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 (واحد ديابت)سطح سوم
 :مسئوالن.  1

پـضؿىي ٍ خـذهبت   ي ػلـَم ي بْـذاؿت ؿْـشػتـبى يـب هؼـبٍى دسهـبى داًــىذُ سيـبػت ؿبـىِ –
 دسهـبًي بْذاؿتي

 هؼئَالى دسهبى ؿْشػتبى –

 سيبػت هشوض بْذاؿت ؿْشػتبى –

 هؼئَالى داسٍ ٍ غزا –

 سئيغ بيوبسػتبى هحل اػتمشاس ٍاحذ ديببت –

 (:ديببتواحد )مجزيبن.  2

 .ي پضؿه هتخلق ٍاحذ ٍ هذيشيت آى بب پشػتبس ٍاحذ اػت سيبػت ٍاحذ ديببت بشػْذُ –

دسكَست ػذم ٍجَد فَق تخلق غذد ( جشايي ؿْشػتبىا  ـ  وٌٌذُ ػلوي ّوبٌّگ)تخلق غذد پـضؿه فـَق  –
 ؿَد  ديذُ اػتفبدُ اص هتخلق داخلي ٍ يب پضؿه ػوَهي دٍسُ

 (تيه ًفش الضاهي اع)ٍلت پشػتبس توبم –

 وبسؿٌبع تغزيِ –

 :ًوَد تَاى اص ّوىبسي افشاد ريل ًيض اػتفبدُ بشحؼب هَسد هي 

ػٌَاى هذيش داخلي، هذيش اجشايي يب ّش دٍ دس ٍاحذ ديببت وِ دس توبع ًضديه  ديذُ بِ يه پضؿه ػوَهي دٍسُ –
 بب هتخلق ببؿذ

وشدُ  وبس ٍ جبهؼِ سا بشسػي يه هذدوبس اجتوبػي وِ هَاًغ هَجَد دس بخؾ دسهبى ٍ هشالبت دس خبًَادُ، هحل –
 ًوبيذ ٍ دس سفغ آًْب تالؽ

تـَاى بـب ّوبٌّگي لبلي ٍ  دسكـَست ػـذم ٍجَد پـضؿىبى هتخلق هـبٍس دس ػطح بيوبسػتـبى ؿْشػتبى، هي –
، پـضؿه ّـب اص پـضؿىبى هتخلق ؿـبغل دس ؿْشػتبى ًظيش چـن ي ديـببت ٍ دػتَسالؼول آگـبّي اص بشًـبهِ

 وشد ػت، هتخلق للب ٍ ػـشٍق، ًـَسٍلَطيؼت ٍ غيشُ دس اهش هـبٍسُ اػتفبدُاستـَپذ، ًفشٍلَطي
 

 (:واحد ديببت)مكبن .3
ّبي ؿْشػتبى ٍ دس هـشاحل بؼذي،  دس ابتذاي اجشاي بشًبهِ بب ايجبد حذالل يه ٍاحذ ديـببت دس يىي اص بيوبسػتـبى

ّبي  ٍاحـذ ديببت دس توبم بيوبسػتبى تـىيل يه ٍاحذ ديببت دس يه بيوبسػتبى تأهيي اجتوبػي ٍ دسًْبيت تـىيل
 .ؿْشػتـبى

 :وظبيف .4
 :ي ؿْشػتبى ٍظبيف سئيغ ؿبىِ. 4.1

 ي جغشافيبيي ٍ جوؼيتي خَد اػت سئيغ ؿبىِ، هؼئَل اجشاي بشًبهِ دس ػطح ؿْشػتبى دس هحذٍدُ –

 ًظبست بش حؼي اجشاي بشًبهِ دس ػطح ؿْشػتبى –

 ...بخـي بب فشهبًذاسي ـ اػتبًذاسي ٍ ّوبٌّگي بشٍى –

 :دسهبًي تأهيي حذالل اػتبًذاسد بْذاؿتي –
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 آػبى اص  ي ّب ٍ تْيِ ووه بِ تأهيي داسٍ، ػشًگ ٍ ٍػـبيل ٍ تجْيضات خَدهشالبتي دس ؿْشػتبى
 ّبي ؿْشػتبى داسٍخبًِ

 ِسيضي بشاي تأهيي اًؼَليي ٍ ػشًگ ٍ ديگش داسٍّبي الصم دس توبم ايبم ػبل بشًبه 

 ُّبي هَسد ًيبص دس بشًبهِ آصهبيؾّب بشاي اًجبم  تجْيض آصهبيـگب 

  تؼييي آصهبيـگبُ هشجغ بشاي اًجبم آصهبيؾHbA1C ،HDL ،LDL 

 (ٍاحذ ديببت)تخللي دس بيوبسػتبى 3ايجبد ٍ تذاسن ػطح  –

ي وـَسي  جشايي دس بشًبهِاـ  ي ػلوي وٌٌذُ ػٌَاى ّوبٌّگ  تؼييي يه فَق تخلق غذد ٍ يب هتخلق داخلي بِ –
 ديببت دس ػطح ؿْشػتبى

 ّبي غيشٍاگيش ؿْشػتبى ي هـَستي هببسصُ بب بيوبسي ّبي وويتِ ؿشوت دس جلؼِ –

 (:يب داًـىذُ)ٍظبيف هؼئَل دسهبى ؿْشػتبى. 4.2

 ّوىبسي بب هشوض بْذاؿت –

 تأهيي داسٍ ٍ ٍػبيل تـخيلي هَسد ًيبص –

 ّوىبسي بشاي ايجبد ٍاحذ ديببت –

تغزيِ، پضؿه هتخلق يب پضؿه ػوَهي  پشػتبس، وبسؿٌبع)تأهيي ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص ٍاحذ ديببت –
 (ديذُ دٍسُ

 ًظبست بش وبس ٍاحذّبي ديببت –

 ّبي غيشٍاگيش ؿْشػتبى ي هـَستي هببسصُ بب بيوبسي ّبي ووتيِ ؿشوت دس جلؼِ –

 (:يب داًـىذُ)ٍظبيف سئيغ هشوض بْذاؿت ؿْشػتبى. 4.3

ص سئيغ ؿبىِ، سئيغ هشوض بْذاؿت، ّبي غيشٍاگيش ؿْشػتبى هتـىل ا ي هـَستي هببسصُ بب بيوبسي تـىيل وويتِ –
هذيش آهَصؿگبُ بَْسصي، وبسؿٌبع هؼئَل ّب، هؼئَل اهَس داسٍيي ٍ غزايي،  هؼبٍى دسهبى، هؼئَل اهَس آصهبيـگبُ

هؼئَل  وبسؿٌبع، ديببت ي بشًبهِ، وبسؿٌبع غيشٍاگيش ّبي بيوبسيّب، وبسؿٌبع هؼئَل هببسصُ بب  هببسصُ بب بيوبسي
ٍ وبسؿٌبع هؼئَل ( پضؿه هتخلق، پشػتبس، وبسؿٌبع تغزيِ)دسهبًي ٍاحذ ديببت ىآهَصؽ بْذاؿت، وبسوٌب

 ؿبىِ

 ي وـَسي پيـگيشي ٍ وٌتشل ديببت دس ػطح ؿْشػتبى اجشاي بشًبهِ –

 ّب ٍ ًظبست بش طشح  ي ؿْشػتبى دس آهَصؽ ٍ سئيغ ؿبىِ دسهبىّوىبسي ٍ ّوبٌّگي بب هؼئَل اهَس  –

 ًظبست ٍ پبيؾ اجشاي بشًبهِ –

 تش پبييي ػطَحبِ  خَساًذ پغ ي اسائٍِ  اػتبى بْذاؿت هشوضبِ  اطالػبتٍ  آهبس اسػبلٍ  آٍسي جوغ –

، 1ػطَح )آهَصي بـشاي وبسوٌـبى ػـطَح هختلف ؿبىِ دس سابطِ بـب بشًبهِ ّـبي آهـَصؿي ٍ بـبص بشگضاسي دٍسُ –
2  ٍ3) 

ي ديببت بب ّوبٌّگي هشوض  ؿـذُ دس بشًـبهِ آهَصؿي هتٌبػب بب هطبلب ػلوي تؼييي ّبي بشًـبهِي هطبلب ٍ  تْيِ –
 بْذاؿت اػتبى ٍ ٍاحـذ ديببت

 ّوىبسي دس اجشاي تحميمبت هَسد ًيبص دس بشًبهِ –

 :ٍظبيف سئيغ بيوبسػتبى. 4.4

 وشدى فضب ٍ تجْيضات هٌبػب دس ٍاحذ ديببت فشاّن –
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 (47ي  كفحِ)تغزيِ ٍ ػبيش وبسوٌبى ٍاحذ ديببتتأهيي ًيشٍي اًؼبًي، پشػتبس، وبسؿٌبع  –

 (:بيوبسػتبى)ٍظبيف ٍاحذ ديببت. 4.5

 تش دسهبًي دس ػطَح پبييي آهَصؽ بِ بيوبساى، ػوَم هشدم ٍ وبسوٌبى بْذاؿتي –

 (تين ديببت)ؿذُ اص ػطح دٍم پزيشؽ هَاسد اسجبع –

 دسهبى هَاسد غيش لببل وٌتشل يب هَاسد بب وٌتشل ًبوبفي هتببَليه –

 ف صٍدسع ػَاسم طبك دػتَسالؼولتـخي –

 (ديبليض ٍ ليضستشاپي)دسهبى ٍ هشالبت ػَاسم طبك دػتَسالؼول ٍ بب ووه هـبٍساى تخللي –

 ّب ٍ گضاسؽ بِ هشوض بْذاؿت ؿْشػتبى آٍسي اطالػبت ٍ دادُ جوغ –

 تش خَساًذ بِ ػطح پبييي ي پغ اسائِ –

 پيگيشي ٍ هشالبت بيوبساى تحت هشالبت ٍاحذ ديببت –

وــَسي ديـببت ٍ يـب هشوض تحميمبتي غـذد ٍ  ي  ؿذُ اص طـشف وويتِ ّـبي تؼشيف م بب پـظٍّؾپظٍّؾ ّوگب –
 هتببـَليؼن

 :درمبني واحد ديببت حداقل استبندارد مزاقبت بهداشتي .5

 (:يب دس دػتشع)ٍػبيل هَسد ًيبص دس تـخيق بيوبسي –

 ي بذًي فـبسػٌج ٍ گـَؿي، تشاصٍ، لذػٌج يـب هتش، ًوَداس ًوبيِ تَدُ :قببل قبول(BMI) ، ُدػتگب
 ي ًَسٍلَطي ٍ افتبلوَػىَپ الىتشٍوبسديَگشام، هجوَػِ ٍػبيل هؼبيٌِ

 دػتـگبُ فـًَـذٍع فتـَگـشافي،  ـ  ٍ الًؼت ( گـلَوـَهتـش)گيشي لٌـذ خـَى دػتگبُ اًذاصُ :مطلـوة
 EMGدػتـگبُ 

 (: يب دس دػتشع)يبص جْت آهَصؽٍػبيل هَسد ى –
 اٍسّذاػاليذ دػتگبُ: قببل قبول ،(Overhead) ،(كٌذلي هيض ٍ)، تجْيضات والع دسعبَسد ٍايت 

 تلَيضيَى، ٍيذئَ: مطلوة 

 (:دس دػتشع)ٍػبيل هَسد ًيبص بشاي دسهبى –
 ّبي چـوي، ًَاس لٌذ ادساس ػشًگ، گلَوبگَى، گلَوض ّيپشتًَيه، لطشُ: قببل قبول 

 تؼْيالت اًجبم ديبليض ٍ ليضستشاپي: مطلوة 

 :ّبي هَسد ًيبص آصهبيؾ –

 گليؼيشيذ، ادساس وبهل اصًظش لٌذ ٍ وتَى ٍ  لٌذ خَى، آصهبيؾ تحول گلَوض خَساوي، ولؼتشٍل ٍ تشي: قببل قبول
 LDL ،HDLػبػتِ، وشاتيٌيي، اػيذاٍسيه،  24پشٍتئيي، پشٍتئيي ادساس 

 ّوَگلَبيي گليىَصيلِ: مطلوة( هثلHbA1C) ػبػتِ 24، آلبَهيي ادساس 

 

 :تذكز

 .ّب ضشٍست داسد هؼبيٌِ ٍ بشگضاسي والعٍجَد حذالل يه اتبق بشاي  –

 .ٍجَد ػيؼتن ببيگبًي الضاهي اػت –

 (.دسكَست اهىبى بْتش اػت هؼتمل ببؿذ)ٍجَد تلفي ضشٍسي اػت –

 .ٍ چبپگش ببؿٌذ( وبهپيَتش)بْتش اػت وِ ٍاحذّب هجْض بِ دػتگبُ سايبًِ –


