
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یابتیبیمار د رژیم   

 می شًود خًن قىد کـاهش دچـار که افرادي

 لٌذ کِ صَستی دس ٍ ًوَدُ کٌتشل سا خَد خَى لٌذ تایذ

 هیل سا صیش الالم اص یکـی اتتذا دس تَد 70 صیش آًْا خَى

 :ًوایٌذ

 یک فٌجاى آتویـَُ یـا ًَؿـیذًی هؼوَلی 

 یالاؿك چایخَسي ؿکش 4 یا یک لاؿك غزاخَسي ػؼل

 لاؿك غزاخَسي کـوؾ  2

 سا خَد خـَى لٌـذ دلیمِ هجـذداً 15 – 10ػپغ 

 اص یکی دٍتـاسُ تـَد 70 صیش خَى لٌذ اگش ًوایٌذ کٌتشل

تِ  ًیاصي صـَست ایـي غیـش دس ًوایذ هیل سا فَق هَاسد

 .تکشاس ًیؼت

 هذدجَي گشاهی ؿوا هی تَاًیذ تا هشاجؼِ تِ آدسع ایٌتشًتی

www.gmu.ac.ir  اًتخاب هشکض آهَصؿی، پظٍّـی دسهاًی ٍ

ػالهِ تْلَل گٌاتادي اص هٌَي ؿثکِ ّا ٍ هشاکض دسهاًی ٍ هشاجؼِ 

تِ ٍاحذ آهَصؽ ػالهت تِ ػایش هطالة اهَصؿی دػتشػی پیذا 

 کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 سٍص گشٍُ  غزایی غالت دس اص ٍاحذ 8 – 6هصشف 

 گشم 30 هؼادل غالت ٍاحذ ّش هی تاؿذ هجاص هجاص

 ػـَم یـک تا ًاى 10 × 10 تشؽ 1 هؼادل) هیثاؿذ

  (هاکاسًٍی یا پختِ تشًج لیَاى

صهیٌی ، ًخَد فشًگـی ٍ رست جـضء غالت تَدُ  ػیة

ٍ تایذ دس صَست هصشف اص همذاس ًاى ٍ تشًج هصشفی 

  .کن ؿَد

داس ، تـذٍى جـَؽ ؿیشیي ٍ  ًاى تْتش اػت ػـثَع

   .ًوک تاؿذ کن

دس  تشاي کٌتشل فـاس خَى همذاس هجاص ًوک هصشفی

لاؿك هشتاخَسي سٍصاًِ هیثاؿذ  1 غزاّا تِ اًذاصُ ي 

پشًوک ، فشآٍسي ؿذُ ٍ کٌؼشٍي ٍ هصشف غزاّاي 

کِ حاٍي ًوـک صیاد هیثاؿٌذ سا تا حذ اهکاى 

  . هحذٍد ًواییذ

ُّـا  کاّؾ حجن ٍػذُ غزایی ٍ افضایؾ تؼذاد ٍػـذ

ٍ هٌظن غزا خَسدى تشاي تیواساى تؼیاس هْن اػت 

 3تیوـاساى دیاتت تحت دسهاى تا اًؼَلیي ًیاص تِ 

اص خَاب ٍػذُ اصـلی ٍ دٍ هیاى ٍػذُ ػصش ٍ لثل 

هیاى )هتٌاػة تا دفؼات تضسیك ٍ ًَع اًؼَلیي( داسًذ 

 هیتَاًذ هیَُ ّا تاؿذ. ّا  ذٍُػ
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کٌتـشل آى ًیاصهٌـذ  هضهي اػـت کـِ تیواسي دیابت

ػذم  . تاؿذ دس صًذگی تشاي توام ػوش هی ایجاد تغییشاتی

کٌتشل دیاتت تاػـث پیــشفت ػـَاسض ًاؿـی اص تیواسي 

 ٍ پَػتی ، چــوی ، کلیـَي ، ػشٍلـی –اص جولِ للثی 

 تاؿذ  هیII , I دیاتت دٍ ًَع . هی گشدد ػصثی

افـضایؾ لٌـذ خـَى ، تکـشس  : وًع یک  عالیم دیابـت

ادساس ، تـٌگی صیاد ، کاّؾ لاتل تَجِ ٍصى ٍ کاّؾ 

 هایؼـات 

گشٍُ ؿـاهل اًؼـَلیي دسهـاًی ،  ایي : بروامه درماوی

فؼالیت فیضیکی هٌظن ٍ دس ػیي حال ًظن دس هصـشف ٍ 

  تاؿـذ همذاس ٍ صهاى کشتَّیذسات سطین هی

،  افضایؾ لٌذ خَى ٍ خؼتگی Iت وًع دي : عالیم دیاب

  . تاؿذ تـٌگی صیاد ٍ تکشس ادساس هی

ؿـاهل تغییـش ؿـیَُ صًـذگی ، آهَصؽ : بروامه درماوی 

کشتَّیذسات ٍ تغـزیِ دس ساتطِ تا ًحَُ کٌتشل هصشف 

ػالٍُ تش ایي کٌتشل  کٌتشل هشتة لٌـذ خَى هیثاؿذ

، ػـطَح چشتـی خَى ٍ فـاس خَى  AIC ّوَگلَتیي

 گشد صَست سٍتیي تَصیِ هی

  : هایی جهت کىترل قىد خًن تًصیه .

یکی اص اّذاف تشاي کٌتشل لٌذ  ثابتداشته يزن 

یک سٍؽ ػادُ جْت کاّؾ ٍصى ،   خـَى ؿواػت

گشهی اص ًاى هصشفی سٍصاًِ  30کن کشدى یک تشؽ 

تاؿذ کِ تا اداهِ دادى ایي کاس تاػـث کاّؾ  ؿوا هی

 گشدد کیلَگشم دس پایاى ػال هی 6ٍصى 

 تاس دس ّفتِ  3اص ًَع ایشٍتیک حذالل  فعالیت بدوی

کاّؾ هصشف ،چشتی  ٍهمذاس اًشطي دسیافتی کاّؾ 

هحصَالت لثٌی  صشفٍهّاي تـذٍى چشتـی  گَؿت

ّاي گیاّی هثل آفتاتگشداى ، رست  سٍغيٍکن چشب 

  ٍ صیتَى تِ همذاس کن تالهاًغ اػت

 صَست خام ٍ تذٍى ًوک تِ ّا  آجیلکن هصشف   

      جاًـیي کشدى حثَتات تِ جـاي گَؿـت لشهـض  

 پض یا تخاسپض یـا کثـاتی تِ صَست آب اّی ٍ هشؽه

  هصشف ػثضي چِ تِ صَست خام ٍ چِ پختِ 

هصشف هیَُ دس افشاد دیاتتی تایذ تحت کٌتشل تاؿذ  

         . هی ؿَد تَصیِ سٍص دس ٍاحذ 3 – 2ٍ 

 

 

هثل ػیة ، پشتمـال ،  دس هیَُ ّایی یک ٍاحذ هیَُ

هیَُ ي ػذد  1ًـاسًگی ، کیـَي ، گالتـی ، ؿلیل 

صسدآلَ ، ػـیة گـالب ّایی هثل  یَُاػت ههتَػط 

 ػذد  12ػذد ، گیالع  2، آلـَ صسد 

 400لاچ چٌگالی  2ّاي تشؿی هثل ٌّذٍاًِ  هیَُ 

الومذٍس هیَُ سا تِ صَست خام ٍ تا پَػت  حتی گشم

هَاد غزایی حاٍي لٌذّاي ػادُ    .ذهصشف ًوایی

تایذ تا  ... هثل ػؼل ، لٌذ ، ؿکش ، هشتا ، ًثـات ، ٍ

 ذ.ذ اهکاى هحذٍد ؿًَح

هصشف ػثَع غالتی هثل جَ ، جـَ دٍػـش ، گٌـذم 

  .ؿَد ٍ تشًج تِ همذاس فشاٍاى تَصیِ هی

غالت هثل ًاى ، تـشًج ، هاکـاسًٍی ٍ ٍسهیــل 

تشیي اجضاي سطین تَدُ ٍ  )سؿـتِ فشًگی( اص اصلی

 تاؿذ همذاس هصشف آًْا هْن هی

 


