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 (مركز ديابت)سطح چهارم
 :مسئوالن .1

 درهبًي رئيظ داًؾگبُ ػلَم پشؽكي ٍ خذهبت ثْذاؽتي –

 هؼبٍى درهبى –

 هؼبٍى دارٍ ٍ غذا –

 هؼبٍى ثْذاؽتي –

 رئيظ ثيوبرعتبى يب كليٌيك هحل اعتمزار هزكش تحميمبت ديبثت –

 هزكش تحميمبت غذد ٍ هتبثَليغن( ٍ)رئيظ هزكش تحميمبت ديبثت يب –

 (:مركس ديببت)مجريبن .2

ي پشؽك هتخقـ هزكش ٍ هذيزيت آى ثزحغت اٍلَيت ثب پـشؽك ػوَهي  ريبعت عطح چْبرم ثزػْذُ –
 ديذُ يـب كبرؽٌبط ارؽـذ هذيزيت پزعتـبري اعت كِ در عطح چْبرم هؾغَل خـذهت اعت دٍرُ

 (ديبثت ي ثزًبهِدر  Focal Point ُداًؾگب اجزاييـ  ػلوي ي كٌٌذُ ّوبٌّگ)غذد تخقـ فَق پشؽك –

 دٌّذُ ٍلت آهَسػ توبمپزعتبر  –

 كبرؽٌبط تغذيِ –

 :كزد تَاى اس ّوكبري افزاد سيز ًيش اعتفبدُ ثزحغت هَرد هي

هزكش ديبثت  ػٌَاى ّوكبر در تَاًذ يك هتخقـ داخلي را ثِ درفَرت اهكبى، پشؽك هتخقـ هزكش هي –
 ثبؽذ ًوبيذ تب در توبط ًشديك ثب هتخقـ غذد ثَدُ ٍ حضَر دائوي داؽتِ اًتخبة

تَاى ثـب ّوبٌّگي  ػـذم ٍجـَد پـشؽكبى هتخقـ هؾبٍر در عطح ثيوبرعتبى داًؾگبُ، هيدرفَرت  –
ّـب اس پشؽكبى هتخقـ ؽـبغل در ثخؼ خقَفي  ي ديـبثت ٍ دعتَرالؼول لجلي ٍ آگبّي اس ثزًـبهِ

در اهـز  . . .ٍ  ، ًَرٍلَصيغتپشؽك، ارتـَپـذ، ًفـزٍلَصيغت، هتخقـ للت ٍ ػـزٍق هـبًٌذ چؾن
 كزد عتفبدُهؾبٍرُ ا

 (مركس ديببت)مكبن .3
تـَاًذ در يك هـزكش تحميمبت ديبثت ٍ يب هزكش تحميمبت غـذد ٍ هتبثَليغن ٍ يـب ثخؾي اس ثيوـبرعتبى  عطح چْبرم هي
 .ثبؽـذ آهَسؽي هغتمز

 :وظبيف .4
 درهبًي پشؽكي ٍ خذهبت ثْذاؽتي ٍظبيف رئيظ داًؾگبُ ػلَم . 4.1

 اعت خَد  جوؼيتيٍ  جغزافيبيي ي در هحذٍدُُ داًؾگبدر عطح  ثزًبهِ اجزايل هغئَرئيظ داًؾگبُ  –

 ثخؾي ثزٍى ّبي درٍى ٍ ي افلي ثزًبهِ ثزاي ّوبٌّگي كٌٌذُ ّوبٌّگ –

 آًْباعتبًي ٍ ؽزكت هغتوز در  غيزٍاگيز ّبي ثيوبريي هؾَرتي هجبرسُ ثب  دعتَر تؾكيل هغتوز كويتِ –

ي  ثزًبهِ اجزاييـ  ي ػلوي كٌٌذُ ٍاى ّوبٌّگػي تؼييي ٍ هؼزفي يك ًفز فَق تخقـ غذد يب داخلي ثِ –
 كؾَري ديبثت در عطح داًؾگبُ

 ؽْزعتبىديبثت در عطح  يك ٍاحذ حذاللٍ يب  اعتبى ثيوبرعتبىديبثت در  تحميمبت هزكشتؾكيل  –

 ًظبرت ثز اجزاي ثزًبهِ در عطح داًؾگبُ –
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 درهبًي تأهيي حذالل اعتبًذارد ثْذاؽتي –

  ،ٍعبيل ٍ تجْيشات خَدهزالجتي در ؽْزعتبىكوك ثِ تأهيي دارٍ، عزًگ 

 ُّبي هَرد ًيبس در ثزًبهِ ّب ثزاي اًجبم آسهبيؼ تجْيش آسهبيؾگب 

 ّبي خبؿ در ثزًبهِ تؼييي آسهبيؾگبُ هزجغ ثزاي اًجبم آسهبيؼ 

 كؾَري ديبثت ي  ؽذُ اس طزف كويتِ ّبي تؼييي ّب ٍ اٍلَيت ّذايت تحميمبت در راعتبي ؽبخـ –

 ّبي غيزٍاگيز داًؾگبُ ي هؾَرتي هجبرسُ ثب ثيوبري كويتِّبي  ؽزكت در جلغِ –

 :ٍظبيف هؼبٍى درهبى داًؾگبُ. 4.2

 ّوكبري ثب هؼبٍى ثْذاؽتي –

 تأهيي دارٍ، تجْيشات ٍ ٍعبيل تؾخيقي هَرد ًيبس –

 ّوكبري ثزاي ايجبد ٍاحذ ديبثت در عطح داًؾگبُ –

 (پزعتبر، كبرؽٌبط تغذيِپشؽك هتخقـ، )تأهيي ًيزٍي اًغبًي هَرد ًيبس ٍاحذ ديبثت –

 ًظبرت ثز كبر ٍاحذ ديبثت –

 ّبي غيزٍاگيز داًؾگبُ ي هؾَرتي هجبرسُ ثب ثيوبري ّبي كويتِ ؽزكت در جلغِ –

 ّبي آهَسؽي ّوكبري در اجزاي ثزًبهِ –

 ٍظبيف رئيظ ثيوبرعتبى. 4.3

 كزدى فضب ٍ تجْيشات هٌبعت ثزاي ٍاحذ ديبثت فزاّن –

  (47ي  ففحِ)كبرؽٌبط تغذيِ ٍ عبيز كبركٌبى ٍاحذ ديبثتتأهيي ًيزٍي اًغبًي، پزعتبر،  –

 :ٍظبيف هؼبٍى ثْذاؽتي داًؾگبُ. 4.4

طَر هغتوز طجـك دعتَرالؼول  ّـبي غيـزٍاگيـز داًؾگبُ ثـِ ي هؾـَرتي هجـبرسُ ثـب ثيوبري تؾكيل كويتِ –
گزٍُ ٍ غذا، هذيز رئيظ داًؾگبُ، هؼبٍى ثْـذاؽتي، هؼبٍى درهبى، هؼبٍى دارٍ : هتؾكل اس اػضبي افلي

كبرؽٌبط ، ّبي غيزٍاگيز، كبرؽٌبط هغئَل ؽجكِ ّب، كبرؽٌبط هغئَل هجبرسُ ثب ثيوبري هجبرسُ ثب ثيوبري
هؼبٍى پضٍّؾي، هذيز گزٍُ پزعتبري، كبرؽٌبط : ي ديبثت، كبرؽٌبط هغئَل ثَْرسي ٍ ثزحغت هَرد ثزًبهِ

اجزايي    ـ ػلوي ي كٌٌذُ ّوبٌّگ)تخقـمپشؽك )هذيزيت هغئَل آهَسػ ثْذاؽت، كبركٌبى درهبًي هزكش
 ّب ، هغئَل اهَر آسهبيؾگبُ(تغذيِ كبرؽٌبط، پزعتبر، (ديبثت ي ثزًبهِ

 ي كؾَري پيؾگيزي ٍ كٌتزل ديبثت در عطح داًؾگبُ اجزاي ثزًبهِ –

 ّب ٍ ًظبرت ثز اجزاي ثزًبهِ ّوكبري ٍ ّوبٌّگي ثب هؼبًٍت درهبى ٍ ريبعت داًؾگبُ ثزاي آهَسػ –

، ّب ثب رعبًِ ّـبي آهـَسؽي ٍ ّوبٌّگي ي هطبلت ٍ ثزًبهِ ػوَهي اسطزق هختلف اسلجيل تْيِآهـَسػ  –
 ٍ پـزٍرػ گيزي اس ّوكبري رٍحـبًيَى، هجلغبى هـذّجي ٍ ٍسارت آهـَسػ ثْزُ

،  1)هختلف ّـبي آهـَسؽي ٍ ثـبسآهَسي ثزاي كبركٌـبى ثْذاؽتي عطَح ريشي ٍ ثـزگشاري ثزًبهِ ثزًـبهِ –
 ي ديبثت ّب در راثطِ ثب ثزًبهِ ا ّوبٌّگي هزكش هذيزيت ثيوبرية( 4ٍ  3، 2

 تمَيت ًظبم ارجبع در راعتبي اّذاف ثزًبهِ –

ي  ّـب ٍ ارائـِ ي كل پيؾگيزي ٍ هجـبرسُ ثـب ثيوبري آٍري ٍ ارعـبل اطالػـبت ٍ آهـبر ثِ ادارُ جوغ –
 تـز خَراًذ هٌبعت ثِ عطَح پبييي پظ
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 يبسّوكبري در اجزاي تحميمبت هَرد ى –

 ٍظبيف هزكش ديبثت ثيوبرعتبى يب هزكش تحميمبت غذد هتبثَليغن. 4.5

ؽـذُ اس ٍاحـذ ديبثت  يـب هـَارد ارجبع( ٍاحذ ديـبثت)ؽـذُ اس عطح عـَم پذيـزػ هـَارد ارجبع –
 داًؾكذُ ؽْزعتـبى

 درهبًي آهَسػ ػوَم هزدم، ثيوبراى ٍ كبركٌبى عطَح هختلف ثْذاؽتي –

 تز تخققيتؾخيـ ػَارك در عطح  –

 درهبى ٍ هزالجت ػَارك –

 پشؽكي  ّب ٍ گشارػ ثِ هزكش ثْذاؽت داًؾگبُ ػلَم آٍري اطالػبت ٍ دادُ جوغ –

 تز خَراًذ ثِ عطح پبييي ي پظ ارائِ –

 پضٍّؼ –

 :درمبني ديببت حذاقل استبنذارد مراقبت بهذاشتي . 5

 :امكبنبت تشخيصي، درمبني و آموزشي مورد نيبز بب دسترسي آسبن و سريع –

 آهَسؽي ّبي كالطثزگشاري  ثزاي اتبقٍ يك  هؾبٍرُ اًجبمٍ  ثيوبراىي  الل يك اتبق ثزاي هؼبيٌِحذ 

 ي للجي ّبي ٍيضُ هزكش هجْش للت ٍ هزالجت 

 تغْيالت ٍ اهكبًبت اًجبم ديبليش ٍ ليشرتزاپي 

 اًجبم  كَكبرديَگزافي، ا(راديَايشٍتَح)تبليَم اعكي ٍرسػ، آسهبيؼ اًجبم اهكبًبتٍ  تغْيالت ٍ
 ّبي ػقجي ٍ ػضالًي آسهبيؼ

 آهَسؽي،  ّـبي ، هجبكتاٍرّـذ، دعتـگبُ اعـاليـذ، (ثزد هيش، فٌذلي، ٍايت)تجْيشات كالط درط
 تلَيشيَى ٍ ٍيـذئَ

 :امكبنبت آزمبيشگبهي مورد نيبز –
 ُگيزي ّوَگلَثيي گليكَسيلِ هبًٌذ  اًذاسHbA1Cُعبػتِ 24گيزي آلجَهيي ادرار  ، اًذاس 

 


