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  19میکرون کووید اُ مراقبت بیماران دیابتی در مقابل سویه 
  نصرت اله مسینایی نژاد

 دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران .1

   زابلزشکی دانشگاه علوم پ، نصرت اله مسینایی نژادنویسنده مسئول: 

  
  

  

  مقدمه 

 نوع سویه آخرین مورد در ابهامات و شایعاتی که  میان در
COVID-19  بنام Omicron ،به بهتر است  وجود دارد 

 پیروي خاصی هاي دستورالعمل از ان، مورد در نگرانی جاي
داشته  نگه ها در مقابل ان ایمن خانواده گردد تا افراد و

 Omicron ابتال به  موارد عیسر شی. با توجه به افزاشوند
 خصوص شود به یم هیسراسر جهان، توصداخل کشور و در 

 اقدامات که اسیب پذیرتر هستند، دیابت به مبتال افراد
بیشتري را نسبت به افراد سالم جامعه رعایت  احتیاطی

  ). 1( نمایند

براي در امان ماندن از امیکرون،  رعایت رفتارهاي مناسب
 یا دوماسک سه الیه همزمان، N-95 استفاده از ماسک

 شستشوي بهداشتی رفتن به مکان هاي شلوغ، پرهیز از
ضد عفونی سطوح در خانه که اغلب بیشتر لمس می  دست،
احتیاط نسبت به لمس سطوح در بیرون از خانه و  شوند،

رعایت فاصله ایمن با دیگران هنگام صحبت کردن و پرهیز 
از مصرف مواد غذایی در خارج از خانه ضروري می باشد. 

ع وقت در اسرتوصیه هاي دیگر بهداشتی به بیماران دیابتی، 
ن و یک دوز یاداور اقدام واکسنسبت به تزریق دو دوره 

خود را با ورزش منظم و خوردن  یعیطب یمنیا و نمایند
 در دهند. شیافزا دانیاکس یاز آنت یغن ییغذا میرژ کی

ي لول هاس یمنیبا ابیمار دیابتی را  ونیناسیکه واکس یحال
به موقع  ییغذا يکند، خوردن وعده ها یمسلح م (T) تی

  .)2،1( شود یم یعیطب یمنیا تیباعث تقو يو مغذ

ده ش هیتوص يهاپیگیریکه  ابتیبه ددرصد افراد مبتال 
کردند، حداقل  افتیدر 21-2020خود را در سال پزشکی 

 19کووید  يریسوم کمتر از مدت مشابه قبل از همه گ کی

 ،يمراقبت فرد يندهایاز فرآ ی. کاهش در برخه استبود
  .)3ه است (بود دیشد ژهی، به وکنترل و مراقبت از پامانند 

باید براي   ماران مبتال به دیابتاز اقدامات ضروري که بی
حفاظت از ابتال به سویه امیکرون باید مورد توجه قرار دهند، 

در شرایطی که سویه امیکرون شایع شده  -کنترل قند خون
و بیماران مبتال افزایش پیدا می کنند الزم است که بیمار 

. دناز قبل کنترل کن شتریسطح قند خون خود را بدیابتی 
 شی. آزمادنثبت کنبراي مقایسه، نتایج قند خون را 

HbA1C  تواند  یشود م یانجام م کباریکه هر سه ماه
ماه ارائه دهد.  3از سطح قند خون در طول  یخوب ریتصو

قند خون در که سطح  دحاصل کن نانیاطمبیمار باید 
سطوح کنترل نشده قند خون  رایزمحدوده نرمال می باشد. 

بیمار به همراه دارد و شانس ابتالي ان  براي ياریخطر بس
  ).1،4را به امیکرون افزایش می دهد (

شده خود را به  زیتجو يتمام داروهابیماران باید  –داروها 
 نیتامیو ایو  D نیتامی. اگر کمبود ودنطور منظم مصرف کن

B12  افتیالزم را در يهامکملدارند با دستور پزشک 
در صورت . ازمایشات دوره اي خود را انجام دهند. دنکن

 شیتواند منجر به افزا یکه م نیسطح انسول یکاهش ناگهان
شود، بالفاصله با پزشک می سطح قند خون  یناگهان

 ياز داروها یبرخدر صورت ابتال به امیکرون . دنمشورت کن
 یبه خوب دیشد يماریممکن است در طول ب ابتید یخوراک

ا ر ابتید يدوز داروممکن است  انپزشکلذا،  تحمل نشوند.
ت ابتال در صور تجویز نمایند.  زیرا ن نید و انسولنکن میتنظ

بیماران نباید است که  نیا زیچ نیمهمتربه امیکرون، 
وجود دارد  يادیاحتمال ز يپس از بهبود رایز دنوحشت کن
 نیانسول قید و تزرنشو میدوباره تنظ ییدارو يکه دوزها
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 یم در طی ابتال به بیماري را بعد از بهبودياضافه شده 
 .)1( توان قطع کرد

ز اهمزمان با شیوع امیکرون بیماران دیابتی  -ییغذا میرژ
که قند و  دناستفاده کن يمتعادل و مغذ ییغذا میرژ کی

 یدنی. از غذاها و نوششته باشددا یناسالم کم يها یچرب
 يشده خوددار يشده، بسته بند يسرخ شده، فرآور يها
 جاتیها و سبز وهیشده، م هیتازه ته یخانگ ي. غذاهادنکن

 مصرف شوند. از یسالمت يازهایبر اساس ن دیبا لیتازه، آج
بدون مشورت  رهیو غ یاهیگ يداروها ،يمصرف مواد مغذ
 یتواند نقش مهم یم ییغذا میرژکنند.  يبا پزشک خوددار

 میژر کی. میکرون داشته باشدابتال به ااز  يریشگیدر پ
 هیها توص روسیدفع و يبرا دانیاکس یاز آنت یغن ییغذا

و ساالدها در  هاوهیم ل،یمانند آج هادانیاکسینتا .شود یم
اساساً از  هادانیاکسی. آنتنقش اساسی دارند ییغذا میرژ
 جلوگیري می کند و همچنین  DNA به دیجد يهابیآس

باعث کاهش ایمنی  شوندیم دیتولکه در بدن مضري مواد 
فرد می شوند که با عث دفع مواد مضر تشکیل شده در بدن 

  ).1می گردند (

 يراب يبهانه اشیوع امیکرون نباید  –روزانه  یبدن تیفعال
 دی. بلکه باگرددو ورزش روزانه  يرو ادهیگرفتن پ دهیناد
. به عنوان دننخود را به داخل خانه منتقل ک يها تیفعال

که  دنکن نیرا تمر وگایمختلف  يآساناها ندتوان یمثال، م
رقص با  يتوانند در داخل خانه انجام شوند، فرم ها یم

 و يسرعت نقطه ا يدو یحت ای يمتوسط تا پر انرژ يانرژ
  .)1(دیکن نیرا تمر ستایا دنیدو

 تیتواند به تقو یکه ورزش م یدر حال - ونیناسیواکس
 نهیسواک يبرا يبهتر نیگزیجا چیکمک کند، ه بیمار یمنیا

و دوز  19-دیهر دو دوز واکسن کوو دبایشدن وجود ندارد. 
بیماران بودن) را  طی(دوز سوم در صورت واجد شرا یاطیاحت
  .)1،2( دنکن افتیدر

 ،در بیمار دیده شد امیکرون از عالئم کیهر در صورتی که 
 .داشداشته ب یبا پزشک خود تماس تلفنبه طور منظم  دیبا

 ،شدن می باشدبدتر  در حالعالئم که  دناحساس کرد اگر
ند ق دیصورت نوسانات شد درمراجعه کنند.  مارستانیب به

پزشک معالج خود مشورت  ای ابتیخون، فوراً با متخصص د
 در صورت ابتال به امیکرون نکات ذیل را رعایت کنند:  .دنکن

 ای لهزویمناسب از خانه خود ا هیاتاق با تهو کیدر  بیمار
پزشک  با .با توالت متصل) یاتاق حای(ترج گردد نهیقرنط

و  در ارتباط باشنداز راه دور با پزشک  ای دنمشورت کن
 .دنرا انجام ده RT PCR ای دیکوو ییخودآزما شیآزما

 یستیو ل گرید يماریو هر ب یرا در مورد سابقه پزشک پزشک
 یدرماندوره مصرف مطلع نمایند. در حال  ياز تمام داروها

طور مداوم  به .دنشده توسط پزشک را دنبال کن زیتجو
، (SpO2) خون ژنیسطح قند خون، سطوح اشباع اکس

 عاتیما يادیمقدار ز .دنبدن خود را کنترل کن ينبض و دما
   .استفاده نمایندمتعادل  ییغذا میرژ کیسالم و 

در صورتی که بهبودي حاصل نشد و عالئم ذیل را مشاهده 
 بیمارستان مراجعه کنند یا رسانده شوند:کردند به 

رسیده  93 ریبه ز (SpO2) خون ژنیسطح اشباع اکس
سانتیگراد درجه  38از  شیمداوم ب ایمکرر  دیتب شدباشد. 

یمار بدر سطح قند خون  یناگهان راتییتغوجود داشته باشد. 
ی بی حال ایو استفراغ مکرر  دیتهوع شد احساسایجاد شود. 

ود داشته باشد. مشکل تنفسی ایجاد شده و شلی عضالت وج
احساس گردد.  نهیمکرر در قفسه س یناراحت ای دردباشد. 

  .)5گردند( ياریهوش یدچار از دست دادن ناگهان

را جدي  19به طور کلی، بیماران دیابتی سویه هاي کووید 
بگیرند و باید واکسیناسیون کامل را انجام داده و از رژیم 

ي کرده، فعالیت جسمی کافی داشته غذایی و دارویی پیرو
 باشند و پروتوکل هاي بهداشتی را رعایت کنند. 
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