ّوِ ی اًساى ّا بِ طَر طبیعی در خَى خَد قٌد دارًد ٍلی
اگز قٌد خَى بَسیلِ ی سلَل ّای بدى هصزف ًشَد اس حد

رٌّوَد ّای کلی در هَرد تغذیِ ی افزاد دیاتتی ػثارت است اس:
-

-

اس هصزف تیص اس حذ غذای پز چزب (تَیژُ چزتی ّای

هٌاتغ خَتی تزای فیثزّا ّستٌذ گٌداًذى آى ّا در هَاد

حیَاًی ) تپزّیشیذ کِ تزای ایي کار هی تَاًیذ در تْیِ ی

طبیعی
باالتز رفتِ ٍ بیواری قٌد یا دیابت عارض هی گزدد.

غذا اس رٍغي کوتزی استفادُ کٌیذ.
-

هیگَ ٍ خیگز ٍ کلِ پاچِ ی کوتزی استفادُ کٌیذ.

-

اًَاع دیابت:
 -1دیابت ًَع  1کِ ًیاس بِ اًسَلیي دارد.
 -2دیابت ًَع  2کِ ًیاس بِ هصزف دارٍ دارد.
 -3دیابت حاهلگی کِ باید تا پایاى حاهلگی اس درهاى

هدت کِ احتوال دچار افشایش قٌد خَى ٍ بیواری

بیوار عشیش شوا هی تَاًید با استفادُ صحیح ٍ بِ اًداسُ ی ًیاس
اس هَاد غذایی ٍ تزک عادات غذایی غلط قٌد خَى خَد را تا
حد
سیادی کٌتزل کٌید.

در ّفتِ حذاقل ٍ 2ػذُ خَراک هاّی تِ صَرت کثاب
ضذُ یا آب پش استفادُ کٌیذ ٍ اس اًَاع هاّی ّا استفادُ

-

رٍش ّایی چَى تخارپش کزدى  ،کثاب کزدى را تزای
پخت ٍ پش اًتخاب کٌیذ.

سثشی ّا ٍ هیَُ ّایی کِ ضیزیٌی کوتزی دارًذ هثل خیار

-

هَاد ًطاستِ ای هثل ًاى  ،تزًح ٍ سیة سهیٌی را کوتز

-

-

سؼی کٌیذ تیطتز اس ًاى ّای سثَس دار (هاًٌذ ًاى سٌگک
) استفادُ ًوائیذ.

-

-

-

-

-

سثشیدات تزای فزد دیاتتی هاًٌذ ّز فزد دیگز هفیذ است
ضوا هی تَاًیذ سثشیدات را در هقذار کوی آب تدَضاًیذ
ٍ تخار پش کٌیذ.

تزًاهِ ی ٍرسضی هٌظن داضتِ تاضیذ ٍلی تَخِ کٌیذ خْت
خلَگیزی اس افت قٌذ خَى در حیي ٍرسش پیص اس اًدام

ّای گیاّی استفادُ کٌیذ.
-

دارٍی قٌذ خَد را یا اًسَلیي را در سهاى هؼیي استفادُ
ًواییذ.

اس هصزف چزتی ّای حیَاًی تپزّیشیذ ٍ تیطتز اس چزتی
اس ضیز یا هاست کن چزب استفادُ کٌیذ.

تیوار ػشیش ّز رٍسُ تِ هقذار هؼیي غذا تخَریذ ٍ غذای
اصلی ٍ هیاى ٍػذُ را در سهاى تَصیِ ضذُ هصزف کٌیذ.

تِ خای هایًَش هی تَاًیذ اس سس خزدل تزای ساالد یا
ساًذٍیچ استفادُ کٌیذ.

هی تَاًیذ اس هغشّا (هغش گزدٍ ٍ تادام) یا کزُ ی تادام
سهیٌی استفادُ کٌیذ.

هصزف کٌیذ.

-

پزًَشی  ،پز ادراری  ،دیز بْبَد یافتي سخن ّا ٍ تاری دید.

تذٍى چزتی تخَریذ.
-

غذاّای غٌی اس فیثز هثل سثشیدات سیاد هصزف کٌیذ.

دیابت شًَد سیاد هی باشد.

عالئن بیواری:

-

خْت هصزف گَضت سؼی کٌیذ گَضت کن چزب یا
پَست هزؽ را استفادُ ًکٌیذ.

سثش ٍ سیة قزهش ٍ سثش استفادُ کٌیذ.

استفادُ کٌد ٍ تا دُ سال پیگیزی قٌد خَى خَد را بِ
طَر هداٍم اًجام دّد چَى در چٌیي سًاًی در ایي

غذایی آثار هفیذی خَاّذ داضت.

کٌیذ.
-

غالت  ،حثَتات  ،خَ دٍسز  ،سثَس تزًح ٍ تَت فزًگی

ٍرسش هقذاری هَاد ًطاستِ ای هصزف کٌیذ.
-

غذاّای پز فیثز سیادی هصزف کٌیذ.

-

تز اساس دارٍی هصزفی ٍ هیشاى قٌذ خَى خَد هی تَاًیذ
تِ خای قٌذ اس تَت خطک یا کطوص ٍ یا خزها استفادُ
کٌیذ.

غذای رٍساًِ را تِ ٍػذُ ّای تیطتز ٍ حدن کوتز تقسین کٌیذ

گزاهیاس پا:
خْت هزاقثت
تَصیِ ّای السم
تاد))
کارهضاػف

تخاری  ،آتص یاکزسی خَدداری ًواییذ.

تیوار ػشیش :آسیة رگ ّای خًَی تز اثز تیواری دیاتت تاػث کاّص

-

خزیاى خَى در پاّا هی گزدد در ًتیدِ حسساسیت پاّای ضوا ًسثت
را هستؼذ سخن هی کٌذ.
تْتزیي راُ تزای پیطگیزی اس اتتال تِ تیواری ّای پای

-

کفص ّای خَد را قثل اس ّز تار پَضیذى تکاى دّیذ.

-

اس کفص ّای راحتی ٍ ٍرسضی استفادُ کٌیذ ٍاس

دیاتتی  ،تحت کتزل داضتي قٌذ خَى استٍ .لی کارّای

-

ّز رٍس پای خَد را اس ًظز تزک ّای پَستی  ،تزیذگی ّا

-

در صَرت ٍخَد سخن ٍ ػذم تْثَد در ػزض  2رٍس تِ

-

ّز رٍس پای خَد را تا آب ٍلزم ٍ صاتَى هالین ضستطَ
دّیذ ٍ تا حَلِ ی ًزم خطک کٌیذ.

توصیه های بهداشتی برای درمان و کنترل
عوارض دیابت

ّز 3تا  6هاُ هؼایٌِ ی کاهلی اس پای خَد تِ ػول

هؼایٌِ ی ساالًِ پا تزای اطویٌاى اس ػذم اس دست

ویژه آموزش به بیماران

دادى حس الهسِ در پا اًدام دّیذ.

هی تَاًیذ پای خَد را تا پَدر تچِ کِ کوک تِ خطک
هاًذى پایتاى هی کٌذ آغطتِ کٌیذ.

آهَسش تیواراى خْت هزاقثت اس خَد تا تأکیذ تز رٍی هؼایٌِ

-

پاّای خَد را هذت سیادی در آب قزار ًذّیذ.

ی پا

-

اگز پَست پایتاى خطک است اس لَسیَى هزطَب کٌٌذُ

تیوار ػشیش:

استفادُ کٌیذ.
-

اًگطتاى ٍ تیي اًگطتاى را تویش ٍ هزتة ًگِ داریذ.

-

ًاخي ّای خَد را تِ صَرت سطحی کَتاُ ًواییذ ٍ ًاخي
ّای فزٍ رفتِ در گَضت را دستکاری ًکٌیذ.

-

بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)بیرم

آٍریذ.

پشضک هزاخؼِ کٌیذ.

-

در هَقغ پَضیذى کفص ّای ًَ تیطتز هزاقة پاّای
خَد تاضیذ.

 ،سخن ٍ تاٍل ّا  ،ػفًَت ٍ تغییز رًگ تزرسی کٌیذ.

-

استان فارس

خَدداری کٌیذ.

پا ٍ هزاقثت اس پای خَد هی تَاًیذ اًدام دّیذ.

-

دانشگاه علوم پسشکی و خدمات درمانی

پَضیذى کفص ّای پاضٌِ تلٌذ ٍ خلَتاس ًَک تیش

خاصی ّستٌذ کِ ضوا ّز رٍس تزای اطویٌاى اس سالن تَدى
-

اس قزار دادى کیسِ آب خَش رٍی پاّای خَد
خَدداری کٌیذ.

تِ هحزک ّای دردًاک یا گزها ٍ سزها تِ تذریح کاّص هی یاتذ ٍ پا
-

در سهستاى اس ًشدیک کزدى تیص اس حذ پاّا تِ

حتی در هٌشل تا پای تزٌِّ راُ ًزٍیذ ٍاس پَضیذى خَراب
ٍصلِ دار یا ضکافتِ یا تٌگ خَدداری کٌیذ.

ا گز قٌذ خَى کٌتزل ًطَد طی سال ّا تِ اػضای هختلف تذى
آسیة هی رساًذ ٍسثة ًاراحتی ّای ػصثی  ،چطوی  ،کلیَی
ٍ قلة ٍ ػزٍق هی گزدد ٍ حتی هی تَاًذ هٌدز تِ قطغ ػضَ

مژگان فضلی (کارشناس پرستاری)

گزدد .تِ یاد داضتِ تاضیذ ضوا تا پایاى ػوز تِ هصزف اًسَلیي

مردادماه29

تا دارٍ احتیاج داریذ..

