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برای خوانندگان بزرگ سال
آيا كودك دلبندی دارﯾد که به دﯾابت مبتال شده باشد؟ اين كتاب حتمن می تواند به شما كمك كند! اين كتاب شبيه كتاب ھايي است
كه خانواده ام در سال  1996زماني كه نوه ي بزرگم مالكوم iدر سن  2سالگي به دﯾابت مبتال شد ،از آن ھا استفاده مي كردند.
من اﯾن کتاب را زمانی نوشتم که مالکوم  5ساله بود  ،مادرش باربی الزارو که دختر من است ،از من خواست تا اﯾن کتاب را بنوﯾسم
تا مالکوم ﯾک منبع اطالعاتی مخصوص به خودش را داشته باشد و مجبور نباشد ھمواره برای سواالتش به ﯾک بزرگتر مراجعه کند.
گرچه نوشتن كتابھاي ساده برای كودكان ھم مي تواند ﯾک شروع عالی براي بزرگترھا باشد.
دوست دارم اﯾن كتاب برای كودكان باشد .دربيشتر موارد بايد با صدای بلند خوانده شود و الزم نيست تمام آن را در يك جلسه
خواند .ممكن است اعضاي تيم مراقبت ديابت بخواھند كتاب را با كودك شما مرور كنند )متاسفانه کودکان مقيم اﯾران در حال حاضر
از چنين مراقبتی بھره مند نيستند( .اﯾن کتاب ھمچنين شامل بخش ھاﯾی است که شما را با رژﯾم ھای درمانی آشنا می کند.
وقتي كه برای بچه ھا سوالي پيش بياﯾد به اﯾن كتاب مراجعه خواھند کرد؛ وقتی آنھا فراموش می کنند که تصاوﯾر اﯾن کتاب به آنھا
چه می گوﯾد از شما خواھند خواست تا آنرا براﯾشان دوباره بخوانيد .آنھا كتاب را به دوستانشان ھم نشان خواھند داد .پس اﯾن
کتاب متعلق به آنھاست و بطور وﯾژه برای آنھا نوشته شده است .اكنون مالكوم بيش از  14سال سن دارد و پيشرفت تكنولوژي،
درمان را برای وی بسيار آسان تر نموده است ،اندازه گيري قند خونش درد كمتری دارد و استفاده از پمپ انسولين زندگي او را
تقرﯾبا طبيعي کرده است )با تجربه ای که بنده در اﯾران دارم استفاده از پمپ خيلی مرسوم نبوده و البته برتری ای ھم نسبت به
درمان تزرﯾقی ندارد -دکتر مھدی شادمانی(.
مايلم از متخصصين تغذيه ،آموزش دھندگان ،پرستاران و پزشكان در اﯾاالت متحده امرﯾکا و كانادا كه درستی مطالب مرا كنترل كردند
تشكر كنم .تشكر ويژه از پرستار مري آن كرادسون و ديان او گريدي ،پرستار و آموزش دھنده ی دﯾابت دارم .ھمچنين از ساير
كساني كه پيشنھادات آن ھا را با خوشوقتي پذيرفته ام شامل دخترم باربي  ،نوه ام پل برادر ملكوم  ،باربارا كوروين ،كارال ماركز و و
وﯾراستار کتابم دايان لينچ سپاسگزارم.
و البته ،تشكر خاص توام با عشق ازمالكوم الزارو ،كودكي كه از من ﯾک نوﯾسنده ساخت.
ساندرا ھولنبرگ
تابستان 2008
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اين كتاب را تقديم ميكنم به دخترم باربي ھولنبرگ الزارو،
بھترين مادري كه يك كودك ديابتي مي تواند داشته باشد!

كتاب ديابت نوع 1من© نويسنده ساندرا جي ھولنبرگ
در دسترس است grandmasandy.com.اﯾن کتاب بطور راﯾگان در ساﯾت اﯾنترنتی به آدرس

دانستن درباره ي ديابت به توكمك مي كند كه به خودت كمك كني.
به تو كمك ميكند كه به دوستانت كمك كني.
آيا كسي را كه ديابت دارد مي شناسي؟
شايد او خود تو باشي
شايد ھم يك ھمكالسي تو باشد
شاﯾد او خواھر يا برادر تو باشد
در ھر حال اﯾن کتاب برای تو است.
اﯾن کتاب برای تو از دﯾابت نوع  1خواھد گفت.
دانستن درباره ی دﯾابت به تو کمک می کند تا به خودت کمک کنی.
اﯾنکار به تو کمک می کند تا به دوستت کمک کنی.

1

چگونه دﯾابت گرفته ای؟
دﯾابت از کسی به تو سراﯾت نمی کند!
ديابت مثل سرماخوردگي و
يا آبله مرغان نيست.
مي تواني با كسي كه ديابت دارد بازي كني.
مي تواني با آنھا درگوشي حرف بزني.
مي تواني آنھا را ببوسي و بغل كني.

آپچي

کسی نمی تواند از دﯾگری دﯾابت بگيرد!
آيا تا كنون در باره ي كسي فكر ھاي بدي داشته اي؟
يا آرزو کرده ای كه اتفاق بدي برايش پيش بياد؟
آن فكرھا باعث نمي شود كه ھيچ کسی دﯾابت بگيرد.

2

خوراکی ھاﯾی که خورده ای ھم تو را دﯾابتی نکرده اند!

اگر ديابت داري ،چيزھاﯾی که مي خوري مي تواند به سالمت تو كمك كند ،اما نميتواند
ديابت تو را از بين ببرد.

ما ھنوز دقيقن نمي دانيم چرا بعضي ھا ديابت می گيرند.
اما مي دانيم كه چگونه آن را کنترل كنيم!
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اگر ديابت داری....

باﯾد مثل يك دكتر بشوی.
باﯾد ياد بگيري كه چگونه دﯾابت را کنترل و از خودت مراقبت كني.

و باﯾد مثل يك تردست بشوی
و ﯾاد بگيری چگونه بين رژﯾم غذاﯾی ،ورزش )فعاليت بدنی( و مقدار انسولين مورد نيازت
تعادل اﯾجاد کنی.
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و باﯾد مثل يك كارآگاه باشی.
و عالمت ھای احتمالی قند خون باال و ﯾا پايين را ،بشناسی.

حتي از آن چه كه االن ھستي واردتر خواھي شد!
تو خواھی توانست ھمه اين كار ھا را انجام بدھي و دوستانت نيز می
توانند به تو كمك كنند.
دوستانت زماني مي توانند به تو كمك كنند كه بدانند تو چه کارھاﯾی
باﯾد انجام دھی.
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ديابت چيست؟
در ديابت بدن ما راھي را كه ھميشه برای بدست آوردن انرژی استفاده
می کرده ،از دست می دھد
ما انرژيمان را از خوراکی ھا به دست مي آوريم و رشد می کنيم
تقرﯾبن ھمه ی خوراکی ھا6به ما انرژی می دھند
اﯾن انرژی در کربوھيدرات ھا ،پروتئين ھا و چربی ھا وجود دارد
اما انرژي اصلی بدن ما از کربوھيدرات ھا بدست می آﯾد
و اﯾن درست ھمان چيزی است که بدن تو نمی تواند از آن استفاده کند
در واقع چربی ھا و پروتئين ھا قند ما را باال نمی برند ولی برای رشد بدن
ما ضروری ھستند
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چون تمام غذاھا به رشد ما كمك مي كنند،
پس مھم است که ما از ھمه ی انواع خوراکی ھا استفاده کنيم!
غذا ھاي باال برنده ی قند مثل

نان ھمبرگري

نان يك كربوھيدرات است
مي توانيد به کربوھيدرات ھای دﯾگری فکر
کنيد؟

غذاھاﯾی که قند را باال نمی برند مثل

گوشت
كاھو
گوجه فرنگي

غالت درون صبحانه ،ذرت ،سيب زمينی ،برنج،
ماکارونی ،شير ،ماست

مي توانيد به ساير غذاھاييكه در رشد شما
موثرند فکر کنيد؟
گل کلم ،اسفناج،لوبيا سبز
ماھی ،مرغ ،پنير ،خيار..............
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زماني كه شما كربوھيدرات ھا را مي خوريد

آنھا به نوعي قند تبديل مي شوند بنام

گلوكز
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زماني كه شما كربوھيدرات ھا را مي خوريد

پانكراس) عضوي در پشت معده( انسولين توليد می کند

انسولين

انسولين مثل کليد است ،قفل درب سلول ھا را باز کرده و
اجازه مي دھد كه گلوكز وارد سلول ھا شود.

و اﯾن گلوکز در داخل سلول ھا
به انرژی تبدﯾل می شود
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دﯾابت ﯾعنی اﯾنکه پانکراس شما خوب کار نمی کند.
يعني پانكراس نمي تواند انسولين بسازد.
پس گلوكز )قند خون( نمي تواند وارد سلولھا شود.
در نتيجه شما نمي توانيد انرژی کربوھيدرات ھا را بدرون سلول برده و از آن استفاده
کنيد.

اما براي زنده ماندن به انرژي نياز داريد.
پانكراس ھم که انسولين نمي سازد.
پس شما بايد از راه ديگري انسولين دريافت كنيد.
قرص و شربت نمی توانند اﯾن کار را بکنند چون انسولين در
اسيد معده از بين می رود.
تنھا راھي كه شما ميتوانيد انسولين داشته باشيد تزرﯾق
است.
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زماني كه پانكراس به خوبي كار مي كند انسولين را
به اندازه كافي توليد و آزاد مي كند.
حاال ،خودت می باﯾست کار پانکراس را انجام بدھی.

چگونه مي تواني بفھمي كه چه مقدار انسولين باﯾد تزريق كني؟

براي دانستن آن فقط دو راه وجود دارد:
-1كربوھيدرات ھايي را كه می خورﯾد بشماريد؛
-2قند خونتان را اندازه بگيرﯾد.
وقتی که پانکراس تواناﯾی توليد انسولين دارد ،مقدار آنرا با توجه به ميزان کربوھيدراتی
که شما خورده اﯾد تنظيم می کند
اما زماني كه خودت می خواھی انسولين را تزريق كني ،باﯾد ھردفعه آنرا تنظيم كني!
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روش تنظيم
کسی که دﯾابت دارد بايد سه چيز را ھماھنگ كند:

(1تغذﯾه ﯾا رژﯾم غذاﯾی درست
منظور از تغذﯾه ،تعداد واحد کربوھيدراتی است که در وعده ی غذاﯾی ات
وجود دارد.
 (2ورزش
فعاليت ھاي بدني كه باعث می شوند ضربان قلب و سرعت تنفس ما
بيشتر شود ورزش ناميده مي شوند.
 (3انسولين
انسولين ھمان ھورمونی است كه مثل کليد است و قند را به انرژي
تبديل مي كند تا شما بتوانيد از آن استفاده کنيد
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رشته ھا
شيريني ھا
هﺎ آﺮاآﺮ

آﻨﺴﺮو

تغذﯾه

انسولين

اسكيت روي يخ ﯾک ورزش است
چه ورزشی را بيشتر از ھمه دوست دارﯾد؟
13

اندازه گيري قند خون به شما كمك مي كند وضعيت
متعادلي داشته باشيد

سوزن خون گيري )النست(

نوار تست قند

دستگاه اندازه گيري قند خون )گلوکومتر(
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در بسته ی دﯾابتی شما ،کاغذھای مخصوصی بنام تست استرﯾپ )نوار تست قند
خون( وجود دارد.
 (1يك نوار داخل دستگاھی كه گلوكومتر ناميده مي شود قرار دھيد.
 (2انگشت خود را تميز كنيد – اگر دستتان را با صابون بشوﯾيد احتياجی به
استفاده از الكل ندارﯾد-
اگر از الكل استفاده کردﯾد پس از آنکه خشک شد ،خون بگيرﯾد.
 (3نوك انگشت خود را با سوزن خون گيري سوراخ كنيد.
 (4يك قطره از خون را روي نوار اندازه گيري قرار دھيد.

دستگاه نشان خواھد داد كه چه مقدار قند در خون وجود دارد.
بعضي از دستگاه ھا از خون بازوي شما استفاده

ميكنند).به دستورالعمل دستگاه نگاه کنيد(

اگر اندازه گيري ،قند خونتان را پايين نشان دھد شما به قند و نشاسته نياز داريد.
اگر اندازه گيري قند خونتان را باال نشان دھد شما به انسولين نياز داريد.

زمان و نتايج قند خون شما بايددر دفترچه قند
خونتان )دفتر ثبت روزانه (ثبت شود.
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اندازه گيري مداوم قند خون

)(CGM

اندازه گيري مداوم قند خون و يا  CGMراه ديگري براي چک کردن قند خون است
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 CGMبدان معني است كه قند خون شما تمام مدت اندازه گيري مي شود.
 CGMبدان معنی است که قند خون شما بصورت تمام وقت اندازه گيری می شود.
 CGMبه شما و مراقبانتان اﯾن امکان را می دھد تا از آنچه رخ می دھد آگاه شوﯾد.
آيا قند خون شروع به باال رفتن كرده است؟
آيا قند خون در حال پايين آمدن است؟
آﯾا در زمان ھای خاصی باال ﯾا پاﯾين می رود؟

دستگاه پمپ انسولين چگونه كار ميكند؟
يك حسگر نازك در زير پوست شما قرار داده مي شود.
حسگررا بايد ھر چند روز يكبار عوض كرد.
يك فرستنده كوچك به ﯾک حسگر وصل مي شود.
فرستنده اطالعات را به گيرنده مي فرستد.
گيرنده مي تواند به بدن شما وصل باشد و يا جايي در نزدﯾکی شما باشد.

اين اطالعات ،مثل اطالعاتی که در دفترچه ثبت روزانه ی شماست ،به شما
كمك ميكند كه در تعادل باشيد.
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تغذﯾه
غذاھايي كه ما مي خوريم
اين درختھا مي توانند
به ما كمك كنند
خوراکی ھای سالم را
انتخاب كنيد

درخت معمولی

درخت ديابتی
18

آيا مي توانيد بين اين دو درخت تفاوتي ببينيد؟
)ﯾک نکته :غالت مقدار زيادي كربوھيدرات دارند،
ھمانند حبوبات خشك شده و سبزيجات نشاسته اي(
افراد بايد بيشتر ،از غذاھاي
پايين درختِ غذا ،انتخاب كنند.
بايد غذاھاي كمتري
از باالی درخت غذا انتخاب شود.

چه غذاھايي در باالي ھر دو درخت غذا ھستند؟
چيزھايي كه ھركسي عاشقش است-
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شيريني ھا!
آيا ميدانيد چرا ما بايد شيريني كمتري بخوريم؟
خوردن شيريني زياد اشتھاي شما را از بين می برد.
شما براي خوردن ساير غذاھا اشتھا نخواھيد داشت -
در حاليکه بدنتان براي رشد و سالم ماندن به ھمه ی غذاھا نياز دارد.
دﯾابتی ھا نبايد مقدار زيادي شيريني بخورند،
درست مانند ھر كس ديگري.
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امروزه بعضي از شيريني ھا را با استفاده از شيرين كننده ھاي مصنوعي درست می
کنند.
شيرين كننده ھاي مصنوعي اصال" كربوھيدرات ندارند.
بنابر اين شيريني ھايي كه با اين شيرين كننده ھا تھيه مي شوند از ساير
شيريني ھا كربوھيدرات كم تري دارند.
با اين حساب ھمچنان ھنگام شمارش كربوھيدرات در برنامه رژيم غذايي تان آن ھا را
نيز باﯾد بشمارﯾد.

مي توانيد آن ھا را بخوريد،
ولي براي غذاھايي كه براي رشدضروري ھستند جاي خالي باقي بگذاريد!
برای خيلی ھا بين غذاھای مختلف تفاوتی وجود ندارد.
ھر كس بايد انواع مختلفي از غذا ھاي سالم را بخورد.
ھيچ كس نبايد شيريني به مقدار زياد بخورد.

بعضي چيز ھا براي افراد ديابتي متفاوت است ...
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کسانی که دﯾابت دارند بايد واحدھای درون غذاي خود را بشمارند.
آن ھا بايد تعداد واحد ھای كربوھيدراتي )کرب ھاﯾی( كه خورده اند را بشمارند.

اين خيلي مھم است
اين کار مھم است چون انسولين برای باالنس کردن
کربوھيدراتھا تزرﯾق می شود.
با وزن کردن ﯾا اندازه گيری
چشمی غذا می توانيم
کربوھيدرات ھا را بشمارﯾم

15.......20......25

^
ﮐﺮب  10 :ﮔﺮم

ﮐﺮﺑﻮهﻴﺪرات

بر روي بسته بندي برخي از غذا ھا مقدار كربوھيدرات ھا به گرم نوشته شده است.

زمان و مقدار کربوھيدراتی که شما می خورﯾد می باﯾست در
دفتر ثبت روزانه تان ﯾادداشت شود.
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انسولين
انسولين ھا انواع مختلفي دارند.
برخي از آن ھا براي شما مناسب تر ھستند.
انواع ديگر انسولين ھم ممكن است براي افراد ديگري مناسب باشند.
زماني كه انسولين خوب كار مي كند
و متناسب با غذا و ورزش شماست،
احساس مي كنيد حالتان خوب است.

انسولين را مي توان با سرنگ و يا به وسيله
ي پمپ وارد بدن کرد.
اگر مقدار انسولين شما بدرستی تنظيم
نشود ،قند خونتان تنظيم نخواھد شد و
شما احساس خوبي نخواھيد داشت.

دفترچه اي مخصوص ديابت داشته باشيد
اطالعاتي كه در دفترچه مي نويسيد كمك ميكند كه بدانيد بھترين نوع انسولين براي
شما کدام است؟
اطالعاتي كه در دفترچه مي نويسيد به شما كمك ميكند بدانيد كه بھترﯾن مقدار
انسولين برايتان چقدر است.
23

انسولين بوسيله ی سرنگ و يا قلم انسولين تزرﯾق مي شود .
تزريق ھا ممكن است قبل و يا بعد از غذا انجام شوند.
تزريق قبل از غذا به اين معني است كه
انسولين را با توجه به مقدار کربوھيدراتی که قرار است بخورﯾد تنظيم می کنيد
تزريق ھاي بعد از غذا به اين معني است كه
مقدار انسولين مناسب با غذايي كه شماخورده ايد تزريق مي شود.
)فقط برای انسولين ھای سرﯾع االثر(

تزريق ھا در بافت چربی زﯾر پوست تان انجام می شود.
مي توانيد تزريق را در قسمت باالي بازو و يا ران تان انجام دھيد.
ھمچنين مي توانيد تزريق ھا را در شكم و يا باسن تان انجام دھيد
"وسايل كمكي تزريق" فقط تزريق را آسان تر مي كنند.
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پمپ مقدار ثابتي از انسولين را به صورت مداوم وارد بدن مي كند.
شما آن را ھميشه به ھمراه خود خواھيد داشت ،حتي زماني كه مي خوابيد.
پمپ مي تواند به صورتي برنامه ريزي شود كه مقداري انسولين
اضافه ھم وارد بدن كند.
در بعضي از پمپ ھا انسولين از پمپ،
و از طرﯾق يك لوله به "محل تزريق" مي رود.
بعضي از پمپ ھا لوله ندارند-
پمپ در ھمان محل تزريق قرار گرفته است.

محل تزريق مي تواند روي شكم و يا باالي باسن باشد.
حتي مي تواندروي بازوي شما باشد.
محل تزريق بايد ھر دو يا سه روز يك بار تغيير كند.
مي توان از كرم مخصوص برای بی حس کردن پوست تان استفاده کنيد.
اين كار كمك مي كند كه ھنگام تعويض محل تزريق احساس درد نكنيد.
شما آن را احساس نخواھيد كرد ،ولي ممكن است ھنوز ھم آن را دوست نداشته باشيد.
سعي كنيد ھنگام تعويض سوزن نفس عميق بكشيد و آن را نگه داريد.
سعي كنيد به چيزھايي كه دوست داريد فكر كنيد.
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ورزش
كساني كه ديابت دارند مي توانند ھر كاري که دﯾگران می کنند را انجام دھند.
آن ھا مي توانند توپ بازي و يا قايم موشك بازي كنند.
مي توانند سه چرخه بازي كنند.
مي توانند شنا كنند و يا در آب شيرجه بزنند.

دو مسئله مھم برای بخاطر سپردن وجود
دارد
26

(1

قند خون خود را قبل از ورزش اندازه گيري كنيد!
اگر قبل از ورزش كردن كمي قند خون باال باشد اشكالي ندارد.
اگر قند خون كمي پايين باشد خوب نيست.
زماني كه قند خون پايين است بايد
غذاھايي كه به سرعت به بدن شما انرژي مي دھند ميل كنيد.
بعد از  10ﯾا  20دقيقه بعد دوباره قند خون خود را اندازه گيري كنيد.
نوار تست قند
سوزن النست

(2

دستگاه اندازه
گيری قند خون

بعد از انجام ورزش قند27خون خود را اندازه گيري كنيد!

زماني كه ورزش سنگين مي كنيد انرژي زيادي مصرف مي كنيد.
قندخون می تواند پس از چند ساعت پاﯾين باشد.
غذاھايي كه به تدرﯾج به بدن شما انرژي مي دھند ميل كنيد.
عد از  10ﯾا  20دقيقه بعد دوباره قند خون خود را اندازه گيري كنيد.
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زماني كه ورزش مي كنيد

ھميشه
بسته لوازم ديابت خود را ھمراه داشته باشيد
مواد غذايي كه به سرعت به شما انرژي مي دھند ھمراھتان باشد
بعضی از مواد غذايي كه به سرعت به شماانرژي مي دھند عبارتند از قرص
ھای گلوکز )می توان از آب قند استفاده کرد( و آب ميوه.

کارھاﯾی را که می کنيد با ذکر زمان انجامشان می
باﯾست در دفتر ثبت روزانه تان وارد کنيد
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مراقب باشيد!
گاھي اوقات تنظيم قند خون شما بھم می خورد.
گاھي اوقات مي توان براي آن دليلي پيدا كرد.
آيا مبتال به سرماخوردگي و يا آنفلوانزا شده ايد؟
به تازگي يك كودك به جمع خانواده شما اضافه شده است؟
بھترين دوستتان از شما دور شده است؟
تناسب بين قند خون  /انسولين شما
زماني كه بيمار ھستيد مي تواند تغيير كند.
زماني كه خيلي غمگين و يا خوشحال ھستيد ھم مي تواند تغيير كند.
گاھی اوقات در مواقعی که خيلي ترسيده و يا عصباني ھستيد ھم می تواند تغيير كند.
اﯾن تناسب در زمانی که شما در سن رشد می باشيد ،تغيير می کند.
گاھی اوقات وقتی شما مجروح شوﯾد اﯾن تناسب تغيير می کند.
گاھی اوقات بطور کلی ،بدون ھيچ دليل واضحی تغيير می کند.
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اوه

واي!

شماتعادلتان را از دست داده ايد.
يعني آن كه قند خون شما می تواند خيلي باال -
و يا خيلي پايين باشد!
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اگر قند خونتان باال است
شما ھيپر گليسمي داريد.
احساس خيلي بدي داريد و خيلي تشنه ھستيد.
مجبوريد بدفعات زياد به دستشويي برويد.
قند خيلي زياد در جريان خون شما بد است.
نمی توانيد ھيچ انرژي ای به دست آوريد.
ممکنست احساس خستگی کنيد ﯾا حتی احساس عجيبی داشته باشيد.
شما فورا به انسولين نياز داريد!
اگر قند خونتان پايين است
شما ھيپو گليسمي داريد.
ممكن است دست و انگشتان شما بيحس و سوزن سوزن شود.
ممكن است بلرزيد و يا گيج و خواب آلود شويد.
حتي ممكن است خيس عرق شويد.
احتمال دارد كه بد اخالق و ترشرو شويد.
فورا ماده غذايي بخوريد كه خيلي سريع به شما انرژي بدھد!
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مھم است ديگران بدانند كه شما ديابت داريد.
به ھمين دليل ،بايد يك كارت شناساﯾی دﯾابت و يا
يك دستبندشناسايي پزشكي را به ھمراه داشته باشيد.
به ھمين خاطر ھميشه بايد بسته مخصوص ديابت خود را به ھمراه داشته
باشيد.

مردم قادر خواھند بود به شما كمك كنند.
آن ھا خواھند دانست كه شما ديابت دارﯾد.
آن ھا وسايل الزم براي كمك به شما را در اختيار خواھند داشت.
آنھا خواھند دانست که با چه شماره تلفنی تماس بگيرند.
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خيلي خوب است كه دوستانتان در مورد ديابت بدانند.
آن ھا خواھند فھميد كه چرا شما يك پمپ به ھمراه داريد
و يا نياز به تزريق داريد.
آن ھا خواھند دانست كه چرا شما کرب غذاﯾتان را مي شماريد
و قند خون خود را اندازه گيري مي كنيد.
حتي ممكن است آن ھا در يافتن عالمت ھاﯾي
كه باال و پايين بودن قند خون تان را نشان مي دھند به شما كمك كنند.
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آيا اين كتاب را كامل خوانده اي؟
اين كتاب را فقط براي تو نوشته شده ام.
اﯾن کتاب می تواند به تو كمك کند که ياد بگيري چه کارھاﯾی
بکنی.
ھر چند وقت يك بار ﯾک نگاھی به اﯾن کتاب بينداز.
چيز ھاي بسيار بيشتری براي ياد گرفتن وجود دارد،
و من مطمئنم كه تو موفق خواھي شد!
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ياد داشت ھا و ياد آور ھاي خودم
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بسته وسايل ديابت نوع  1من
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اين ھا تكه پنبه ھاي
غير الكلي ھستند.
براي تميز كردن
پوستتان قبل از خون
گيري به آن نياز
داريد.

اين
يك دفتر ثبت روزانه قند
خون
و مداد است.

اين ھا
قرص ھاي
گلوكز)قند(ھستند.
)خوراکی ھاﯾی که

اين دفتر چه براي ثبت
گزارشي از قند ھای
اندازه گيری شده،
کربوھيدرات مصرفی و
ورزش شماست.

آن را موقعي الزم
داريد كه قند
خونتان پايين باشد.

بسرعت قند خون را
باال می برند(.
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اين
گلوكاگون است.
آن را براي
مواقعي داريد
كه قند خون
شما خيلي
پايين
)ھيپوگليسمي
شدﯾد( باشد.

اين جا
نوارھاي اندازه گيري،
سوزن ھاي خون گيري و
صفحه نمايش قند خون
ديده مي شوند
)يا گيرنده دستگاه اندازه
گيري قند خون مداوم(
شما اين وسايل را داريد،
بنابر اين مي توانيد قند
خون خود را اندازه گيري
كنيد.

بسته وسايل ديابت نوع  1من

اين جا ﯾک سرنگ،
ﯾک قلم انسولين و انسولين داريم.

اين ماشين حساب
است.

موقعي كه به انسولين احتياج داريد ،مي
توانيد از آن ھا استفاده كنيد.

براي اندازه گيري
مقدار انسوليني كه
در ھر نوبت نياز داريد
استفاده مي شود.
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اين نوار ھا براي
اندازه گيري
كتون ھستند.
آن ھا را در
مواقعي كه قند
خون تان خيلی
باال است نياز
داريد.
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