
* مطمئن شوید که به غذای کافی دسترسی دارید.

ــا  ــش کرون ــرای آزمای ــد ب ــی توانی ــه م ــن ک ــض ای ــه مح ــدید ، ب ــض ش ــر مری * اگ
ــه  ــاری ، ب ــگام بیم ــت در هن ــت دیاب ــوه مدیری ــورد نح ــاوره در م ــا مش ــروس ی وی

متخصص غدد مراجعه کنید.
 

* هرگونــه عفونــت مــی توانــد ســطح قندخــون شــما را افزایش 
داده و نیــاز شــما بــه مایعــات را افزایش دهــد ، بنابرایــن مطمئن 
شــوید کــه مــی توانیــد بــه یــک منبــع کافــی آب دسترســی پیــدا 

. کنید

ــد خــون خــود داشــته باشــید.  ــرل قن ــه کنت * توجــه بیشــتری ب
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اگــر قنــد خــون ناگهــان افــت کنــد  
مــی توانیــد وضعیــت را اصــاح کنیــد وکربوهیدراتهــای ســاده ای 
مثــل نوشــابه معمولــی،  عســل ، مربــا ، ژلــه ، آب نبــات  بخورید.

ــاال ، ســرفه،  ــزا )درجــه حــرارت ب * اگــر عائمــی ماننــد آنفلوان
ــی  ــتی درمان ــز بهداش ــه مراک ــریعًا ب ــد س ــد ، بای ــان داده ای ــس( نش ــکل در تنف مش

ــد. ــه کنی مراجع
* اگــر تنهــا زندگــی مــی کنیــد ، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فــردی کــه مــی توانیــد 
بــه او اعتمــاد کنیــد ، مــی دانــد کــه مبتــا بــه دیابــت هســتید زیــرا ممکــن اســت در 

صــورت بیمــاری بــه کمــک نیــاز داشــته باشــید.

ــه  ــینه مواج ــس س ــس خ ــا خ ــس ی ــی نف ــرفه ، تنگ ــب ، س ــد ت ــی مانن ــا عائم ــر ب * اگ
هســتید، بــه خصــوص اگــر فکــر مــی کنیــد ممکــن اســت در معــرض کوویــد-19 قــرار 
داشــته باشــید یــا اخیــراً بــا گســترش مــداوم بــه منطقــه ای ســفر کــرده ایــد، بــا یــک 
پزشــک متخصــص بهداشــت تمــاس بگیریــد. بافاصلــه در مــورد عائــم ، مســافرت اخیر 
یــا قــرار گرفتــن در معــرض احتمــال کوویــد-19 توضیــح دهیــد تــا تشــخیص دهــد که 

آیــا نیــاز بــه آزمایــش کووید-19داریــد یــا خیــر.

مــورد  جهــت اطــاع از وضعیــت ســامت خــود و خانــواده تــان در
بیمــاری کرونــا ویــروس بــه ســامانه الکترونیکــی زیــر مراجعــه نمایید: 

Salamat.gov.ir 
در صــورت نیــاز بــه پیگیــری همــکاران مــا بــا شــماره 4030 بــا شــما 

تمــاس خواهنــد گرفــت .

ــتان  ــای اس ــر کج ــای 190 و 3115 در ه ــماره ه ــری ش ــماره گی ــا ش ب
ــتید. ــتی هس ــات بهداش ــت خدم ــه دریاف ــادر ب ق

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

خود مراقبتی بیماران مبتا به دیابت در کرونا

دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
معاونت بهداشت



 * جلوگیری از تماس نزدیک با افرادی که سرفه یا عطسه می کنند. 

ــک  ــا ی ــه ب ــا عطس ــرفه ی ــگام س ــود را هن ــان خ ــی و ده  * بین
ــپس  ــانید ، س ــده بپوش ــج خمی ــک آرن ــا ی ــذی ی ــتمال کاغ دس

دســتمال را درون ســطل زبالــه درب دار بیاندازیــد .

* از لمس چشم ، دهان یا بینی خودداری کنید.
* مســافرت و یاحضــور در تجمعــات غیرضــروری را بــه حداقــل 

برســانید.

* داروی انســولین و قندخــون خــود را بــه طــور کامــل تهیــه کنیــد ، تاریــخ مصــرف 
آنهــا را چــک کنیــد و در صــورت کمبــود دارو از نســخه ســه ماهــه اســتفاده کنیــد.

* در صــورت بــروز بدتریــن حالــت هــا )مثــل قرنطینــه( ، داروهــای مصرفــی روزانــه 
را بمــدت 2 هفتــه ذخیــره داشــته باشــید .

* تاریخ انسولین و داروهای قندخون خود را چک کنید.
 

* وقتــی بیمــار هســتید در خانــه بمانیــد و شــماره تلفن پزشــکان، 
تیــم مراقبیــن بهداشــتی ، داروخانــه و ارائــه دهنــده بیمه شــما 

باید در دســترس باشــد.

تعریف بیماری : 
بیمــاری کرونــا ویــروس جدیــد                
) کوویــد19( یــک بیمــاری واگیــردار 
ویروســی اســت کــه قابلیــت انتقــال 

ــا را دارد . ــان ه ــن انس بی

راه های انتقال :
به طور معمول ویروس از طرق زیر منتقل می شود :

* تماس نزدیک  با افراد مبتا )در فاصله ی کمتر از 2-1 متر( 
* تماس با قطرات و ترشحات دستگاه تنفس فرد آلوده در اثر عطسه یا سرفه

* تمــاس دســت هــا بــا ســطوح آلــوده بــه ویــروس و ســپس لمــس دهــان، چشــم هــا 
و بینــی

عایم بیماری :
ــی  ــک، تنگ ــای خش ــرفه ه ــب ، س ــامل ت ش
نفــس و گاهــی مشــکات حــاد تنفســی ماننــد 
تنفــس تنــد ،گلــودرد و  در مــوارد کمتــری 
ــایعی ،  ــر ش ــور کمت ــه ط ــت و ب ــی اس ــزش بین آبری
ــی ،  ــاد تنفس ــایی ح ــهال ، نارس ــر اس ــی نظی ــکات گوارش مش

ــت . ــزارش شده اس ــز گ ــه نی ــایی کلی ــادی خــون و نارس ــاالت انعق اخت

دوره نهفتگی : 
دوره نهفتگی این بیماری حدود 2 تا 14 روز و به طور شایعتر 3 تا 7 روز است.

 خود مراقبتی بیماران مبتا به
دیابت در کرونا

دیابت :
دیابــت عملکــرد سیســتم ایمنــی را کاهــش داده و مقابلــه بــا عفونــت هــای ویروســی 
را ســخت تــر مــی کنــد و همچنیــن ممکــن اســت ســطح بــاالی قندخــون در مبتایــان 
بــه دیابــت ، محیــط ایــده آلــی بــرای رشــد ویــروس هــا را فراهــم مــی کنــد . از آنجــا 
کــه بیمــاران دیابتــی ممکــن اســت بســیاری از عــوارض جانبــی دیگــر ماننــد زخــم پــای 
دیابتــی، مشــکل بینایــی و بیمــاری قلبــی عروقــی نیــز داشــته باشــند ، بنابرایــن بــرای 
افــرادی کــه بــه دیابــت مبتــا هســتند از اقدامــات احتیاطــی بــه منظــور جلوگیــری از 

ابتــا بــه ویــروس کرونــا در صــورت امــکان اســتفاده مــی شــود.

» اگــر دیابــت بــه خوبــی مدیریــت شــود ، خطــر ابتــا بــه بیمــاری شــدید 
کوویــد-19 تقریبــًا برابــر بــا جمعیــت عمومــی اســت . «

توصیه های بهداشتی و مراقبتی در بیماران دیابتی :

 * شستشــوی مکــرر دســت هــا و صــورت بــا آب و صابــون حداقــل 
ــر  ــامتی ) ه ــت س ــا نی ــوات ب ــدن 6 صل ــتر. خوان ــا بیش ــه ی 20 ثانی
زمــان کــه از دستشــویی اســتفاده مــی کنیــد ، غــذا مــی خوریــد یــا 

از یــک مــکان عمومــی اســتفاده  مــی کنیــد. (

 * بــه طــور مرتــب دســتگاه هــا و وســایل مــورد اســتفاده ) تلفــن ، 
گوشــی موبایــل ، صفحــه کلیــد کامپیوتــر و... ( را ضــد عفونــی کنیــد  .


