
 

DARI 

 آمــــادگــی برای حـــــاالت اضطــراری  و فاجعه بار نزد مریضان دیابت!

 :آمادگی 

یک فرد مصاب به مرض شکر فعالیت منحیث 

روزمره شما باید در بر گیرنده تقسیم اوقات و 

یک حالت اضطراری یا  پالن های منظم باشد.

و عاجل میتواند شدیدا صحت تان را متضرر 

حتی شاید برای شما مجادله با آن حالت فاجعه بار 

مشکل باشد. شما و فامیل شما باید از قبل پالن 

وآمادگی برای وقوع چنین حاالت را داشته باشید 

حتی اگر این حالت قطع برق برای چند ساعت 

 باشد. 

یا قت بار میباشد وروقوع یک حادثه فاجعه بار نزد مریض شکر برای فامیلش ساعات بحرانی و ساعت اول بعد از  72

 ت تنها باشید. ااینکه میتواند شما در این ساع

یرد ، شما و فامیل تان ضرور است تا آمادگی و بستهء که تمام ضروریات اساسی ساعات اول را در بر میگپس این برای 

 داشته باشید. با خود را

 طور میتوان مریضان مصاب به شکر را در حاالت اضطراری کمک کرد:چ

  بحری و زمینی مریضان در جریان حاالت اضطراری و فاجعه های طبیعی مانند زمین لرزه و طوفان های

د. اگر در حاالت اضطراری شما مجبور به ترک منازل تان بخاطر ندیابت به چالش های زیادی مواجه میشو

ا هستند برای همه کسانیکه با شمشوید، و باید در یک پناهگاه اضطراری بسر ببرید، الزم است دوری از تهدید می

مزمن اطالع دهید که شما مصاب به مرض شکر هستید. اگر ضمن مرض شکر امراض دیگری چون امراض 

 ویا قلبی دارید در مورد آن نیز دیگران را خبر بسازید. گرده

 ب صحی مشکل آرسی به مایعات و گر چه در حاالت اضطراری دستبه خصوص آب،  مایعات کافی بنوشید

سویه بلند شکر خون  یگاست، اما اگر به مقدار کافی آب اخذ ننمایید به مشکالت جدی صحی مانند گرما زد

ضیاع مایعات از وجود میشود که چانس  باعث   Metforminمانندمواجه میشوید. بعضی از ادویه جات شکر 

 بیشتر میسازد. Dehydration یت شما را به بمصا



 

 موادهمیشه به خاطر تداوی و جلوگیری از پایین آمدن شدید شکر، مواد خوراکی که حاوی مقادیر بلند شکر( 

بیاید حتی  چون زمانیکه شکر پایین ،باشد با خود داشته باشید و عالیم هشدار دهنده شکر پایین را بشناسید قندی(

 موقع برای تعیین سویه گلوکوز خون را برای تان نخواهد داد.

 ی مراقب پاهای تان باشید، از آب های ملوث دوری کنید، بوت های مناسب بپوشید و اکثرا پاهای تانرا برا

ی ورد و یا بزرگ را تداودریافت عالیم انتانی وزخم ارزیابی کنید. وهمچنان به زودترین فرصت زخم های خ

 نمایید.

 پالن منظم جهت مجادله با حاالت اضطراری برای خود و فامیل خود داشته باشید:

 .همیشه کارت را که نشان دهد شما مرض شکر دارید را با خود داشته باشید 

  گاه ه هر کهر گاه شما تحت تداوی با انسولین هستید در جریان بازدید با داکتر مربوطه تان از ایشان جویا شوید

 چی باید کرد؟ در آن صورت هم نباشد ، در حاالت اضطراری انسولین  ختم شود و دسترسی به آن

 تم شدن خج تان بپرسید که در صورت هر گاه ادویه دیگر بجزء از انسولین استفاده میکنید باز هم از داکتر معال

 ادویه در حاالت اضطراری چی باید کرد؟

  مواد غذایی وآب در حاالت اضطراری عرضهآمادگی برای 

   و یا بیشتر مطابقحاالت اضطراری، برای حد اقل سه روز  داشتن ذخایر مقدار کافی ادویه الزم در بسته 

ین، دویه الزم تان مانند ادویه قلبی، فشار خون و انسولضرورت تان. وهمچنان از فارمسست تان جهت تنظیم ا

      م نمایید.مشوره نمایید. در ضمن پالن نمایید دواهای که باید در جای یخ نگهداری شوند را چگونه میتوانید تنظی

 )مانند انسولین( 

  ،قضاء آن تا از تاریخ انوسایل طبی و ادویه جات در بسته حاالت عاجل را بطور منظم چک نموده و تمدید نمایید

 با خبر باشید.

  همیشه در بسته حاالت اضطراری و عاجل آخرین نسخه جات ودیگر اسناد مهم طبی و در ضمن شماره تلفن

 داکتر معالج وتیم صحی معالج تانرا نگهدارید.

  گهداری عاجل ن پمپ انسولین را در بین بستهمثال : همیشه نوع و نمبر مادل وسیله طبی که شما استفاده میکنید

 کنید.

  هرگاه شما طفلی دارید که مصاب به شکر است و در مکتب ویا جای دیگری میباشد، پالن مجادله با حاالت

اضطراری در مکتب را نیز بیاموزید و از موجودیت مواد ضروری برای مریضان شکر در بسته حاالت 

 اضطراری مکتب خود را متیقن سازید.

 ر ددیالیز ضرورت دارید با عرضه کننده خدمات صحی یا معالج تان وامدار مانند هرگاه به تداوی های طبی د

 مورد پالن های آنها صحبت نمایید.



 

 :شما باید مواد و وسایل طبی ذیل را در بسته حاالت عاجل ذخیره وحفظ نمایید

 .یک نقل از معلومات در مورد حاالت عاجل ولست طبی 

 .یک نقل از نسخه جات 

 (بدون نسخه داکتر استفاده میکنید دواهای خوراکی )تمام ادویه جات بشمول ادویه جات که و انسولین. 

  پیچکاری 

  الکول سواب 

 پخته و گاز بنداژ 

 آله شکر سنج 

 کتابچه یادداشت شکر 

 مواد ضروری مربوط پمپ انسولین 

 نوار( برای آله شکر سنجسترپ( 

  )ادرار ونکیتبرای معاینه  سترپ )نوار 

 النست 

 گلوکوز ویا شربت مالته. هایمانند تابلیت  ،کاربوهایدریت یا مواد قندی سریع التأثیر 

  کاربوهایدریت یا مواد قندی طویل التأثیر مانند( پنیر وCracker ) 

 کسانیکه تحت تداوی انسولین اند(. ونگبسته عاجل گلوکا( 

 های انداختن سوزن و پیچکاری  بوتل خالی و محکم از مواد شوینده که دارای سرپوش باشد، برای دور

 استفاده شده.

  چراغ دستی با بطری های اضافی، کتابچه یادداشت، قلم پنسل، اشپالق، گوگرد و شمع، یک جوره عینک

 بسته کمک های اولیه . و اضافه،

 . وسایل بهداشتی برای خانمها و کاپی کارت های بیمه صحی 

 فامیلی . دستکش های محکم برای کارهای شاقه و اسناد مهم 

 . وسیله نگهداری آب 

 . لحاف و دستر خوان برای غذا 

 . رادیو با بطری اضافه و تلفن همراه 

ضاء آنها با مراقبت نمایید تا از تاریخ انقهمه ضروریات را برای حدود دو هفته آماده بسازید و هر دو ماه بعد  واین

 خبر بمانید .

 :پیچکاری نکات مهم در مورد انسولین ، دستگاه انسولین و



 

. روز نگهداری نمایید 28درجه سانتی گراد برای مدت  30 -15انسولین را میتوانید در درجه حرارت اتاق بین 

ده دستگاه های قلمی زرق انسولین را نیز میتوانید در درجه حرارت اتاق ومطابق رهنمود های کمپنی تولید کنن

 نگهدارای نمایید.

   انسولین نباید درمعرض روشنی )نور( بیش ازحد وگرما وسرمای بیش از حد قرار گیرد. انسولین

Regular  وLantus .باید شفاف باشد 

 ( انسولین هایLente/Ultralente )NPH 50/50- 25/75- 70/30  باشند. مکدر باید بشکل متجانس 

  وملوث باشد آن انسولین باید استفاده نشود. مغطوسهرگاه اطراف بوتل با انسولین 

  گرچه استفاده دوباره پیچکاری های انسولین بصورت عموم توصیه نمیشود اما هرگاه مسله حیات مطرح

ان میشود از این قانون چشم پوشی کرد اما هیچگاه از پیچکاری های انسولین بصورت مشترک با دیگرباشد 

 نباید استفاده کرد.

 )باعث بلند رفتن شکر خون میشود. تشویش ) سترس 

 .اوقات غذایی نامنظم تغییرات را درشکر خون ایجاد مینماید 

 .فعالیت بیش از حد درترمیم حادثات اضطراری میتواند شکر خون را پایین بیاورد 

  فعالیت بیش از حد درجریان که شکر خون اضافه تر ازmg 250   .باشد میتواند آنرا افزایش دهد 

 افظتی وبوت های محکم استفاده نماید.از لباس مح 

 د هرروز پاهای خودرا بخاطر انتان ، آبله ، زخم وخراشیدگی چک نماید. گرمی ، سردی ، رطوبت بیش ازح

و تبدیل نتوانستن بوت ها وبخصوص درصورت شکر بلند خون زمینه را برای انتان پاها مساعد میسازد. 

 )هیچگاه بدون بوت ها نروید(

Hot Weather Tips گرم(درزمان هوای  )رهنمایی 

 ازتمرین کردن درخارج منزل جلوگیری داشته باشد بنشینید سرد مناسب و هوایاق که طدرداخل ا .

 شود.

 .ازلباس های کم رنگ ونخی استفاده کنید 

 ) ازمشروبات استفاده کنید ) آب ومشروبات بدون شکر 

  اجازه داده باشد.ازگرفتن نمک جلوگیری نمایید مگر اینکه داکتر به شما 

 وگیچی ( خواهان  رار ، تبددرواقعات غیر منتظره مثل ) بی حالی ، ضعیفی ، کرمپ بطنی ، کاهش ا

 کمک شوید.

 .همیشه کارت که نشان میدهد شما شکر دارید را درهمه واقعات باخود داشته باشید 

 مواد غذایی که باید ذخیره شود:



 

  یک بسته باز نشده از کلچه  نمکی– Cracker Salty)  ) 

  ممپلی مسکهیک بوتل  (Peanut ) 

 )یک قوطی شیر پودری )که درظرف شش ماه استفاده شود 

 یک هفته کافی باشد.ای یک مقدار آب که برای یک شخص دریک روز وحداقل بر 

 2 – 6 .بسته پنیر یا یک بوتل پنیر نرم 

 ) یک بسته از حبوبات خشک ) بدون شیرنی 

 .شش بسته سودا 

 ته سودا بدون شکر.شش بس 

 شده نارنج ویا جوس سیب. وشش بسته کنسر 

  ( شش بسته شیرParmalat ) 

 .شش بسته از میوه جات آب دار 

 .برای هرشخص یک قاشق ، پنجه وکارد 

 .ظروف یک بارمصرف 

 نی درواقعات شکر پایین.یچهار بسته تابلیت های گلوکوز ویا شیر 

 .یک بسته ماهی ، مرغ ومغزیات برای هرشخص 

 ها  و وسایل بازکن کنسر 

 .این وسایل همیشه ساالنه چک شوند 

 مراعات نمودن استفاده از مواد غذایی در واقعات اضطراری : 

 10د آب برای امکان دارد آب ومواد غذایی محدود یا آلوده باشد. ازمواد غذایی که آلوده است استفاده ننمایید. بای 

 دقیقه قبل از نوشیدن جوش داده شود.

  مقدار کافی آب بنوشید.به 

 بات پالن غذایی منظم داشته باشید. از غذای متنوع مثل گوشت ، لوبیا خشک ، تخم ، شیر ومحصوالت آن ، حبو

 ومیوه جات استفاده نمایید.

 : غذاهای که شکر دارند ویا شکر محدود دارند شامل 

  جیلی ها 

  عسل 

 ) شربت ها ) شربت های میوه 

  غذاهای مقوی 

  زده کیک های یخ 

 نی داریحبوبات شیر 



 

 ) کلچه میوه دار ) کلچه های شرین 

  چاکلیت 

  آیسکریم ، فرنی وشربت 

  جالتین 

  سودا 

  کلچه 

 .مکررآ شکر خون خودرا چک نموده و درج کتابچه نمایید 

 ، سکروز ( استفاده از محصوالت که دارای قند Dextrose  باشد را ) عسل ، شکر قهویی ، میوه وجواری ،

 محدود سازید.

 .از مواد غذایی چرب وسرخ شده جلوگیری نمایید 

 مقدار جلوگیری شود همیشه غذا های خودرا دروقت معین آن صرف نمایید تا از گرسنگی واضافه خوری .

 را نظر به فعالیت تان اعیار سازید. خود خوراک مصرف

 ه ذایی استفاداز آب و غذای بیشتر استفاده نمایید. میتوانید قبل از فعالیت فزیکی از مواد غ درزمان فعالیت فزیکی

 نمایید ویا اضافه از خوراک استفاده نمایید.

  ، لیت چاک 7 – 6همیشه باخود یک منبع از شکر را داشته باشید مثال : تابلیت گلوکوز ، یک بسته کوچک کشمش

  سخت

 راری : روزهای مریضی درحاالت اضط

  اینکه  ننمایید مگر قطعهمیشه انسولین وتابلیت شکر خودرا درزمان معین اخذ نمایید. هیچ وقت انسولین خودرا

 داکتر برای  شما گفته باشد. انسولین درهمه حال بهترین است مگر اینکه یخچال نباشد.

 ( در30 – 15بوتل انسولین که استفاده شده ویا نشده باشد را درهوای اتاق ) ز رو 28جه سانتی گرید برای

 روز دور انداخته شود. 28نگهداری شود. انسولین که دریخچال نبوده باید بعد از 

 .همیشه یک بوتل اضافی انسولین را درهمه حال با خود داشته باشید 

  سروقت  شهدقیقه بعد از زرق انسولین غذا میل نمایید ویا میتوانید نیم ساعت هم تحمل کنید. باید همی 15همیشه

 غذای خودرا میل نمایید.

  اسهال وغیره غغذاهای جامد بنابر دلبدی استفرااز هیچ وقت از میل غذا صرف نظر ننمایید درصورتیکه ، 

 نمایید. از چاکلیت های سخت شیرنی دار ، میوه جات ومشروبات استفادهمیتوانید استفاده کنید درعوض میتوانید ن

  : مهم تانک

  وجود شما به کم آبی مواجه شود.هیچ وقت نگذارید 



 

 ود.دربین اوقات مواد غذایی از آب کافی استفاده نمایید. زیرا کمک مینماید شمارا تا وجود تان کم آب نش 

  استراحت 

  شکر خون خودرا چک نمایید درصورتیکه حد وسط شکر خون شماmg/dl 240  ویا اضافه از آن باشد وبرای

 را برای کیتون تست نمایید که: خود راردا ینمایید. زمان هکتر مراجعروز شما مریض هستید به دا 2مدت 

  حد وسط شکر خون شما اضافه تر ازmg/dl 240 .باشد 

 دارید. غاستفرا 

 دی ، رار کردن بیش ازحد ، معده دردشما عالیم شکر بلند را دارید ) احساس تشنگی وگرسنگی ، گرفتن وزن ، ا

 خستگی و تنفس بوی میوه را داشته باشد. 

 ن یشتر انسولیدرصورتیکه کیتون شما بلند باشد وعالیم شکر بلند را دارید به داکتر مراجعه نمایید. شما به مقدار ب

رین نید به نزدیکترسیدن به داکتر میتوا در در روزهای مریضی نیاز دارید. درصورت نداشتن ادویه ویا مشکل

 به تماس شوید ویا درمرکز صحی و یا هالل احمر شفاخانه بروید، به پولیس زنگ بزنید ، همرای صلیب سرخ

 عاجل مراجعه نمایید.


