واّص لٌذ خَى چگًَِ درهاى هی ضَد؟

ٌّگام تزٍس ػالئن افشایص لٌذ خَى چِ تایذ وزد؟
•

اگز دستگاُ سٌجص لٌذخَى داریذ لٌذخَى خَد را تسٌجیذ.

•

هایؼات فزاٍاى اس لثیل آب ،چای (تذٍى لٌذ) تٌَضیذ.

•

در غَرت ػذم تْثَد ػالئن تِ پشضه خَد هزاجؼِ ًواییذ.

•

اس هػزف خَدسزاًِ اًسَلیي یا دارٍّای خَراوی پاییي آٍرًذُ

تزای تاال تزدى سزیغ لٌذ خَى تایذ یىی اس هَاد لٌذی سزیغ االثز
هاًٌذ هَارد سیز را هػزف وزد:
• ًػف لیَاى آتویَُ یا دیگز هایؼات ضیزیي
• یه لطؼِ آتٌثات
• دٍ حثِ لٌذ
• یه لاضك ػسل
• در غَرت ػذم تْثَد ػالئن ظزف هذت  01تا  01دلیمِ
هجذدا هایؼات ضیزیي هحذٍد تٌَضیذ.

•

لٌذ خَى خَد را تِ غَرت هتٌاٍب ٍ هٌظن آسهایص وٌیذ.

افشایص لٌذ خَى(ّایپزگلیسوی)

•

تَجِ داضتِ تاضیذ وِ در چِ سهاًْایی اس رٍس لٌذ خًَتاى تاال یا

ّایپزگلیسوی تِ افشایص تیص اس حذ غلظت لٌذ خَى گفتِ هی
ضَد .افشایص طَالًی هذت لٌذ خَى سثة ػَارؼ هشهي (آسیة
چطن ّا ،ولیِ ّا ٍ  )...در فزد دیاتتی هی گزدد ٍ تایذ لٌذ خَى را
در هحذٍدُ طثیؼی حفظ وزد.

پاییي هی افتذ.

ػالئن افشایص لٌذ خَى:

لٌذ خَى جذا خَدداری وٌیذ.
تَغیِ ّای هْن تزای تیواراى دیاتتی

•

هزتثا تِ پشضه هؼالج خَد هزاجؼِ ٍ دستَرات ٍی را رػایت

خودمراقبتي و آموزش به بیمار

ًواییذ.
•

دیابت چیست؟

رصین غذایی را تِ دلت رػایت ًواییذ ٍ سؼی وٌیذ ٍسى خَد را

تِ حذ ایذُ آل تزساًیذ ٍ در ّویي حذ حفظ ًواییذ.

پزخَری ،تطٌگی ،پزًَضی ،دفغ ادرار سیاد در فَاغل ًشدیه تِ ّن
اس ػالئن افشایص لٌذ خَى هی تاضذ.
لٌذ خَى تاال هوىي است هٌجز تِ وَهای دیاتتی ضَد .اگز حالت
تَْع ٍ استفزاؽ ،واّص َّضیاری ،درد ضىوی تا تٌفس تَی هیَُ
داریذ سزیغ تِ پشضه خَد اطالع دّیذ.

•

اس هػزف دخاًیات خَدداری وٌیذ.

ػلل افشایص لٌذ خَى

•

• خَردى تیص اس حذ هَاد غذایی پز والزی
• هػزف ًاوافی اًسَلیي ٍ یا دارٍّای خَراوی پاییي آٍرًذُ
لٌذ خَى
• ًاراحتی ،فطار ػػثیّ ،یجاى ،تة
• ون تحزوی ٍ ػذم اًجام حزوات سثه ٍرسضی

حتی اگز اس وٌتزل هطلَب لٌذ تزخَردار ّستیذ تِ طَر هزتة

سالی یه تار جْت هؼایٌات للثی ٍ وٌتزل گزدش خَى آسهایص چزتی

•

ٍرسش ٍ فؼالیت جسواًی سثه رٍساًِ داضتِ تاضیذ.

•

ّویطِ وارت ضٌاسایی هطخع وٌٌذُ تیواری خَد را ّوزاُ

داضتِ تاضیذ.

خَى ،تزرسی اػػاب ،ولیِ ّا ٍ چطن ّای خَد تِ پشضه هزاجؼِ

واحد آموزش سالمت
مركس آموزشي و درماني شهید رجایي
تلفن تماس 320-00074333 :
دي ماه 5033

وٌیذ.
هٌثغ :درسٌاهِ پزستاری تیواری ّای داخلی جزاحی
تالیف جاى الووي

دیاتت تیواری است وِ در آى سطح لٌذ در خَى تاالتز اس
هیشاى طثیؼی است .لسوت تیطتز غذایی وهِ هها هػهزف
هی وٌین تِ گلَوش یا لٌذ تثذیل هی ضَد تا تذى هها اس آى
تِ ػٌَاى اًزصی استفادُ وٌذ .لَسالوؼذُ یا پهاًىزا غهذُ
ای وِ در سطح تحتاًی هؼذُ لزار گزفتِ استَّ ،رههًَی
تِ ًام اًسَلیي هی ساسد ایي َّرههَى تهِ جهذب گلهَوش
تَسط سلَلْای تذى ووه هی وٌذ.
در تیواری دیاتت ،تذى لادر ًیست تِ اًذاسُ وافی اًسَلیي
تَلیذ وٌذ ٍ یا ًوی تَاًذ اس اًسَلیي تَلیذ ضذُ تِ غهَرت
غحیح استفادُ وٌذ .تِ ایي تزتیة هیشاى لٌهذ خهَى تهاال
هی رٍد.
دیاتت تِ دٍ گزٍُ ػوذُ تمسین هی ضَد:
دیاتت ًَع یه وِ در  1-01درغذ افزاد دیاتتی دیذُ هی
ضَد ٍ تیطتز در وَدواى ٍ ًَجَاًاى ٍ ووتز در افزاد
تاالی  01سال دیذُ هی ضَد .در ایي ًَع تیواری چَى
غذُ لَسالوؼذُ َّرهَى اًسَلیي را تزضح ًوی وٌذ،
تیواراى تایذ تا اًسَلیي تشریمی درهاى ضًَذ.
در دیاتت ًَع دٍم غذُ لَس الوؼذُ اًسَلیي تزضح هی وٌذ
اها یا همذار آى ًاوافی است ٍ یا تذى ًسثت تِ آى هماٍم
است .اضافِ ٍسى اس جولِ ػَاهلی است وِ تذى را ًسثت
تِ آى هماٍم هی وٌذ .ایي ًَع دیاتت در سٌیي تاالتز دیذُ
هی ضَد (تاالی  01سال) ٍارثی است.
دیاتت ًَع دٍم تا رصین غذایی هٌاسةٍ ،رسش ٍ در
غَرت لشٍم لزظ وٌتزل هی ضَد .در تؼضی هَارد ًیش

فزد هثتال تِ دیاتت ًَع دٍم هوىي است تِ اًسَلیي احتیاج
پیذا وٌذ.

ػَاهل هَثز در اتتال تِ دیاتت چیست؟

ػالئن واّص لٌذ خَى
• تاری دیذ
•رًگ پزیذگی

سي تاال ،چالی ،ساتمِ خاًَادگی ،ػذم تحزن ٍ  ...اس ػَاهل
هَثز در اتتال تِ دیاتت ًَع دٍ است .در دیاتت ًَع یه
ػَاهل هَثز ووتز ضٌاختِ ضذُ اًذ اها هی تَاى تؼضی اس
تیواری ّای ایوٌیٍ ،راثت ٍ ػَاهل هحیطی را در اتتال تِ
ایي ًَع دیاتت هَثز داًست.

• احسا

ػالئن دیاتت چیست؟

• تی حسی ٍ گشگش ٍ هَرهَر در اطزاف دّاى

• تطٌگی سیاد
•تىزر ادرار
• واّص ٍسى تذٍى ػلت هطخع
•گزسٌگی سیاد
• تغییزات ًاگْاًی در دیذ
•پَست خطه
• ػفًَت ّای سیادتز اس حذ هؼوَل
•احسا خستگی
• سخوْایی وِ دیز تزهین هی یاتٌذ
• احسا گشگش یا تی حسی در دست یا پا
• تَْع ،استفزاؽ ٍ یا درد ضىن ًیش هی تَاًذ تا ایي ػالئن ّوزاُ
تاضٌذ.

• لزسش اًذام ّا
•پَست هزطَب ٍ ػزق سزد
• تپص للة ،ضؼف ٍ تی حالی
گزسٌگی تیص اس حذ

ػلل واّص لٌذ خَى
• فزاهَش وزدى یا تِ تاخیز اًذاختي ٍ یا حذف
غذاّای اغلی یا هیاى ٍػذُ ّای غذایی
• تشریك سیاد اًسَلیي ٍ یا هػزف تیص اس حذ
دارٍّای خَراوی پائیي آٍرًذُ لٌذ خَى
• ٍرسش ٍ فؼالیت ّای سٌگیي
• تاتص گزها
• تَْع ٍ استفزاؽ

با آرزوي سالمتي براي شما

