شەکرە
ناسین و کۆنتڕۆڵکردن

نەخۆشی شەکرە نەخۆشییەکی درێژخایەنە کە لەودا ڕێژەی گلوکۆز(شەکر) لە خوێندا زۆر بەرزە چونکوو لەش ،بەجۆرەی پێویست
گلوکۆز ناگۆڕێت بۆ ووزە .لەگەڵ ئەوەشدا بە بەڕێوەبەرایەتیکردنی ووردبینانە ،دەکرێ ئەو مندااڵنەی تووشی شەکرە دەبن ژیانێکی
تەواو ،تەندروست و چاالکانەیان هەبێت.
شەکرەی جۆری  1بەگشتی لە سەردەمی منداڵیدا ڕوو دەدات .گەر چارەسەر نەکرێت ،دەکرێ ببێتە هۆی سەرهەڵدانی کێشەی توند لە
تەندروستیدا .بە دەستنیشانکردنی زووی ئەم نەخۆشییە دەکرێ لە مانەوەی فریاگوزاری بەرگری بکرێت .گەر دایک و باوک،
سەرپەرشت و پەرستاری مندااڵن نیشانەکانی ئەم نەخۆشییە بزانن ،دەکرێ لە قۆناغەکانی سەرەتاییدا ئەو دەستنیشان بکرێت و چارەسەر
بکرێت .دەکرێ نیشانەکان بەخێرایی دیار بکەوەن .گەر نیگەرانیت دەستبەجێ سەردانی پزیشکی خێزانی خۆت بکە.
شەکرەی جۆری  1باوترین شێوەی شەکرەیە لە مندااڵندا ،لەگەڵ ئەوەشدا شەکرەی جۆری  2لە ئێستادا ڕوو لە زیادبوونە .هۆیەکەی
پارێزی نەگونجاو ،وەرزشنەکردن و کێشی زێدەیە (سەردانی الپەڕەی  43بکە).
کۆنتڕۆڵکردنی شەکرەی جۆری 1
ئەو مندااڵنەی تووشی شەکرەی لە جۆری  1بوون لە درێژایی ژیاندا پێویستیان بە چارەسەری هەیە .هەموو تاکەکانی خێزان دەبێ
دەربارەی ئەم نەخۆشییەدا زانیاری بەدەست بێنن چونکوو کۆنتڕۆڵکردنی ئەو کاریگەری دەبێت لەسەر هەموو خێزان.
فێرت دەکرێت کاتێک کە ئاستی شەکرەت خوێنی منداڵەکەت لەڕادەبەدەر دابەزێت و نیشانەی لەوانە لەرزین ،ئارەقە ،ماندوویەتی،
سەرئێشە یان گۆڕانکاری ئاکاری هەیە ،چۆن هایپۆگلسیمیا (دابەزینی شەکرەی خوێن) دەستنیشان بکەیت ،بەرگری لێبکەیت و ئەو
چارەسەر بکەیت.
.1
منداڵەکەم کە تازە پێی هەڵگرتووە ،شەوانە جێگاکەی وشک بوو ،دەستی کردووە بە تەڕکردنی جێگا و لەڕادەبەدری ئاو
دەخواتەوە.
.2
وایدابنێ کە شەکرەیە ،گەرچی ئەم حاڵەتە لەوانەیە بە هۆی کێشەی جیاواز بێت.
.3
منداڵەکەت بەرە الی پزیشکی خێزانی.

پزیشکی گشتی دەڵێت
زانینی نیشانەکان زۆر گرنگە:
 میزکردنی لەڕادەبەدەر.
 هەستی تینوویایەتی و مەیلی خواردنەوەی شلەکان لە هەموو کاتێکدا.
 هەستی ڕاستەقینەی ماندوویەتی و مەیلی خەوتن لە هەموو کاتێکدا.
 دابەزینی کێش بەبێ هیچ هۆیەکی ڕوون.
نیشانەکانی تر:
 خوور یان ئازار لە کاتی میزکردندا.
 ئەگەری تاریکایی لە ڕوانیندا.
 گەر شوێنێک لە لەشی ببڕدرێت وادیارە کاتێکی زۆر دەخایەنێت بۆئەوەی چاک بێتەوە.
سەرچاوەwww.diabetes.co.uk :

ڕۆژەکانی یەکەم
دەستبەجێ پاش دەستنیشانکردن ،تۆ و منداڵەکەت دەبێ بناسرێن بە تیمێکی پسپۆڕی بۆ چارسەری شەکرە.
دەکرێ تیمی چارەسەری بریتی بێت لە کەسانی خوارەوە:
 پزیشکی ڕاوێژکاری مندااڵن کە پسپۆڕە لە بواری شەکرەدا.
 پەرەستارێکی پسپۆڕی شەکرەی مندااڵن.
 پسپۆڕێکی تەغزیە کە ئاشنایە لەگەڵ پێداویستییەکانی مندااڵن.
 دەرووناسێک کە لە بواری مندااڵندا پسپۆڕە.
کاتێک کە منداڵەکەت ،یەکەمین قۆناغی چارەسەری لە نەخۆشخانەدا تێپەڕێنیت ،بەڕادەی پێویست بۆ کۆنتڕۆڵکردنی شەکرەی
ئەوان لە ماڵەوە پشتئەستوور دەبیت.
بەردەوام هەروا پەیوەندیت دەبێت لەگەڵ تیمی چارەسەری شەکرەی خۆت.

