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 دیابت و قلب
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 ییللبببییییییی

وزن خود  را کنترل  کنید ودرصورتی   -

که  چاق هستید  با یک متتتصت ت       

 . تغذیه مشورت کنید 

فعالیت فیزیکی وتحرک بدنی  خود را   

افزایش دهید  با مشورت  پزشک روزانه 

 .نیم ساعت پیاده روی کنید 

درصورتی که  چربی خون باالیی داریتد   

با مراجعه  به پزشک و م رف داروها  و 

یا رژیم غذایی مناسب  آن را کنتتترل   

 .کنید 

پس بیماران عزیز با کنترل  قند ختون    

،کنترل فشار خون  وچربی های خون ،   

قطع سیگار ، فعالیت  بدنی متنتاستب    

وداشتن  وزن ایده آل  میتتتوان  از       

گرفتاریهای قلبی و  عروقی پیشگیتری  

 .کرد 
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فشار خود را در حد طبیعی  نگه دارید    -

درصورتی که مبتال به فشارخون  بتاال      

هستنید به پزشک متراجتعته کترده          

وداروهای فشار خون  راحتی زمانی کته  

فشارخون تان باال نیست بطور مترتتب     

 .وروزانه م رف کنید 

چتربتی     -میزان م رف نتمتک            -

وکلسترول خ وصاً  چربی  اشباع شتده  

( نظیر روغن های حیوانی  وروغن جامد  ) 

 را تا حد امکان  کاهش  دهید 

درصورتیکه  سیگار م رف  می کنیتد     -

. حتماً هرچه  زودتر  آنرا  ترک نمائیتد    

چون سیگار  احتمال گرفتگی  رگتهتای    

قلب  ودرنتیجه  سکته قلبی را افزایتش  

 .میدهد 
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برابر افراد عادی دربیماران  دیتابتتتی       

 . دیده می شود 

چگونه می توان از بروز بیماری قلبیی  

 دریک  فرد دیابتی پیشگیری کرد ؟

بهترین راه پیشگیری از بیماری قلتبتی   

این است که عوامل خطر ساز را از بیتن   

 . ببرید 

قند خونتان را کنترل کنید وکتنتتترل      

دقیق قند خون جای هیچ گونه بحتیتی   

یک بیمار مبتال به دیابت ، بتایتد    .  ندارد 

قند خون خود را همیشه زیر نظر گرفته 

وکنترل نماید  چون در غیر این ورت به 

عوارض شدید بیماری نظیر بیماری قلبی 

، کلیوی ، عوارض پوست  و مشتکتالت     

 .چشمی  دچار خواهد شد 

دیابتی نباید  منتظر  درد شدید قلب بتود  

عوامل .  تا تشصی  سکته قلبی داده شود 

خطرساز دیگر بیماری های قلبی شتامتل   

چاقتی    –فشارخون باال   –چربی خون باال 

کم تحرکی ب تورت      -م رف  سیگار    –

شایع تری دربیماران دیتابتتتی دیتده              

 . می شود 

 

 

 

 

عالوه بر مشکالت عروق قلبی ، مشکالت 

عروق مغز نیز درافراد  دیابتی بیشتتر از    

  9شیوع سکته مغزی افراد عادی است  

دیابت  یک عامل  خطر متهتم بترای         

. بیماری  عروق قلبی  به شمار متی رود   

قلب  یک فرد دیابتی ، یک  قلب آسیتب   

پذیر  است  که هر لحظه ممکتن استت     

هتنتوز هتم      .  دچار مشکالتی شتود      

شایعترین  علت مرگ  در بیماران مبتتال   

میزان .  به دیابت  سکته های قلبی  است 

بروز بیماری های قلبی عروقی در افتراد  

نارسایی قلبی ، .  دیابتی  افزایش می یابد 

گرفتاری  عروق کرونر قلب وسکته هتای  

برابر بیشتر از افتراد       5تا  2قلبی بین  

معمولی در بیماران دیتابتتتی دیتده                  

بیماران  دیابتی  بته عتلتت      .  می شود  

گرفتاری و اختالل  اع اب خود کار قلب 

درد را خوب احساس نمی کنند و یا کتم   

 پس  در بیماران  . احساس  می کنند  


