
 چگونھ با دیابت بھ استقبال عید برویم

 .مبتالیان به دیابت باید شیرینی را به میزان کم استفاده کنند .1

 .تواند یک واحد میوه یعنی یک عدد سیب یا یک عدد پرتقال باشد ها می وعده میان. 2

دیابت آجیل شور نخورند و اگر براي منزل خودشان قصد خرید آجیل مبتالیان به . 3
 .دارند، سعی کنند آجیلی انتخاب کنند که شور نباشد

 2بیشتر است یعنی افرادي که دیابت نوع  2محدودیت غذایی در مورد بیماران نوع . 4
نوروز  وزنی که دارند بیشتر باید مراقب رژیم غذایی خود در ایام دارند به دلیل اضافه

 .باشند

مبتالیان به دیابت سعی کنند قبل از غذا حتما ساالد بخورند، چون کالري زیادي . 5
دهد و اگر شربت سر میز غذا هست به دلیل قند  ندارد ولی احساس سیري به آنها می

 .هاي تازه استفاده کنند از میوه  باالیی که دارد کمتر استفاده شود و حتی به جاي آبمیوه

ل سفر یکی از ضروریاتی که باید مبتالیان به دیابت همراه داشته باشند، در طو. 6
تواند یک لقمه نان و پنیر، یک ساندویچ  وعده می این میان. وعده مناسب است میان

 دار باشد کوچک با یک واحد میوه یا یک لیوان شیر با بیسکویت سبوس

ه انسولین در مجاورت مستقیم کنند، حتما توجه داشته باشند ک اگر با ماشین سفر می. 7
دهد و ترکیباتش تغییر  در غیر این صورت تغییر رنگ می. نور خورشید قرار نگیرد

 .کند می
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  چهارشنبه پایان سال

 :سخنی با والدین 

عـوارض  جوانان آنها را از خطـرات و   هاي آموزشی باید با هشدار به نوجوانان و واحد والدین ومسئولین -١

  .سازند وحشتناك بازي با آتش و ترقه و مواد منفجره آگاه

را در جریـان    به هر شکل سریعا مامورین نیروي انتظامی به محض مشاهده خرید و فروش مواد محترقه -٢

 .قرار دهید

آتـش  کودکان دور کرده و اجازه ندهید کـه بـا    کبریت و مواد آتش زا مانند نفت و امثال آن را از دسترس -3

   .خانه یا پارکینگ براي جان خود و دیگران مخاطره ایجاد کنند زدن بته و هیزم و امثال اینها در محیط

کبریت و  کنند و به همین دلیل اغلب کودکان خود زشتی آتش بازي را به دلیل خطرات آن درك می معموال -4

داخل کمد و کیف و وسایل شخصـی   یا در زا را در نقاط غیر قابل دید مثل انباري، زیرزمین ترقه و مواد آتش

حادثه است، بنابراین بایـد کنتـرل بیشـتري را     کنند که این امر از عوامل اصلی بروز حریق و خود مخفی می

 . اعمال نمایید

زا در منـزل جهـت تهیـه مـواد محترقـه بـه        دسترسـی بـه کبریـت و مـواد آتـش      کودکان در صورت عدم -5

 کنند لذا به فروشندگان این قبیل مواد توصـیه  ها مراجعه می ایی و داروخانهمواد شیمی هاي رنگ و فروشگاه

  .شود که اکیدا از فروش مواد آتش زا به کودکان و نوجوانان خودداري کنند می

حفظ کرده و در صورت گسترده بودن حریق  در صورت بروز هرگونه حریق و حادثه خونسردي خود را -6

 125محل حریق به جـاي امـن انتقـال داده و سـریعا بـا تلفـن        یگر افراد را ازسریعا افراد مسن و کودکان و د

را با ذکر نشانی دقیق و نوع حادثه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اطـالع   نشانی تماس گرفته و مراتب آتش

  .دهند نشانان در محل حریق نهایت همکاري را با آنان انجام هنگام حضور آتش داده و در

اجهه با فردي که دچار سوختگی شده، ضمن حفظ خونسردي از مالیدن مواد غیر بهداشـتی  در صورت مو -7

بر روي محل سوختگی خودداري نموده و مصدوم را هرچه سـریعتر بـه   ... مثل خمیر دندان، سیب زمینی و 

  .تماس بگیرید 115مرکز درمانی منتقل نمایید و در صورت شدت مصدومیت با اورژانس 



کودکان به هیچ عنوان شخصـاَ   .خطر فرزندانشان را همراهی نمایند بازي بی آتش یه وسایلوالدین در ته -8

  .نباید از مواد آتش بازي و محترقه استفاده نمایند

این مواد را از دست . را از محل هایی که مطمئن هستند خریداري کنید) محترقه و انفجاري(مواد آتش بازي  -9

  . فروش تهیه نکنید

هـاي   کپسول اطفاء حریق و حتی االمکان جعبه کمـک  در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حریق، آب،همیشه  -10

  .اولیه در دسترس باشد

واحـدهاي گشـتی نیـروي     مراقب رفتارهاي خطرناك و ناهنجار بوده و در صورت لـزوم مراتـب را بـه    -11

   .اطالع دهید 110انتظامی و یا پلیس 

گز به طور کامل ایمن نیست، حتی در صورتی که مراقبـت کامـل صـورت    استفاده از مواد آتش بازي هر -12

حوادث نه تنها ممکن است براي کسانی که از آن استفاده می کنند به وجود آید، بلکه براي کسـانی کـه   . گیرد

پس از مکان هایی که از مواد محترقه در آن اسـتفاده  . این مواد را درست می کنند نیز ممکن است اتفاق بیفتد

  . شما می توانید از عینک هاي محافظ یا حداقل عینک هاي طبی خود استفاده کنید. ی شود دوري کنیدم

بعد آن را جمع آوري . دقیقه صبر کنید 20تا  15حتماً . بقایاي مواد آتش بازي را سریعاً جمع آوري نکنید -13

  .کرده و در یک سطل محتوي آب بریزد و سپس دفع کنید

یک شیلنگ آب در نزدیکی محوطه آتش آماده گردد تا در صـورت لـزوم، بتـوان از آن     در صورت امکان -14

  .حتماً قبل از ترك محل، از خاموش شدن آتش مطمئن شوید. استفاده نمود

 
 


