پیام های آموزشی برای بیماران مبتال به دیابت در زمان همه گیری کووید 19
 به منظور خودپایشی و کنترل دیابت می توانیم از اپلیکیشن " "idiaبه صورت رایگان استفاده کنیم.
 مبتالیان دیابت در دوران بیماری کووید  ،19اضطراب بیشتری را متحمل میی ویوند .بنیابراین بایید از
فشارهای روانی دور باوند و استرس خود را مدیریت کنند.
 به کنترل قندخون خود توجه بیشتری کنیم .کنترل و پایش منظم قندخون می تواند بیه جلیوریری از
عوارض ناوی از افزایش یا کاهش قندخون کمک کند و احتمال بروز پنومونی باکتریایی را نییز کیاهش
می دهد.
 ارر عالیمی مانند آنفلوانزا (تب ،سرفه ،مشکل در تنفس و )..داریم ،به پزوک مراجعه کنیم.
 ارر سرفه می کنیم ،ممکن است نشان دهنده عفونت کرونا باود ،بنابراین باید سریع به دنبیال مشیاوره
پزوکی و معالجه باویم.
 هررونه عفونت ممکن است قندخون را باال برده و نیاز به مایعات را افزایش دهد ،بنابراین باید آب کیافی
در دسترس داوته باویم.
 باید داروهای مورد نیاز خود را به میزان کافی در اختیار داوته باویم.
 درصورت افت نارهانی قندخون ،آمادری اصالح وضعیت افت قندخون (هایپورلیسمی) را داوته باویم.
 از کار بیش از حد خودداری کنیم و خواب وبانه خوبی داوته باویم.
 تغذیه سالم بخش اصلی مدیریت دیابت است .بنابراین باید رژیم غذایی متنوع و متعادل داوته باویم تا
مقدار قندخون خود را ثابت نگه داوته و سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم.
 از مصرف زیاد غذاهای سرخ وده خودداری کنیم.
 مصرف غذاهای ویرین ،کربوهیدرات و چربی را محدود کنیم.
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 پروتئین های بدون چربی (ماهی ،رووت بدون چربی ،تخم مرغ ،ویر و سایر لبنیات کم چرب ،لوبییای
کامل پخته وده) را انتخاب کنیم.
 سبزی های سبز و برگ دار بخوریم.
 روزانه دو یا سه وعده میوه بخوریم.
 ورزش عالوه بر بهبود سیستم رردش خون ،باعث بهبود سیستم ایمنی می وود ،بنابراین داوتن فعالیت
بدنی روزانه ضروری است ،اما باید از حضور در مکان های ولوغ مانند باوگاه ها خودداری کنیم.
 برای کاهش بروز پنومونی باکتریایی باید واکسیناسیون آنفلوانزا و پنوموکوک را انجام دهیم.
 برای حفظ قندخون طبیعی ،ممکن است طبق نظر پزوک نیاز به تغییرات مکرر در دوز انسولین و تعداد
تزریقات روزانه باود.
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