تعریف

خودمراقبتی در

درمان دارویی

ديابت يك عارضه ناشی از اختالل در توليد
و يا عملکرد انسولين در بدن است.

دیابت
درمان دارویی

انسولين هورمونی است كه در لوزالمعدد
ترشح می شود و سلولها را قادر می سازد
تا قند را از خون بگيرندد و بدرا توليدد
انرژ استفاد كنند.

ضد ديابت اعم از خوراكی

داروها

وتزريقی جايگزين ساير درمانها (رژيم
غذايی ،ورزش )... ،نبود  ،بلکه بعنوان
درمان كمکی در روشها

غير دارويی

هستند.
داروها مورد استفاد در درمان ديابت

انسولين

به دو دسته داروها

خوراكی و

داروها تزريقی تقسيم می شوند.
سلول
قند خون

انواع ديابت:
ديابت نوع يك :در صورتيکه انسدولين
توليد نشود فرد به ديابدت ندوع يدك
تهيه و تنظيم – سال :آرزو هارونی(كارشناس
پرستاري)0011-
زير نظر :دكتر مسعود غالمی
گروه هدف  :بيماران -خانواده ها

كد پمفلت RH.PM1.P 3 :

مبتال می شود  .ديابت نوع يك بيشتر
كودكان و نوجوانان بدروز مدی كندد و
درمان آن تزريق انسولين می باشد.
ديابت نوع دو :در صورتيکه انسولين كم

داروهای خوراکی
داروها خوراكی بر اساس را اثر گذار به
انواع زير تقسيم می شوند
 .1بی گوانيدها  :داروهايی كه باعث كاهش توليد
قند در بدن و افزايش حساسيت سلو ل ها بده
انسولين می شوند مانند متفدورمين ايدن دارو
بايد همرا با وعد غذايی مصرف شود .

توليد شود يا انسولين توليد شد موثر
نباشد ديابت نوع دو بوجود مدی آيدد.
ديابت نوع دو بيشتر در ميانسالی ،بده
ويز درافراد چاق ايجاد می گردد .
1

1
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انواع انسولین

موارد تجویز انسولین
 .2سولفونيل اور ها  :داروهدايی كده باعدث
افزايش ترشح انسولين از لوزالمعدد مدی
شوند مانند گلدی بدن كالميدد ايدن دارو
معموال به صورت ناشتا تجويز می شود .

تمام افراد مبتال به ديابت نوع 1
قند ناشتا باال 333-353 mg/dl

اثر زمانی

عدم كنترل و درمان ديابت ندوع  2بدا درمدان
خوراكی (می تواند به همرا داروها خدوراكی
يا به تنهايی تجويز شود).
ديابت باردار
اعمددال جراحددی و استرسددها (سددکته قلبددی
،عفونتها)

محل های تزریق انسولین
 .3دارو هايی كه باعث كاهش جدذ قندد از

نام دارو

شروع اثر

روش تزريق انسولين زير جلد می باشد.

رود می شوند مانند آكاربوز
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تزريقی در درمان ديابت انسولين می باشد.
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