هذدجَی ػشیش سالم
تیواری دیاتت یا هزؼ لٌذ یک اختالل سَخت ٍساسی در تذى

ًاتیٌایی :تحت کٌتزل ًثَدى لٌذ خَى ،اثز تخزیة

آیا افزاد دیاتتی ًوی تَ اًٌذ ضکالت ٍ یا ضیزیٌی

کٌٌذُ ای رٍی ػزٍق ضثکیِ چطن داضتِ ٍ هی

در حالتی فزد دیاتتی هیتَاًذ ایٌگًَِ تٌمالت را جشیی اس تزًاهِ

تَاًذ هَجة تزٍس تاری دیذ ٍ ًاتیٌایی ضَد.

غذایی رٍساًِ خَد تِ ضوار آٍرد ٍ یا در کٌار هػزف آى ّا تِ

است کِ در آى تز اثز لطغ تَلیذ اًسَلیي ٍ یا کارکزد ًاهٌاسة آى
آسیة کلیَی  :کلیِ ّا ًیش در غَرت تاال تَدى لٌذ

هیشاى لٌذ هَجَد درخَى تِ طَر غیز طثیؼی تاال هیرٍد.

خَى ،آسیة دیذُ ٍ دیالیش را تِ دًثال خَاّذ داضت.

اًسَلیي َّرهًَی است کِ هَاد غذایی لٌذی ٍ ًطاستِ ٍ  ...را

سلَل ّا ضَد ٍ یا اغطالحا تسَسد ،هی تَاًذ ضیزیٌی ٍ ضکالت را

پای دیاتتی  :ػذم کٌتزل لٌذ خَى ٍ ػذم هزالثت

کطف ًطذُ است ٍلی گواى هی رٍد کِ سهیٌِ هساػذ صًتیکی ٍ

غحیح اس پاّا ،هَجة ایجاد سخن ّایی در پا هی

آیا هػزف سیادُ اس حذ ضکز ٍ ضیزیٌیجات هَجة اتتال تِ

ضَد .ایي سخن ّا هی تَاًذ تِ اس کار افتادگی ٍ لطغ

دیاتت هیگزدد؟

پاّا هٌجز ضَد.

خیزٍ .لی در ّز غَرت تَجِ داضتِ تاضیذ کِ چالی ٍ اضافِ ٍسى

ًمص هَثزی داضتِ تاضذ.
دیاتت اًَاع هختلفی دارد  :دیاتت ًَع  ،1دیاتت ًَع  ،2دیاتت

ٍرسش کزدى تپزداسد تا لٌذ ٍارد ضذُ تِ درٍى خَى سزیؼتز جذب
ًیش در حذ هتؼادل هػزف کٌذ.

در تذى تِ اًزصی تثذیل هی ًوایذ  .تا کٌَى ػلت تزٍس ایي تیواری
ػَاهل هحیطی ّوچَى چالی ٍ تی تحزکی در اتتال تِ ایي تیواری

تَجِ :ػالٍُ تز کٌتزل لٌذّ ،ز رٍس پاّای خَد را هؼایٌِ ًواییذ ٍ
کفص هٌاسة تپَضیذ.

حاهلگی ٍدیاتت پٌْاى
اکثز دیاتتی ّا را هثتالیاى تِ دیاتت ًَع  2تطکیل هی دٌّذ.

احتوال حولِ للثی ،سکتِ هغشی ٍ فطار خَى را

یک رصین غذایی سالن ٍ ٍرسش هٌظن ٍسًتاى را کٌتزل کٌیذ ٍ اس

ّوچٌاى لادر تِ تَلیذ اًسَلیي هی تاضذ ٍ .لی اىسَلیي در تذى ایي

هخػَغاً پاّا در اثز لٌذ خَى تاال دچار
آسیة هی ضًَذ کِ هؼوَالً تِ غَرت تی حسی ٍ گش
گش کف پا خَد را ًطاى هی دّذ

درهاى دیاتت:

تزکیثی اس رصین غذایی هٌاسة ٍ ،رسش هٌظن ٍ هػزف دارٍّای
کاّص دٌّذُ لٌذ خَى (کِ تِ تطخیع پشضک هؼالجتاى تزای ضوا
تجَیش هی ضَد ) هی تَاًذ تِ کٌتزل غحیح آى کوک کٌذ  .تِ ّز

 2در هیاى هیاًساالى ضایغ تز است ٍلی اهزٍسُ تِ دلیل تی تحزکی

حال هػزف لزظ ٍ در هَارد خاظ اًسَلیي ،تزای کٌتزل دیاتت در

تاٍرّای غلط در هَرد دیاتت

ٍ چالی کَدکاى ،رًٍذ اتتال تِ ایي تیواری در تیي آًاى رٍ تِ افشایص

ایي دستِ اس هثتالیاى السم ٍ ضزٍری است.

است.

آیا دیاتت اس فزدی تِ فزد دیگز سزایت هی

*ػَارؼ تیواری دیاتت:

خیز .تا ٍجَد ایٌکِ تا کٌَى دلیل اغلی اتتال تِ دیاتت کطف ًطذُ

کٌذ؟

است اها ایي هطلة ثاتت گطتِ کِ دیاتت تِ ّیچ ػٌَاى لاتل اًتمال
تَاًذ اثزات جثزاى ًاپذیزی را تز رٍی اػضای هختلف تذى داضتِ
تاضذ.

1

ٍ سزایت ًیست  .در حمیمت هی تَاى گفت کِ ػَاهل هحیطی ٍ تِ
خػَظ صًتیکی ،آى ّن تیطتز در دیاتت ًَع  ،2در اتتال تِ دیاتت
هؤثز است.

2

هیتَاًیذ تا رػایت

اتتالیتاى یِ دیاتت پیطگیزی ًواییذ.

ضاى تا حذٍد سیادی کاّص یافتِ  ،در دیاتتی ّای ًَع  2لَسالوؼذُ

رگ ّا اًثاضتِ ضذُ ٍ ًتیجِ آى افشایص لٌذ خَى است .دیاتت ًَع

چٌاًچِ یکی اس اػضای خاًَادُ ضواّ ،وچَى هادر ،پذر ،خَاّز،

تیواری ّای للثی ٍ ػزٍلی  :دیاتت کٌتزل ًطذُ،

ػَارؼ ػػثی  :اػػاب حسی ٍ حزکتی اًذاهْا

افزاد تَاًایی السم را تزای ُ دایت لٌذ تِ درٍى سلَل ّا ًذ اضتِ ،در

خطز اتتال تِ دیاتت را تِ طَر هستمین افشایص هیدّذ.

تزادر ،ػوَ ،ػوِ ،دایی ٍ یا خالِ ،دیاتتی تاضذ

افشیص هی دّذ.

تز خالف دیاتتی ّای ًَع  ،1کِ تزضح اًسَلیي اس لَسالوؼذُ

ػذم کٌتزل دیاتت (لٌذ خَى تاال ٍ یا پاییي ) در طَالًی هذت ،هی

تخَرًذ؟

3

پٌج پایِ کٌتزل دیاتت:
آهَسش :در ٍالغ آهَسش را هی تَاى تِ طَر لطغ

اًذاسُ گیزی ضخػی لٌذ خَى  :اًجام ایي رٍش تزای توام تیواراى

تِ ػٌَاى هْوتزیي پایۀ درهاى دیاتت تِ حساب

دیاتتی هفیذ است .گزچِ،درتوام دیاتتی ّای ًَع  2 ٍ 1کِ اًسَلیي

آٍرد.

تشریك هیکٌٌذ الشاهی است.
تیوارستاى سَم ضؼثاى دهاًٍذ

تغذیِ :تغذیۀ غحیح ًِ تٌْا تِ کٌتزل تْتز لٌذ
خَى (هخػَغا لٌذ خَى  2ساػت تؼذ اس غذا )
تلکِ تِ کن کزدى ٍسى یا حفظ ٍسى طثیؼی ٍ ًیش

 تا آرسٍی سالهت  .دفتز پزستاری تیوارستاى

کٌتزل چزتی ٍ فطار خَى کوک لاتل تَجْی هی

قند

ضؼثاى دهاًٍذ.

کٌذً .کتۀ لاتل تَجِ ایي است کِ تغذیۀ غحیح
ّن تزای پیطگیزی ٍ ّن درهاى دیاتت هؤثز هی تاضذ.
ٍرسش :کوتزیي اثز هثثت ٍرسش در افزاد دیاتتی کاّص لٌذ خَى در
کَتاُ هذت است.

سَم

بیماری دیابت یا مرض

آدرس :
جیالرد ،جنب سینما پرستو (دانشگاه آزاد دماوند )

ٍلی ٍرسش اثزات تسیار هفیذ دیگزی ًیش دارد اس جولِ کاّص

www.sdmc.sbmu.ac.ir

هماٍهت تذى تِ اًسَلیي کِ در ًتیجِ آى ػولکزد ا ًسَلیي در تذى
تْثَد یافتِ ٍ لٌذ خَى در دراس هذت ًیش تسیار تْتز

تلفن76319781-3 :

کٌتزل هی ضًَذ.

دارٍّا:دارٍّا ًیش تا افشایص دادى تزضح اًسَلیي اس
لَسالوؼذُ ٍ ًیش کاّص هماٍهت تِ اًسَلیي تِ کٌتزل لٌذ خَى
کوک هی کٌٌذ.
کزد

ًثایذ فزاهَش

کِ درهاًْای غیز دارٍیی اس جولِ ٍرسش ٍ رصین غذایی
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ًیش تایذ ّوشهاى تا هػزف دارٍّا اًجام ضًَذ.
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