اگز زچار ضؼف ٍ گزسٌگی ،لزسش ،تپص للة  ،سززرز ٍ تی حسی لثْا ٍ
ستاى ،سثىی سز ٍ ذَاب الَزگی یا زٍ تیٌی ضسیس هوىي است لٌس
ذًَتاى پاییي افتازُ تاضس ؛وِ زر ایي غَرت تایس زٍ الی سِ لاضك ضىز یا
ػسل ترَریس؛ بایذ  15دقیقِ بعذ اس خَردى شکز یا عسل قٌذ خَى را کٌتزل کٌیذ،
اگز قٌذ خَى اس  70کوتز بَد( اگز ًتَاًستیذ قٌذ خَى را اًذاسُ گیزی کٌیذ ٍ دیذیذ کِ
عالئن ّوچٌاى اداهِ دارد) دٍبارُ بایذ دٍ الی سِ قاشق شکز یا عسل بخَریذ پس اس رفع
عالئن ًاى ٍ پٌیز هختصز ًیش بخَریذ( اگز ًین الی یک ساعت بعذ ٍقت غذای اصلی باشذ
السم ًیست ًاى ٍ پٌیز خَردُ شَد) .افزاد دیابتی السم است ّویشِ ّوزاُ خَد چٌذ عذد

یاز تگیزین

زر وٌار زیاتت

قٌذ داشتِ باشٌذ کِ در صَرت ًیاس هیل کٌٌذ .
السم است افزاز زیاتتی ّز سِ هاُ یىثار تَسط پشضه هؼالح ٍیشیت ضًَس  .السم

سًسگی تْتزی زاضتِ تاضین

است افزاز زیاتتی سالی یه تار اس ًظزچطن ٍ ولیِ ٍیشیت ضًَس .
سذن پا زر افزاز زیاتتی تسیار ضایغ است ایي سذن ّا پس اس ایداز تِ سرتی

زرهاى هی ضًَس پس تایس خلَی ایداز ایي سذن ّا را گز فت  .ایي سذن ّا تا یه
تزن یا تا یه پیٌِ ضزٍع هی ضًَس .
افزاز زیاتتی ّز رٍس تایس پای ذَز را اس ًظزتزن ،لزهشی،تاٍل ٍ ّز هَرز غیز
طثیؼی تزرسی وٌٌس .

تْیِ ٍ تٌظین ٍ:احس آهَسش زفتز پزستار ی
تیوارستاى تَ ػلی سیٌا ذزهسرُ

لثل اس پَضیسى وفص تایس هزالة تاضٌس زاذل وفص سٌگ ٍ سایز اخسام
ذارخی ًثاضس ّ.ز رٍس پاّایطاى را ضستِ ٍ پس اس ذطه وززى چزب وٌٌس.
هزالة تاضٌس پاّایطاى زاذل وفص هزطَب ًواًس .
ّویطِ اس وفص ّای خلَ تستِ تا اًساسُ هٌاسة استفازُ وٌٌس وفص ًَ را رٍسی
 1-2ساػت تپَضٌس تا ون ون گطاز ضَز تسٍى ایي وِ فطار سیازی تِ پا ٍارز ضَز
تا پای تزٌِّ ّزگش راُ ًزًٍس .پیٌِ پا را ًثزًس ً .اذي ّا را تِ طَر ًَن تیش ًگیزًس
ٍ پس اس ًاذي گزفتي سَّاى تىطٌس .

تْار سال 1392

بزای سَساًذى قٌذ در بذى اًسَلیي السم است ؛افزاد دیابتی بِ دلیل کوبَد ٍ یا عذم

هیتَاى زٍ اًسَلیي رگَالر ٍ اى پی اذ را زر یه سزًگ وطیس ٍ تاّن

ٍجَد اًسَلیي در بذًشاى بزای جلَگیزی اس باال رفتي قٌذ خًَشاى بایذ طبق دستَر

هرلَط وززُ ٍ تشریك ًوَز تِ ضزطی وِ اٍل اًسَلیي رگَالر تِ زاذل

پششک هعالج ّزرٍس اًسَلیي تشریق کٌٌذ

سزًگ وطیسُ ضَز.

لثل اس تشریك اًسَلیي تایس لٌس ذَى را اًساسُ گیزی وزز ٍ تا تَخِ تِ هیشاى لٌس

لثل اس تشریك ،اًسَلیي وسر را زر زست تغلطا ًیس تا واهال" یىٌَاذت

ذَ ى  ،اًسَلیي تشریك وزز  .ضوا اس پشضىتاى یاز ذَاّیس گز فت وِ تا تَخِ تِ

ضَز.

لٌس ذًَتاى تِ چٌس ٍاحس اًسَلیي ًیاس زاریس .

سزًگْای اًسَلیي وِ زارای پٌداُ ذط ّستٌس ّز ذط ًطاًِ زٍ ٍاحس

زٍ ًَع اًسَلیي تیطتز هَرز استفازُ افزاز زیاتتی لزار هی گیزز  -1 :اًسَلیي

اًسَلیي است ،زر سزًگْای اًسَلیٌی وِ غس ذط زارز ّز ذط ًطاًِ یه

رگَالر ( وِ ضفاف است)  -2اى پی اذ (وِ وسر است ).

ٍاحس اًسَلیي است  .هحل ّای هٌاسة تشریك اًسَلیي ضىن  ،تاسٍ ّا ،

اًسَلیي رگَالر ًین ساػت لثل اس ذَرزى غذا تایس تشریك ضَز .اثز ایي اًسَلیي

راى ّا ٍ تاسي است ّ .زگش اًسَلیي را زر یه ًمطِ تشریك ًىٌیس چَى

تمزیثا" سِ ساػت تؼس اس تشریك تِ اٍج ذَز هی رسس ؛پس زر ایي ساػت تایس یه

باعث هی شَد عضلِ اس بیي بزٍد ٍدیگز ًتَاًیذ اًسَلیي را بِ آى ًقطِ تشریق

هیاى ٍػسُ هیل ضَز ،زر غیز ایي غَرت لٌس ذَى ضسیسا" واّص یافتِ ٍ فزز را زچار

کٌیذ.

هطىل هی وٌس .
اثزاًسَلیي اى پی اذ چْار ساػت تؼس اس تشریك ضزٍع ضسُ ٍ تمزیثا" ّطت ساػت
تؼس تِ اٍج ذَز هی رسس وِ زر ساػت ضزٍع اثز ٍ اٍج اثز تایس یه ٍػسُ غذا یا هیاى
ٍػسُ هیل ضَز ،زر غیز ایي غَرت لٌس ذَى ضسیسا" واّص یافتِ ٍ فزز را زچار
هطىل هی وٌس.

اًسَلیٌی وِ زر حال استفازُ است را هی تَاى زر اتاق تِ هست یه هاُ
ًگْساری وزز لثل اس تشریك ،اًسَلیي تایس گزم تاضس .
ّویطِ یه ٍیال اًسَلیي اضافی زر یرچال هٌشل ًگْساری وٌیس .
اًسَلیي را تایس اس ًَر ذَرضیس ٍ گزها حفظ وزز  ،اگز اًسَلیي ید تشًس تایس زٍر
اًساذتِ ضَز .
هی تَاى اًسَلیي را زر سزًگْای هرتلف وطیس ٍ آهازُ تزای هػزف سِ ّفتِ
زر یرچال ًگْساری ًوَز .
.

اس توام هحل ّا تزای تشریك استفازُ وٌیس .بزای هثال :صبح اًسَلیي را بِ
شکن ٍ عصز اًسَلیي را بِ باسٍ تشریق کٌیذ .بزای تشریق اًسَلیي ،اس یک هحل
تشریق در سهاى هشخصی استفادُ کٌیذ بزای هثال :صبحْا اًسَلیي را بِ شکن ٍ
عصزّا اًسَلیي را بِ باسٍ تشریق کٌیذ .تزای تشریك اًسَلیي تِ ضىن ًثایس
تشریك زٍ ٍ ًین ساًتیوتز ًشزیىتز تِ ًاف تاضس .تزای تشریك اًسَلیي ًیاسی
تِ ضسػفًَی هحل تشریك تا الىل ًیست .افزازی وِ چاق ٍیا هؼوَلی

ّستٌس تایس سزًگ را تا ساٍیِ 90زرخِ ٍ افزازی وِ الغز ّستٌس سزًگ را
تایس تا ساٍیِ 45زرخِ تشریك ًوایٌس.

تِ هحل ّای هٌاسة تشریك اًسَلیي تَخِ ًواییس :

واّص ٍسى زر افزاز زیاتتی یىی اس رٍضْای زرهاى زیاتت است ٍسى ذَز را
تا ٍرسش ٍ رصین غذایی غحیح واّص زّیس.تا واّص ٍسى تِ هیشاى -5%10
%لٌس ذَى تِ حس طثیؼی تسیار ًشزیه هی ضَز .
ٍرسش وٌیس هثال" ٍسًِ تززاری یا رٍسی ًین ساػت پیازُ رٍی تا وفص
هٌاسةٍ ،رسش لٌس ذَى را واّص هی زّسٍ .رسش تایس هٌظن ٍ ّز رٍس زر
یه ساػت هؼیي اًدام ضَز هثال"ّز رٍس ساػت  10غثح .لثل اس ٍرسش
وززى لٌس ذَى تایس وٌتزل ضَز تا یه هترػع تغذیِ هطَرت وٌیس وِ زر
چِ غَرت ٍتا چِ لٌس ذًَی ًثایس ٍرسش وٌیس یا ایي وِ تا چِ لٌس ذًَی
لثل یا تؼس اس ٍرسش غذا ٍ چِ همسار غذا ترَریس  .هیَخات ٍ سثشیدات لٌس
ذَى را واّص هی زٌّس تایس زر ضثاًِ رٍس 25گزم هػزف ًوَز .
افزاز زیاتتی زر هؼزؼ ذطز فطار ذَى ّستٌس وِ تایساسهػزف ًوه ٍ
غذاّای چزب ٍ سزخ ضسُ ٍ لثٌیات پزچزب ذَززاری وٌٌس .غذاّا را تِ
غَرت وثاتی یا آب پش هػزف وٌیس غذاّای وٌسزٍ ضس ُ ّوگی ًوه سیازی
زارًس وِ تایس هػزف ًطًَس.گَضت ّای لزهش چزتی سیازی زارًس وِ تایس تِ
خای آى اس گَضت ّای سفیس هثل هزؽ ٍ هاّی استفازُ وزز .ترن هزؽ (
چَى چزتی سیازی زارز)ّن ًثایس تیطتز اس  4ػسز زر ّفتِ هػزف ضَز .اس
رٍغي هایغ ترػَظ رٍغي سیتَى تِ خای رٍغي خاهس استفازُ وٌیس .لٌس ٍ
ضىزٍغذاّایی وِ طؼن واهال" ضیزیي زارًس را تسیار ووتز هػزف وٌیس
.هثل ًَضاتِ ،ػسل ،هزتا،ضىالت ٍ ضیزیٌی ٍ هیَُ ّای ضیزیي هثل تَت ٍ
وطوص،ذزها ،اًدیز،اًگَر،ذزتشُ

