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 د عاجل او ضروري حاالتو لپاره د دیابت د ناروغانو تیاروالۍ)آمادګي(

:تیاروالۍ  
په حیث ستاسي  ناروغد یو دیابت لرونکي 

د منظم پالن او ورځیني فعالیتونه باید 
یو عاجل او بیړنۍ  ساس وي.مهالویش په ا

شدیداُ  روغتیاد حالت کیدای شي ستاسو
ي ستاسي لپاره د متضرر کړي او کیدای ش

مبارزه داسي یو ناورین لرونکي حالت سره 
تاسي او ستاسي کورنۍ  وي. هکول ستونزمن

د پالن او مهال ویش څخه باید ستاسي 
 حتي که دا حالت د بریښناتیاري او یا آماده ګي ولري دداسي یو بیړني حالت لپاره 

سبب هم شي.د پري کیدو  د څو ساعتو  
 د کورنۍ لپاره بحراني او سخت ناروغد د پیښې د پیښیدو  ساعته  ۷۲لمړنې 

 او یا هم کیدای شي په د ساعاتو کي تاسي یوازي وی.ساعات بلل کیږي 
ګیډی  مرستیچي ټول د لمړني  هد ينو دا ستاسي او ستاسي کورنۍ ته ضرور

 له ځان سره ولرۍ.چي د لمړي ساعاتو لپاره  وي 

ي کمریضانو سره په بیړني حالت څنګه کوالی شو چي په شکر مبتال 
 مرسته وکړو:

  نه د لکه زلزله بحري او ځکمني طوفانوپه بیړنیو حاالتو او طبعي پیښو کي
 ي. که چیري په بیړنیوږد ډیرو مشکالتو سره مخامخ کی ناروغانودیابت 

نځي د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شۍ، او باید یو پټحاالتو کي تاسي 
ړه په ا ناروغیدیابت ، الزمه ده چي ټولو کسانو ته د خپل  ته ځان ورسوی

 ناروغی یا زړه تورگوپښد  خطرناک یا حادکه چیري په کوم بل ووایۍ. 
یاست د هغه په اړه هم هغه کسانو ته چي تاسي سره دي معلومات  اخته

 ورکړۍ.
  کافي مایعات لکه اوبه باید ډیر و څښل شي، ولو چي په بیړنیو حاالتو کي

اندازه درسره اوبه وانخلی السرسۍ کم وي، اما که په کافي یعاتو او اوبو ما



 

رمي وهل چي د ویني شکر لکه ګد جدی صحي ستونزه سره به مخامخ شی 
چي د  Metforminدرملونه لکه  نیځد شکر  د ډیروالي سره مرسته کوي.

مبتال کیدلو چانس   dehydrationمایعاتو د کموالي سبب کیژي چي په 
 ډیروي.

  ي د چباید قندي مواد  لپاره تل درملنیاو شدید کموالي د  درملنید د شکر
 انیښی نښناو د شکر د کموالي  شکر لوړ مقدار ولري له ځان سره ولرۍ

کیدای شي تاسي د ویني د باید و پیژنۍ، کله چي شکر کم شي نو حتي 
 .ګلوکوز د تعینولو موقع هم در نه کړي

  ،و د ککړو اوبه څخه ډډه کوۍ، مناسب بوټونه په پښخپلو پښوته پام کوۍ
ر ژاو . کړۍکنټرول او اکثرا خپلي پښي د انتاناتو او زخمونو لپاره کوۍ 

 ترژره باید واړه او غټ ټپونه تداوي شي.
الن پظم ه منرد بیړني حاالتو سره د مبارزي لپاره د ځان او کورنۍ لپا

 لرل: 
  ښودنه کوي له ځان  ناروغید تل لپاره هغه کارت چي ستاسي د شکر د

 سره ولرۍ.
  په  الندي یاست د ډاکتر سره د لیدني درملنیکله چي تاسي د انسولینو تر

له ډاکتر څخه و پوښتۍ کله چي ستاسي انسولین خالص شي او وخت کي 
 ورته السرسۍ هم و نه لرۍ نو باید څه وکړۍ؟

   یا بد ډاکتر څخه  بل درمل څخه هم ګټه اخلۍ انسولینو له لهبي که چیري
 په خالصیدو سره باید سه وکړۍ؟د هغه درمل  هم باید پوښتنه وکړي چي

 .د بیړنیو حاالتو لپاره د غذایي موادو د پیرلو لپاره تیاروالۍ 
 ژه ژترللد  ، په کافي اندازه درمل په اړینه کڅوړه کي د بیړنیو حاالتو لپاره

 الزم همدارنګه د خپل فارمسست سره دپه اندازه لرل. تیاړادریو ورځو یا د 
اره د زړه درمل، د ویني د فشار او انسولینو لپدرمل د تنظیم لپاره لکه 

په ضمن کي پالن کړۍ چي هغه درمل چي باید یخ ځای کي مشوره وکړۍ. 
 څنګه تنظیم کړل شي.و ساتل شي 

 ل باید په منظم شکد بیړنیو حاالتو د کڅوړي لپاره  او درمل طبي وسایل
 کړۍ ترڅو چي د تاریخ څخه خبر ولرۍ.سره چک 

  اد مهم طبي اسند بیړنیو حاالتو په کڅوړه کي باید تل خپلي آخرینۍ نسخي
 او د ډاکتر او صحي ټیم شمیري ولرۍ.



 

 وع چي تري کار اخلۍ د ماډل ن )لکه د انسولینو پمپ(تل د هغه طبي وسیلي
 درسره په عاجله کڅوړه کي وساتۍ.او نمبر یي 

 ر مبتالو وي او ښونځي ته ځي هرکله چي تاسي داسي ماشوم چي په شک
ودل ولرۍ، باید د بیړنیو حاالتو سره د مبارزي پالن په ښونځي هم ور و ښ

موادو د شتون څخه د بیړنیو حاالتو په کڅوړه کي ځان  ینوړااو د  شي
 مطمن کړۍ.

  د صحي مرکز یا تداوي هرکله چي د طبي دوامداره درملني ته اړتیا وي
 کونکي ډاکتر سره د هغه د پالن کولو په اړه خبري و کړۍ.

 تۍ:تاسي باید په بیړنۍ کڅوړه کي الندي مواد او طبي و سایل وسا
 معلوماتو کاپي.لست د طبي  لپارهد بیړنیو حاالتو 
 .د نسخو کاپي 
  درمل )ټول هغه درمل چي د ډاکتر د نسخي پرته یي انسولین او خوراکي

 استعمالوۍ(
 .پیچکاري 
 .الکول سواب 
 او ګازبنداژ مالوچ 
 .د شکر معلومولو آله 
 .د شکر د یادښت کتابچه 
 .د انسولینو د پمپ لپاره اړین مواد 
  بولو د کیتون د معایني لپاره.سترپ د 
 .النست 
  ،الټي ا د ملکه د ګلوګوزو تابلیت یکاربوهایدریت یا قندي سریع التاثیره مواد

 شربت.
  و اکاربوهایدریت یا طویل التاثیر قندي مواد لکه پنیرcracker 
 د ګلوکاګون بیړنۍ کڅوړه )د هغه کسانو لپاره چي انسولینو تر درملني 

 (الندي وي
 د ستنو او د وینځونکو موادو کلک او خالي بوتل چي سرپوښ ولري ،

 لپاره.بیچکاریو د لیري کولو 
 او ړگوگد یادښت کتابچه، پنسل، اشپالق، رۍ، ټالسي څراغ یا اضافي ب

 کڅوړه. او اولیه مرستو ډیوه، یو جوړه اضافي عینکي
  او د صحي بیمي د کارت کاپي.وسایل  صحید میرمنو لپاره 



 

  او مهم کورني اسناد.د درنو کارونو لپاره دستکش 
  لوښۍ.و اوبه د ساتلو 
  دسترخوان.بړستن او ډوډۍ لپاره 
  ن سره.وفیلټاو  بټرۍرادیو د اضافي 

تي باید د دوو اونیو لپاره ټول شي او هر دوه میاش خیشیان او لواو دا ټول 
 وروسته باید کنترول شي چي تاریخ یي تیر شوي نه وي.

 :په اړه مهم ټکي ، د انسولینو پمپ او پیچکاریود انسولینو
 ورځو لپاره ۲۸کي د درجه  ۳۰ـ۱۵کوالی شو چي انسولین د کوټي د حرارت په 

ا د یقلمي زرق هم کوالی شو د کوټي په درجه کي او ساتل کیدای شي.د انسولینو 
 کمپني د رهنمایي سره سم و ساتو.

  ا تهسړي هو یریډانسولین نباید د لمر وړانګو یا ګرمۍ  او یا له حد څخه 
 باید روښانه وي. Lantusو ا Regularکیښودل شي. د انسولین 

  75/25-30/70 انسولینونه NPH((Lente/Ultralente  باید په
 متجانس ډول مکدر )تور( وي.

  هرکله چي د انسولینو بوتل ککړ شوی وي نباید له انسولینو څخه کار
 واخیستل شي.

 حي اګر چي د انسولینو له پیچکاریو څخه د دوهم ځل لپاره کار اخیستل ص
 کوالی شو له دي قانون څخه سترګي پټي نه دي خو د ژوند په مسله کي 

په مشترک ډول نباید کړو خو هیڅکله یوه پیچکاري د بل کس سره 
 وکارول شي.

 .تشویش د شکر د لوړوالي سبب ګرځي 
  د شکر باعث کیدای شي. د وینينامنظم وختونه و ړخواد 
 دیني فعالیت د و رغوني لپاره له حد څخه زیاد د بیا په بیړنیو حوادثو کي 

 شکر د کموالي سبب کیدای شي.
 ملي  ۲۵۰اد فعالیت په هغه صورت کي چي د ویني شکر له یله حد څخه ز

 څخه زیات وي کوالی شي شکر پورته کړي.ګرام 
  واخلۍ.د کلکو بوټانو او جامو څخه کار 
  ګرمي،  او تڼاکو لپاره چک کړۍ.هره ورځ مو پښي د ټپونو، انتاناتو

 ي لوړنه تبدیلیدو په وخت کي د وینساړه، له حده زیاد نم او د بوټانو د 
 ځۍ(ه بي له بوټانو مه ګرلزمینه برابروي. )هیڅکشکر د انتاناتو لپاره 



 

 (Hot weather tipsلپاره الرښود )د ګرمي هوا 
  کوټه کي کښینۍ چي سړه یا مناسبه هوا ولري. د کور څخه بهر په داسي

 ډډه وکړۍ. تمرین کولو څخه
 .د کم رنګه او نخي جامو څخه ګټه واخلۍ 
  و بي له شکره څښاک(اله څښاک څخه ګټه واخلۍ)اوبه 
 ډډه وکړي مګر چي داکټر درته اجازه درکړي. څخه د مالګي له اخیستلو 
  بولو، د تاو )بي حالي، کمزوري، د خیټيپه غیرمنتظره حاالتو کي لکه 

 کموالۍ، تبه او ګیچ کیدل( مرسته وغواړۍ.
  ښودنه کوي تل له ځان سره  ناروغیهغه کارت چي ستاسي د شکر د

 ولرۍ.

 و ساتل شي: له ځان سره چي باید توکی وړاخوهغه 
  و یو بسته چي وازه شوي نه وي الکچد ماکګینوCracker Salty. 

 یو قطۍ  د ممپلیو د کوچو Peanut. 

 میاشتو لپاره وکارول شي(. ۶د  )چي یو قطۍ پودري شیدي 

 وي یو اندازه اوبه چي د یو تن لپاره د یوي ورځي لپاره او لژترلژه د ی
 اوونۍ لپاره بسنه وکړي.

  ګیډي پوري پنیر یا یو بوتل نرم پنیر. ۶-۲له 

 .)یو ګیډی وچ حبوبات )چي شیریني و نلري 

 .شپږ بستي سوډا 

 بستي بی شیرنۍ سوډا. شپږ 

 .شپږ بستي د نارنجو یا منډو کنسرو شوي جوس 

  شپږ بستي دParmalat  .شیدي 

 .شپږ بستي اوبه لرونکي میوي 

  هړچا،پنجه او کاچوغهلپاره یوه  کسد هر. 

 .یووار مصرف لوښي 

  د کم لرونکو شکر لپاره. گولیبستي  ۴د ګلوکوز یا شیرینۍ 

  هر نفر لپاره.یو بسته ماهي، چرګ او مغزیات د 

 لود کنسرونو د خالصون و. 

  ل شي.ړباید هر کال چک ک یښلودا 



 

 د استعمال مراعاتول: و توکوړخود په بیړنیو حاالتو کي 

  و توکوړخوا. له ککړو مواد کم یا ککړ وي و توکوړد خواکیدای شي چي 
و کیکد ۱۰څخه نباید کار واخستل شی. باید اوبه مخکي له څښلو څخه د 

 کړل شي. جوشلپاره 
 .په کافي انذازه اوبه وڅښۍ 
  غوښه، وچه لوبیا، څخه لکه  وړخوپالن ولرۍ. د مختلفو  وړد خومنظم

 څخه ګټه واخلۍ. وهګۍ، شیدي او محصوالت یي، حبوبات او تازه میو
 :هغه خواړه چي شکر او یا کم شکر لري 
 .جیلي 
 .شات یا عسل 
 )شربتونه)د میوو شربتونه 
 .قوي خواړه 
  ساړه شوي کیکونه.یخ شوي یا 
 .شیریني لرونکي حبوبات 
 )میوه لرونکي کلچې )خوږي کلچې 
 چاکلیټ 
 آیسکریم، فرني او شربت 
 جالتین 
 سودا 
 کلچه 
  په تکراري ډول سره خپل د ویني شکر چک کوۍ او په کتابچه کي یي

 لیکۍ.
 ،د قند د هغه محصوالتو استفاده کمه کړي چي )سکروز dextrose ،

 بوره،میوه او جواري( ولري.شات، قهویي 
  څخه ډډه وکړۍ. وړخود غوړو او سره شویو 
  خپله ډوډۍ تل په خپل وخت سره خورۍ ترڅو له لوږي او ډیر خوراک

بر ساتنه وشي. د خپل خوراک اندازه د خپل فعالیت سره اعیار او براڅخه 
 کړۍ.

  .د فزیکي فعالیت په وخت کي له ډیرو اوبه او خوراک څخه کار واخلۍ
 کوالی شي چي مخکی له فعالیت څخه خوراک یا هم ډیر خوراک و کړۍ.



 

  ولرۍ لکه : دګلوکوز  هړاخود تل لپاره د ځان سره د شکر درلودونکي
 چاکلیټ او داسي نور. ۶-۷، ، یو اندازه ممیزگولی

 ورځي په بیړنیو حاالتو کي: ناروغید مر
  ه په خپل معین وخت سره اخلۍ. هیڅکل گولیاو د شکر خپل د انسولین  تل

انسولین په هر  .یخپل انسولین مه پریږدۍ مګر داچي ډاکتر درته ووای
 حالت کي ترټولو شه دي مګر د یخچال په نشتون کي.

  درجو ۳۰-۱۵د انسولینو کارول شوی او نه کارول شوی بوتل باید د کوټي 
یخچال کي نه وي . انسولین چي په ورځو لپاره و ساتل شي ۲۸پوري د 

 ورځو څخه وروسته له مینځه یوړل شي. ۲۸ساتل شوي باید له 
 .تل د انسولینو یو اضافي بوتل له ځان سره ولرۍ 
  او یا هم خورۍ  هړخوادقیقي وروسته  ۱۵همیشه د انسولینو د زرق څخه

کوالی شی تر نیم ساعته پوري وزغمۍ. همیشه په خپل وخت سره مو 
 ډوډۍ خورۍ.

 د وډۍ خوراک مه پریږدۍ کله چي له جامدو غذاوو څخه هیڅکله د ډ
کلکو ، اسهال او نورو مواردو په وخت کي ګټه نشۍ اخیستالی نو کانگو

 چاکلیټو، میوو او څښاک څخه ګټه اخلۍ.
 مهم ټکي:
 .هیڅکله خپل ځان د اوبو د کموالی سره مه مخامخ کوۍ 
  د اوبو دد ډوډۍ د وختونو په منځ کي ډیري اوبه څښۍ. ځکه ستاسي وجود 

 کموالي سره نه مخامخ کیګي.
 .استراحت 
  خپل شکر تل چک کوۍ په هغه صورت کي چي ستاسي د شکر اندازه 

240mg/dl  ورځي  ۲یا له دي څخه پورته وي او ستاسي مریضي هم
د  بولخپل ي ستاسي کله چ دوام و مومي باید داکتر ته مراجعه وکړۍ.

 یتون تست کړۍ: ک

  240ستاسي د ویني د شکر اوسط اندازه لهmg/dl .ډیره وي 

 استفراغ لرۍ 

 لرۍ )د لوږي او تندې احساس، د وزن ن یښنتاسي د لوړ شکر
 ساه مو د میوی بویکول،د معدي درد،  بول یله حده ډیرزیاتیدل، 

 (ولري



 

  ولرۍ داکتر ته  یښنکله چي ستاسی کیتون لوړ یا د لوړ شکر
 مراجعه وکړۍ.

 د درمل دپه وخت کي ډیرو انسولینو ته اړتیا لرۍ.  ناروغیتاسي د 
 نه لرلو په وخت کي یا داکتر ته د نه رسیدو په صورت کي تر ټولو

د صحي مرکز ته مراجعه وکړۍ، پولیسو ته زنګ ووهۍ، نژدي 
ټولو لیب یا هالل احمره سره په اړیکه کي شۍ او یا هم تر صسره 

 نژدي روغتون ته الړ شۍ.


