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نقش پرستاران در کنترل »دیابت« 

روز جهانی دیابت بزرگترین پویش آگاهی از دیابت در 
دنیاست که بیماری را به عنوان یک اولویت از نظر سیاسی 
و سالمت عمومی معرفی می کند و بیش از 1 میلیارد نفر 
در 160 کشور جزومخاطبان آن هستند. در سال 2007 
میالدی حلقه آبی توسط سازمان ملل متحد نماد پویش 
دیابت انتخاب شد که بیانگر آمادگی جهانی برای آگاهی از 
بیماری و وحدت همگانی در مقابل همه گیری دیابت است. 
هر سال پویش روز جهانی دیابت بر موضوع خاصی تاکید 

دارد که ممکن است محور برنامه های یک یا چند سال باشد. 
در سال  2020 میالدی  این شعار با  عنوان »پرستار و دیابت« 

The Nurse and Diabetes معرفی شد.

پرستاران و ارائه راهکارهای کنترل »دیابت«
پرستاران به عنوان عضوی بسیار باارزش در جامعه، کار 
برجسته ای را انجام می دهند و از افرادی که با مشکالت 

مختلف بهداشتی درگیر هستند، حمایت می کنند. به تدریج 
که شمار مبتالیان به دیابت در دنیا رو به افزایش است، 
اهمیت نقش پرستاران کنار کادر درمانی بیش از پیش 

نمود خواهدداشت. معموال پرستار اولین و گاهی  تنها 
فردی است که بیمار مبتال به دیابت با وی ارتباط دارد و 
از همین رو، ارائه آگاهی های اولیه و اصول پایه درمان و 
مراقبت در کنترل وضعیت بیماری نقش جدی دارد. پرستار 
می تواند با ارائه آموزش های خودمراقبتی به بیمار کمک کند 
تا عالئم دیابت کنترل شود و از بروز عوارض پیشگیری 
شود. همچنین ارائه چنین آموزش هایی به افراد دارای زمینه 
ابتال به دیابت نیز نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز 

بیماری خواهدداشت.
مبتالیان به دیابت با چالش های زیادی روبرو هستند و ارائه 
آموزش در مهارت های پشتیبانی توسط پرستاران اهمیت 
بسیاری در کنترل عالئم و پیشگیری از عوارض دارد. پویش 
روز جهانی دیابت در نظر دارد با نامگذاری خاص این 
روز به پرستاران، شرایطی فراهم کند تا اطالعات بیشتری 
کسب کنند و بتوانند آموزش های بهتر و کامل تری به بیماران 
ارائه دهند. از همین رو، این پویش شرایط آموزش آنالین 
را برای کمک به پرستاران در جهت ارتقای اطالعات در 

اختیار آنها قرار داده است. 
تخصیص اعتبار و بودجه کافی برای افزایش مهارت پرستاران 
از اولویت های حمایت از بیماران دیابتی و افراد در معرض 
خطر بیماری است که لزوم توجه جدی تر دولت ها از سطح 

آموزش تا مهارت آموزی و اشتغال را می طلبد.
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از زمان شیوع کروناویروس، متخصصان همواره تاکید می کنند افرادی که دچار 
ضعف سیستم ایمنی هستند، سالمندان باالی 70 سال و مبتالیان به بیماری های 
مزمن مانند دیابت، جزو افراد مستعد در برابر کووید-19 محسوب می شوند. 
زندگی با دیابت الزاما به معنای افزایش زمینه  ابتال به کووید-19 نیست، بلکه 
بیماری در این افراد با عالئم شدید و عوارض حادتر نمود پیدا می کند. درگیری 
جدی ریه ها و نشانگان دیسترس حاد تنفسی در مبتالیان به دیابت شایع تر 

است و حتی می تواند منجر به فوت آنها شود.
البته سالمندی، اضافه وزن و چاقی، باالبودن مزمن قندخون، ابتال به دیگر 
عوارض سالمت مرتبط با دیابت مانند نارسایی کلیوی و قلبی، همچنین دیگر 
بیماری های زمینه ای مانند پرفشاری خون و مشکالت ریوی و کبد از جمله 
عواملی هستند که احتمال عوارض کووید-19 را در افراد دیابتی تشدید می کند. 

کنترل دیابت نوع 2 هنگام ابتال به آنفلوانزا و کووید-19
زمانی که بدن با عفونت یا دیگر عوامل بیماری زا مواجه می شود، واکنش هایی 
اتفاق می افتد و سطح برخی هورمون ها مانند کورتیوزل و آدرنالین در خون افزایش 
می یابد که منجر به باالرفتن قندخون خواهندشد. با افزایش سطح قندخون، بیمار 
مبتال به دیابت در معرض خطر از دست دادن آب بدن )دهیدراته شدن( قرار 
می گیرد. در واقع، ابتال به هر بیماری مانند آنفلوانزا، سرماخوردگی، کووید-19 
و... ممکن است تنظیم مایعات بدن را تغییر دهد و مصرف بعضی داروها نیز بر 
عملکرد کلیه ها و فشارخون تاثیر بگذارند که دهیدراته شدن را تشدید می کند.
از همین رو، توصیه می شود با بروز هر بیماری و تغییر در وضعیت سالمت 
فرد مبتال به دیابت، حتما با پزشک معالج مشورت شده و اقدامات درمانی 

الزم در اسرع وقت انجام گیرد.

کمبود آب بدن؛ تهدید جدی سالمتی
کاهش جزیی آب بدن ابتدا با خشکی دهان، خستگی و خواب آلودگی غیرمعمول، 
سردی و خشکی پوست، سردرد و سرگیجه مختصر ظاهر می شود اما تداوم این 

وضعیت منجر به احساس تشنگی شدید، تغییرات رفتاری مانند تحریک پذیری، 
بی حالی و...، اختالل بینایی، چروک های پوستی، افزایش نبض، تنفس تند و 

ادرار کم اما تیره می شود.
التهاب سیستم گوارش به دلیل گرفتگی عضالت شکم، حالت تهوع و اسهال 
عامل جدی اختالل در آب و الکترولیت های بدن است. البته تب و تعریق 

شدید نیز دیگر عامل بروز این مشکل خواهدبود. 
در چنین شرایطی باید مداوم اما در حد کم به بیمار آب و مایعات به اندازه 
250 میلی لیتر در هر ساعت خورانده شود. استفاده از پودرهای اوآراس نیز 
برای تنظیم امالح بدن توصیه می شود. می توان به جای پودر از مخلوط 360 
میلی لیتر آب پرتقال همراه با 600 میلی لیتر آب جوشیده و مقدار خیلی کم نمک 
استفاده کرد که ازای هر 250 میلی لیتر، 10 گرم شکر نیز باید اضافه کرد. البته 
باید هر 2 تا 4 ساعت قندخون بیمار کنترل شود تا در صورت افت قند از 

خوراکی های شیرین در حد محدود استفاده شود. 

در موارد زیر حتما باید بیمار مبتال به دیابت فوری به مرکز درمانی منتقل شود:
به رغم  آب  کمبود  عالئم  بروز   

مراقبت های ذکرشده
 عدم دفع ادرار بیش از 12 ساعت

 افزایش قندخون 
 خواب آلودگی شدید

و  در خوردن  ناتوانی   
آشامیدن

 اسهال مداوم بیش از 
 5 از  بیش  یا  24 ساعت 

دفعه در روز
 دمای بیش از 38/5 درجه 

بیش از 48 ساعت.

»دیابت« در یک کالم
»دیابت« بیماری مزمن و به عبارت دقیق تر، اختالل 
در جذب، تشکیل و ذخیره قندخون دریافت شده 

از موادغذایی است. 
در حالت طبیعی و سالم، خوراکی های حاوی قند و 
نشاسته طی فرایند هضم به گلوکز تبدیل می شوند. 
گلوکز به کمک هورمون انسولین در سلول ها ذخیره 
شده و طی نیاز بدن در زمان فعالیت های مختلف 
به نام  دیگری  هورمون  توسط  و...  ورزش  مانند 

»گلوکاگون« در خون آزاد می شود. 
در مبتالیان به دیابت، سیستم انسولین/ گلوکاگون 

به درستی عمل نمی کند که درنتیجه منجر به افزایش 
مداوم قندخون خواهدبود. 

دیابت به دو نوع 1 و 2 تقسیم  می شود. دیابت نوع 
1 نادرتر است و یک بیماری خودایمنی محسوب 
ناتوانی بدن در ذخیره گلوکز  به دلیل  می شود که 
درون سلول ها نمود پیدا می کند.90درصد موارد ابتال 
به دیابت، مربوط به نوع 2 است که در نتیجه تولید 
ناکافی انسولین نسبت به گلوکز خون اتفاق می افتد. 
براساس آمار فدراسیون بین المللی دیابت در سال 
به  مبتال  دنیا  در  نفر  میلیون   463 میالدی،   2019
دیابت تشخیص داده  شده اند. این درحالی است 
که از هر دو نفر مبتال به دیابت، یک نفر از بیماری 

خود اطالعی ندارد.

عالئمی که باید هشدار دانست!
دیابت نوع 1 معموال طی دوران کودکی ظاهر می شود. 
این نوع افزایش خودایمن و مزمن قندخون با چنین 

عالئمی بروز می کند: 
 تکرر ادرار طی شب و روز با حجم ادرار زیاد
 افزایش احساس تشنگی و خشکی مداوم دهان
 کاهش وزن به رغم اشتهای کافی و تغذیه 

مطلوب
 خستگی مفرط و نیاز به خواب زیاد

 تاری دید به خصوص هنگام غروب و شب
بی توجهی به این عالئم منجر به وخامت وضعیت 

حالت  مانند  دیگری  مشکالت  و  می شود  کودک 
از غذا، کاهش  به خصوص پس  استفراغ  و  تهوع 
اشتها، خواب آلودگی طی روز، اختالل بینایی مانند 
دیدن لکه های سیاه و سوزش ادرار به وجود می آیند.

دیابت نوع 2 عموما در سنین بزرگسالی و پس از 
40 سالگی اتفاق می افتد. باید خاطرنشان کرد زمینه  
خانوادگی در بروز دیابت نوع نقش دارد و ابتال یکی 
از والدین به این بیماری می تواند احتمال خطر را 
تا 40درصد افزایش دهد که اگر هر دو والد مبتال 

باشند، این احتمال به 70درصد می رسد.
دیابت نوع 2 را می توان با این عالئم تشخیص داد:

 تکرر ادرار
 افزایش تشنگی

 کاهش وزن بدون  دلیل
 خستگی غیرعادی

 احساس خارش در نواحی تناسلی
 تاخیر غیرعادی در بهبود جراحات

 مشکالت بینایی
آنفلوانزا،  مانند  عفونت هایی  به  مکرر  ابتالی   

التهاب مثانه و...
انجام تست کنترل قندخون  مراجعه به پزشک و 
اقدام ضروری هنگام بروز چنین عالئمی است تا 
درمان های  دیابت،  به  ابتال  تشخیص  در صورت 
عوارض  از  پیشگیری  و  عالئم  کنترل  برای  الزم 

بیماری لحاظ شود.

عوارض وخیم کووید-19در مبتالیان به »دیابت«

روز جهانی دیابت 
بزرگترین پویش آگاهی 
از دیابت در دنیاست که 

بیماری را به عنوان یک 
اولویت از نظر سیاسی 

و سالمت عمومی معرفی 
می کند و بیش از 1 

میلیارد نفر در 160 
کشور جزومخاطبان آن 

هستند. در سال 2007 
میالدی حلقه آبی توسط 
سازمان ملل متحد نماد 

پویش دیابت انتخاب 
شد که بیانگر آمادگی 
جهانی برای آگاهی از 

بیماری و وحدت همگانی 
در مقابل همه گیری 

دیابت است

زمان اهمیت دادن به نقش پرستاران 
در مراقبت از دیابت

ابتالی 1 نفر 
از هر 1۰ نفر 

به دیابت

پرستاران نقش مهمی در کمک به 
مبتالیان به دیابت برای شناخت 
بیماری و بهبود کیفیت زندگی دارند.
برای حمایت از افراد مبتال به دیابت، 
نیاز به آموزش ها و منابع مالی 
بیشتر است.

براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت:
 پرستاران 59درصد کادر سالمت را تشکیل 

می دهند.
 برای جبران کمبود مراقبت های سالمت در 

سطح جهانی به 6 میلیون پرستار نیاز است.
 آموزش و استخدام کادر پرستاری باید 8درصد 
افزایش یابد تا کمبود فعلی پیش بینی شده تا سال 

2030 میالدی جبران شود.

اهمیت توجه به سالمت جسمی و رواتی 
بیمار توسط پرستاران
تشخیص زودهنگام دیابت به درمان 
سریع تر و بهتر کمک می کند. ارائه 
آموزش های خودمراقبتی و برخورداری از 
حمایت های روان شناسی در کنترل عالئم 
بیماری، بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری 
از عوارض دیابت نقش دارد. 

فدراسیون بین المللی دیابت از دولت ها خواسته 
تا تجهیرات الزم را به طور مساوی در اختیار 
مراکز درمانی قرار دهند و آموزش های تئوری 
و عملی باکیفیت زمینه  ارائه خدمات مطلوب 
پرستاری برای مبتالیان به دیابت فراهم آورند. 
به این ترتیب کادر پرستاری می توانند با 
تشخیص عالئم متفاوت دیابت در افراد مختلف 
به بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش زمینه 
خطر بروز عوارض کمک کنند. 

ضرورت سرمایه گذاری های جدی الزم:
 بهبود ارائه خدمات پرستاری

 استخدام  و ادامه فعالیت کادر پرستاری
 تامین تجهیزات الزم برای مراقبت  از 

مبتالیان به دیابت

 1991 سال  در  »دیابت«  جهانی  روز 
میالدی به پیشنهاد فدراسیون بین المللی 
دیابت)IDF( و سازمان بهداشت جهانی 
با هدف ارتقای آگاهی عمومی در مورد 
افزایش دیابت در دنیا به عنوان چالش جدی سالمت مطرح 
شد. انتخاب 14 نوامبر برای این مناسب به دلیل سالروز تولد 
فردیک بنتینگ، پزشک و زیست شناس کانادایی بود که در 
سال 1922میالدی   همراه چارلز بست، دستیارش برای نخستین 
بار انسولین را کشف کرد. این روز در سال 2006 میالدی 

به عنوان روز رسمی سازمان ملل متحد نیز شناخته شد. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی


