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Dyabetes malusog na pamumuhay at pag uugali 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
Inilimbag ng Departamento ng Occupational Therapy sa mga Bagong Teritoryong Lipon ng mga 
Kanlurang Ospital 
Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring kumonsulta sa inyong occupational therapist 
 
Ang bilang ng mga pasyenteng may dyabetes sa Hong Kong ay tumataas. Ayon sa statistiko, isa sa 
bawat sampung matatanda ay nagdurusa mula sa dyabetes. Ang pangunahing dyabetes ay maaaring 
mahati sa uri 1 at uri 2 
 
Ang uri 2 na dyabetes (dating kilala bilang “hindi -umaasa-sa insuling dyabetes”) ang pinaka 
karaniwang uri ng dyabetes, na syang pangkaraniwan sa mga matatanda. Ang dahilan ay ang 
paglaban ng cells ng katawan sa insuln, na pumipigil sa mga cells upang epektibong kainin at gamitin 
ang glucose, dahilan para magkaroon ng sobrang asukal sa dugo. Ang uring ito ng dyabetes ay 
pangunahing kaugnay sa mga dahilan ng panganib tulad ng namamana, hindi malusog na ugali sa 
pagkain, sobrang timbang, at kakulangan sa ehersisyo. 
 
Ang Dyabetes ay isang malalang sakit na hindi nagagamot, subalit hangga’t ang asukal sa dugo ay 
mapapanatili sa ideyal na antas, ang paglabas sa komplikasyon ng dyabetes ay maaaring 
mabawasan o maantala. Upang epektibong makontrol ang antas ng asukal sa dugo, hindi lamang 
kinakailangan sundin ang mga tagubilin ng doktor sa regular na pag inom ng gamot at pag follow up 
sa takdang panahon, ngunit gayun din sa pagsisimula sa araw araw. Sa pamamagian ng pagsasaayos 
ng paraan ng pamumuhay at pangangasiwa sa aktibong asukal sa dugo, upang maglinang at 
mamulat sa malusog na kaugalian ng pamumuhay, matutulungan nito ang pasyenteng may dyabetes 
na mapanatili ang buhay na may layunin at katuturan. 
 
8 hakbang sa malusog na paraan ng pamumuhay 
Parte 1 Kilalanin ang mga dahilan sa buhay na nakaaapekto sa antas ng asukal sa dugo 
 Antas ng asukal sa dugo 
 Pisikal na aktibidad 
 Pagkain 
 Sakit, Operasyon, Trauma 
 Pagbubuntis, gamot sa Dyabetes at insulin 
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 Iba pang gamot 
 Emosyon 
 
Parte 2 Malusog na Kaugalian sa Pagkain 
 Kumain lamang ng kaunting pagkaing nagtataglay ng carbohydrate kasama ang mga butil, gulay 

na ugat, prutas at mga produktong may gatas 
 Piliin ang mga pagkaing mababa sa taba, asin at asukal 

 
Parte 3 Angkop na pisikal na aktibidad 
Pataasin ang pisikal na aktibidad at magkaroon ng kaugalian sa pag eehersisyo 
 Bumuo ng kaugaliang regular na pisikal na aktibidad 

Ayon sa pagsasaliksik, ang pisikal na aktibidad sa loob ng kalahating oras o higit pa bawat araw 
ay makatutulong sa kalusugan ng katawan (ang samasamang ehersisyo ay posible, hindi 
bababa sa sampung minuto bawat beses). Magdala ng asukal at biskwit sa panahon ng pag 
eehersisyo upang maiwasan ang pagbaba ng asukal sa dugo.  Ipinapayong magkaroon ng 
kasama ang bawat isa upang mahikayat at mapangalagaan ang bawat isa. 

 Maglinang ng ugaling pagkakaroon ng pisikal na aktibidad sa buhay 
- Mas maglakad, bawasan ang pagsakay, bumaba sa kinasasakyan ng mas una sa iyong 

bababaan at maglakad 
- Gumamit ng hagdan ng mas madalas at bawasan ang elevators 
- Gawin ang mga gawaing bahay sa iyong sarili, tulad ng pagpupunas ng bintana, pag 

vacuum, paglilinis ng sasakyan, atbp. 
 Makilahok sa iba’t ibang libangan/aktbidad pampalakasan sa komunidad 

Tulad ng pagsasayaw Health Qigong, Tai Chi, paglalakad sa parke, paghahalaman, 
pamimisikleta, paglalakad kasama ang aso, outing, paglangoy, atmp. 

 
Parte 4 Panatiliin ang malusog na timbang 
 Body Mass index (BMI)= timbang (kg) ÷ taas (m) ÷ taas 
 Malusog na sukat sa timbang ng katawan: 18.5 hanggang 22.9 kg/m2 

 
Parte 5 Panatiliin ang katahimikan at panatag na kaisipan 
 Pangasiwaan ang stress at emosyon 
 Pag aralan kung paano mapapahinga ng pisikal at mental 
 Ibahagi at pag-usapan ang tungkol sa yong nararamdaman sa iba 

 
Parte 6 Tigilan ang hindi malusog na kaugalian 
 Tigilan ang paningarilyo 
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 Iwasan ang pag inom ng alak 
 

Parte 7 Magtaguyod ng solidong support network 
 Hayaan ang pamilya, kaibigan, at kapwang nagdurusa sa dyabetes na mapanatili ang 

magandang komunikaston, upang matulungang ibahagi at harapin ang dyabetes. 
 
Parte 8 Pagsubaybay sa Sarili Ukol sa Sakit/ Pag iwas sa Komplikasyon 
 Inumin ang gamot o isaksak ang insulin ayon sa tagubilin ng doktor, at mag follow up ng regular 
 Subaybayan ang sarili at itala ang glucose sa dugo sa bahay 
 Alagaan ang sarili: panatiliin ang kalusugan ng balat, paa at ngipin 
 Magdala ng asukal at cake upang maiwasan ang pagbaba ng asukal sa dugo 
 Magdala ng card sa dyabetes o pulseras mo 
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