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:کنیدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام 
:مراقبت در منزل 

ار مانند خشکبشود. مصرف مواد غذایی نشاسته اي مانند برنج، نان، سیب زمینی و میبا مشورت پزشک و کارشناس تغذیه رژیم غذایی شما تعیین -
.انجیر خشک، توت خشک و کشمش باید محدود باشد

.و از مصرف آبمیوه بسته بندي شده اجتناب کنیدکنیدعدد میوه مصرف کنید و حتی االمکان با پوست میل 2-3در روز حدود  -
صرف کنید.پز یا کبابی) استفاده کرده و گوشت قرمز را به مقدار کم ممرغ و ماهی را کامالً بدون پوست( آب-
بیشتر از حبوبات، سبزیجات استفاده کنید.-
میانکیسنگینبدنیفعالیتواز ورزشقبلکنیدخودداريبدنیسنگینهايفعالیتوورزش شدیدانجامازخونقندافتازپیشگیريبراي-

بگنجانید.خودغذاییدر برنامه يوعده
.دهیدانجامروي، شنا و نرمش رامانند پیادهي سبکهاورزشقند خونتنظیمبا مشورت پزشک براي-
بهتر . کنیداستفادهغذاازروزدربار6حداقل وعده3جاي به. کنیدکمراوعدههردرمصرفیغذايحجمزیاد وراخودغذاییيهاوعدهتعداد-

.کنیدمصرفخوابازقبلوظهرازبعد4صبح،10حدود وعدهمیانسهشامونهارصبحانه،مابیناست
اگر براي شما انسولین تجویز شده است روش صحیح مصرف آن را یاد بگیرید.-
.کنیددر دو طرف شکم به فاصله چهار انگشت از ناف (دور ناف)، قسمت باال و بیرونی بازوها، باال و بیرون ران تزریق راانسولین-
گیرد.میدرجه انجام 90در افراد چاق تزریق با زاویه .درجه یا مایل تزریق کنید45زاویه درجه یا مستقیم، بازو و ران با90در ناحیه شکم با زاویه -
سانتیمتر در نظر بگیرید.2تزریق انسولین را به صورت چرخشی انجام داده و فاصله هر تزریق با تزریق بعدي را -
.داردخون وجودقندافتاحتمالانسولینتزریقازپسساعت3کنید میریگوالر (شفاف) مصرفانسولینکهصورتیدر-
.داردخون وجودقندافتاحتمالشامازقبلیاوعصرهاکنیدمیمصرف (شیري)اچ. پی. انانسولینکهدرصورتی-
پاها را با آب ولرم و صابون مالیم (صابون بچه) هر روز شسته و خشک کنید (بخصوص بین انگشتان)-
.را تعویض کنیدهاروزانه آناز جوراب نخی استفاده کرده و -
ي نو حداکثر یک ساعت در روز استفاده و در روزهاي بعد آن را افزایش دهید.هاي پاشنه کوتاه با پنجه پهن از جنس نرم بپوشید و کفشهاکفش-
.را صاف کنیدهاي خود را به صورت صاف بگیرید و با سوهان سر آنهاناخن-
.باشندداشتهصحیحیعکس العملبتوانندشماقند اطرافیانافتبروزهنگامتاباشیدداشتهههمرابهخود رادیابتکارتهمیشه-
رود.میهفته بعد از تولد نوزاد، براي آزمایش قند خون اقدام کنید زیرا اغلب دیابت حاملگی بعد از تولد از بین 12تا 6با نظر پزشک -
به طور مرتب و منظم جهت ادامه درمان به پزشک مراجعه کنید. -

در صورت مشاهده موارد زیر به پزشک، مرکز درمانی یا بیمارستان مراجعه کنید
ضعف و...در صورت بروز عالئم عفونت مانند تب،-
بوي کم، درد ش،گرسنگی هوا،پوست گرم و خشکیل از قبمئدر صورت فراموش کردن دوز انسولین و یا دیابت غیر وابسته به انسولین و داشتن عال-

قند خون را اندازه گیري کردهگاهی به اطراف سریعاًآاحساس گیجی و عدم ،شودمیشیرین و یا بوي میوه در تنفس که توسط خانواده تشخیص داده 
)بگیریدتماس 115مراجعه و یا با به اورژانس (در صورت تشدید عالئم و افت هوشیاري .درمان صورت پذیرد،و در صورت افت قند

احساس گرسنگی شدید و ضعف ،طرابضا،لرزش،سرگیجه و سردرد، تعریق و رنگ پریدگیاز قبیلدر صورت دریافت انسولین و داشتن عالئم-

دیابت در بارداري


