خانوادگي را در ايیاد آ  دخيل مي
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 در نوع اولیه عوامل خطر زمینه ساز بیماری فشار خون بالا

 :يک خانواده شامل پدر، مادر، خواهر و برادر از عوامل بسيار مهم است و سابقه فشار خو  بالا در افراد درجه سابقه خانوادگی

 ها بيش از افرادي است که سابقه خانوادگي ابتلاء به اين بيماري را ندارناد.احتمال ابتلاء به فشار خو  بالا در افراد اين خانواده

 ن بيماري مؤثر است.در کساني که سابقه خانوادگي دارند مشاوره ژنتيک در پيشگيري و کجترل اي

  :51اماا بعاد از  ،باشادها ميسالگي بيشتر از زنا  هم سن آ  51شيوع فشار خو  بالا در مردا  قبل از سن سن و جنسیت 

 .يابدافزايش ميا  شيوع فشارخو  بالا در زن گي،دليل يائسه سالگي ب

  :رژيم غاذايي  ميزا  نمکافراد به  واکجشد دارد. و فشار خو  بالا ارتباط وجوبد  بيش از نياز نمک بين مصرف مصرف نمک

 .تر هستجدمک حساسنمتفاوت است و افراد سالمجد نسبت به 

  :ل ياساتجد، اماا باه دليل نيایاد فشاارخو  بالاا دخيم در ايطور مستقهاي خو  به ياگرچه اختلال چربمیزان چربی خون

ميازا  کلساترول در خاو   جاد.يد نمايفشارخو  بالا را تشاد يمارين است بكآورند، مموجود ميدر جدار رگ به که يراتييتغ

و  ردهرسوب کاعروق ر جدار بالا باشد، دحامل اصلي کلسترول خو  است در خو  که  LDLاگر مقدار است که اهميت دارد. 

 شود.تصلب شرايين نيز مجیر به فشارخو  بالا مي شود.مي ينيتصلب شرامجیر به 

  :شودموجب افزايش فشارخو  مي ،مصرف شود به طور مداوماگرمصرف الکل. 

  :موجاااب افزايش  مستقيمطور بهاگر چه ايين است و ساز براي تصلب شرمصرف دخانيات يک عامل زميجهمصرف دخانیات

ها زودتر از افرادي که فشار خاو  تصلب شريا  ،که فشار خو  بالا دارند و سيگاري هستجد اما در افرادي شود،فشار خو  نمي

شود. اگرچه نيكوتين سايگار نياز د فشارخو  بالا ميين عامل خود موجب تشدي، اافتداتفاق مي دارند، اما سيگاري نيستجد، بالا

شود، اما در دراز مدت تاأثير قابال تاوجهي در افازايش فشاارخو  طور موقتي مجیر به افزايش ضربا  قلب و فشارخو  ميبه

 خواهد داشت.

   :برابار  6تاا  2سزايي دارد. فشار خو  بالا در افراد چاق ه مي است که در شيوع فشار خو  بالا نقش بيكي از عوامل مهچاقی

متار ميلاي 3تاا  2کيلو گرم افزايش وز  موجب افزايش فشار سيستولي  01هر  بيشتر از افرادي است که افزايش وز  ندارند.

)چاقي که در قسمت شكم متمرکاز اساتي مرکزي يعجي چاقيهاشود. چاقيميليمتر جيوه مي 3 تا 0جيوه و فشار دياستولي 

شاود و مرکزي مجیر به مقاومت به انسولين طبيعي خاو  مي . چاقيدر ايیاد فشار خو  بالا اهميت بيشتري دارد نوع مردانه(

 شود.هاي بد  به انسولين ميمانع از پاسخ بافت

 :شيوع فشار خو  بالا بيشتر از افراد غير دياابتي  ،افراد مبتلا به ديابتميجه ساز فشار خو  بالاست و در بيماري ديابت ز دیابت

باشد، بجابر اين کجترل فشاارخو  در افاراد مبتلاا باه ديابات و عروقي در اين افراد چجدين برابر مي، است و خطر بيماري قلبي

 -قلبايهااي احتماال خطار بيماري که مبتلا به فشار خو  بالا هستجد، اهميت زياادي در کااهش تجظيم قجد خو  در افرادي

 .عروقي دارد

 فشارخون بالای ثانویه

کججاده فشاار  علت فشارخو  بالا اختلال در کار يكاي از عوامال تجظايم شود،درصد بيمارا  فشارخوني را شامل مي 5در نوع ثانويه که 

کججاده ممكان اسات باه مااري ايیادیا که درما  بيها و غدد فوق کليوي( است. از آنها و يا عملكرد کليهخو )تغيير در ترشح هورمو 

هاا و تشاخيص طرف شد  قطعي فشار خو  بالا مجیر شود و براي هميشه بيمار را بهبود بخشد، توجه خاص به ايان گاروه از بيماريبر

 دهد. تشكيل مي بيماري فشارخو  بالا را قليتفشارخو  بالا ا نوع ها، اهميت دارد. اما بايد توجه داشت که ايناين بيماري
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 فشار خون بالا علایم بالینی

 مغز، چشیم، کلییه و قلیب هاي حياتي مثلشود که بر اندامو معمولاً زماني علامت دار ميبدو  علامت است ها فشار خو  اوليه سال

سر، سرگيیه، تاري و اختلاال  مثل سردرد در ناحيه پسي ميعلا مار ازيب ممكن است ها آسيب رسانده باشد. گاهيتاثير گذاشته و به آ 

شكايت کجد. اگر فشارخو  به طور حاد دردهاي قفسه سيجه،  و طپش قلب، تجگي نفس شبانه و يا هجگام فعاليت وديد،خستگي زودرس 

 افزايش يابد ممكن است بيمار دچار سرگيیه و تشجج شده وحتي به اغماء برود.

 درمان بیماری فشارخون بالا 

عمر نياز به درما  دارد و لازم است بيمار و خانواده او تحت آموزش قرار بگيرند تا نسبت باه بيمااري فشاار طول م فشارخو  بالا در تما

براي درما ، مراقبت و پي گيري بيماري، مشارکت فرد مبتلا به فشار خو  بالا و خاانواده وي  خو  و عوارض آ  آگاهي کامل پيدا کججد.

 کجترل گردد. شود و پرونده درماني او دقيقاً انیامخو  بالا بايد متجاسب با هر بيمار  سزايي دارد. درما  فشارهاهميت ب

علامت بود  بيماري و آگاهي ناکافي جامعه و به وياژه بيماارا  نسابت باه بيمااري و از علل اصلي ناکامي در درما  فشارخو  بالا را بي

 توا  ذکر کرد.عوارض آ  و مصرف نا مجطم دارو مي

درما  بيمااري  باشد.به صورت ترکيبي از درما  غيردارويي و درما  دارويي مي لي درما  بيمارا  مبتلا به فشار خو  بالا معمولاًطورکبه

 فشارخو  بالا نه تجها بستگي به درما  دارويي بلكه به تغيير شيوه زندگي نامجاسب دارد.

 درمان غیر دارویی

تغييرات شيوه زندگي هم در پيشگيري اوليه از بروز فشارخو  بالا و هم اصحيح زندگي است. ي شامل تغييرشيوه نيهاي غير دارومراقبت

اين تغييارات آورد.در کجترل و کاهش فشارخو  در بيماري فشارخو  بالا نقش مهمي دارد. اصلاح شيوه زندگي، فشارخو  را پاايين ماي

 شامل موارد زير هستجد:

 هاا، اناواع ميوهجامد، مصرف سابزيیات و روغنجاي ه مصرف روغن مايع ب ومصرف چربي مجظور کاهش اي بهتغيير الگوي تغذيه

 تي المقدور پرهيز از سرخ کرد  آ وح بخار پز يا آب پز "کاهش مصرف نمک و غذاهاي شور، پخت غذا به روش صحيح مثلا

  ر جهت مبارزه با کم تحرکيمتوسط د روز در هفته با شدت 5و مجظم يا حداقل  افزايش فعاليت بدني و انیام ورزش روزانه  

 ترک مصرف الكل 

  کاهش وز 

 .ثر استؤدر کجترل فشار خو  بالا بسيار م اين مواردکارگيري ه ب

کجد. علاوه بر تأثير اصلاح شيوه زندگي اثر شيوه زندگي بر کاهش فشارخو  بر حسب پذيرش بيمارا ، رعايت و پيروي از درما  فرق مي

يابد. بجابراين، بدو  توجاه باه مقادار فشاارخو ، تماام افاراد باياد ناشي از بيماري قلبي عروقي هم کاهش مي بر روي فشارخو ، مرگ

 هاي زندگي مجاسب را بپذيرند.شيوه

 درمان دارویی

ي و اصالاح ياهاا بعاد از رعايات درماا  غيار داروشاود کاه فشاار خاو  آ بجا به تصميم پزشک براي کساني تیويز مي ييدرما  دارو

 زندگي هم چجا  بالا باشد. يوهش

در  ...و ، اختلاال چرباي هااي خاو باا فشاار خاو  بالاا مثال ديابات، چااقي ديگر هماراهعوامل خطر وجود ميزا  فشار خو  بيمار و 

داشته باشد و ديابت هام داشاته  01برروي  051ثير دارند. يعجي اگر کسي فشار خو  أگيري پزشک براي شروع درما  دارويي تتصميم

ها باشاد. هاي زندگي و اصلاح آ ي بايد همراه با توصيه به تغيير شيوهيدرما  دارو کجد.تر درما  دارويي را شروع ميپزشک سريع، باشد

یااد ياساسايت حپش قلاب، تهاوع، اساتفراغ و تايد، خواب آلودگي، تجگي نفس شد وارضي مثل سرگيیه،ع مصرف داروهان است كمم

 ها صورت گيرد.رسانده شود تا اقدام مجاسب براي رفع آ  به اطلاع پزشککه بايد ججدک
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  برای عموم مردم آموزش مستمر

 :آموزش در مورد بيماري فشارخو  بالا درسه مرحله صورت مي گيرد
 

 آموزش توجيهي قبل از غربالگري براي عموم مردم 

 آموزش حين غربالگري براي مراجعه کججدگا  به خانه بهداشت 

 ا و بازديد ها براي بيمارا  و خانواده آنهاآموزش در مراقبت ه 

گيري فشارخو  يادتا  باشد بايد از نيم ساعت قبل، از مصرف غذا و نوشيدني بالاخص قهوه و چاي خودداري کجيد و فعاليت در اندازه

 نگرفته باشيد.بدني نداشته باشيد. مثانه کاملًا خالي باشد. سيگار هم مصرف نكرده باشيد. تحت فشارهاي عصبي هم قرار 

 هاي غذايي روزانه قرار دهيد. زيرا اين مواد به علت داشتن پتاسيم در کجترل فشارخو  بالا مؤثر هستجد.مصرف ميوه و سبزي را در وعده

در صورتي که شيوه زندگي نامجاسب داريد، با کاهش مصرف سديم يا نمک و چربي در رژيم غذايي، ترک مصرف دخانيات،کاهش چاقي 

الات چربي خو  آ  را اصلاح کجيد. ص چاقي شكمي، حفظ وز  مطلوب، افزايش فعاليت بدني،کجترل قجد خو  و کجترل اختلبه خصو

 با اصلاح شيوه زندگي نامجاسب، فشارخو  خود را در حد طبيعي حفظ خواهيد کرد.

 : اقدامات و پیگیری بر حسب طبقه بندی فشارخون در افراد بزرگسال2جدول 

 اقدام 

خون طبیعی یا  فشار

 مطلوب

مه کشوري پيشگيري و کجترل بيماري سال يک بار)طب  برنا 3اندازه گيري میدد هر 

 فشارخو  بالا(

 سال بعد0ميلي متر جيوه است ،اندازه گيري میدد 01/001در صورتي که فشارخو  کمتر از  - پیش فشار خون بالا

 ک هفته آيجدهتاييد فشارخو  بالا طي ي -  0فشار خون بالا مرحله 

 2فشار خون بالا مرحله 
 ارجاع به پزشک طي يک الي دو روز آيجده -

 ميلي متر جيوه باشد اقدام اورژانسي انیام مي شود. 001/081در صورتي که فشارخو  -
 

 مراقبت ماهانه بیماران مبتلا به فشار خون بالا توسط بهورز یا مراقب سلامت:

 اندازه گيري کجيد:
 يري قد و وز  و محاسبه نمايه توده بدني )در بيمارا  داراي اضافه وز  يا چاقي جهت اطلاع از ميزا  کاهش يا افزايش وز ( اندازه گ  -0

 اندازه گيري فشارخو  نشسته )يک نوبت کافي است(-2

در و اولاين مراقبتهاا  دراندازه گيري فشارخو  ايستاده )پس از دو دقيقه ايستاد ( در کساني که داروي فشارخو  مصارف ميكججاد -3

 و سالمجدا  به مجظور رد احتمال افت فشارخو  وضعيتي)ارتو استاتيک هيپوتانسيو ( شكايت دارنداز سرگيیه مواردي که 

 سوال کجيد:
 پرسش درمورد مصرف داروهاي تیويز شده مطاب  دستور پزشک -0

 خونريزي از بيجي و ساير عوارض )طب  دستورالعمل( - سرگيیه – پرسش درمورد شكايت از عوارض داروها يا تیربه سردرد -2

 پرسش درمورد قطع مصرف دخانيات يا الكل )از مصرف کججدگا (  -3

 توصیه به بیماران:

در مورد بيماراني که به اهداف تعيين شده کجترل وز ، ترک مصرف دخانيات يا الكل نرسيده اند توصايه باه اصالاح شايوه زنادگي  -0

کااهش مصارف چرباي بالااخص روغان نا  سبوس دار،  مصرف اسب از جملهجرژيم غذايي م، کاهش وز  ، نمک)شامل: کاهش مصرف 

و  (تارک اساتعمال دخانياات-عادم مصارف الكال -، مصرف بيشتر ميوه و سبزيیات. و لبجيات پاستوريزه پرچرب و غيرپاستوريزه جامد

 ه ادامه روند فوق.تشوي  ساير بيماراني که موف  به اصلاح شيوه زندگي شده اند ب

 روز در هفته( 5دقيقه  31) توصيه به افزايش فعاليت بدني-2

 (BMI<25کيلوگرم تا رسيد  به وز  مطلوب يا  0-2)ماهانه  که چاق يا داراي اضافه وز  است. توصيه به کاهش وز  درصورتي-3
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 ارجاع:

 يمار را ارجاع دهيدعجوا  شرايط اورژانس به است ب 001/081اگر فشارخو  مساوي يا بيش از  -0

 اگر بيمار از عوارض دارويي شكايت دارد به پزشک ارجاع غيرفوري دهيد. -2

 بيماراني که عليرغم رعايت دستورات و مصرف صحيح و مجظم داروها هجوز به اهداف درماني نرسيده اند را ارجاع غير فوري دهيد. -3

 ارجاع غيرفوري دهيد.ماه به پزشک  3بيماراني که فشارخونشا  کجترل شده است را هر  -0

 (پرفشاری خون)های قلبی عروقی و فشار خون بالا  تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماری

چربي  توا  باعث کاهش سطح با تغييرات ساده در سبک زندگي مانجد کاهش چربي و نمک رژيم غذايي و فعاليت بدني مجظم مي -

 .داد کاهش ها از جمله ديابت و بيماري هاي عروق کرونر قلب را ماريو فشارخو  شد و احتمال بروز بسياري از بي (کلسترول)

 .هاي مواد غذايي دقت کجيد هاي بسته براي پيشگيري از فشار خو  بالا به ميزا  سديم درج شده برروي برچسب -

 .از ابتدا ذائقه کودک خود را به غذاهاي کم نمک عادت دهيد -

 .باشد در کجترل فشار خو  موثر مي کاهش وزن -

 .اجتجاب کجيد دخانیاتاز مصرف  -

 بادام، پسته، فجدق، گردو از نوع)ميا  وعده ها به جاي مصرف چيپس و پفک، چوب شور وساير تجقلات پرنمک، از مغزها  در -

 .دکه داراي مجيزيم هستجد استفاده کجي (...و کاهو، جعفري)، ماست کم چرب، ذرت بدو  نمک، انواع سبزي (نداده و خام بو

 .به دليل داشتن فيبر و ويتامين استفاده شود (سبوس دار)از غلات، نا  و ماکاروني تهيه شده ازگجدم کامل  -

 سبزي ها، (،زردآلو، گوجه فرنگي، هجدوانه، موز، سيب زميجي، آب پرتقال و گريپ فروت)در برنامه غذايي روزانه از ميوه ها  -

 .، بيشتر استفاده کجيدحبوبات و غلات که از مجابع پتاسيم هستجد

 ره، روغن نباتي جامد و نيمه جامدبه، کننجد پيه، درا کاهش دهيد و از روغن هايي با مجبع حيواني ما ها مصرف روغن -

 .نكجيد و انواع روغن هاي گياهي مايع مانجد روغن زيتو ، روغن سويا يا کلزا را جايگزين نماييد استفاده

روزانه کاهش دهيد  را در برنامه غذايي (گوشت قرمز، لبجيات پر چرب)رب اشباع و کلسترول مصرف مواد غذايي حاوي اسيد چ -

 .و گوشت ماهي، مرغ و سويا را جايگزين کجيد

 .پوست مرغ حاوي مقدار زيادي چربي است و بايد قبل از طبخ، پوست مرغ کاملاً جدا شود -

 .عتدال را رعايت کجيددر مصرف نوشيدني هاي کافئين دار مانجد چاي و قهوه، ا -

 نعجاع،)از مصرف نمک در سر سفره اجتجاب نماييد و به جاي آ  از چاشجي هايي مانجد سبزي هاي معطر تازه يا خشک مانجد  -

 .يا سير، ليموترش تازه و آب نارنج براي بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک استفاده کجيد (...و مرزه، ترخو ، ريحا 

 لبجيات، کلسيم مورد واحد از گروه شير و 3را افزايش دهيد. با مصرف  (شير و انواع لبجيات کم چرب) مصرف مجابع کلسيم -

 .نياز بد  تامين مي شود

 پجير را در آب قرار دهيد تا نمكش گرفته شود. -

 .روزانه يک قاش  سوپخوري روغن زيتو  همراه غذا يا سالاد استفاده نماييد -

 رد سفيد تهيه شده اند و فاقد سبوس هستجد را مصرفآطور کلي نا  هايي که با ه ب   ساندويچي ونا  لواش، نا  باگت، نا -

 است.نكجيد. بهترين نا ، از نظر ميزا  سبوس، نا  سجگک 
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برنامه کشوری پیشگیری و کنترل  آموزشي یاحتوم

 بیماری دیابت
 مقدمه

  0( دیابت نوع الفطورعمده به  ين بيماري انواع مختلفي دارد، ولي بهشود. امي ناميده دیابتافزايش قجد خو  در بد  بيماري 

  برند.مي رنج 0از ديابت نوع   %01هستجد و حدود  2نوع  از بيمارا  مبتلا به ديابت %01شود. بيش از مي تقسيمدیابت بارداری  پ( و 2( دیابت نوع ب

شاد   شاده و باعاث لااغري و ضاعيفبيشتر در کودکا  و نوجوانا  ديده 0د، اما ديابت نوع بزرگسال و چاق هستج 2بيشتر افراد مبتلا به ديابت نوع 

 شود.بيمارا  مي

مقادار ترشاح انساولين  2طور معمول، در ديابات ناوع کااهش يا عدم ترشح هورموني به ناام انسولين است. به 0عامل بروز ديابت نوع 

مقاومت بیه اند که اين وضعيت هاي بد  حساسيت خود را به انسولين ازدست دادهسلول، اما است يافتهطبيعي است و يا حتي افزايش

 شود.ميناميده  انسولین

 علل بروز دیابت 

 شرح زير است:ترين دلايل بروز بيماري ديابت به نشده، اما برخي از مهمطور کامل شجاختهعلت اصلي بيماري ديابت هجوز به

ي هاااي ساازندهها و بيماري سيستم ايمجي بد )سيستم ايمجاي بااد  بااه اشاتباه علياه سلولي(، اختلالاستعداد ژنتيكي)ارث: 0نوع 

 ها و سموم.برد(، بعضي ويروسها را ازبين ميساازد که اين سلولانسولين موادي مي

ي فاميلي و ارثاي، چرباي و حرکي، سابقهتاوز  و چااقي، کمسال( عواملي از قبيل اضاافه 31در افراد بزرگسال )باا سن بيش از : 2نوع 

 هستجد. 2تارين علل بروز ديابت نوع فشارخو  بالا مهم

 های دیابت علائم و نشانه

 و ناگهاني است:معمولاً شديد  0علائم ديابت نوع اما  شرح زير است:به 2و  0هاي بيماري ديابت در نوع علائم و نشانه

 ي(زياد و نوشيد  آب بسيار)پرنوش تشجگي .0

 گرسجگي )پرخوري( .2

 ادرار زياد )پرادراري( .3

 خستگي زياد .0

 شد  وز  بد  و لاغريکم  .5

 دتاري دي .6

 ادرار شبانه .7

 هاي مكررعفونت .8

 هاها و بريدگيتأخير در بهبود زخم .0

 درمان دیابت

تاوا  باا ل حاضر فقاط ميپذير شود، اما درحاديابت درما  قطعي ندارد، ولي قابل کجترل است. شايد در آيجده علاج قطعي ديابت امكا 

 کرد. ي طبيعي از بروز عوارض ديابت پيشگيريکجترل قجد خو  در محدوده

فعاليت بدني مجاسب، مستمر و ماجظم، آماوزش و پاايش دايماي ، رژيم غذايي سالم و تعيين انرژي)کالري( دريافتي مورد نياز هر بيمار،

 صلي درما  ديابت هستجد.مقدار قجد خو  )خودمراقبتي( و دارودرماني از ارکا  ا
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 روند دیابت 

 0نوع دیابت 

ي انسولين در کججدههاي توليد)بيش تر در کودکا  و نوجوانا ( است. سلول 0کمبود يا فقدا  انسولين علت اصلي ديابت در ديابت نوع 

 اند.پانكراس)لوزالمعده( اين افراد آسيب ديده و يا کاملاً ازبين رفته

هااا از يابد. دراين صاورت، سلولمي شود و مقدار آ  در خو  افزايشهاا نميباشاد، قجاد وارد سلولجاود نداشته اگر انسولين در بد  و

تار از قجاد است. سلول باا سوزاند  چربي، انارژي کججد. مصرف چربي باراي سلول مشكلمي عجوا  مجبع تأمين انرژي استفادهچربي به

شود. با افزايش مقدار کتو  در بد ، وضاعيتي باه ناام مي نيز توليد کتونآورد و البته مواد زائدي به نام دست ميمورد نياز خاود را باه

 دهد.ميآيد. در اين اوقات تشجگي، خشكي دها ، تكرر ادرار، درد شكم و درنهايت بيهوشي و اغما در بيمار رخوجود ميبهکتواسیدوز 

موقع درما  نشود، مرگ بيمار حتمي اسات. خوشابختانه کجتارل صاحيح و ورتي که باه کتواسيدوز يک اورژانس پزشكي است و درصا

 شود. اصول کلي درما  کتواسيدوز شامل تیويز مايعات و انسولين است.دقي  قجد خو  باعث پيشگيري از کتواسيدوز مي

صاورت زيرجلادي باه يا چجد نوبات انساولين را بهپذير است. بيمارا  روزانه يک با تزري  انسولين امكا  0کجترل و درما  ديابت ناوع 

 کججاد. اين روش تزري  دردناک نيست.ميخاود تزري 

 نامياده هیپوگلیسیمیاصاطلاح کججدگا  انسولين لازم است بدانجد احتمال کاهش شاديد قجادخو  کاه باه ي مهمي که مصرفنكته

شاود و ياا شود و يا خاورد  ياک وعاده غاذا فراماوش از حد تزري شود، متعاقب تزري  انسولين است. درصورتي که انسولين بيش مي

يافته و احساس گرساجگي، ساردرد و سارگيیه ي اوقات انیام شود، مقدار قجدخو  بسيار کاهش فعاليت بدني شديدتري نسبت به بقيه

 شود.يت مرگ مجیرميآيد. هيپوگليسمي درصورت عدم اقدام فوري به تشجج، عدم هوشياري، بيهوشي و در نهاوجود ميبه

 ت بيش تر شود.عليسمي، نبايد فاصله تزري  انسولين و مصرف غذا از نيم سانكته مهم: براي پيشگيري از هيپوگ

آورند، کاااهش شاديااد قجاد خاو  بااراي دست ميهااي مغز فقط از سوزاند  قجاد، انارژي ماورد نيااز خود را باهجاا که سلولاز آ 

 نااپذير است.شاود. اين آسيب برگشت هااي مغزي ميسيب سلولمادت کاوتااهي سبب آ

وهيدرات مانجد عسل، قجد يا وجود آماد  علايم هيپوگليسمي، اگر بيمار هوشيار است مقداري کرببا توجاه باه مطالب فوق درصورت به

سرعت يهوش باشد، لازم است که به يا بشوند، به وي خورانده شود. درصورتي که بيمار هوشيار نبوده و مي ، که سريع جذبشكلات

مل برنامه کشوري پيشگيري و کجترل شده و بر اساس دستورالع مقداري محلول گلوکز هيپرتونيک طب  دستور پزشک باه وي تزري 

 ديابت اقدام شود.

 2نوع دیابت 

ه قادر به سااخت انساولين نيساتجد، در بيماارا  ک 0متفاوت است. برخلاف مبتلايا  به ديابت نوع  0با نوع  2علل اصلي بروز ديابت نوع 

شود؛ اما انسولين موجاود در خاو  مي(، در اوايل بيماري به مقدار کافي يا حتي بيش از حد نياز انسولين ساخته 2اين گروه)ديابت نوع 

 هاا نيست.قادر باه تسهيل ورود گلوکز )قجاد( باه درو  سلول

ها و انساولين نقاش قفال و هاي انسولين قراردارند. اين گيرنادههاي بد  گيرندهسطح تمام سلول در بد  انسا  و ديگر پستاندارا ، در

ي ورود و مصارف شاد  و ها به گلوکز اجاازهشود سلولمي)قفل( متصل  هاکججد، هجگامي که انسولين)کليد( به گيرندهميکليد را بازي 

 شود.توليد انرژي براي ادامه حيات داده مي

ي ورود کججد و بجابراين سلول اجاازهنمي ها، انسولين را شجاساييهااي سلول، ياا شكل انسولين تغيير کرده و ياا گيرنده2بت نوع در ديا

يابد، اما سلول ها بادو  انارژي و گرساجه اناد و نماي ميبه گلوکز)قجد( به داخل سلول را نداده و درنتيیه مقدار قجد در خاو  افزايش 

نامجد. البته در برخاي از مبتلاياا  باه مي مقاومت به انسولینها به انسولين را دهي سلولخود را انیام دهجد. عدم پاسخ توانجد وظايف

يابد، در ايان ماوارد ميهاي لوزالمعده)پانكراس( کاهش شده توسط سلولو يا موارد پيشرفته آ  نيز مقدار انسولين ساخته 2ديابت نوع 

 وجود دارد. نياز به تزري  انسولين
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 .دهد که قند وارد ان شده و مورد استفاده سلول قرار گیردانسولین همچون کلید در سلول را باز کرده و اجازه می

شود و عوامل ارثي و محيطي دلايل اصلي پيادايش مي 2به هر حال مقاومت به انسولين و يا کاهش توليد انسولين سبب بروز ديابت نوع 

 ها هستجد.اين اختلال

 2همين دليل است که در بيشتر افاراد مبتلاا باه ديابات ناوع نقش دارد، به 0بيش از ديابت نوع  2استعداد ژنتيكي در بروز ديابت نوع 

 ي خانوادگي مثبت وجود دارد، يعجي يک يا چجد نفر از بستگا  درجه يک بيمارا  نيز مبتلا به ديابت هستجد. سابقه

است. افزايش چرباي در باد  باعاث افازايش مقاومات باه انساولين و  2موثر در بروز ديابت نوع  ترين عامل محيطييكي از مهم چاقی

در بيش از نيمي از موارد با فعاليت بدني کاافي و رژيام غاذايي  2همين دليل است که ديابت نوع شود. بهبجابراين بالارفتن قجد خو  مي

 گردد.شود، کجترل ميمجاسب، که باعث کاهش وز  

 است.  2کي و مصرف غذاهاي پرانرژي که مشخصه شيوه زندگي ماشيجي و کم تیرک است، عامل بروز ديابت نوع تحرکم

دهاد. افازايش قجادخو  و عادم ميرخ  2وضعيتي شبيه کتواسيدوز است که در افراد مسن مبتلا باه ديابات ناوع  کمای هیپراسمولار

شود. در هر فرد مسن با اختلال هوشياري باياد باه فكار ايان ن وضعيت مجیرميدريافت مقدار کافي مايعات در مدت زما  طولاني به اي

 عارضه بود. علايم اصلي کماي هيپراسمولار عبارتجد از:

 ،تشجگي و پرنوشي چجد روزه 

 )علايم عصبي )از اختلال هوشياري تا اغما 

 آبي بد .افزايش حیم ادرار و علايم کم 

ي قجاد خاو  ياا هاي ريوي و ادراري(. عدم مصارف داروهااي کاهجادهراسمولار هستجد)عفونتترين علل بروز کماي هيپها شايععفونت

 انسولين، مصرف برخي داروها و عدم دسترسي کافي به آب، برخي ديگر از علل بروز اين عارضه هستجد.

 عوار  زودرس و دیررس دیابت 

 0نامجاد. کتاواسيدوز در بيمارا  مبتلا باه دياابت ناوع بت ميدياا عیوار  زودرسرا  کتواسيدوز، کماي هيپراسمولار و هيپوگليسمي

شاود. آيد و هيپوگليسمي در هار ناوع ديابات ظاهرميوجود ميبه 2دهاد و کماي هيپراسمولار در بيمارا  مبتلا باه دياابت ناوع ميرخ

ا درصورت درما  صحيح و سريع کاملاً ي حيات هستجد، امکججدهدهجد، تهديداست به دفعات مكرر رخ اين عاوارض که ممكن

 يابجد.مي بهبود

آيجد، متعدد بوده و درصورت عدم کجترل دقيا  قجاد وجاود ميدياابت که اغلب چجاد سال پس از ابتلا باه ديابت به عوار  دییررس

 شوند. گيري مجیرميخو  به ناتواني و زمين

 شوند:مي کججد و به دو گروه اصلي تقسيمدرگير مي هاي بد  راديابت تقريباً تمام دستگاه عوار  دیررس

 هاي عروق خوني کوچک)عوارض ميكروواسكولار(،بيماري .0

 هاي عروق خوني بزرگ)عوارض ماکروواسكولار(.بيماري .2

 ي عروق خوني کوچک يا عوارض ميكروواسكولار عبارتجد از:هاي درگيرکججدهبيماري

 هاي چشمي)رتيجوپاتي(،بيماري .0

 ي کليوي)نفروپاتي(،هابيماري .2

  هاي دستگاه عصبي)نوروپاتي(.بيماري .3

يكي از شايع ترين عوارض ديررس ديابت اختلالات در پاهاست، که در ابتدا به صورت گزگز و مورمور شد ، سورش، درد و بي حسي 

ين مشكل ناشي از درگيري د. اتبديل مي شو پای دیابتی بروز مي کجد و در صورت عدم درما  مجاسب و کجترل مطلوب بيماري، به

رساني بهبودي اختلال در خو علت آيد، ولي بهوجود ميميكرو و ماکروواسكولار است. در اين موارد،ابتدا زخمي در انگشتا  پا بهتوأم 
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يري از شاده که براي پيشگ کجد. درصورت عدم کجترل بيماري، عضو مبتلا دچار گانگر )قانقاريا(مي شود و زخم پيشرفتنميحاصل 

 شود. آ  و مرگ بيمار،اندام مبتلا بايد قطع پيشرفت 

حسي و عدم درک درد، فشار، گرما يا سرما است کاه ناشاي از عاوارض دليل بيوجود آمد  زخم، اغلب بهي اول بيماري يعجي بهمرحله

سات و بجاابراين عاوارض ميكارو و رسااني عضاو مبتلاا ادليل اختلاال در عاروق و خو عصبي ديابت است. اما عادم بهباودي زخام باه

ماکروواسكولار هر دو در ايیاد پاي ديابتي نقش دارناد. عدم تشخيص به هجگام و درما  مجاسب، سبب باروز عاوارض دياررس ديابات و 

 شود.هاي قلبي و مغزي، قطع پا، نابيجايي و نياز به دياليز يا پيوند کليه ميمعلوليت هايي همچو  سكته

گيري قجدخو  در زمانهاي مجاسب توسط گلوکومتر در مجزل، ثبت و ارايه آ  به بهورز/کارشجاس مراقاب و پزشاک از  خودپايشي )اندازه

 روش هاي موثر در دستيابي به کجترل مطلوب ديابت است.

 0(GDMدیابت بارداری)

 دیابیت بیارداریاست. اين نوع دياابت،  متفاوت 2و  0است مبتلا به نوعي ديابت شوند که از انواع ديابت هاي باردار ممكنرخي خانمب

رود، اما کجترل آ  طي دورا  بارداري اهميت بسيار زيادي دارد و درصورت عدم کجترل ناميده مي شود و اغلب پس از زايما  از بين مي

 کجد.قجد خو  عوارض متعددي مادر و ججين را تهديد مي

اليت بدني بالاتجه انیام مي شاود. در ماواردي هام تزريا  انساولين نيااز اسات. کجترل ديابت بارداري با رعايت رژيم غذايي مجاسب، فع

 ي قجد خو  طي دورا  بارداري ممجوع است. مصرف داروهاي کاهجده

ي ژنتيكاي و هاا، زميجاهعلت دقي  بروز ديابت بارداري همچو  اناواع ديگر ديابت ناشجاخته است، اما دانشمجدا  عقيده دارناد هورمو 

 اي در ايیاد اين بيماري ايفا مي کججد.ويژه چاقي نقش

کجد. اگرچااه هاا تااوليدميعهده دارد، مقادياار زياادي از اناواع هورمو ي ججين را باهي تغذياهطي دورا  بارداري، جفت، کاه وظيفه

           شاوند.  در باد  ماادر ميها براي رشد ججين ضاروري اسات، اماا موجاب اختلاال در عملكارد انساولين و مقاومات باه آوجاود اين هورمو 

شوناد، ولي تعداد کمي از آنها باه ديابات باارداري مبتلاا خواهجدشاد. هايي از مقاومت به انساولين ميهاي باردار دچار درجهتمام خانم

ها باا آزماايش ههااي بااردار در ايان هفتاهمين دليال خانمشااود و باهحااملگي ظاهرمي 20-28هاي ديابت بارداري معمولاً در هفتاه

GTT2سرعت شجاسايي و درما  شوند.شوند تا درصورت ابتلا به ديابت بارداري بهگري ميشود( غربالمي )بعداً توضيح داده 

شد، کجترل اين بيمااري گونه که قبلاً اشارههما  امااست.  2علت وجود مقاومت به انسولين، ديابت بارداري بيش تر شبيه ديابت نوع  به

 ليت بدني مجاسب و تزري  انسولين است.عابارژيم غذايي، ف 0جد درما  ديابت نوع همان

وز  قبال از باارداري باه پيشاگيري از  کارد شود و بجابراين کمميچاق هستجد بيش تر ديده بارداريهايي که قبل از ديابت بارداري در خانم

 کجد.ميابتلا به اين بيماري کمک 

 مدیریت دیابت بارداری

 داده شود و در ارتباط با رعايت آ  تاکيد گردد. رژپم غذایی مناسبمرحله اول بايد به ز  مبتلا به ديابت بارداري  در 

شود. بهترين فعاليت بدني يكي ديگر از اصول درماني است و با توجه به شرايط ز  باردار طراحي مي فعالیت بدنی مناسب 

 هاي سبک هم مجاسب هستجد.دقيقه در روز باشد. شجا کرد  و انیام نرمش 31 براي ز  باردار پياده روي است که بايد حدود

تواند از ورزش بالاتجه )تكا  داد  ريتميک در صورتي که به هر علتي ز  باردار نبايد راه برود و يا قادر به راه رفتن نيست، مي 

 بار در روز، سود ببرد. 511دست ها( حداقل، 

بت بارداري نيازي به دارودرماني ندارند. اما اگر با رعايت رژيم غذايي. فعاليت بدني مجاسب، قجد بسياري از زنا  مبتلا به ديا 

 شود.ها به حد مطلوب نرسيد از انسولين درماني کمک گرفته ميخو 

                                                           
1. Gestational Diabetes Mellitus 

2. Glucose Challenge Test   
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شجاس گيري قجد خو  در مجزل با گلوکومتر )خودپايشي( براساس دستور پزشک ضروري است و نتايج بايد به بهورز/کاراندازه 

 مراقب سلامت و يا پزشک اطلاع داده شود تا بر اساس آ  اقدامات لازم انیام پذيرد.

شود. در هاي اصلي توصيه ميساعت بعد از مصرف غذا در وعده 2هاي قبل از صبحانه و گيري قجدخو  در زما معمولاً اندازه 

 گردد.بعضي از موارد قبل از خواب نيز چک مي

 ور مجظم بررسي شود.سلامت ججين بايد به ط 

گيري فشاارخو  در هار ويزيات ز  مبتلا به ديابت بارداري شانس بيشتري براي ابتلا به فشارخو  بالا دارد. در نتيیاه انادازه 

 ضروري است.

 ز  مبتلا به ديابت بارداري در موارد زير بايد به طور اورژانس توسط پزشک ويزيت شود: 

o  کم شد  تحرک و يا عدم تحرک ججين 

o تلال ديداخ 

o تشجگي بيش از حد 

o تهوع و استفراغ 

o هرگونه آب ريزش، لكه بيجي و خونريزي واژيجال 

 هفته پس از زايما  )درآمد  از چله( از نظر قجدخو  و ابتلا به ديابت مورد بررسي قرار گيرند. 6اين بيمارا  بايد  

 هاي بعد از زايما  دارند. بت آشكار در سالزنا  با سابقه ابتلا به ديابت بارداري شانس بالايي براي ابتلا به ديا 

براي پيشگيري از بروز ديابت در سال هاي بعد، رنا  با سابقه ديابت بارداري، باياد رژيام غاذايي ساالم را رعايات کججاد، وز   

 آل داشته باشجد و فعاليت بدني کافي و مستمر انیام دهجد. ايده

 های آزمایشگاهی تشخیص انواع دیابتروش

 (FBS) گیری قندخون ناشتادازه. ان0

 ساعت ناشتا باشد. 8دهجده بايد براي انیام اين آزمايش فرد آزمايش

  مقدار طبيعي قجدخو  در اين آزمايش بينmg/dl011-71 .است 

 ي آزمايش قجدخو  بين اگر نتيیهmg/dl025-011 اسات و ناه بيماار کاه باه ايان  سالم دهجده ناهباشد، فرد آزمايش

 گويجد.مي پره دیابتیيا وضعيت  0(IFGل قجد ناشتا)وضعيت اختلا

  درصاورتي کاه مقدار قجادخو  مساوي ياا بيش تر ازmg/dl026 شود و اگار در ميباشد، آزمايش يک بار ديگر انیام

 قطعي است. دیابتباشد، ابتلا به  mg/dl026نوبت دوم نير مقدار قجدخو  مساوي يا بيش تر از 

 (BS)یرناشتا گیری قندخون غاندازه .0

  اگار مقدار قجدخو  مساوي ياا بيش تر ازmg/dl211  )باشد، و علايم کلاسيک ديابات )پرنوشاي، پارادراري و پرخاوري

 است. دییابت دهجاده مبتلا باه وجود داشته باشد، شخص آزماايش

 (OGTTآزمایش تحمل گلوکز) .2

از مصرف اين محلول قجاد خاو  را ساعت پس  2دهجد و دهجده ميمايشگلوکز محلول در آب به فرد آز gr75در اين آزمايش ابتدا مقدار 

باشد، ابتلا به ديابت قطعي است و لاازم نيسات آزماايش دوبااره تكرارشاود.  mg/dl211گيرند. اگر مقدار قجد خو  مساوي يا بيشتر از مياندازه

شاود. اگاار مقادار قجااد خاو  باين ي قلماداد ميي آزمااايش طبيعاباشاد، نتيیاه mg/dl001کمتر از  درصورتي که مقدار قجد خو 

mg/dl000-001 دهجده دچار اختلال تحمل گلوکزباشد، فرد آزمايش (IGT)2 .است 

                                                           
1 . Impaired Fasting Glucose  

2. Impaired Glucose Tolerance  



00 

 

 مقدار هدف آزمایش خون در بیماران دیابتی

  گرم در دسي ليترميلي  81-031 بينقجد خو  ناشتا 

   ميلي گرم در دسي ليتر 081قجد خو  پس از غذا کمتر از 

 HbA0c   درصد 7کمتر از 

   ميلي متر جيوه 031/81فشار خو  کمتر از 

 LDL   ميلي گرم در دسي ليتر 011کمتر از 

 HDL  بالاي mg/dL 01  براي مردا  و بالايmg/dL 51  براي زنا 

  تري گليسيريدTG) کمتر از )mg/dl 051 

 در مادرا  باردار نيز ميزا  هدف عبارتست از:   

    021// قجدخو  دوساعته  ≤001جدخو  يک ساعته //  ق ≤05قجدخو  ناشتا≥ 

 2و  0در دیابت نوع پیشگیری و غربالگری

اهميات انیاام . کجادهااي باد  را درگير ميکججده باا عاوارض مازمن و پارهزيجه است کاه بيش تر دستگاهديابت يک بيماري نااتوا 

هاي تأخير انداختن عوارض حاد و مزمن آ  با مطالعاهپيشگياري و يا بهر مجظوهايي براي شجاسايي و ماراقبت دقي  دياابت باهاقادام

 است.متعدد ثابت شده

ي بيماار باه پزشاک م شديد بيماري علت مراجعاهيشاده و آشكار هستجد. بجابراين، علاسرعت ظاهرعلائم به 0در ديابت نوع : 0نوع دیابت 

 گري ندارد.است که در نتيیه احتياج به غربال

 حايز اهميت است:  دلايل ذيالباه 2بت ناوع ماوقع و صحيح ديااپيشگيري و شجااساايي زودرس و درماا  به: 2ت نوع دیاب

کجد. اين افراد اغلب بدو  علامت بوده و يا علايم آنها شديد نيست و در نتيیاه در مي تدريج پيشرفتدر اين نوع ديابت، هيپرگليسمي به

 شود )حدود نيمي افراد مبتلا به ديابت از بيماري خود اطلاع ندارند و بيماري آنهاا تشاخيصنميخيص دادهبسياري از موارد بيماري تش

وجوددارد. اين افراد در معرض خطار تابوليک ناشي از بالابود  قجد خو  علامتي، اختلال مکه در اين دورا  بي است( در حاليداده نشده

شوند کاه باه عاوارض ميکججد و از بيماري خود آگاه مياردارند و معمولاً زماني به پزشک مراجعهبروز عوارض ماکرو و ميكروواسكولار قر

 اند.ي قلبي يا مغزي، نارسايي کليه و يا کوري دچار شدهمزمن نظير پاي ديابتي، گانگر  اندام ها، سكته

وز  از طريا  اصالاح رژيام غاذايي و  خطر )از جمله کااهش تشخيص اختلال تحمل گلوکز، قبل از ابتلا به ديابت و اقدام جهت کجترل عوامل

اندازد. کجترل مجاسب قجدخو  پس از تشاخيص تعوي  ميکرده و يا حداقل بروز بيماري را بهبدني( از بروز ديابت پيشگيري  افزايش فعاليت

 شود. موقع ديابت مانع از بروز و يا پيشرفت عوارض بيماري ميبه

موقع بيماري و امكا  کجتارل و پيشاگيري از پيشارفت آ ، براي تشخيص به  ديابت، وجود يک روش ارزا  و کارآمد سير پيشرونده و پجها

 کججد.مي گري را تأييدلزوم غربال

 چه کسانی درمعر  خطر ابتلا به دیابت هستند؟
 ض خطر ابتلا به ديابت هستجد:باشجد در معرسال که حداقل يكي از مشخصات زيار را داشته  31تمام زنا  و مردا  بالاي 

 (.BMI0وز  دارند و يا چاق هستجد )طب  نوموگرام افرادي که اضافه .0
 ي ابتلا به ديابت دارند.افرادي که پدر، مادر، خواهر و يا برادر آنها سابقه .2
مسااوي ياا بايش تار از حاداقل(  )يااميجايمم و فشاارخو   mmHg001( مساوي يا بيش تر از حداکثر)يا  ماکزيمم خو افرادي که فشار .3

mmHg01 دارند (mmHg
90
140≥.) 

دنيا آورد  ناوزاد ي بهزايي و يا سابقهي مردهخودي )بدو  علت مشخص( و يا سابقهبار يا بيش تر سقط خودبه 2ي زناني که سابقه .0
 دارند. kg0با وز  بيش از 

 ديابت بارداري دارند.ي هاي قبلي خود سابقهزناني که در يكي از بارداري .5

 )در هر گروه سجي(. زنا  باردار .6

                                                           
1. Body Mass Index 
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 تذکر:

  خودي بادو  دليال، دو بار سقط خودباهزايي، فشارخو  بالا, ي خانوادگي ديابت، مردهکه يک خانم باردار هر يک از علايم سابقهدرصورتي

در  باارداريباشد، در اولين مراجعه بدو  توجاه باه سان قبلي را داشته هايو ديابت بارداري در بارداري kg0زايما  نوزاد با وز  بيش از 

 شود.مي معرض خطر محسوب

  بارداري( در معرض خطر است 20-28 هاي)هفته بارداريباشد، از مااه پجیم خانم بارداري که هيچ يک از اين علايم را نداشته. 

 اهمیت کنترل دقیق قند خون

انادازد و درصااورتي کاه تاأخير ميداده و يا بروز عوارض ديررس را به رس را کاهشکجترل دقي  قجدخو  تظاهر عوارض زودرس و دير

 کجد.ميي قلبي و مرگ پيشگيري هااي شديد کليه، سكتههااي ناشي از آنها مثل کوري، قطع عضو، نارساييباشجد از ناتوانيعوارض ايیاد شاده

   های لازم برای افراد مبتلا به دیابتآموزش

 :شودمي داده هاي زير را به او آموزشا، بيمار بايد بداند که کجترل دقي  قجدخو  چه اهميتي دارد و در هر بار مالاقات نكتهدر ابتد
 کجترل وز ، .0
 ي غذايي،برنامه .2
 هاي بدني،ورزش و فعاليت .3

 مراقبت از پا، .0

 ترک مصرف دخانيات، .5

 ي مصرف و تزري  انسولين،نحوه .6

 کجد.ها بايد رعايتديابت در هجگام ابتلا به ساير بيماري هايي که فرد مبتلا بهنكته .7

 کنترل وزن .0

کاهش وز  دارند. بجابراين، فرد مبتلا به ديابت باياد هميشاه  نفر آنها چاق هستجد و نياز به 8معمولاً  2نفر مبتلا به ديابت نوع  01 از هر

 شود. ميي بدني استفادهارد از نمودار نمايه تاودهدارد. براي تعيين وز  استااندوز  خاود را در حاد طبيعي نگه

 ی بدنیبندی نمایه تودهطبقه
 = وز  طبيعي 5/08 – 0/20
 وز = اضافه 25 – 0/20
 )چاقي درجه يک( = چاقي متوسط 31 – 0/30
 )چاقي درجه دو( = چاقي شديد 35 – 0/30
 )چاقي درجه سه( به بالا = چاقي خيلي شديد 01

 غذاییی برنامه  .2

ي غاذايي ايان بيماارا  هايي کااه باياد در برناماهداد. نكتاه طور دقي  آموزشي غذايي بهي برناامهبايد به افراد مبتلا باه ديابت درباره

 :شود عبارتجد ازرعايت 

 دهجد. داده و در هار وعده، مقدار غاذاي مصرفي را متجاسب با فعاليت بيمار کاهش هااي غذا را افزايشتعداد وعده 

 نمايجد، هرگز نبايد يكاي ميکججد و يا انسولين تزري  مي خصوص بيمارا  لاغر و بيماراني که قرص مصرفافراد مبتلا به دياابت به

 کججد.هاي اصلي غذاي خود را حذفاز وعده

 کججد. هاي غذايي به مقدار زياد استفادهها در وعدههاي غيرشيرين و سبزياز ميوه 

 قيساي را  هااي شيرين ماانجد انگور، خربزه، خرماا، تاوت و همچجين خشكبار شيارين ماانجد توت خشک، کشامش،مصرف ميوه

 ي غذايي خود محدود کججد.در برنامه

 کججد. ي غذايي روزانه بيش تر مصرفاز حبوبات در برنامه 

 کججد. دار مصرفنا  سبوس 

 نكججد. ت، شيريجي، گز، سوها  و امثال آ  را مصرفنبات، شكلا قجد و شكر و انواع شيريجي مانجد آب 
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 نمايجاد. زميجي، گجدم، جاو و ماکاروني به ميازاني که موجب افزايش وز  نشود مصرفاي ماانجد نا ، برنج، سيباز مواد نشاسته 

 کججاد. از و کباابي تهياه  پاازصاورت آبکرد  غاذا خودداري و آ  را بهدهجد و به اين مجظور از سارخ ها را کاهشمصرف چربي

چارب پاساتوريزه کمکججد و قبل از پخت، چربي گوشت و پوست مرغ را جداکججد. از شير و مااست چربي استفادههااي کمگوشت

پاچه کمتار مصارف هااي احشايي مانجد جگر، مغز، قلوه و کلهو از گوشت به صورت آب پز مصرف کججدمارغ را تخمکرده، استفاده

 کججد. هااي جامد از روغن ماايع و زيتو  استفادهه جااي خامه، کره و روغنکججد. ب

 توانجد با نظر پزشک معالج خود روزه بگيرند.بعضي از افراد مبتلا به ديابت ميتوجه: 

 های بدنیورزش و فعالیت . 3

هاي بدني در کجتارل بيمااري قجاد بسايار شود. افزايش فعاليتورزش باعث کارايي بيش تر، کاهش وز ، احساس نشاط و تجدرستي مي

تواند به سوختن کالري بيش تر کمک کجد و موجب بهبود انیام فعاليت بدني هر چجد کم بهتر از عدم انیام آ  است و مي اهميت دارد.

 در وضعيت جسماني شود. بايد انیام فعاليت بدني بخشي از زندگي روزمره باشد.

o گيارد.طور مجظم و مستمر انیام اسب با شرايط و وضعيت سلامت شخص باشد و باههاي بدني بايد متجورزش و فعاليت 

o .زماا  ورزش بهتار است عصر باشاد 

o توانجاد باا پزشاک ي نوع ورزش ميهر حاال درباارهدهجاد. بهروي انیامهااي سبک مثل نارمش و پياادهبهتر است که ورزش

 کججد.درماني مشورتمرکز بهداشتي

 ی هنگام ورزشنکات ایمن

 حتما از کفش و لباس مجاسب استفاده شود. 

 حتما مقادير کافي آب و مايعات بدو  قجد نوشيده شود. 

 گيري شود.قجد خو  پيش و پس از ورزش اندازه 

 بد  اختصاص داده شود. "سرد کرد  "و  "گرم کرد "دقيقه در ابتدا و انتهاي هر جلسه ورزش به  01-5 

 ميلي گرم در دسي ليتر بود، حتما يک واحد کربوهيدرات ميل شود. 011کم تر از  اگر قجدخو  پيش از ورزش 

  ميلي گرم در دسي ليتر بود نبايد ورزش کرد. 251اگر قجدخو  بيش از  

 حتما مواد قجدي با خود داشته باشد که در صورت افت قجد خو  مصرف شود. 

 هيچ گاه در حال گرسجگي به ورزش پرداخته نشود. 

 ش، پاها و بين انگشتا  از نظر قرمزي و تاول بررسي شوند.پس از ورز 

 .  مراقبت از پا4

 :آيداست دو عارضه براي آنها پيشمراقبت از پاي فرد مبتلا به ديابت بسيار اهميت دارد. ممكن

 حسي و کرختي پا،بي 

 هاي پا.عفونت و دير بهبود يافتن زخم و جراحت 

 :بهداشت پاي افراد مبتلا به ديابت بسيار مهم است در حفظ زيرهاي بجابراين رعايت نكته

 شوند. در صورت نيااز، باراي  بررسيخوردگي و ترشح پاها، يابد به طور روزانه، از نظر وجود قرمزي، تورم، تغيير رنگ، زخم، ترک

 توا  از آيجه استفاده نمود.کف پا مي مشاهده

  گردند. ي نرم خشکانگشتا  با حولههر روز پاها با آب ولرم و صابو  شسته شوند و بين 

 هاي آ  را گرفتاه نشاود. در ضامن نااخن نباياد از تاه نااخن ها بايد مستقيم گرفته شاده و گوشاه هاي پا با دقت کوتاه شوند.ناخن

 .هاي او را بگيردباشد، شخص ديگري ناخنکه ديد بيمار مشكل داشته درصورتي شود.گرفته

 .از روغن زيتو  و يا نرم کججده ها به مجظور پيشگيري از خشكي پوست مي تئا  سود برد 
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  شود.شده و از جوراب نخي و ضخيم استفاده جوراب ها روزانه عوض 

  شود.از کفش راحت، پاشجه کوتاه و پجیه پهن استفاده 

 .در خاانه از کفش راحتي و دمپاايي مجاسب استفاده گردد 

  نروناد.از مشكلات احتمالي پا، پاي برهجه راه براي پيشگياري 

  کججد.ي گرمايي ديگر خودداري کرد  پاي خود به آتش، بخاري، شوفاژ و هر وسيلهاز نزديک 

 .به مجظور پيشگيري از سوختگي،هجگام حمام کرد ، بايد، دماي آب را با دماسجج اندازه کيري کرد 

 ترك مصرف دخانیات . 5

 شوند.کججد، بايد براي ترک تشوي  ميبت که هر نوع دخانيات )سيگار، پيپ، چپ ، قليا  و جويد  توتو ( مصرف افراد مبتلا به ديا

 مصرف داروهای تجویز شده

هاي پايين آورنده قجد خاو ، آساپرين، داروهااي تجظايم کججد )انسولين، قرصبيمارا  ديابتي از داروهاي متعددي استفاده مي "معمولا

 هاي خو  و...(.  بالا و چربيکججده فشارخو

بايد نام داروهاي مصرفي، مقدار، علت، زما  مصرف، عوارض جانبي احتمالي، اقدام لاازم در صاورت فراموشاي دارو و هار گوناه توصايه 

 مربوط به دارو را به بيمارا  آموزش داد.

کجاد. حتماا ليسات داروهااي ه پزشک ديگري مراجعاه ميبعضي از داروها با داروهاي ديگر تداخل دارند. به بيمار توصيه کجيد که اگر ب

 مصرفي خود را به وي نشا  دهد تا از تیويز داروهايي که با هم تداخل دارند اجتجاب شود.

 های خوراکی پایین آورنده قندخوندانستنی هایی در ارتباط با قرص

 شوند.استفاده مي 2هاي خوراکي پايين آورنده قجدخو  در بيمارا  مبتلا به ديابت نوع قرص 

 هاي مصرفي را ياد بگيرد. بيمار بايد نام داروها، روش استفاده )پيش و يا پس از غذا ميل شد  دارو( و عوارض احتمالي دارو 

 .هيچ گاه نبايد سرخود دوز دارو را کم، زياد و يا قطع کرد 

  هر ويزيت پزشک ضروري است.به علاوه بايد به بيمار تذکر داد که همراه داشتن ليست داروهاي مصرفي در 

 زماا  فعاليات بادني ماجظم،  هاي خوراکي پايين آورنده قجدخو  تجها هجگام انیام هامبهترين نتيیه درماني از مصرف قرص

 آيد. و در صورت لزوم کاهش وز  به دست مي مجاسبرعايت برنامه غذايي 

 رعايت برنامه غذايي صحيح نيست چارا کاه در ايان  هاي خوراکي به معجي ترک انیام فعاليت بدني مجظم و عدممصرف قرص

 ها به تجهايي کمک کججده نخواهد بود.صورت، استفاده از اين قرص

 بساياري را به پزشک بگويد. زيارا کجدمي مصرف که داروهايي نام نيز و پزشكي، بيمار بايد ابتلا به ديابت هر به مراجعه هجگام 

 .کججاد زيااد ياا کام مصارفي راهاي قرص اثرات يا و باشجد داشته ديابت کجترل روي بر نامطلوبي اثرات است ممكن داروها از

 ها همراه وي باشد(.)بهتر است ليستي از داروهاي مصرفي بيمار و مقدار مصرف آنها تهيه و در ويزيت

 مصرف انسولین 

 پمپ انسولين. و  مهاي گوناگو  و متعددي براي تزري  انسولين وجود دارد، مانجد سرنگ، قلامروزه روش

 ی مصرف و تزریق انسولین.  نحوه6

کرد  )انسولين هاي رگولار و ا  پاي ا((، رعايات بهداشات ي مخلوطداري، نحوهکججد بايد روش نگهميبه بيماراني که انسولين مصرف 

 داد.هاي تزري  انسولين را آموزشها و محلسرنگ

ي انسولين استفاده مي کججد. روش نگهداري و استفاده درسات از ايان انساولين هاا نياز از بسياري از بيمارا  از قلم هادر حال حاضر، 

 نكات کليدي در درما  محسوب مي شود.
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   انسولین داریی نگهنحوه

 تااق توا  در دمااي اداري شود، اما انسوليجي که در آ  بازشده و درحال استفاده است را ميانسولين بازنشده حتماً بايد در يخچال نگه

   .کرددرجه( خاودداري 2)زير  درجه( و يا سرماي شاديد 31داري کرد، ولي بايد از قرارداد  آ  در گرمااي زيااد)بالاي هم نگه

  براي اطميجا  از نگهداري انسولين در دماي مجاسب، بهتر است پس از باز کرد  انساولين و اساتفاده نياز قلام و باا وياال در

 د.قسمت درب يخچال نگهداري شو

  .از يخ زدگي انسولين بايد پيشگيري کرد و آ  را در فريز و با تماس مستقيم با يخ قرار نداد 

  کرد.هااي بيش از حد شيشه و يا قلم انسولين باياد اجتجاب داد از تكا 

 آ  استفاده نمود.  زدر صورت تغيير رنگ داد  انسولين نبايد ا 

 کردن ی مخلوطنحوه

 کجد، مي( استفادهNPH)کريستال/رگولار( و با اثر متوسط) ز دو نوع انسولين با اثر ساريعکه بيمار ادرصاورتي 

 :کجدهاي زيار را رعاايتکارد  آنها نكتهباياد براي مخلوط

 شود.کججده و يا داروي ديگري نبايد به مخلوط دو نوع انسولين اضافهي رقي گونه مادههيچ 

 ( کريستال/رگولارمخلوط انساولين)  وNPH ي بعادي تزريا  تاوا  باراي وعادهکاارد و هام ميتاوا  فاوراً تزري را هم مي

اري کارد. در اين صورت، به مجظور پيشگيري از رسوب انسولين در نيدل و انسداد آ ، سرنگ بايد طوري قرار گيرد کاه نگهد

ط شده است بايد سرنگ را به آرامي چجد بار سر و تاه مخلو "نيدل ا  رو به بالا باشد. البته هجگام استفاده از انسوليجي که قبلا

 شود. نمود، تا انسولين مخلوط

 شاود و بعد انساولين هميشه بايد اول انسولين کريستال در سرنگ کشيدهNPHصورت ساختما  و اثر انساولين ، در غير اين

 کجد.مي کريستال تغيير

 هیا رعایت بهداشت سرنگ

 کرد.استفاده نوبت 3-2توا  از هر سرنگ هاي بهداشتي ميرعايت نكتهنكرد  سرنگ و درصورت آلوده 

 شاود و استفاده از سرنگ فارد ديگار ممجاوع ي مكرر از يک سارنگ، فقط باياد باراي هما  شخص مصرفدرصاورت استفاده

 ياباد(.ميهاي ويروسي ازطري  جاريا  خو  افزايشاست)زيارا خطر انتقال بعضي از عفونت

 را باا فشاار عقاب و جلاو بارد تاا سرنگ  که سرسوز  سرنگ قابل جداشد  است، در تزري  بعدي بايد چجد بار پيستو  تيدرصاور

 گردد و سپس اقدام به کشيد  میدد انسولين شود.خارج واحد انسولين( 5انسوليجي که در سرسوز  مانده)حدود 

  شود.انسولين بايد نيم ساعت قبل از غذاخورد  تزري 

 د قلم هاي انسولين، نيز مي توا  از يک سرسوز  چجد بار استفاده نمود.در مور 

 هیای تزریق انسیولینمحل

 متري اطاراف ساانتي 5ي هاا و در شكم محدودهديد را بايد در بافت زيرجلدي قسمت بالا و پشت بازو، سطح جلو و کجاري قابل

 شود.ناف تزري 

 د حتماً در زيرپوست و در بافت چربي باشد.گيرد و بايتزري  نبايد داخل عضله انیام 

 است پوست سفت شاود.شود)چرخشي(، در غير اين صورت ممكنتزري  انسولين باياد هار دفعه در يک محل جاداگانه انیام 

 تر اسات، بعاد ها ساريعي قسمتاز همه صورت که در شكم جذباين هاي مختلف متفاوت است، بهسرعت جذب انسولين در محل

که فرد دو باار تزريا  در روز دارد شود. بهتر است درصورتي ها کجدتر جذب ميي قسمتو در باسن از همه هابازوها و بعد را در 

 شود.ها بالاي را  تزري  انیامها روي شكم و شبصبح

 ال درصاورت تزريا  در طور مثادهد، باهميهر ورزشي ميازا  جذب انسولين را از ناواحي تزري  ماربوط به آ  ورزش افاازايش

 شود.تر ميهاا در هجگام دويد  جذب انسولين سريعرا 

 شودتغييرات پوستي نواحي تزري  مثل تورم، قرمزي و سفتي باعث کجدي جذب انسولين مي. 
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خاود را در  کجيد، فقط بايد مطمائن باشايد کاه تزريا براي تزري  انسولين استفاده مينگ و يا قلم( ر)ستفاوتي ندارد که از چه روشي

دهيد که ميزا  مجاسبي از چربي در زير پوست قرار دارد. تزري  انسولين به صورت زيار جلادي )زيار پوساتي( و اغلاب محلي انیام مي

 دارد.  يبستگ  يبه محل تزر ن،يسرعت جذب انسول شود.بدو  هيچ گونه درد و يا سوزشي انیام مي

 
 های مناسب برای تزریق انسولینمحل

 کندها باید رعایتهایی که فرد مبتلا به دیابت در هنگام ابتلا به سایر بیماری. نکته7

 :دهدهااي زير را انیامشود، بايد اقدامهايي از قبيل سرمااخوردگي، تب، اسهال و استفراغ مبتلادر مواردي که شخص مبتلا به ديابت به بيماري

 کجد.درصورت تزري  انسولين نبايد مصرف آ  را قطع 

  اگر قادر به خورد  غذاهاي سفت نيست، بهتر است از غذاهاي مايع مانجد سوپ، آش، مايعات غيرشيرين، آب ميوه و يا شاير

 نمايد. استفاده

 کجد.ي کافي استراحت بايد در زما  بيداري به اندازه 

 کجد.درصورت ابتلا به عوارض شديد، مانجد اسهال و استفراغ شديد حتماً به پزشک مراجعه 

 بهداشت و مشکلات دهان و دندان در دیابت

هاي هاي سالولافراد ديابتي مستعد ابتلا به بيماري دها ، دندا  و لثه هستجد. وجود قجد بالا در بزاق بيمارا  ديابتي و اختلال در پاساخ

   و دندا  در اين بيمارا  بيشتر است.هاي مختلف از جمله قارچي فراهم است و ميزا  مشكلات دها  دفاعي بد ، زميجه براي ابتلا به عفونت

 تواند به شرح زير باشد:علايم مشكلات دها  و دندا  در بيمارا  ديابتي مي

  ها در اثر کاهش ترشح بزاق و خشكي دها گوشه لبترک 

 و يا لته ها مخاط دها ، احساس درد و سوزش زبا  و مخاط دها و تورم شديد  قرمزي 

 زخم در حفره دهاني 

  چشاييتغيير حس 

 ات قارچي شكل زبا .عضاي وجود 

 ها در کجار زبا .کجگره شد  جاي دندا  کجگرهزبا ، ضخيم و شيار دار شد  آنها و يا  بزرگي 

 ها به ضربه، به ويژه در ناحيه اتصال لثه به دندا حساسيت دندا  افزايش 

  ل  شد  دندا 

  لثهخونريزي 

 ضربا  دار شد  لثه 

  گيدنداني بدو  وجود پوسيددرد 

 ها ميجاي دندا  و افزايش پوسيدگي دندا  تخريب 

 بد دها   بوي 
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 های لازم در بهداشت دهان و دندان برای بیماران دیابتیتوصیه

 ها طب  توصيه کارشجاس تغذيههاي اصلي و ميا  وعدهرعايت رژيم غذايي مجاسب و مصرف وعده 

  سواک و نخ دندا ها و استفاده استاندارد از مشستشوي مستمر دها  و دندا 

  آموختن مسواک زد  و نخ دندا  کشيد 

  سيگار و ديگر دخانياتعدم مصرف 

  مصرف آب کافي 

 ها به طور مرتب مصرف دها  شويه 

  هرکدام از علايم بالا مراجعه فوري به کارشجاس دها  و دندا  و يا دندانپزشک در صورت بروز 

 زشكي تا بهبود کامل عارضههاي لازم دندانپها و انیام پيگيريرعايت توصيه 

  (بار)سالانه دو  مراجعه به مرکز دندانپزشكي و معايجه از نظر سلامتي دها  و دندا 

 توصیه های تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماری دیابت

 .غذا را در فواصل مجظم و در ساعات مشخص ميل نماييد •

 عده غذايي(و 6) وعده هاي غذايي را در تعداد زياد و حیم کم مصرف کجيد. •

 .از حذف وعده هاي غذايي خودداري کجيد •

 روزانه نيم ساعت ورزش سبک و پياده روي در هواي سالم داشته باشيد. •

 از عصبانيت، نگراني و قرار گرفتن در موقعيت هاي پرتجش خودداري کجيد. •

تپش قلب همراه است، از شربت در زما  کاهش قجد خو  که با علائم تشجج، عرق سرد، لرزش، تاري ديد، ضعف و بي حالي و  •

 قجد يا نصف ليوا  آب ميوه استفاده نماييد.

 وقتي از مجزل خارج مي شويد جهت عدم افت قجدخو ، يک ماده غذايي شيرين همراه خود داشته باشيد. •

 سافيد ناا  و بارنج مصارف کااهش راه بهتارين اماا. نمايجاد مصرف متعادل مقدار به و روزانه توانجد مي ديابتي افراد را برنج •

 .است دار سبوس هاي نا  و حبوبات از مساوي مقادير با ها آ  کرد  جايگزين

 باعاث تلاخ غاذايي ماواد" يا "نمايد مصرف ميوه يا زميجي سيب يا برنج نبايد وجه هيچ به ديابتي فرد" شود مي گفته که اين •

 .نمود توجه ها دا ب نبايد و باشد مي جامعه ميا  در غلط باور يک "شوند مي  خو  قجد کاهش

 مرباا، عسال، کمپاوت، ژلاه، شايرين، دسرهاي صجعتي،بستجي، هاي نوشابه شكلات، شكر، قجد، مثل ساده هاي قجد مصرف از •

 . کجيد خودداري نبات آب و ها کيک ها، شيريجي

 .شود مصرف تغذيه کارشجاس سوي از شده تیويز مقدار با مطاب  بايد نيز شيرين هاي ميوه کشمش، توت، خرما، •

 . شوند ميل شده سرخ کمتر و تازه صورت به ها سبزي است بهتر.  شود استفاده کافي مقدار به تازه سبزي و ميوه روزانه •

 .شود استفاده مايع روغن از غذاها طبخ هجگام به •

 نيحياوا غاذايي مجاابع در موجاود هااي چرباي همچجين و شده سرخ و آماده غذاهاي جامد، نيمه و جامد هاي روغن مصرف •

 .دهيد کاهش را( آ  هاي فراورده و قرمز گوشت خامه، کره،)

 .کجيد پرهيز سفره سر نمكدا  از استفاده و ها خوراک در اضافي نمک مصرف از •

 .کجيد پرهيز تلويزيو  تماشاي هجگام به غذايي ي ماده گونه هر و تجقلات صرف از •

 .نكجيد ميل پريشا  افكار با همراه و عیله با را غذا.  دکجي پرهيز هيیا  و( روحي فشار) استرس شرايط در غذا صرف از •

 بپرهيزيد گازدار هاي نوشابه و آماده هاي آبميوه مصرف از •
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  prediabete   دیابت شپی

 آزماايش در که کساني و دارندIFG   ناشتا قجدخو  اختلال است، ليتر دسي در گرم ميلي011-025  آنها در ناشتا قجدخو  که افرادي

 IGT گلاوکز تحمال اخاتلال باشد، ليتر دسي در گرم ميلي001-000  آنها خو  قجد گلوکز، گرم75  مصرف از پس ساعت2قجد تحمل

 ديابات باروز خطر معرض در افراد اين. شوند مي ناميده ديابتي پره هستجد، IGT ياIFG  به مبتلا که افرادي ي میموعه. دارند

 .شوند ارجاع پازشک به خاو  آزمايش انیام جهت سالانه بايد و شاده محسوب

 و ساالم غذايي رژيم از استفاده. کججد متعادل و داده کاهش را خود وز  چاقي، و وز  اضافه صورت در بايد همچجين افراد پره ديابتي

م تي همواره .شد خواهد خو  قجد شد  طبيعي سبب وز ، کاهش به کمک ضمن مستمر و مجظم ورزشي هااي فعاليات انیاام

 ممكن ديابت پيش در نامساعد شرايط بهبود و معالیه زيرا هستجد، قائل بسياري اهميت ديابت پيش موقع به تشخيص براي بهداشتي

 ديابت بروز از تواندمي ديابت پيش درما  و موقع به تشخيص مثال براي. کجد پيشگيري افراد سلامت در جدي مشكلات بروز از است

 .کجد پيشگيري کليوي هايبيماري و بيجايي مشكلات عروق، و قلب بيماري مانجد آ  با مرتبط عوارض و دوم نوع

 دارند قرار ديابت پيش وضعيت در نيز درصد 08 و است ديابت به مبتلا ايرا  جمعيت درصد 01 ميانگين صورت به که بدانيد است بهتر

 .دارد وجود ديابت به صددر 08 اين درصد بالايي از ابتلا امكا  صحيح مراقبت عدم صورت در که

 شوند؟ می مبتلا دیابت به کسانی چه

 به ابتلا بيشتر خطر در را شما است ممكن که دارد وجود عواملي وجود، اين با. شوند دچار دوم نوع ديابت به است ممكن افراد همه

 :از عبارتجد عوامل اين. دهد قرار بيماري

 معده و کمر اطراف در چربي  تیمع .0

 ورزشي حرکات نداد  نیاما و تحرکي کم .2

 حد از بيش وز  .3

 سال 05 بالاي سن .0

 خانواده در دوم نوع ديابت سابقه .5

 بارداري ديابت به ابتلا .6

 بالا خو  فشار .7

 بالا گليسيريد تري .8

 ( 35 از تر پايين)   HDL بود  پايين .0

 دیابت پره تشخیص

  025 تا 011 بين (FBS) ناشتا خو  قجد   -

 . 211 تا 001 بين خوراکي گلوکز گرم 75 مصرف ازپس  دوساعته  خو  قجد  -

 6,0 و 5,7 بين c0 Aهموگلوبين -

  کنیم؟ جلوگیری دیابت به دیابت پیش شدن تبدیل از چگونه

 دو نوع ديابت خطر درصد 20-67 تواند مي و است ديابت شروع در تاخير و پيشگيري راه اولين مجاسب، بدني فعاليت و غذايي رژيم -

 .دهد کاهش را

 .دهد کاهش درصد 55 را 2 نوع ديابت بروز تواند مي وز  کاهش درصد 5 - 01 و هفته در متوسط بدني فعاليت دقيقه 051- 

 :دیابت به دیابت پره تبدیل از پیشگیری راهکارهای

 خطر معرض در افراد در موقع به تشخيص و خو  آزمايش انیام .0

 متجاسب وز  کاهش و صحيح غذايي برنامه رعايت .2

 استرس کجترل .3

 (هفته در متوسط بدني فعاليت دقيقه 051 حداقل) متجاسب بدني فعاليت .0

 متخصص نظر زير دارو دريافت .5
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برنامه پیشگیری و کنترل اختلال  محتوای آموزشي

 خون های چربي
تدريج و در طول  ، بههاي قلبي و عروقي استنوع از بيماريترين ساز ايیاد مهمآترواسكلروز شرياني)تصلب شرايين(، که زميجه  مقدمه:

شود. اين پديده فرايجد پيچيده ايیاد ميها داخلي ديواره شريا هاي شد  لايه عمر، در اثر ضخيم شد ، نامجظم شد  و سختهاي سال

هاا و التهااب رگ هاا، نقاش دارناد. پيشارفت اي دارد که در ايیاد آ  عواملي ازجمله رسوب چربي و کلساترول در جادار داخلاي رگ

کجاد، در ايان حالات کجدي صورت گرفته و کاهش پيدا ميتجگي شريا  شده و جريا  عبور خو  از آ  به  ترواسكلروز شريا  مجیر بهآ

 قلبي و مغزي است. هاي احتمال پارگي لايه داخلي شريا  وجود دارد که آغازي براي ايیاد لخته و بدنبال آ  سكته

و پاها(، داراي عوامل خطر مشاترکي ها محيطي)دستهاي اندامهاي سكته مغزي، بيماري شريا  ،قلبي، نارسايي قلبي ناشي از آ سكته

سكته قلبي، يكسا  نيست. کلسترول خو  بالاا نسابت باه سااير عوامال خصوص هستجد، ولي تاثير اين عوامل در ايیاد تمام آ  ها، به 

مغازي هاي قلباي دارد و در ساكتههاي عروق کرونار قلاب و ساكته قلبي عروقي نقش بيشتري در ايیاد آترواسكلروزي هابيماريخطر 

هاي اندامهاي کجد. بيماري ديابت و مصرف دخانيات رابطه زيادي با بيماري آترو اسكلروز شريا مي فشارخو  بالا نقش عمده اي را ايفاء

 محيطي دارند.

کام  ،افزايش کلساترول خاو ، فشاارخو  بالاا، مصارف سايگارعوامل خطر قابل اصلاحي که در ايیاد بيماري قلبي مؤثر هستجد شامل 

 باشجد. مي تحرکي و نداشتن فعاليت بدني کافي، بيماري ديابت و چاقي

اين رسد که هر يک از مبتلايا  به نظر ميصورت تیمعي عمل کرده و به بايد توجه داشت که عوامل خطر بيماري عروق کرونر قلب به 

هاي قلبي بيشتر باشد، احتمال باشجد. هر اندازه که نقش يک عامل خطر در ايیاد بيماريمي يک عامل خطرها داراي بيش از بيماري

طور همزما  وارد عمل شوند، احتمال مبتلا شد  ها نيز بيشتر خواهد بود. علاوه براين وقتي که چجد عامل خطر به اين بيماريابتلاء به 

مشترک و همزما  عوامل خطري مثل فشار خو  بالا، سيگار کشيد  و بالابود  ميزا  کلسترول به بيماري نيز بيشتر خواهد بود. نقش 

 هاي قلب و عروق ثابت شده است.سرم، در ايیاد انواع شديد بيماري

 خونهای چربیآشنایی با اختلال 

د که به اشكال مختلف مثل جآيمي ماراي به شاختلالات تغذيهترين هاي خو  جزو شايعچربي اختلال: خونهای چربی تعریف اختلال

کلسترول خوب( قابال بررساي  HDL)کلسترول بد( يا پايين بود   LDL)بالا بود  کلسترول خو ، بالا بود  تري گليسريد و بالا بود  

 ،قجاد)ديابت(هااي ريبيما ،کبادي و کلياويهااي هايي مانجد کم کاري تيروئياد، بعضاي از بيماري افزايش چربي خو  همراه با بيماري . جدسته

چجين افزايش چربي خو  ممكن است علامات بيمااري  هم شود.مي ديده ...ايدز و ،اعتياد به الكل ،ها نارسايي مزمن کليه، چاقي، بعضي از عفونت

 بايد آزمايش خو  انیام شود.ديگري نبوده و بيمار به صورت اوليه دچار آ  شود. براي تشخيص بالا بود  چربي خو ، 

 موجود درخون های ع اصلی چربیانوا

 باشجد.مي ريديگليس کلسترول و تري شامل ،اصليهاي چربي اما نوع چربي در خو  وجود دارد چجد

 کلسترول  -الف

 در غذا زياد باشد در نتيیه مقدار اين مااده در خاو  زيااد چربي اشباع و ترانساگر کلسترول بيش از حد در بد  ساخته شود يا ميزا  

زماني که کلسترول خو   نمايد.مي بد  عبورهاي کلسترول بوسيله گردش خو  از سلول .گويجدمي هیپرکلسترولمیو به آ   شودمي

بدين جهات باراي  توانجد در خو  حل گردند،نمي هاکلسترول و ساير چربيکجد. مي رسوب عروقکجد، چربي در سطح مي افزايش پيدا

   .دارند که انواع گوناگوني دارند(گويجدمي ليپوپروتئينها به آ که خاصي )هاي جدهنياز به حمل کجها انتقال به سلول
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 لیپوپروتئین ها انواع 

که  باشجدمي در گردشها تحت عجوا  ليپوپروتئينو ها پروتئينانواعي از به صورت متصل به  ي خو اصلي موجود در پلاسماهاي چربي

اسات کاه باا حمال کلساترول باه ناام  LDL ییا لیپوپروتئین با چگالی کیم تجد. يک نوع آ از بقيه بيشتر مد نظر هسها نوع آ  دو

 شود.مي ناميده کلسترول خوباست که با حمل کلسترول به نام  HDL یالیپوپروتئین با چگالی بالا  و يک نوع کلسترول بد

 کدام هر عملکرد و کلسترول انواع

  است. يا کلسترول خوب HDLو کلسترول  VLDL، کلسترول يا کلسترول بد LDL که شامل کلسترولکلسترول انواع مختلفي دارد 

   LDL  کلسترول -0

LDL )وقتي ساطح  کجد.مي را در طول بد  مجتقلدر خو   يا کلسترول بد، ذرات کلسترول  )ليپوپروتئين با چگالي پايينLDL  سارم

خاو  اکسايده شاده و در جادار  LDLورد نياز بد  بالاست. بخشاي از رود، در واقع ميزا  کلسترول خو  نسبت به کلسترول ممي بالا

 گيرد و همين مساله مجیر به شروع اولين مرحله ايیاد آترو اسكلروز )سخت شاد  و تجاگ شاد  جادار شاريا  هاا(مي قرارها شريا 

ر خو  به تدريج برروي دياواره عاروق کلسترول بد همراه مواد ديگر دشود. مي کلسترول بد نيز گفته ،LDLبه همين دليل به  .شودمي

موجب تصالب  و در اين حالت دهدمي تشكيل پلاكکجد و يک ساختما  مومي شكل به نام مي رسوب )عروق کرونر(تغذيه کججده قلب

 قلاب باه انادازه يلاذا عضاله  شود.مي کاهش جريا  خو سبب و کجد مي دچار مشكل جريا  طبيعي خو  را "نهايتاشده و ها شريا 

کافي خو  غجي از اکسيژ  دريافت نخواهد کرد و خطر حمله قلبي افزايش خواهد يافت. با فرايجدي مشابه، کاهش يافتن جرياا  خاو  

هرچاه  .شاودمي مغزيسكته سكته قلبي و يا و بروز فشارخو   افزايشاين مسئله باعث  تواند مجیر به سكته مغزي شود.مي به مغز نيز

 خطر ابتلاء به بيماري قلبي يا دچار شد  به حمله قلبي بيشتر است. ،ر باشدميزا  کلسترول خو  بيشت

خاو ، هاي گردد. براي جلوگيري از افزايش چربيمي LDLرژيم غذايي حاوي اسيدهاي چرب اشباع و ترانس زياد موجب افزايش سطح 

 شود. مي رژيم غذايي مجاسب همراه با فعاليت بدني کافي توصيه

 VLDL  کلسترول-2

VLDL )درصاد میماوع کلساترول سارم  05تا  01گليسريد تشكيل شده و بيشتر از تري )ليپوپروتئين با چگالي خيلي پايين يا سبک

   شود.مي خونيهاي تجگ و باريک شد  رگسبب ذرات کلسترولي را بزرگ تر ساخته و  LDLنيز همچو   VLDL. دهدخو  را تشكيل مي

 HDL کلسترول-3

و سيساتم ها و بيشتر تمايل دارد که کلسترول را از شريا  شودمي مانع رسوب کلسترول در ديواره رگ کلسترول خوب يا  HDL کلسترول

و تجگاي هاا رسوب در رگ که باعث جا کلسترول به صفرا تبديل شده و قبل از اين آ  رد .گردش خو  به کبد برگرداند تا از بد  دفع گردد

تواناد ماي چجاين که اين نوع کلساترول خاوب هام ضمن اين .شودمي شود، از بد  دفعها سرخرگ در خونيهاي ايیاد لختهو بدنبال آ  

را باه هاا به کباد مجتقال کجاد و رشاد پلاک برداشته ونيز عروق مبتلا به تصلب يا سختي شرايين هاي را از پلاک در خو  کلسترول اضافي

قلبي عروقي رابطه عكس دارد و با افازايش آ  ي هابيمارياين نوع چربي، با بروز  سطح. باعث پيشگيري از حملات قلبي شودو  اندازد تاخير

شود و عواملي مانجاد چااقي، مي HDLيابد. ورزش وکم کرد  وز  اضافي باعث افزايش سطح مي کاهش هابيماريدر خو ، خطر بروز اين 

 .شودمي چربيافزايش تري گليسيريد خو  باعث کاهش سطح اين  ،کم تحرکي، مصرف سيگار

 دارند. مي را از جريا  خو  بر HDLتر آزادي عمل بيشتري داشته و سريع يکبدهاي زماني که رژيم غذايي کم چربي باشد، سلول

 TG گلیسیرید تری  -ب

افازايش تاري  شاوند.ماي در کبد و بافت چربي تشكيلها تري گليسيريد. شودناميده مي دمیریگلیسیهیپرتریگليسيريد خو  افزايش تري

خو  کااهش ياباد. در حقيقات پاائين  HDLشود که سطح مي تري گليسيريد بالا باعث اغلب همراه با افزايش کلسترول بد است.ها گليسيريد

است که در حضور تري گليسيريد بالا عامل خطرساز است، نه سطح بالاي خود تاري گليسايريد. در افاراد چااق و برخاي از  HDLبود  سطح 

گليسيريد نيز مانجد کلسترول، هم در کبد ساخته شده و هم از طريا  ماواد ترييابد. مي کليوي سطح تري گليسيريد خو  افزايشاي هبيماري

هااي چرباي ديگار ذخياره شود تري گليسيريد در زير پوست و يا در بافتشود. افزايش بيش از حد آ  در بد  موجب ميغذايي وارد خو  مي

هااي چرباي باه تادريج در بافتياا افازايش يافتاه و بعاد   "ايريد خو  يک ساعت بعد از هر وعده غذاي پر چرب، شديدگليسگردد. مقدار تري

استفاده از يک رژيم غذايي کم چربي، کااهش ميازا  چرباي اشاباع در  گرفته و کم گردد.سوخت و ساز قرار  ذخيره شده و يا ممكن است مورد

 تواند تري گليسيريد خو  را پايين آورد.مي بدني، رژيم غذايي روزانه و افزايش فعاليت
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اضاافه وز  و تاوا  باه ريد مييگليسهاي اوليه افزايش تريريد ممكن است علت اوليه و يا ثانويه داشته باشد. از علتيگليسافزايش تري

گليساريد ها نيز باعاث افازايش ترياشاره کرد. برخي بيماري مصرف زياد کربوهيدراتتحرکي، سيگار کشيد ، مصرف الكل و ، بيچاقي

هاي مزمن کليه، عوامل ژنتيكي و بيماري کبد. مصارف برخاي داروهاا هاي غده تيروئيد، بيماريشوند، از جمله: ديابت، بيماريخو  مي

  .دنگليسريد خو  شوتوانجد باعث افزايش تريهاي تيازيدي، داروهاي ضدبارداري و کورتيكواستروئيدها هم ميمانجد بتابلوکرها، ديورتيک

 بالا خون چربی علائم

در . مگر در مواردي که بسيار بيشتر از حد طبيعي باشد )که معمولا با سارگيیه هماراه اسات( ،هيچ علائمي ندارد "کلسترول بالا معمولا

ک ببيجيم. اين رسوبات تعداد کمي از بيمارا  ممكن است حلقه سفيد رنگي دور سياهي چشم و يا رسوبات زرد رنگ چربي را در روي پل

بر روي زانو، آرنج، کف دست، مفاصل انگشتا  و يا پاشجه پا نيز ديده شوند که در اين موارد بايد به فكار ارثاي  "اچربي ممكن است بعض

ز ايیااد عاوارض اما برخلاف تصور بسياري از افراد قبل ا ،بود  بيماري بود و تمام افراد خانواده را مورد بررسي و آزمايش دقي  قرار داد.

احساس خستگي و غيره هيچ ارتباط مساتقيمي باا  علائمي چو  سرگيیه، کجد.نمي وخيم مثل سكته قلبي يا مغزي هيچ علامتي ايیاد

خاو  از طريا  هااي ساطح چربيگيري انادازه،بجابر اين تجها راه تشخيص بموقع اين عامل خطار مهم ي خو  ندارد.ها بالا بود  چربي

مقدار کلسترول خوب و باد را کاه ارزش بيشاتري  ،اخير علاوه بر مقدار کلسترول تام و تري گليسيريدهاي ت. در سالآزمايش خو  اس

خو  بر حساب هاي کججد. سطح مطلوب يا مورد قبول چربيگيري ميدارند نيز براي تعيين شدت خطر بروز بيماري قلبي عروقي اندازه

 قلبي عروقي متفاوت است و تعيين آ  بر عهده پزشک است. جمله سابقه بيماري وجود عوامل مختلف از

 خون هایچربی اختلال در چاقی نقش

ايیااد  توانجد علاوه بارمي اشباع شده مثل گوشت قرمز يا غذاهاي سرخ شده هستجد،هاي غذايي که داراي مقدار زيادي چربيهاي رژيم

و کااهش کلساترول خاوب  LDLتواند سبب افزايش کلسترول بد مي ز ( شوند. اضافه وLDL)چاقي باعث بالارفتن کلسترول بد خو  

HDL عروقاي  -وز  متجاسب يک عامل مهم در سلامت قلبي شود.مي چجين باعث بالا رفتن سطح تري گليسيريد خو  شود. چاقي هم

 فرديا بالاتر  31 (نمايه توده بدني) BMIداشتن  د.اد تا حدامكا  اضافه وز  را کاهش درسعي کبايد  موارداست. با نظر پزشک و رعايت 

 کجد.مي به کلسترول خو  بالاء را مستعد ابتلا

 خون هایچربی اختلال در موثر عوامل

 اختلال در کار کبد يا کلياه، گوارشي،ي هابيماريديگري مانجد ي هابيماريوجود  ،خو هاي ر برخي از بيمارا  عامل اختلال در چربيد

اغلب  خو  اختلالات چربي در گروهي از بيمارا  مسائل ارثي و سابقه خانوادگي نقش دارد. بيماري ديابت است.کم کاري غده تيروئيد و 

در  شود.اما در برخي افراد لاغر نيز به دليل سابقه خانوادگي اختلالات چربي ديده مي ،در افراد چاق و با سابقه بيماري ديابت همراه است

تواناد سابب ماي اما علت زميجه اي هرچه باشد وجاود عوامال زيار جه اي آ  هجوز مشخص نشده است.بسياري از بيمارا  نيز علت زمي

 خو  و تشديد بيماري شود:هاي اختلال در چربي

لاذا ياباد. ماي نيز براي داشتن کلساترول بالاا افازايش فرد، شانس شته باشجدسطوح بالاي چربي خو  دافرد اگر پدر و مادر : وراثت-0

 بررسي گردند.بايد ده نيز از نظر چربي خو  انواخاعضاء 

در سن قبل از يائسگي ها ز  يابد. همچجين در حالت کلي،مي در کليه افراد با افزايش سن سطح چربي خو  افزايش: سن و جنس -2

 .يابدمي افزايشاي در حالي که بعد از سن يائسگي اين ميزا  در حد قابل ملاحظه ،ميزا  کلسترول کمتري نسبت به مردا  دارند

 توانادمي رسد، اما اثرات طولاني مدت آ مي اگر چه زندگي کم تحرک کجوني در نگاه اول آسا  تر و مجاسب تر از قبل به نظر: وزن -3

 کجد.مي ايیادسيار مهلک باشد و اضافه وز  ناشي از آ  نقش بسيار مهمي در افزايش چربي خو  ب

اشاباع شاده گيااهي باعاث هااي ي با چربي اشباع شده حيواني باعث افزايش کلسترول و استفاده از چربياستفاده از غذاهاي: رژیم غذایی -4

 گردد.مي و تري گليسريد LDLو افزايش  HDLشود. مصرف مجظم الكل نيز با اختلال چربي خو  همراه است و باعث کاهش مي اهش آ ک

 گردد.مي ، و ورزش مجظم باعث کاهش آ زندگي کم تحرک باعث اختلال چربي خو : تحرك جسمانی -5

 گردد.مي باعث اختلال چربي خو  HDLسيگار از طري  کاهش ميزا  : سیگار -6

 ،شاودماي کليوي و کبدي باعث اختلال چربي خاو هاي مثل ديابت، کم کاري تيروئيد، بيماريها برخي بيماري: سایر بیماری ها -7

تواند گليسيريد( ميهاي خو  )کلسترول و تريافزايش چربي باشد.مي و  توسط پزشک الزاميبيمارا  کجترل دقي  چربي خلذا در اين 

 خو  کمک کجدهاي چربيتواند به کاهش مجیر به کبد چرب شود. تغيير در شيوه زندگي مي
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 خون چربی افزایش به ابتلای خطر معر  در افراد

گيرد که بايد ميزا  قرار مي  "بسيار پرخطر"در رده فرد  ،باشد داشتهوجود لب قهاي يا ديابت يا گرفتگي رگ واگر سابقه حمله قلبي  

LDL  ليتر برسد.گرم در دسيميلي 71به زير وي 

 گيرد:قرار مي "بسيار پرخطر"در گروه  داشته باشد،در فرد وجود چجين اگر دو يا تعداد بيشتري از عوامل خطر ساز زير نيز  هم

 سيگار کشيد      •

 فشارخو  بالا     •

 HDLميزا  پايين کلسترول خوب يا      •

 در زنا سال  55در مردا  و سن بالاتر از سال  05سن بالاتر از      •

 رساند.ميلي گرم در دسي ليتر  011به زير را  LDL بايد ،باشد عامل خطر ساز بالا   اگر کمتر از دو

 خون هایچربی اختلال شناسایی نحوه

شاود. ميازا  گليساريد مي)بد( و تري LDL)خوب(، کلسترول  HDLکلسترول کل، کلسترول گيري و ، شامل اندازهآزمايش چربي خ

 شود.گيري ميدر خو  اندازه ليترگرم در دسيميليواحد به  گليسريد خو  معمولاًکلسترول و تري

 خو  خود اقدام کججد. جهت کجترل چربي خو  توصايهنسبت به آزمايش چربي  سالگی20به طور کلي، عموم افراد جامعه بايد از سن 

تاري  ،ساعته سطح انواع چربي خاو  شاامل کلساترول کال 02تا  8سال پس از يک ناشتايي  21شود که در تمام بزرگسالا  بالاي مي

 3هیر بعدي باياد  طبيعي باشد آزمايش کجترلگيري شود. اگر ميزا  چربي خو  در اولين اندازهگيري اندازه HDLو  LDLگليسريد، 

گليسايريد تريو افزايش  هیپرکلسترولمیکلسترول خو  افزايش ) تكرار شود و چجانچه چربي خو  از ميزا  طبيعي بالاتر باشد سال

بايد چربي خو  بيمار توسط تغيير در شيوه زنادگي و عاادات غاذايي در وهلاه اول و در  ، (شودناميده مي گلیسیدمیهیپرتریخو  

شده و با رژيم غذايي و دارو تطبي  داده شود تاا گيري اندازه ماه 3هر سپس سطح چربي خو   .ر توسط دارو کجترل شودحالات شديدت

 بايد بررسي گردد.سالانه و سپس  ماه یک بار 6هر برسد و پس از آ  چربي خو  در فرد  طبيعيزماني که به حد 

از جمله مرد بود ، سيگاري بود ، چاق بود ، وجود ديابت، فشارخو  و ياا  ،ماردر صورت بالا بود  کلسترول، با توجه به ساير شرايط بي

ارزياابي و  رايچجين بر مبجاي وجود يا عدم وجود بيماري قلبي يا مغازي در بيماار، باهم ،افراد درجه يک خانوادهوجود سكته قلبي در 

 شود. گيري ميدرما  چربي خو  بالا تصميم

 خون چربی گیریاندازه جهت ریگینمونه از قبل لازم نکات

خاورد  غاذا و ، از دقات آزماايش و افازايشبه مجظور حذف اثر چربي موجود در غذا،  ، خو گيري ساعت قبل از نمونه 02حداقل  -0

 خودداري شود. مايعات )به غير از آب(

 بايد استراحت کافي داشته و از ورزش کرد  اجتجاب کرد.گيري قبل از نمونه -2

 توانجد نتيیه آزمايش را دستخوش تغيير قرار دهجد.مي هاو برخي بيماري بارداريدارويي، هاي اخير، برخي درما  جراحي -3

 های خونمحدوده مطلوب برای چربی

 مقدار خطرناك مرز خطر مقدار قابل قبول خونهای چربی

 TG تری گلیسیرید
 mg/dl لیتر(گرم در دسی )میلی

 ≥200 050ی011 <050

 ≥240 200ی231 <200 لیتر(گرم در دسی )میلی CHOLولکلستر

LDLلیتر(گرم در دسی )میلی 
030> 

 برای افراد در معر  خطر<000
 ≥060 030ی051

HDL در زنان <50در مردان و  <40 - در زنان ≥50در مردان و  ≥40 لیتر(گرم در دسی )میلی 
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 بالا خون هایچربی کنترل هایراه

 ندگي که شامل موارد زير است:تغيير در شيوه ز -0

 رژيم غذايي صحيح، ورزش مجظم، قطع سيگار و الكل، کاهش وز 

 بيماري تيروئيد و غيره ،که در افزايش چربي خو  مؤثرند مثل کجترل ديابتاي زميجههاي درما  بيماري -2

 درما  دارويي -3

 بالا خون کلسترول در دارویی درمان

مساير ها هستجد که بيشترين تیويز را براي کاهش کلسترول خو  باه خاود اختصااص داده اناد. اساتاتينگروهي از داروها ها استاتين

شاود کاه کباد مي باعث "شوند و نهايتامي کبدي تهي از کلسترولهاي بجابراين سلول ،کججدمي ساخت کلسترول توسط کبد را مسدود

هاا موجاود در دياواره رگهاي به جذب میدد کلسترول از رسوبها تينچجين استا کلسترول را از خو  برداشت و جمع آوري کجد. هم

گردناد و در انیاام ماي اما در بعضي موارد سابب درد عضالات برد.مي کرونري را از بينهاي کجد و بدين شكل بيماري شريا مي کمک

 بايد به آ  توجه داشت.ها مراقبت

 :ی از افزایش چربی خون نکات زیر را آموزش دهیدبه بیماران مبتلا به چربی خون بالا و برای پیشگیر

 مصرف ميوه و سبزي را افزايش دهيد. -

 .را کاهش دهيد)چربي گوشت، لبجيات پرچرب، جگر و...( مصرف چربي هاي اشباع  -

 .(بين رفتن خواص مفيد مواد غذايي مي شود سرخ کرد  عمي  سبب از)پرهيز کجيد. از مصرف غذاهاي سرخ کرده  -

 .صرف شوندم دانه ها به کاهش کلسترول خو  کمک مي کجد. البته در نظر داشته باشيد که به دليل کالري بالا بايد به تعادل مغز -

 به مقدار کم مصرف شوند. روغن هاي مايع روغن هاي جامد، دنبه و حيواني حذف شود و  -

 .افزايش دهيدمصرف گوشت قرمز را کاهش و مصرف ماهي و گوشت بدو  چربي ماکيا  را  -

 .تمام چربي ها و پوست را قبل از پخت از گوشت جدا کجيد -

 .جاي سرخ کرد ، آب پز کرده يا با حرارت مستقيم بپزيده غذاها را ب -

 .چربي موجود در خورش ها و آبگوشت را قبل از سرو کرد  جدا کجيد -

 .کاغذهاي جاذب روغن بگيريدتا حد امكا  روغن کتلت و کوکو را بعد از پخت بوسيله دستمال يا  -

 (کم چرب  ) ، ناگت مرغ و گوشت، حتي با عجواتا حد امكا  از مصرف گوشت هاي فرآوري شده مانجد هات داگ، سوسيس، ژامبو -

 .داري کجيدخود

تجظيم  و بالايي هستجد سبب کاهش تري گليسريد خو 3ماهي هاي چرب مانجد سالمو ، آزاد، کپور، اوزو  برو  که حاوي امگا  -

HDL  مي شوند. 

 .مي شودHDL و تري گليسريد و افزايش LDL پروتئين سويا برخي اثرات مفيد دارد و سبب کاهش  -

 .مصرف سيب زميجي را کاهش و مصرف دانه ها و غلات کامل و برنج قهوه اي را افزايش دهيد -

دريافت آ  سبب  گرسجگي زودرس مي شود و اضافه غلات بدو  سبوس مانجد برنج سفيد و نا  سفيد سبب افت سريع قجد خو  و -

 .چاقي و تیمع در بد  بصورت چربي مي شود

 .وز  خود را کم کجيد -

 .استعمال دخانيات را ترک کجيد -

 ه مجظمي براي ورزش داشته باشيد.برنام -
 

 توصیه های کاربردی تغذیه ای برای کاهش مصرف نمک 

عروقي  است. مصرف نمک زياد سبب پرفشاري خو  شده و در نهايت به بيماري هاي قلبينمک اصلي ترين علت افزايش فشار خو   -

 .که عامل اول مرگ و مير در کشور است، مجیر ميشود
 .سال است51 در روز در افراد کمتر از  (مرباخوري قاش 0کمتر از )گرم 5ميزا  نمک میاز مصرفي، کمتر از   -

 .نمک مصرف کججد( کمتر از نصف قاش  مرباخوري)گرم در روز 3 و مبتلا به فشارخو  بالا بايد کمتر از  سال و بيمارا  قلبي51 افراد بالاي - 

 .تا حد امكا ، نمک مصرفي خود را کاهش دهيد و البته نمک مصرفي شما بايد از نوع تصفيه شده يددار باشد -
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 .خو  مي شود و نبايد زياد مصرف شود نمک تصفيه يددار هم به هما  اندازه ساير نمک ها موجب افزايش فشار -

 .فشار خو  بالا مي تواند از کودکي شروع شود، فرزندا  خود را از کودکي به مصرف غذاي کم نمک عادت دهيد -

 .سرسفره به غذا نمک نزنيد و نمكدا  را از سفره و ميز غذاي تا  حذف کجيد -

 .م بدهيدبه جاي تجقلات شور، به فرزندا  خود، ميوه و آجيل خا -

 .در صورتي که فشارخو  بالا داريد، نمک دريافتي خود را با نظر پزشک يا متخصص تغذيه بسيار محدود کجيد -

 .مصرف زياد نمک خطر ابتلا به پوکي استخوا  را افزايش مي دهد -

 .براي پيشگيري از پوکي استخوا ، مصرف نمک خود را کاهش دهيد -

سجين  است که مصرف غذاهاي کم نمک در دخترا  در سجين بلوغ خطر ابتلا به پوکي استخوا  درمطالعات انیام شده نشا  داده  -
 .ميانسالي را کاهش مي دهد

 .مصرف کم شير و لبجيات و مصرف زياد نمک دو عامل مهم در بروز پوکي استخوا  هستجد -

شده يكي  ددي نشا  داده است که غذاهاي نمک سودمصرف زياد نمک خطر ابتلا به سرطا  معده را افزايش مي دهد. مطالعات متع -
 .از علل ابتلا به سرطا  معده است

 .گر به تدريج مقدار نمک افزوده شده به غذا را کاهش دهيد ظرف چجد هفته ذايقه شما به غذاي کم نمک عادت مي کجدا -

 .حداقل برسانيد مصرف گوشت هاي فرآوري شده مثل سوسيس و کالباس که حاوي نمک زيادي است را به -

 .کجيد ها را کاهش دهيد و در صورت مصرف، از انواع کم نمک آنها استفاده غذاهاي کجسروي حاوي نمک زيادي هستجد، مصرف آ  -

نمک  براي طعم داد  به غذا، به جاي نمک از چاشجي هاي ديگر مثل سبزي هاي معطر، سير، آب ليمو، آب نارنج و آبغوره کم- 
 .استفاده کجيد

 .توجه کجيد (سديم)محصولات غذايي از نظر ميزا  نمک برچسب تغذيه اي به  -

 .آيد کجيد مقدار نمک محصول به دست2/5اگر در برچسب تغذيه اي محصول غذايي ميزا  سديم ذکر شده است آ  را ضرب در  -

 سس سالاد، سس کچاپ، بيسكوييت،از مجابع مهم نمک، تجقلات شور مانجد چيپس، پفک، انواع ساندويچ ها و غذاهاي آماده، - 

 .غذاهاي بسته بجدي و کجسروي است

مدارس و  در( ميوه، آجيل خام و بدو  نمک، ساندويچ هاي تهيه شده در مجزل) تهيه شده در مجزل و تجقلات سالم مصرف غذاهاي- 
 .مهدکودک جايگزين مجاسبي براي غذاهاي آماده هستجد

 

 اهش مصرف قندتوصیه های کاربردی تغذیه ای برای ک

 . مصرف زياد قجد وشكر و مواد شيرين با افزايش دريافت کالري دريافتي موجب اضافه وز  و چاقي مي شود -

و شير  قجد و شكر، انواع شيريجي، شكلات، نوشابه هاي گازدار، آب ميوه هاي صجعتي حاوي قجد افزوده، شيرهاي طعم دار، شيرکاکائو -

 .محدود کجيد ها را يک و کلوچه و بيسكويت از مهم ترين مجابع مصرف موادقجدي هستجد، مصرف آ شكلات، پاستيل، بستجي يخي، ک

کيلوگرم درسال مي شود. 7ميلي ليتري به مدت يک سال مصرف شود، مجیر به افزايش وز  حدود 311اگر هر روز يک قوطي نوشابه  -

 .نوشابه ها حاوي مقادير زيادي قجد هستجد

قجد در مواد غذايي توجه کجيد. انواع سس ها، قهوه هاي فوري، نوشابه هاي گازدار، آب ميوه هاي صجعتي،کمپوت ها، به مجابع پجها   - 

 .انواع شيريجي، شكلات و دسر هاي آماده حاوي مقادير زيادي قجد هستجد

 .عدد کشمش يا توت خشک استفاده کجيد3-2 همراه با چاي به جاي قجد از  -

 .کيلو کالري دارد21روي نكجيد، هر عدد خرما حدود  در مصرف خرما زياده -

 .ها اجتجاب کجيد آب ميوه هاي صجعتي داراي مقدار زيادي قجد هستجد، از مصرف آ  -

داراي قجد  هرگاه تمايل به خورد  مواد شيرين داريد، به جاي شيريجي، شكلات و آب نبات از انواع ميوه ها استفاده کجيد. ميوه ها هم -

 .تمايل به خورد  مواد شيرين را کاهش مي دهجدهستجد و 
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– محتوای آموزشي برنامه پیشگیری از کم تحرکي

  مصرف دخانیات و الکل
 
 

سبز به ميزا  کافي، فضاهاي  نبود ،تراکم جمعيت، افزايش فقر افزايشاه آ  مانجد ترافيک، آلودگي هوا، همرهاي شهر نشيجي و ويژگي مقدمه:

 هانشينش کم تحرکي در جوامع به ويژه شهرمات ورزشي ارزا  و در دسترس، از جمله عواملي هستجدکه باعث افزايو خدکمبود فضاها 

 غيرواگير است.ي هابيماريبراي حفظ سلامت و پيشگيري از ها و ورزش يكي از کم هزيجه ترين راهشود. فعاليت بدني مجاسب مي

سب ميزا  انرژي مصرف شده در ضمن فعاليت به انواع سبک، متوسط و شديد بر ح فعاليت بدني را گروه بندی فعالیت بدنی:

 ولي شودمي تجفس دفعات و قلب ضربا  تعداد افزايش به مجیر است که فعاليتي فعالیت بدنی با شدت متوسط .اندبجدي کردهگروه

 به که متوسط شدت با بدني فعاليت از روقيع قلبي سلامت نتايج بيشترين. شود فرد کرد  صحبت مانع که نيست حدي به افزايش اين

 انیام حين در که است يفعاليت ،شديد بدني فعاليتدرمقابل، . گرددمي حاصل شود،مي انیام هفته در نوبت 5 حداقل و مجظم شكل

 . کجد صحبت يراحت بهنمي تواند  زد  نفس نفس و تجفس دفعات تعداد افزايش علت فرد به ،آ 

با شادت متوساط و مادت ي هافعاليت هوازیی هافعالیتفعاليت بدني به دو گروه هوازي و بي هوازي است.  روش ديگر، دسته بجدي

 مصرف اکسيژ  توسط عضلات باد  اسات، نياز بهها اجراي آ براي  کججد ومي عضلاني بزرگ را فعالهاي طولاني هستجدکه گروه نسبتاً

 هوازي شامل دوياد ،ي هافعاليتهاي شود. نمونهمي از طري  سيستم هوازي تامين عمدتاً ،هافعاليتى اين نوع ازيرا انرژي مورد نياز بر

ي عملكارد و يتوانااتوانجاد ماي هافعاليتاين دوچرخه سواري با سرعت کم و متوسط هستجد.  دو آرام و ،روي تجد، شجاپياده ،طجاب زد 

 قلباي را کام توانجد علاايم ناشاي از بيمااريمي ب شده انیام شوند،حت نظر پزشک و حساتاگر د و جتجاسب قلبي عروقي را بهبود بخش

روي، ياادهبايد با احتياط و زيرنظر پزشک انیام شاود. در ايان بيماارا ، پبيمارا  مبتلا به نارسايي قلبي در  هافعاليتانیام اين  کجد.مي

 تر است.  دوچرخه سواري آرام مجاسبنيز  ويد  آهسته دو شجا،

ى بيمارا  ابر هافعاليتاين نوع شود. مي هستجد که مصرف انرژي بدو  دخالت اکسيژ  انیاميي هافعاليت ،یر هوازیغی هافعالیت

پس از انیام اين فعاليت ها، به علت واکجش انیام شده بدو  حضور اکسيژ ، در محيط سلول و  مبتلا به نارسايي قلبي مجاسب نيست.

که احتياج به سرعت هايي فعاليتيابد که موجب خستگي عضله و حتي درد خواهد شد. در مي معبه نام اسيد لاکتيک تیاي عضله ماده

 شود.مي دقيقه وجود دارد، اين مسير توليد انرژي طي 3تا  2يا حداکثر طي اي عمل و واکجش سريع و قدرت بالا دارند و نياز به کارايي لحظه

 سلامت برای بدنی فعالیت شده توصیه میزان

دقيقه ورزش باا  051بار در هفته )حدود  5دقيقه فعاليت بدني با شدت متوسط براي حداقل  31س نظر سازما  بهداشت جهاني، براسا

شاود. ماي دقيقه با شدت زياد يا شديد( براي بزرگسالا  توصايه 75بار در هفته ) 3قل ادقيقه فعاليت شديدحد 25و يا  (شدت متوسط

باشد اثرات مفيد آ  بر قلب و عروق بيشتر خواهد بود. در صورت عدم امكا  فعاليت براسااس تعااريف البته هرچه ميزا  فعاليت بيشتر 

 .دقيقه اي فعاليت بدني در طول روز نيز تقريبا هما  اثرات مطلوب را خواهد داشت 01دقيقه به صورت سه دوره  31فوق، رعايت توالي 

 )مانجد حرکاتي که باعث انقباض با قدرت عضله مقاومتي و قدرتيهاي ورزشد براي بايهوازي هاي ورزشهمراه با ورزشي هاي برنامهدر 

باار در هفتاه  3تاا  2شده و باه ميازا   عضلاني  –تقويت ساختما  اسكلتي  شوند( نيز زماني را اختصاص داد. اين حرکات موجب مي

   .باشدمي جهت افزايش استقامت عضلات و انعطاف پذيري بد  مطلوب

 نرمش قبل و بعد از انیام فعاليت ورزشي به مجظور گرم کرد  و سرد کرد  تدريیي بد  ضروري است.و  هافعاليتتدريیي شدت افزايش 
 

 

 :کنند پیگیری را زیر نکات باید نکند، خطرایجاد قلبی بیمار برای ورزش و بدنی فعالیت که این برای

 .را از پزشک خود بخواهجدها پاسخ اين پرسش "و حتماخوب است  آنهابراي  ورزش)مدت زما  و شدت( د چه نوع و چه مقدار جبدانبايد  

 د.جي خودداري کجيد و از بالا رفتن از سر بالاجروي کجدرسطح صاف پياده 

 د. جروز در هفته تمرين کج 5د حداقل جسعي کج  

هفتاه طاول  8-02ين کار ممكن است ا .دجدقيقه در روز افزايش ده 61الي  31دقيقه تا 01روزي  تدريج ازه تمرين خود را ب 

 .دجبكشد تا به آ  مدت دست ياب
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د بدو  ايجكه مشكل تجفساي جدر هجگام فعاليت بايد بتوان .دشونبايد خسته بيمار د، جاگر به مقدار مجاسب و درست فعاليت کج 

 د.جصحبت کج د،جداشته باش

 ورزش نكججد.   غذا خورد  درجه يا در زما 31درجه و هواي گرم بالاي  5در هواي سرد کمتر از  

که پوست بتواند براحتي تجفس کجد اساتفاده  هاي سبک و جاذب عرق )نخي يا کتاني(از لباس د.جلباس و کفش مجاسب بپوش 

بيشاتر امكاا  در  ،که با فعاليات و گارم شاد  د.ججاي يک لباس کلفت استفاده کجه در سرما ازچجد لايه لباس نازک ب د.جکج

 روني باشد بيهاي آورد  لايه

مساتقيم مسير پياده روي در  .دجدورتا دور ساختما  يا دور جاده به شكل دايره پياده روي کج :روي جزء تمرين استاگر پياده 

 بطور مداوم قدم بزند.  دسعي کجبيمار بايد د. ندور شو ورزششروع  محلشود از باعث مي

د جاد، بلجد نكججنكش ،دجکجد، هل ندهمي را خسته (آنها )بيمارکه زود د. اشياء سجگيجي را جي خيلي زياد پرهيز کجهافعاليتاز  

 .دجيا فشار نده

 د.جدر ساعات اوليه روز انیام دهامكا  را در پارک نزديک خانه و حتي ال است فعاليت ورزشي خود بهتر 

دقيقه با راه پيمايي آرام و حرکات  05تا  01 "حتمادر صورت اقدام به ورزش در ساعات اوليه صبح يا بعد از خواب صبح لازم است  

در طول فعاليت  اصلي بوده ولي با شدت  گرم کرد  شامل هما  حرکات در ابتدا اقدام به گرم کرد  خود نمايجد. ،ورزشي با شدت آهسته

 داي صبح ورزش نكججد.()بهتر است افراد با فشارخو  بالا در ابت .شودمي (کمتر اين کار مانع از ايیاد بي نظمي کار کردي قلب )آريتمي

 د.ننبايد به فعاليت بدني بپردازها در ساعات شلوغي خيابا  

د تاا در جاو يا يكي از آشجايا  را در جيب خود قرار ده شود مشخصات فردي شامل نام و نام خانوادگي و تلفن خودمي صيهتو 

 فراهم شود.ها آ صورت بروزحادثه خاص، امكا  تماس با نزديكا  
 

 نامناسب بدنی لیتفعا علائم

شاود و ياا  سايجهقفسه  ناراحتي و درد، احساس رگيیه و تهوع، سپش قلبت، تجگي نفس زياددچار در حين فعاليت بيمار  اگر 

کاه  در صاورتي. را قطع و استراحت کجادخود فعاليت شود، بايد )از پا افتاد (  مفرط خستگيبعد از انیام فعاليت بدني دچار 

 .طور نامجظم رخ دهد با پزشک خود تماس بگيردبه قيقه طول بكشد يا د 21بيش از علائم اين 

سجي مختلف، در قالب تعداد قدم هايي که بايد در طول يک روز برداشته شاود، هاي ميزا  فعاليت فيزيكي مطلوب براي گروه 

 :به شرح زير است
 قدم در روز  03111تا  7111افراد جوا  سالم   .0

 قدم در روز  8511تا  6111افراد مسن سالم  .2

 قدم در روز  05111تا  02111افرادي که به دنبال کاهش وز  هستجد  .3

 قدم در روز  5511تا 3511مزمن هستجد هاي افرادي که دچار ناتواني و يا بيماري .0

در قالاب  بايد بر اساس شرايط جسماني فرد و طب  نظر پزشک تیويزشود. لازم به ذکر است ايان ميازا  از فعاليات بادني 0و  3موارد 

حدأقل فعاليت بدني مورد نياز دستگاههاي بد  براي تآمين سلامت عمومي است. تحقيقات ثابت کارده اسات هرچاه ميازا  ،پياده روي

مصرف انرژي در اثر فعاليت بدني کجترل شده بيشتر باشد متعاقب آ  سلامتي بيشتري را براي شخص به ارمغا  خواهاد آورد. طوريكاه 

دقيقاه ورزش شاديد هاوازي در  75دقيقه ورزش هوازي با شدت متوسط و يا  051ميزا   هابيماريمرکز کجترل  به توصيه کارشجاسا 

 مجاساب (طول هفته  يا ترکيبي از دو نوع ورزش را با نسبت متجاساب باراي حادأقل فعاليات بادني مطلاوب )جهات  افاراد بزرگساال

براي حصول به فايده بيشتر جهت تاأمين   ،دقيقه اي باشد 01هاي ند در دورهتوامي همين مجبع ميزا  فعاليت بدني هوازي که.دانجدمي

 کججد.ميدقيقه ورزش هوازي با شدت متوسط و شديد در طول يک هفته توصيه  051و  311سلامتي را  به ترتيب مقدار 

 :کنیم توجه موارد این به خود روزانه بدنی فعالیت برنامه تنظیم در

را قطاع کجياد ياا ازوساايل ياا  هاافعاليتبعضاي از  لاازم اسات باشاده شما خيلي خسته کججده است روزانبدني  اگر فعاليت 

 (جارو برقيانیام کارهاي خانه با  استفاده از مثل ) .هايي استفاده کجيدکه انیام آ  انرژي کمتري نياز داردروش

 به حداقل برسانيد. هاليتفعااين تغييرات را با تجظيم . شما هم روز خوب و هم روز بد خواهيد داشت 

 طوري برنامه ريزي نكجيد که کارهاي زيادي را دريک روز انیام دهيد. زما  کافي در نظر بگيريد تا نيازي به عیله کرد  نباشد. 
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ه ماوثر تار از استراحت کجيد. وقتي احساس ميكجيد خيلي خساته هساتيد چجاد باار اساتراحت کوتاا هافعاليتقبل و بعد از  

 .اني استاستراحت طول

 و  استراحت کجيد. توقف کجيد ،اگر در حين فعاليتي خسته شديد 

 حدأقل يک ساعت قبل از غذا و تا دو ساعت بعد از غذا فعاليت شديد انیام ندهيد.  فعاليت انیام ندهيد. فوراً بعد از غذا 

 جامعه در بدنی فعالیت ترویج

حيح در جهت آموزش و اصلاح نگرش مردم نسبت به شايوه زنادگي ساالم و در حال حاضر در کشورهاي توسعه يافته با برنامه ريزي ص

باراي  فعاليت فيزيكي بيشتر، تلاش زيادي در حال انیام است. همچجين از طري  سياستگذاري و همااهجگي ماديرا  و عوامال اجراياي

ايیاد فضااهاي سابز و  ،داد  تسهيلات لازم هاي ورزشي وگذار بر سلامت و مداخلات لازم مانجد ايیاد مكا تبيين عوامل اجتماعي تأثير

ساطح و مجاساب باراي ايیاد پياده روهاي هم ،جلوگيري از آلودگي هوا و محيط زيست ،هاي مجاسب براي ورزشها بعجوا  محيطپارک

دي نسبت تا حد زيا... .ايیاد مسيرهاي ويژه جهت دوچرخه سواري و تشوي  به فعاليت فيزيكي بيشتر و غيره ،تر و ايمنروي راحتپياده

اند. تر عمل نمودهي غيرواگير موف هابيماريو فقير نسبت به اين معضل جهاني يعجي کم تحرکي و شيوع   به کشورهاي در حال توسعه

لذا ضمن تأکيد میدد بر مسئوليت همه ما براي حفظ سلامت خود و جامعه از طري  داشتن زندگي هماراه باا فعاليات بادني بيشاتر و 

 ترويج آ  در جامعه، نكات زير قابل طرح است:  تشوي  و

باشاد. باه هار مي ترين و کم هزيجه ترين فعاليت فيزيكي براي جلب سلامتيدر دسترس ،ترينروي در سطح صاف راحتپياده 

يكاي دو پيااده شاد   ،رفت و آمد با وساايل نقلياه عماومي ،مانجد رفتن به خريد)اي زميجه را براي پرداختن به اين کار بهانه

 .را براي خود فراهم آوريد اه قبل از رسيد  به مقصد و غيره(ايستگ

قادم درطاول ياک   01111مجظور برخورداري از فوايد فعاليت فيزيكي مؤثر بايد بطور متوسط ه بيک شخص بزرگسال سالم  

اي بجاام پادومتر ياا قادم د وسايلههاي پيموده شده توسط فرمجظور پايش اين مقدار يا ارزيابي ميزا  قدمه شبانه روز بردارد ب

 هايوي کمار در بالااي يكاي از انادامنصف تا يک سوم  يک موبايل معمولي باوده و بار ر که از نظراندازه و وز  تقريباً)شمار  

 تواند بسيار کمک کججده باشد. مي (گيردمي تحتاني قرار

يكي از عوامال تثبيات و پاياداري در کساب  معمولاً ي و دسته جمعي و خانوادگيي گروههافعاليتاز آ  جهت که شرکت در  

فدراسايو  هاي و ياا برناماههاا ورزشاي گروهاي در پارکي هاافعاليتلاذا شارکت در  .باشادمي عادات و رفتارهاي اجتماعي

 عاليت بدني بيشتر کمک کججده باشد.تواند در انیام فمي همگانيهاي ورزش

ايروبيک تأييد شده نياز وسايله خاوبي هاي آموزشي ورزشهاي روهي، سي ديگي هافعاليتدر صورت عدم امكا  شرکت در  

 .براي آموزش و القاء نگرش مثبت به انیام فعاليت بدني بيشتر و ورزش است

 .در طول شبانه روز سعي کجيد حدأقل دو بار در حد امكا  مفاصل خود را در تمام طول دامجه حرکتي آنها به حرکت در آوريد 

)در طول روز بعلت عدم احتيااج باه انقبااض ها کشش ملايم عضلات هر بخش، با تسهيل جريا  خو  در مويرگ بديجوسيله با

در حالت کولاپس يا عدم خونگيري نسبي باوده باا  مربوطه بعضاًهاي مويرگ ،عضله در زواياي خاصي از  دامجه حرکتي مفصل

ي مختلف عضله رساانده شاده  بادين گوناه احسااس ها قسمتاکسيژ  و مواد غذايي بيشتر  به  (شوندمي کشش ملايم فعال

 نشاط و شادابي خواهيد کرد 

سانتيمتر پاشجه  3حداقل کفش بهتر است .سازدمي لباس نخي و کفش مجاسب از جمله لوازمي است که پياده روي و ورزش را نشاط بخش 

 باشجد.مي باشد، بهترين گزيجهمي يكپارچه و محكم در خارج نرم در داخل و پاشجه ورزشي که داراي پاشجه نسبتاًهاي کفش و ترجيحاً

 براي بيمارا  قلبي علامت دار مقدار ورزش توصيه شده بايد توسط پزشک متخصص و آگاه تیويز شود. 

روز هفته باا شادت متوساط جهات حفاظ  سالامتي و پيشاگيري  7تا  5دقيقه ورزش در  31طب  توصيه کارشجاسا  روزانه  

ت  بلكاه دقيقه هم تأکيادي نيسا 31امروزه بر تداوم  و يكسره بود  زما  ورزش در عرض   .ازم است انیام شودل هابيمارياز

فعااليتي  اسات کاه در "باشد. ورزش با شادت متوساط مي اي ورزش نيز،  اثرات مفيد خود را دارادقيقه 01دوره  3معتقدند 

تواند در طول ورزش بادو  کام مي بعبارتي شخص ،شماره نيفتاده يابد ولي نفسها بهمي طول آ  ضربا  قلب و تجفس افزايش

   .شودمي تعريف "آورد  نفس صحبت کجد

بد  را گرم کجياد. يعجاي حرکاات ورزشاي و سارعت قادم بار  اصطلاحاً (دقيقه اول 5)ابتداي پياده روي يا ورزش  هميشه در 
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دريج هماهجگي لازم را باراي مصارف انارژي و اکسايژ  بدسات و عضلات به تها ريه ،داشتن بايد به تدريج افزايش يابد تا قلب

بد  براي دفع مواد هاي دقيقه قبل از اتمام ورزش نيز بايد از شدت و سرعت ورزش کاست تا دستگاه 01تا  5همچجين  .آورند

پاس از ورزش زايد توليد شده در عضلات فرصت کافي داشته باشجد بدين طري  ورزش باعث شادابي،  و از دردهااي عضالاني 

 کجد.مي پيشگيري

)دمبل يا هارتل( باياد مجقاب   ويا نيروي وز  يک شي (يا کش مثل ترا باند)که عضله براي غلبه بر يک مقاومت هايي ورزش 

کاه اناد مطالعاات نشاا  داده .شاوندمي ناميده ،استقامتیهای ورزشو در صورت تكرار انقبا ضات  ورزش مقاومتیرا شود 

تكراري ضروري است. دو باار ي هافعاليتتي  و استقامتي براي حفظ  قدرت عضله و عدم خستگي پذيري در مقاومهاي ورزش

حرکات باراي  01ساعت بهتر است انیام گردد. براي حفظ تجدرستي و کسب سالامتي حاداقل  08در هفته  حدأقل با فاصله 

پشت و جلوي را  و سااق پاا  حادآقل دو باار در هفتاه ،ساعد،شانه و بازو ،بزرگ بد  مانجد انقباض عضلات سيجههاي ماهيچه

شاود عباارت از ماي ميزا  مطلوب  بار يا فشاري که باراي ياک عضاله در نظار گرفتاه .()طب  هرم فعاليت بدني .کافي است

مرتبه، مفصل مرتبط به آ  عضله را در حد کامل دامجاه حرکتاي  02تا  8مقاومتي است که عضله بتواند بصورت پشت سر هم 

   .جابیا کجد تا به مرحله خستگي برسد

 (بدنی فعالیت انجام)بودن فعال نظر از بررسی

 سلامت ترویج فعالیت بدنی در مراکز

باشد. از سوي ديگر، کم تحرکي سهم بالايي در فعاليت بدني بخش مهمي در دستيابي به سبک زندگي سالم و پيشگيري از بيماري مي

و مهمي براي کمک به توسعه سبک  رد. شما به عجوا  متخصص مراقب سلامت، جايگاه ويژهزودرس در سرتاسر جها  داهاي مرگ

 زندگي سالم بيمارا  و مراجعين خود از طري  مشاوره فعاليت بدني خواهيد داشت.

  
 ی غیرواگیرهابیماریتحرکی جسمانی و سبک زندگی کم تحرك در شیوع نقش کم

 دقیقه فعالیت با شدت زیاد 75 یافعالیت با شدت متوسط  دقیقه در هفته 050مجموع فعالیت بدنی فرد در صورتي که 

دهد و در غير اين صورت وي سطح لازم فعاليت بدني برآورد شود، يعجي وي دستورالعمل فعاليت بدني براي افراد بزرگسال را انیام مي

انیام فعاليت بدني تشوي  کجيد و در صورت لازم برنامه فعاليت  را ندارد و بر اساس مراحلي که در ادامه ذکر خواهد شد بايد بيمار را به

توانيد روند تغييرات سطح تا سوال شما در هر ملاقات مي 0مراکز ورزشي تخصصي ارجاع دهيد. با اين به ورزشي را تیويز و وي را 

 یاد نماييد.ايها فعاليت بدني مراجعين را پيگيري کجيد و در صورت نياز تغييراتي را در برنامه آ 

اگر بخشي از فعاليت فرد با شدت متوسط و بخشي با شدت زياد انیام شده است، مدت زما  فعاليت : محاسبه مجموع فعالیت بدنی

    .دقيقه باشد فرد تحرک کافي ندارد 051شديد را دو برابر کجيد و با مدت زما  فعاليت متوسط جمع کجيد. اين مدت اگر کمتر از 

دقيقاه فعاليات شاديد  01باشد در میموع  شدیددقيقه فعاليت  21روز در هفته و پاسخ سوال دوم  دوپاسخ سوال اول براي مثال اگر 

دقيقاه  31باشاد در میماوع  متوسیطدقيقاه فعاليات  31روز در هفته و پاسخ سوال چهارم يک داشته است. و اگر پاسخ سوال سوم 

 داشته است. متوسطفعاليت 

  ( دقيقه2*01) + 31=001                                .دقيقه است 001شدت متوسط برابر با   کل فعاليت فرد بر حسب  
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 پیشگیری وکنترل اختلالات مصرف الکل

 مقدمه:
الكل يک ماده بسيار قوي است که بر روي تقريباً تمام دستگاه هاي بدني تغييراتي به صورت حاد و مزمن ايیاد مي کجد. مصرف الكل 

د باعث بروز مشكلات گذراي روانشجاختي نظير افسردگي، اضطراب و روا  پريشي )داشتن توهم و هذيا  (شود. مصرف طولاني مي توان

مدت مقادير بالاي الكل مي تواند باعث ايیاد عادتهاي ديرپا شود. قطع مصرف الكل در صورت وجود چجين عادتي با نشانگا  مرتبط با 

 ي، بيش فعالي سيستم اعصاب خودکار، اضطراب و لرزش است. ترک همراه است که شامل بي خواب

 شدت عوار  مصرف الکل در جمعیت ها بستگی به سه شاخص زیر دارد:

 الكل مصرفي حجم 

 الكل مصرفي الگوی 

  الكل مصرفي کیفیت 

 خطرات مصرف الكل )به ترتيب از شدت کمتر تا شدت بيشتر(شامل موارد زيراست:

 خشن، تصادفات و آسيبخماري، رفتاري تهاجمي و  

 کاهش عملكرد ججسي، پيري زودرس 

 مشكلات گوارشي، زخم معده، ورم لوزالمعده، فشار خو  بالا 

 اضطراب وافسردگي، دشواريهاي ارتباطي، مشكلات مالي و شغلي 

 دشواري در به خاطر آورد  چيزها و مسائل  

 از زنا  باردارناهجیاري مادرزادي و آسيب مغزي در کودکا  متولدشده  

 سكته، آسيب دايمي مغز، آسيب عصب و عضله 

 سيروز کبدي، التهاب لوزالمعده 

 مسموميت با متانول)نابيجايي، مرگ(، سرطا ، خودکشي 
 

با نحوه اجراي غربالگري اوليه آ  گونه که در بخش راهجماي سريع توضيح داده شده است،  از بهورز / مراقب سلامت انتظار می رود

غربالگری تکمیلی ارجاع غيرفوري دهد.  کارشناس سلامت روانرا به او شجا بوده و در صورت شجاسايي افراد در معرض خطر، آ

 توسط کارشناس سلامت روان و رفتار انجام خواهد شد.

  شود. به اختلال مصرف الكل محسوب مي معر  خطر یا مشکوكکسي که در سه ماه اخير مصرف الكل داشته است، يک فرد در 

  :هدف از ارجاع به کارشجاس سلامت روا  براي هريک از گروه هاي بالا به شرح زير است 

o :اين گروه کساني هستجد که مصرف گاه گاهي الكل دارند. هدف از ارجاع در اين افراد ارائه آموزش هاي  افراد در معر  خطر

 پيشگيري اوليه توسط کارشجاس سلامت روا  است.

o  :گروه کساني هستجد که مصرف مستمر الكل داشته و احتمالاً به آ  وابسته هستجد. هدف از ارجاع اين گروه به اين افراد مشکوك

 کارشجاس سلامت روا  بيماريابي و مراقبت پيشگيري ثانويه )ارجاع جهت دريافت خدمات درماني و پيگيري( است.
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 پیشگیری وکنترل  مصرف دخانیات

 مقدمه:

ايیاد بسياري از بيماري هاي کشجده از جمله بيماريهاي قلبي و عروقي، سرطانهاي ريه، دها  و ... مي باشد و دخانيات عامل اصلي در 

هر ساله موجب مرگ شش ميليو  نفر در جها  مي شود. چجانچه الگوي مصرف دخانيات تغيير نكجد پيش بيجي مي شود تا سال 

 بزرگترين عامل مرگ و مير و کاهش طول عمر باشد. 2131

 نکاتي در اجرای برخي از راهکارهای کلیدی کنترل دخانیات:
 دود دست دوم و دست سوم(  محافظت مردم از قرار گرفتن در معر  دود دخانیات( 

هيچ گونه سطح ايمجي در مواجهه با دود دخانيات وجود ندارد. مطالعات نشا  داده است تهويه و ساير فن آوري هاي فيلتراسيو  هوا 
اطرات سوء بهداشتي ناشي از مواجهه با دود محيطي دخانيات را حذف کجد، تجها راه موثر محافظت از افراد در معرض نمي تواند مخ

مواجهه، ايیاد محيط هاي صد در صد عاري از دود دخانيات است. رويكرد اختصاص مكا  هاي مخصوص استعمال دخانيات در اماکن 
 عمومي به هيچ وجه صحيح نيست. 

يجكه کودکا  زما  بيشتري را در مجزل سپري مي کججد و با سطوح حاوي ذرات دود مواد دخاني در تماس هستجد، امكا  با توجه به ا
 ابتلا شد  به بيماري و مسموميت هاي ناشي از مواجهه با دود دست سوم مواد دخاني براي آنها بيشتر است. 

 صبي کودکا  در آنها مشكلات شجاختي ايیاد نمايد.حتي سطوح کم ذرات دخانيات مي تواند با مسموميت در سيستم ع
با توجه به تبعات سو مواجهه با دود مواد دخاني و تماس با بقاياي حاصل از مصرف دخانيات )دود دست سوم( ضرورت دارد براي 

 حفاظت از سلامت افراد، از مواجهه با دود مواد دخاني اجتجاب گردد.
خانيات از سلامتي کارکجا  و افراد غيرسيگاري حمايت و مصرف کججدگا  مواد دخاني را به قوانين و مقررات محيط هاي عاري از د

 ترک دخانيات تشوي  مي نمايد.
 دازد.قوانين و محيط هاي عاري از دخانيات به اقتصاد کمک نموده و مشاغلي از قبيل رستورا  ها و مراکز عرضه مواد غذايي را به مخاطره نمي ان

 اری و مصرف کننده مواد دخانی به ترك دخانیاتکمک به افراد سیگ 

ترک دخانيات براي افراد سيگاري مثل همه افرادي که به ساير مواد دخاني وابسته هستجد، بسيار مشكل بوده و نيازمجد کمک و حمايت 
 براي غلبه بر وابستگي هستجد.

ني کمک مي کجد. ترک و کجار گذاشتن مواد دخاني خدمات ترک به افراد مصرف کججده دخانيات در ترک وابستگي به مواد دخا -
 توسط افراد مصرف کججده به تجهايي و بدو  کمک گرفتن از خدمات مشاوره ترک دخانيات بسيار مشكل است. 

 يک برنامه موف  ترک دخانيات بايد از روشهاي وسيع درما  براي کمک به افراد مصرف کججده مواد دخاني استفاده نمايد.  -
 ترک دخانيات بايد ارزا  قيمت، قابل دسترسي و مستمر باشد. خدمات -
روشهاي دارويي ترک دخانيات مثل استفاده از روشهاي درما  با جايگزين هاي نيكوتين، نرخ )ميزا  موفقيت ( ترک دخانيات را بين  -
 برابر افزايش مي دهد. 3تا 2

 دخانیات ترك برنامه با آشنایی

 در وسوسه، کجترل و مختصر هاي هتوصي از پس و شجاسايي باشجد، مي دخانيات ترک به علاقمجد که را افرادي سلامت مراقب /بهورز
 مراجعه جامعه سلامت مرکز به مستقيماً که افرادي و دهجد ارجاع مربوطه جامعه سلامت مرکز شجاس روا  به ترک، عدم صورت
 .نمايجد استفاده پزشک( ديدصلاح )براساس  دارو ويزتی و دخانيات ترک برنامه خدمات از توانجد مي نيز نمايجدمي

 پیگیری و مراقبت
  از زما  شجاسايي انیام شود. ماه 02و 6،3،0فواصل یک هفته، پيگيري در 

 :در مراقبت پیگیری اقدامات زیر مورد انتظار است 

o ارزيابي از نظر موفقيت ترک يا عود 

o ر صورت عدم مراجعه بررسي علل آ  پيگيري از نظر مراجعه به کارشجاس سلامت روا  و د 

o  آموزش درباره خطرات تداوم مصرف و تشوي  براي تدوام مراقبت ها مطاب  فلوچارت 
  نيز بازخورد مثبت ارايه شده و فرد براي دريافت مراقبت هاي  عدم مصرف دخانیات در سه ماه گذشتهدر صورت

 پيشگيري اوليه تشوي  مي شود.

  ه دوم دخانيات در ماه گذشته، آموزش درباره خطرات آ  و توصيه هاي شخصي شده ارايه مي شود.صورت مواجهه با دود دستدر 
ابتلاء  در مورد مضرات استعمال دخانيات و مواجهه با دود مواد دخاني و در مورد ايجكه مصرف دخانيات و مواجهه با دود آ  خطر

 شود.شش آموزش داده ميدهد، براي تمام جمعيت تحت پوش ميبا بيماري هاي قلبي عروقي، تجفسي، سرطا  و ديابت را افزاي


