ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺳﻔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮﻫﻢزدن ﻋﺎدتﻫﺎی زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺑﺪون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و آﮔﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس و ﻧﺮاﻧ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺪه و ﺣﺘ ﮔﺎﻫ او را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهی ﺳﻔﺮﮐﺮدن ،وﺳﺎﯾﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﮐﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻔﺮﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺗﺎ ﻟﺬت ﻣﺴﺎﻓﺮت را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد.
ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤ ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﯾ ﺳﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،وﻟ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾ و ﺳﻄﺢ
ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮد ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﺗﺮی دارد.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺰﺷ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دو ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ ﯾ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘ
ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ آن ﮔﻮاﻫ ﻣﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دارو و ﺳﺮﻧﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﺎن ورود داروی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﺎﻣﻪی دوم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗ در ﻣﻮرد ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﭘﺰﺷ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻘﺼﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮسزا ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮﺳ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ
ﺧﻮن ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠ از ﺳﻔﺮﺗﺎن ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﺳﺘﺮس را از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﻧﻨﯿﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ دﯾﺮان ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﻮﯾﺪ؛ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ وﻟ ﺷﺎﯾﺪ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮐﺎری ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ از ﻋﻬﺪهی ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ .از
ﻃﺮﻓ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺗ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ﻫﻮای ﻣﻘﺼﺪ آﮔﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل داروﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﻣﺎی ﺧﺎﺻ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾ ﭼﻤﺪان ﯾﺎ ﺳﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و داروﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺟﺎﯾ ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻬﺘﺮی دارﯾﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ داروﻫﺎی
ﺿﺮوری را دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را داﺧﻞ ﯾ ﮐﯿﻒ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﯾ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ از دﺳﺖ رﻓﺖ ،ﻧﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ داروی دﯾﺮی ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻔﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻔﺸ راﺣﺖ و ﺳﺒ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﻫﻢ ﺗﺨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺮﻣﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﭻ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸ ﺳﺎق ﭘﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣروﯾﺪ و راه ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﺨﺘﻪﺷﺪن ﺧﻮن در ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤ
ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
 diabetداروﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻄ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﻫﻤﺮاه
ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ اﻗﻼﻣ ﮐﻪ ﯾ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﺎﺑﺘ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ داروی ﻣﺼﺮﻓ ،ﺳﺮﻧﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،دﺳﺘﺎه ﻗﻨﺪﺧﻮن و ﺑﺎﻃﺮی ،ﻻﻧﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮن ،ﻧﻮار ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪﺧﻮن
و ادرار ،ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺘﺮ و ﺗﯿﻎ ﻣﺨﺼﻮص آن ،اﻟﻞ ﭘﺰﺷ ،دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻮادﻗﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊاﻟﺠﺬب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪﺣﺒﻪای ،ﺑﯿﺴﻮﺋﯿﺖ ﯾﺎ
آبﻣﯿﻮه.
اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺮﻧ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖﺗﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻧﻬﺪاری از داروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠ اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﺗﺎ ﯾ ﻣﺎه ﻣﺗﻮان در دﻣﺎی ﻃﺒﯿﻌ اﺗﺎق ﻧﻬﺪاری ﮐﺮد ﭘﺲ ﻫﻨﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻘ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ،ﻟﺰوﻣ ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺰر ﻗﺮار ﻧﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در اﺛﺮ ﺣﺮارت زﯾﺎد ﯾﺎ ﯾﺦزدن آﺳﯿﺐ ﻣﺑﯿﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﺧﯿﻠ ﮔﺮم ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺬارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﯿﺴﻪ و ﻓﻼﺳ
ﺣﺎوی ﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﯾﺦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎ را
داﺧﻞ ﯾ ﭘﺎرﭼﻪی ﻣﺮﻃﻮب ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ.
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﺟﺎی ﺗﺎرﯾ ﺑﺬارﯾﺪ و ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻞﻫﺎی زﯾﺮ درآﻣﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
– اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﻔﺎف در ﺻﻮرت ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ،ﮐﺪر ﻣﺷﻮد.
– اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﯿﺮی رﻧ ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ  N.P.Hدر ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد ،ﯾﻨﻮاﺧﺘ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪ داﻧﻪ ﺑﻪ
دﯾﻮارهی ﺷﯿﺸﻪ ﻣﭼﺴﺒﺪ.
– اﮔﺮ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ رﻧ ﻗﻬﻮهای در ﻣآﯾﺪ.
ﻧﻮارﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن را در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎذب ﻗﻨﺪﺧﻮن را ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻘﺪار
واﻗﻌ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎ را داﺧﻞ ﭼﻤﺪان ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺴﭙﺎرﯾﺪ و آنﻫﺎ را در ﮐﯿﻒ دﺳﺘ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﯾﺦ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗ در ﮐﯿﻒ دﺳﺘ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺻﺮف ﻏﺬا ،ﺑﻪ
دردﺗﺎن ﺑﺨﻮرد .ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯿﺎنوﻋﺪهﻫﺎی ﮐﻮﭼ ،ﻣﺸﻠ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺘﯿﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮنﺗﺎن
ﺷﯿﺮﯾﻨﺟﺎت ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

ﯾ از ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘ در ﺳﻔﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧ ﮐﻢﺗﺮ و دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
از اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ آﮔﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ دﭼﺎر
ﻣﺸﻠ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ در ﺳﻔﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﺮ اﺳﺘﺮس ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻃﻮﻻﻧﻣﺪت ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و رﺳﺘﻮران ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎران
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸ از ﻏﺬا را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣداﻧﯿﺪ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻤﺎ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ.
در ﻣﺼﺮف ﻧﻤ زﯾﺎدهروی ﻧﻨﯿﺪ.
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻏﺬاﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨ را ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎوی ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ و روﻏﻦﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی رژﯾﻤ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻨﺪ از ﮐﺸﻤﺶ ،ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺗﻮت ﺧﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎن ﺳﺒﻮسدار ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺣﻞ ﯾﺎ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮ ،ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻧﺮوﯾﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ آﻓﺘﺎبﺳﻮﺧﺘ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﮐﺮمﻫﺎی ﺿﺪآﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر زﺧﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻫﺮ روز ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در آب و ﻫﻮای ﺧﯿﻠ ﺳﺮد ،اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ دﯾﺮﺗﺮ ﺟﺬب ﻣﺷﻮد و آب و ﻫﻮای ﺧﯿﻠ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻋﺚ ﺟﺬب ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻫﺮ
دوی اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﺮر ﻗﻨﺪﺧﻮن ،ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺳﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﻟﺮزش داﺷﺘﯿﺪ ،اﻧﺮژیای ﮐﻪ ﺻﺮف ﻟﺮزﯾﺪن ﺑﺪن ﻣﺷﻮد ﺳﺒﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺣﺴ در ﭘﺎﻫﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺮاﻗﺐ ﯾﺦزدﮔ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت در آﻓﺘﺎب ،ﻗﻨﺪﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺮد و اﮔﺮ ﻗﻨﺪﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،آب ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؛
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آب ﺑﺪون ﺷﯿﺮﯾﻨ زﯾﺎد ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

