
 

 

 

  

 

 تب خونریزی دهنده کنگو
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 ًین ساعت یک بار چک کٌید  -3 

در سٔبٖ افت لٙذ خٖٛ اٌز وٛدن ٞطیبر ثٛد فٛرا ثزایص ٔٛاد لٙذی وٝ 

سزیع خذة ٔی ضٛ٘ذ آٔبدٜ وٙیذ؛ ٕٞبٖ لٙذی وٝ ثزایص ٔضزر ثٛد حبال 

حجٝ لٙذ را در یه ِیٛاٖ آة حُ وٙیذ 7یب  6دردش است. ٔی تٛا٘یذ  دٚای

ٚ ثٝ اٚ ثذٞیذ، وٕی ثعذ وٝ حبِص خب آٔذ غذا ثزایص آٔبدٜ وٙیذ. در ایٗ 

ٔٛالع ٘یٓ سبعت ثٝ ٘یٓ سبعت لٙذش را چه وٙیذ تب اس ٘زٔبَ ضذٖ لٙذ 

 .ٔطٕئٗ ضٛیذ

 درهاى گیاّی هوٌَع  -4

رفتبر وٛدوبٖ دیبثتی حسبس ثٛد. یبدتبٖ ثبیذ ٘سجت ثٝ تغییز حبالت ٚ  

٘زٚد ا٘سِٛیٗ در ٞیچ ٔبدٜ ٌیبٞی ٚخٛد ٘ذارد ٚ تحمیمبت خبٔعی وٝ اثجبت 

، چبی ٚ وبفئٗ ٔی تٛا٘یٓ لٙذ خٖٛ ٔبٖ را تٙظیٓ دارچیٗ وٙذ ثب ٔػزف

ایٗ ثیٕبری ثزای ٔذت وٛتبٞی ٕٞزاٜ ٔبٖ  وٙیٓ، ٚخٛد ٘ذارد. اس طزفی

 .٘یست ٔػزف دراسٔذت ایٗ ٌیبٞبٖ ٘یش ٕٔىٗ است ثب عٛارضی ٕٞزاٜ ثبضذ

 :کٌید رعایت را هَارد سیز باید خَى لٌد تست اًجام بزای
 .ثطٛییذ ٚغبثٖٛ ٌزْ آة ثب را وٛدن دستٟبی اثتذا

 .وٙیذ آٔبدٜ را آٖ ٚ دٞیذ لزار لّٓ رٚی را سٛسٖ

 .دٞیذ لزار دستٍبٜ داخُ را ٘ٛار

 .وٙیذ ٔطخع را ٕ٘ٛ٘ٝ ٌزفتٗ ثزای ٘ظز ٔٛرد ٔحُ

 .دٞیذ فطبر ٚ ثٍذاریذ ٘ظز ٔٛرد ٔحُ ٔمبثُ را لّٓ

 ضذ خبرج خٛاٞذ خٖٛ فطبر وٕی ثب دٞیذ؛ فطبر را خٛد اٍ٘طت ٘ٛن

 .ثچىب٘یذ ٔطخع ضذٜ ٔحُ در ٚ ٘ٛار رٚی را خٖٛ لطزٜ

 ضٕب خٖٛ ٘طبٖ دٞٙذٜ لٙذ دستٍبٜ غفحٝ رٚی عذد وٙیذ؛ غجز ثب٘یٝ چٙذ

 .است

 حذالُ ثٝ ثزای ثبضذ وٝ یبدتبٖ. دارد عػت سیبدی ٔمذار ضٕب اٍ٘طت ٛن٘

 غٛرت ثٝ را ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی ٚ ٔحُ ثٍیزیذ ٕ٘ٛ٘ٝ اٍ٘طت وٙبر اس درد رسب٘ذٖ

 .دٞیذ تغییز چزخطی
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 ...رفت باال قىدش اگر

. است ضزٍری رٍس در بار چْار ًَجَاًاى ٍ کَدکاى لٌد کزدى چک

 خیلی خَردى غذا در است هوکي ٍ دارًد بیشتزی فعالیت کَدکاى

 بْتز لٌد کاّش یا افشایش اس پیشگیزی بزای رٍ ایي اس ًباشٌد هحتاط

 . شَد چک هدام لٌد است
.  است خلك در تغییز ٍ حالی بی سستی، پزادراری، لٌد؛ افشایش عالئن

 بِ است هوکي ٍ افتد ًوی اتفاق یکبارُ بِ لٌد افت بزعکس باال لٌد

 بِ ٍ بزٍد باال لٌد اگز. باشد شدُ ایجاد درد دًداى هثال یا تب علت

 ٍ آید ًوی بز کسی دست اس کاری خاًِ در عوال بزسد 250تا 200 حدٍد

  .بزساًید بیوارستاى تزیي ًشدیک بِ را کَدک است بْتز

 .است ضزٍری رٍس در بار چْار ًَجَاًاى ٍ کَدکاى لٌد کزدى چک 

 به ایه تًصیه ها عمل کىید
 .بگیزید جدی را ّا ًشاًِ-1

 خّك، در تغییز ِزسش، پزیذٌی، رً٘ لٙذ؛ افت ٞبی ٘طب٘ٝ

 ٕٔىٗ وٙذ پیذا ادأٝ اٌز وٝ است ٌزسٍٙی ٚ دیذ تبری عػجب٘جت،

 طٛر ثٝ خٖٛ لٙذ افت. ثزسب٘ذ وٕب یب تطٙح ٔزس تب را وٛدن است

 وٝ حبِی در تبٖ وٛدن است ٕٔىٗ. ضٛد ٔی ظبٞز ٘بٌٟب٘ی

 ٚ ثیبییذ پبییٗ ثبرٜ یه ثٝ لٙذش است وزدٖ ثبسی فٛتجبَ ٔطغَٛ

 افت دچبر ضٕب چطٕبٖ اس دٚر ثٝ ٚ ضت ٘یٕٝ است ٕٔىٗ حتی

 .ثپزد خٛاة اس یىجبرٜ ثٝ ٚ ضٛد لٙذ

 وکىید درماوی خًد-2

 ٔثال -٘جٛد ٞطیبر وٝ طٛری آٔذ، پبییٗ سیبدی حذ تب لٙذش راي

 را خبت ضیزیٙی سٚر ثٝ -ثٛد تبٖ دستزس اس دٚر یب ثٛد خٛاة در

 ایٗ در. ضٛد دچبر زٜیآسپ ثٝ است ٕٔىٗ وٝ ٍ٘ذاریذ دٞب٘ص در

 ایٗ ٔخػٛظ آٔپَٛ حتٕب دار٘ذ دیبثتی وٛدن وٝ ٚاِذیٙی ٔٛالع

 ٞٓ تشریك اٌز. دار٘ذ ٔٙشَ در ثزد ٔی ثبال را آِفب ٞٛرٖٔٛ وٝ سٔبٖ

 .وٙیذ ٔزاخعٝ پشضه ثٝ سزیعب ثیبٚرد خب را وٛدن حبَ ٘تٛا٘ست
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 :هایی برای کًدکان مبتال به دیابتتًصیه

ٔػزف سٝ ٚعذٜ غذایی اغّی 

 ٝٔیبٖ ٚعذٜدٚ تب س 

 .وُ خب٘ٛادٜ ثبیذ غذاٞبی ٔطبثٝ ثخٛر٘ذ

داضتٗ رصیٓ ٔتعبدَ سبِٓ دارای فیجز ٚ وزثٛٞیذرات سیبد 

 رصیٓ. دارد سیبدی إٞیت ثزای ثیٕبری لٙذ در وٛدوبٖ

 افزاد چٝ دیبثت ثٝ ٔجتال افزاد چٝ افزاد، ٕٞٝ ثزای سبِٓ

 ٚ سٗ ثٝ ثستٍی وٛدن ٔػزف ٔمذار. است یىسبٖ سبِٓ،

 ثب را ٔیشاٖ ایٗ ثبیذ ٚاِذیٗ ٚ تغذیٝ ٔتخػع. دارد ٚسٖ

 . وٙٙذ تعییٗ ٞٓ

 ا٘سِٛیٗ ٔػزف ثٝ ثذ٘ص چٍٛ٘ٝ ثذا٘ذ وٛدن وٝ ٍٞٙبٔی

ٞب در حذ ٔتٛسط ٕٞزاٜ زف ضیزیٙیٔػ دٞذ،ٔی ٚاوٙص

 .ثب دٚس ٔٙبست ا٘سِٛیٗ ثالٔب٘ع است

 

 
 

 يرزش يفعالیت بدوی

ٟٔٓ است وٝ  فعبِیت ثذ٘ی ثزای وٛدوبٖ ٔجتال ثٝ دیبثت

 ثبیذ ٞز رٚس ا٘دبْ ضٛد.

دٞذ فعبِیت فیشیىی سطح لٙذ خٖٛ را وبٞص ٔی 

وٙذ ٕٔىٗ است ثٙبثزایٗ اٌز وٛدن ا٘سِٛیٗ تشریك ٔی

 ٘یبس ثٝ وبٞص دٚس داضتٝ ثبضذ.

ایٗ وبر ثٝ ایٗ دِیُ است وٝ تزویجی اس ا٘سِٛیٗ سیبد ٚ  

تٛا٘ذ سطح لٙذ خٖٛ را وبٞص دٞذ ٚ ٔٙدز ٚرسش ٔی

یپٛفیش ضٛد. ثزای ٔمبثّٝ ثب ایٗ اتفبق وٛدن ثبیذ ثٝ ٞ

ٕٞیطٝ ٌّٛوش را ٕٞزاٜ خٛد داضتٝ ثبضذ. فعبِیت 

فیشیىی ٕٞچٙیٗ ثز ٔیشاٖ ٔػزف رصیٓ غذایی وٛدن 

ٌذارد. لجُ اس ایٙىٝ وٛدن ٚرسش یب ثبسی وٙذ تأثیز ٔی

غٛرت اضبفٝ  ٞب را ثٝثبیذ ٘بٖ، آة یب سبیز وزثٛٞیذرات

 .ٔػزف وٙذ

 آخر عمر دیابتی می ماود؟تا 

ثٝ ٔعٙبی پبیبٖ س٘ذٌی یب وٛتبٜ ضذٖ آٖ ٘یست.  ثیٕبری دیبثت 

سبِٝ ضٛ٘ذ ٚ ثٝ طٛر ٘زٔبَ  90یب  80ثزعىس دیبثتی ٞب ٔی تٛا٘ٙذ 

 ثٝ س٘ذٌی ثبویفیت خٛد ادأٝ دٞٙذ.

ایٗ ثیٕبری ثٝ راحتی وٙتزَ ٔی ضٛد ٚ ایٗ ثیٕبراٖ ثب تحت ٘ظز  

پشضه ثٛدٖ ٚ تٟٙب ٘یبس ثٝ تشریك ٚ وٕی ٔزالجت در تغذیٝ ثٝ 

 س٘ذٌی ٔعِٕٛی خٛد ادأٝ ٔی دٞٙذ.

ثیٕبر ثب ٌزفتٗ ا٘سِٛیٗ اس راٜ تشریك ٔی تٛا٘ذ ثٝ س٘ذٌی خٛد  

ٜٛ ٞبی ادأٝ دٞذ، أب ثٝ رغٓ تالش پشضىبٖ درٔبٖ لطعی یب ضی

 .دیٍزی ٔثُ خٛردٖ یب اسپزی ا٘سِٛیٗ ٚخٛد ٘ذارد

 بدّید: را السم ّای آگاّی تاى کَدک بِ

 ثٝ. وٙٙذ ٔی ایفب ٟٕٔی ٘مص پذرٞب ٚ ٔبدرٞب وٛدوبٖ؛ دیبثت در

 ٚ ٘ذارد درٔبٖ ٚ تطخیع تٛا٘بیی سبِٝ 8 یب 7 وٛدن حتٓ طٛر

. ثذٞٙذ را السْ آٌبٞی اٚ ثٝ ٔزالجت ثب ثبیذ وٝ ٞستٙذ ٚاِذیٗ ایٗ

 ٔزالت. ٍ٘ٛییذ درٚغ اش ثیٕبری ٚ تشریك سٔبٖ ثٝ راخع وٛدن ثٝ

 ٚ ٘سبسیذ وٜٛ وبٜ اس وٙیذ؛ عُٕ درست ثحزا٘ی سٔبٖ ایٗ در ثبضیذ

 را اٚ وٙیذ سعی. ٘ىٙیذ ٔٙتمُ تبٖ وٛدن ثٝ را خٛد ٞبی استزس

 آٚردٖ ٔثُ خشئی وبرٞبی اس وٙیذ؛ دخیُ اش درٔب٘ی وبرٞبی در

 . خٖٛ لٙذ وٙتزَ ٘حٜٛ آٔٛسش تب ٌزفتٝ دستٍبٜ

 در را ثیٕبری ثٝ راخع تبٖ ٞبی دا٘ستٝ تٕبْ وٙیذ سعی خالغٝ

 یه است لزار وٝ حبال ٘تزسب٘یذ را اٚ. دٞیذ لزار تبٖ وٛدن اختیبر

  دیبثت اس ٚحطتٙبوی تػٛیز ثزایص ثبضذ، ٕٞزاٜ ثیٕبری ایٗ ثب عٕز

 تز آٌبٜ را ضٕب تب ثٍیزیذ وٕه پشضىی وبدر اس حتٕب. ٘ىٙیذ تزسیٓ

 ٘ذاریذ فزس٘ذتبٖ ٞبی سٛاَ ثزای خٛاثی وزدیذ تػٛر ٞزخب ٚ وٙٙذ

 ثحزاٖ دچبر را تبٖ وٛدن تب ثزٚیذ وبدردرٔب٘ی یب رٚا٘طٙبس سزاغ

 .٘ىٙیذ

 


