
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در گیری اعصابة اًهاابیی   از عَارض دیبثت  دیگر یکی

کابهص  هی ثبضد که ثبعث هبًٌد ثبزٍهب، پبهب ٍ اًگطهبى 

اخاهل  در   . عدم احسبس درد ٍهی ضَداحسبس درد 

ثَجاَد مهادى زخان در پاب     ثبعث رسبًی هٌبست  خَى

 پس:هی ضَدٍتبخیر در  ثاجَدی مى 

 .کٌتزل ًوبییذ رٍساًِاس ًظزٍرَد  سخن پبّبی خَد را -1 

   ٍ ثِ آراهی خشک ًوبییذ. پبّبیتبى را رٍساًِ ثشَییذ-2 

 اس کفش راحت ٍ رَراة ًخی استفبدُ کٌیذ. -3

 ًگِ داریذ.  پب را کَتبُ بخٌْبی ً-4

 ثب چزة کزدى اس خشکی پب رلَگیزی ًوبییذ. -5

ثزای گزم کزدى پب ّزگش پبّب را ًشدیک ثخابری ٍ یاب دیگاز    -6

 .ٍسبیل گزهبیی قزار ًذّیذ

در صاَر  ازاسایص    چطن علت حسبس ثَدى عرٍقه ث

 دچبر تغییرا  غیر قبثل ثرگطهی های  ،چطن قٌد خَى

جات کابهص   .که ثب علئن تبری دید ثرٍز هی کٌد ضَد.

 : مسیت چطن هب 

   قٌذ خَد را در هحذٍدُ طجیعی ًگِ داریذ. .1

   دّیذ.  ثِ صَرت سبلیبًِ اًزبم خَد را هعبیٌِ چشن  .2

ثزای هعبیٌِ چشن ثبیذ ثِ هتخصص چشن هزارعِ کٌیاذ   .3

چَى هتخصص چشان رازٍت تاِ     ی(.ًِ ثِ ثیٌبیی سٌز)

در هعبیٌاِ چشانپ پششاک    چشن شوب را هعبیٌِ هی کٌذ. 

قطزُ گشبدکٌٌذُ هزدهک استفبدُ هیکٌذ تاب  هتخصص اس 

 .ثتَاًذ رزٍت پشت چشن شوب را هعبیٌِ کٌذ

چٌبًچِ قصذ ثبرداری داریذ یاب ثابردار ّیاتیذ در هاَرد      .4

 .هعبیٌِ چشن ثب پششک خَد هشَرت کٌیذسهبى  

 

 

ثه علت قٌد ثبال در طَ  زهبى کلیه هب ًیس  دچبر مسیت 

در ادرار هطاص  های    هی ضًَد.که ثه صَر  پرٍتئیي

ضَد. در صَر  عدم درهبى مسایت کلیاه غیار قبثال     

 .  ثرگطت است

 رْت کبّش آسیت کلیِ ّب: 
 قٌذ خَد را در هحذٍدُ ًزهبل ًگِ داریذ. 

 .ًوبییذکٌتزل فشبر خَى خَد را در هحذٍدُ ًزهبل 

در صَرت اثتال ثِ فشبر خَى رصین کان ًواک ٍ کان چازة را     

 رربیت کٌیذ.  

آسهبیشبت ثزرسی رولکزد کلیِ ّبپ پزٍتئیي ادرار ٍ کزاتٌیي را 

 سیز ًظز پششک هعبلذ در سهبى هٌبست اًزبم دّیذ.  

  

اسهرس هداٍم سجت هی ضَدازرادی که دیبثت ًدارًاد  

در هعرض اثهل ثه ایي ثیوبری قارار گیرًاد ٍ در ازاراد    

 هجهل ثه دیبثت ًیس ایي ثیوبری ضد  یبثد 

ثب کیی کِ ثاِ  احیبس استزس  سهبىس  در رْت کبّش استز -

 صحجت کٌیذ.اٍ ارتوبد داریذ 

 یَگب ٍ استزاحت اس استزس خَد ثکبّیذ.پ ثب ٍرسش   -

 یب یک رالقِ ٍ سزگزهی پیذا کٌیذ ٍ ًیجت ثِ اًزبم آى هتعْذٍ -

ثبشیذ. ثیبهَسیذ چگًَِ در حَادث ًبگَار ٍ استزس ٍّیزبًابت  

 کٌیذپیذا  خَد رْت کبّش استزس  راُ حل هٌبسجی

کابّش   در ثاذىپ سجت افاشایش رولکازد اًیاَلیي     شٍرز -

شااٌب ٍرسش هفیااذ :  هاای شااَد. ) کاابّش چاابقی ٍ اسااتزس

ثابر در   5-4ًین سبرت  ٍ پیبدُ رٍی   پدٍچزخِ سَاری پیَگب

   ّفتِ کِ ثبرج افشایش ضزثبى قلت شَد. (

  یذ.سهصزف دخبًیبت خَدداری کٌا -
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ًَری ثیوبری هشهي است کاِ ثاِ رلات     یب ثیوبری قٌذ  دیبثت

ًبتَاًی ثذى در تَلیذ یب هصزف اًیَلیي ایزبد هی شَد. اًیَلیي 

لَسالوعذُ تَلیاذ های گازدد ٍ     هبدُ ای است کِ در ثذى تَسط 

راذم   اختالل یبقٌذ ثذى هَرد استفبدُ قزار ثگیزد. ثبرج هی شَد

شاذُ ٍ اگاز ثاِ خاَثی      تَلیذ اًیَلیي ثبرج افشایش قٌاذ خاَى  

 کٌتزل ًشَد. ثبرج رَارض رذی هی شَد.  

 :  اًَاع دیبثت

تَلیذ اًیاَلیي  در کَدکبى ٍ ًَرَاًبى دیذُ هی شَد.    :1ًَع 

کن یب ثطَر کلی ٍرَد ًذارد پس ًیبس ثِ تشریق اًیَلیي هی ثذى 

 ثبشذ.  

اختالل سبل دیذُ هی شَد.  کِ ّن   03در افزاد ثبالی : 3ًَع 

ِ فعبلیت اًیَلیي ٍراَد دارد کاِ    در  تَلیذ اًیَلیي ٍ ّندر   ثا

 َراکیخا  کوک رصین غذایی هٌبست پفعبلیات ثاذًی ٍ دارٍّابی   

     کبٌّذُ قٌذ درهبى هی شَد.

   : هاوهریي عَارض دیبثت   

  ِهشکالت کلی 

  هشکالت چشوی 

 هشکالت رشتِ ّبی رصجی 

 ثیوبری قلجی ٍرزٍقی 

 ضًَد: خَى هیچه کسبًی ثیطهر دچبر ازسایص قٌد 

   افزاد چبت 

  کن تحزک افزاد 

   .کیبًی کِ در خبًَادُ سبثقِ دیبثت دارًذ 

  تغذیِ ًبدرست ٍ هصزف سیبدغذای چزة ٍ شیزیي 

 افزادی کِ فشبر خَى ثبال دارًذ.       

 :  علئن ازسایص قٌد خَى

  خَاة آلَدگی خیتگی ٍ 

  خشکی دّبى ٍ تشٌگی 

  پز ادراری 

 اختالل دیذ 

اس هیشاى قٌاذ خاَد   یب اًزبم آسهبیش ثب تْیِ دستگبُ قٌذ خَى 

آگبُ شَیذ . تب ثب آى ثزًبهِ غاذایی پدارٍیای ٍ فعبلیات خاَد را     

  تَرِ شَیذ کِ چِ چیشّبی ثز قٌاذ خًَتابى   هٍتٌظین ًوبییذ. 

قٌااذ خااَى خااَد را ّواازاُ ثااب تاابری  ٍ سهاابى آى  ٍ تاابحیزدارد.

 یبدداشت ًوَدُ ٍ ٌّگبم ٍیشیت پششک ّوزاُ داشتِ ثبشیذ. 
 بیماران دیابتیتغذیو 

 3ِ ٍرذُ غاذای اصالی ٍ   سٍرذُ ثب حزن کن)  6در طَل رٍس 

 (هصزف ًوبییذ.  هیبى ٍرذُ 

 کوای  هیبى ٍرذُ شت  ثْتز است اس یک هبدُ پزٍتئیٌی هبًٌاذ 

    ثبشذ.   پٌیز یب شیز ّوزاُ کوی ًبى

 ذ.شکزٍ اًَاع شیزیٌی ّب پزّیش ًوبیی پاس هصزف قٌذ  

پ هااَسپ  شاایزیي)اًگَر پخزثشُپخزهاابپتَتهصاازف هیااَُ ّاابی 

 .  ٍ ...(را در ثزًبهِ غذایی خَد هحذٍد کٌیذ ٌّذٍاًِ  

 ربی استفبدُ اس آثویَُ اس خَد هیَُ استفبدُ ًوبییذ.  ثِ 

ن پگشاٌیش پرعفازی   پکلسجشی خاَردى  پیی هبًٌذ )کبَّسجشیْب

سجشپخیبر پگَرِ پریحبى ٍرَاًاِ گٌاذم پکلان    ثبهیِ پکٌگزپکذٍ

در ٍرذُ ّبی غذایی خَد ثیشتز استفبدُ ی دٍ سز کلی پرٍَثز

 )ّوزاُ ٍرذُ غذایی( ًوبییذ.

هَاد ًشبستِ ای هخال ًابى پثزًذپسایت سهیٌای پگٌاذم ٍ راَ       

 .ٍهبکبرًٍی ثِ هیشاى هحذٍد استفبدُ شَد

 بًذٍیچی  سًبى لَاش ٍ ًبى ثِ ربی هصزف ًبى سٌگگک 

اس تَت خشک یب کشوش سجشپقزهش یب خزهابی سرد ثاِ هقاذار    

 خیلی کن ثب چبیی ثِ ربی قٌذ استفبدُ شَد.

                                        اس لجٌیبت کن چزة استفبدُ ًوبییذ.  
 

غذاّبی چزة هبًٌذ کجبة کَثیذُ پگَشت پزچزة پرگازپ  

 هغشپ کلِ پبچِپ خبهِ ٍ کزُ پ.... هحذٍد شَد.

 .غذا را ثِ صَرت کان ًواک ٍ کان چازة تْیاِ ًوبییاذ.       

 بشیذث داشتِ را هصزف یک یب دٍ ٍرذُ هبّی در ّفتِ

  ذ.لیَاى آة ثٌَشی 8در طَل رٍس حذاقل 

 .استازت قٌد خَى عَارض دیبثت یکی از
                          علل کبهص قٌد خَى:

هیابى  حاذف ٍراذُ غاذایی یاب      *   تشریق سیبد  اًیَلیي   *

ثاِ تابخیز افتابدى       * ٍرسش ٍ فعبلیات سیابد       *    ٍرذُ

 ثعضی ثیوبریْب ّوبًٌذ اسْبل *     غذاییٍرذُ 

ِ هعوَال قجل غذا یب در حیي ٍرسش ٍ پیبدُ رٍی ٍ سهابًی  ک 

 کِ اًیَلیي ثِ اٍد احز هی رسذ اتفبت هی افتذ.

 :علین اٍلیه ازت قٌد خَى

 *افاشایش ضازثبى قلات      *ثی قزاری    *رزت سزد   *

 تبری دیذ * گزسٌگی شذیذ *لزسش   

 ٍ سزگیزِ سزدرد* رصجبًیت * رذم توزکش  *

 رًگ پزیذگی   *   احیبس ضعف ٍ خیتگی   *

احیبس خیاتگی ٍ   : علئن ازت قٌد در هٌگبم خَاة

سزدرد پس اس ثیذار شذى اس خَاة ٍ ًوٌبک ثَدى لجابس  

 ٍ هلحفِ شوب

بو سرعت قند خوو  را   در صورت افت قند موادی کو

یوا کاوی    قنود  حبوو  سوو  برد اسوفااده ماایدود مامنود     باال می

 یا مدوه شدرین  آبادوه و عسل 

 دچزبی شکالت مانع اس جذب سزیع قند می شٌ
 

 
 


