ཅི་ཞིག་ལ་གཅིན་སིའི་ནད་ཟྱེར་རམ།

གཅིན་སི་ན་ཚ་འདི་སུ་ལ་འབྱུང་ངམ།

གཅིན་སི་ན་ཚ་སོན་འགོག་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ།
སྤི་ལོ་ 2014
ཚགས་དྱེབ་གཉིས་པ།

གཅིན་སི་ནད་པའི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་བསྱེན་ཚུལ།

ང་ཚོས་ལྷན་དུ་

གཅིན་སི་ན་ཚ་སོན་འགོག་བྱེད།

འབྱེལ་གཏུགས། commuhealtibet@gmail.com

དྲ་རྒྱ། www.commuhealtibet.org

གཅིན་སི་ནད་པའི་ཟས་བཅུད་བསྟེན་ཚུལ།

གཅིན་སིའི་ན་ཚ་ཡོད་རུང་། ཁྱེད་ཀིས་ད་དུང་ཡང་
སྤོ ་ སྣང་ལྡན་པའི ་ བདྱེ ་ ཐང་གི ་ འཚོ ་ བ་སྐྱེ ལ ་ཐུབ།
ཟས་དང་སྤོད་ལམ་བསྱེན་ཚུལ་ཤྱེས་པར་གིས།

བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།

藏区公共卫生网

Tibetan Community Health Network

ས་ཡ་347 ཡྱོད།

* སྤི་ལྱོ་2004 ལྱོར་རྒྱལ་སྤིའི་ཁྱོན་ནས་མི་གྲངས་ས་ཡ

3.4 ལྷག་ཁྲག་གི་མངར་ཆ་འཕྟེལ་ཚད་མགྱོགས་དྲགས་
པའི་དཀའ་ངལ་འྱོག་ཚེ་ལས་འདས།

* གཅིན་སིའི་ན་ཚའི་དབང་གིས་ཚེ་ལས་འདས་པའི་མི་

གྲངས་སྤིའི་བརྒྱ་ཆ་80% ལྷག་དཔལ་འབྱོར་གི་མཐུན་
རྐྟེན་ཞན་པ་དང་། འབིང་ཙམ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ཏུ་བྱུང་ཡྱོད།

* འཛམ་གིང་འཕྱོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀིས་སྱོན་དཔག་

བས་པ་ལྟར་ན། སྤི་ལྱོ་2030 ཟིན་དུས་གཅིན་སི་ནད་

འདི་མིའི་ཚེ་སྱོག་འཕྱོག་མཁན་གི་ནད་གཞི་ཨང་བདུན་
པར་འགྱུར་རྒྱུ་རྟེད།

* བདྟེ་ཐང་ལ་སྨན་པའི་ཟས་སྣ་བཟའ་བ་དང་། རྒྱུན་

ཆགས་ཀི་ལུས་རྩལ་རྩྟེད་པ། ལུས་ཀི་ལིད་ཚད་རན་པྱོར་
ཉར་བ། ཐ་མག་དང་མངར་ཆུའི་རིགས་ལ་འཛེམ་པ་

བཅས་ཀིས་གཅིན་སི་ན་ཚ་སྱོན་འགྱོག་དང་། གཅིན་སི་

ཡྱོད་མཁན་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་བདྟེ་ཐང་རྒྱུན་སིང་བྟེད་ཐུབ།

དྟེབ་ཆུང་འདིས་ཁྟེད་ལ་གཅིན་སི་ན་ཚར་གཡྱོལ་ཐབས་དང་།

བསྟེན་ཚན་རིག་ཤྟེས་བྱ་ཁྱབ་སྟེལ་བྱྟེད་མཁན་གི་བོད་ཡིག་དྲ་
ཚིགས་ཐོག་མ་དང་གཅིག་བུ་དྟེ་ཡིན་ལ།

འདིའི་ལས་གཞི་ཚང་མ་ང་རང་མི་སྟེར་ངོས་ནས་སྒྲུབ་བཞིན་

ཡོད།

ངྟེད་ཀི་གོགས་པོ་ཚན་རིག་པ་དང་སྨན་པ་རྟེ་ཟུང་གིས་

ཕན་ལ་འཕོད་བསྟེན་ཚན་རིག་ཤྟེས་བྱའི་ཐད་ནས་ལམ་སོན་

གནང་བཞིན་པ་ཕུད།

གཞན་ངྟེད་དྲ་བ་གཞུང་དང་ཚོགས་པ་

གང་གི་ཁོངས་སུ་ཡང་མི་གཏོགས་པ་མ་ཟད།

ཀུན་མི་འདྱོད་ནད་ལས་ཐར་བའི་སྨྱོན་འདུན་བཅས།

2014 ལྱོའི་སྤི་ཟླ་8 ཚེས་30 ཉིན།

ཀི་ཚོགས་སྟེ་གང་གི་ཡང་ཕོགས་མི་འཛིན།

འགོ ས ་ནད་དང་འགོ ས ་ནད་མ་ཡི ན ་པའི ་ ནད་རི ག ས་མང་པོ ་
ཞིག་ནི་སྤི་ཚོགས་བྱྟེ་བྲག་པ་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་གི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་
ཚུལ་དང་། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲྟེལ་
ཆགས་ཡོད་པས།

སྤི་ཚོགས་སྤིའི་འཕོད་བསྟེན་གནས་བབ་ལ་

རྒྱུས་ལོན་དང་། དབྱྟེ་ཞིབ། གྲུབ་དོན་གསལ་འབྱྟེད་བྱྟེད་རྒྱུ་གལ་

འགངས་ཆྟེན་པོ་ཡིན། ནད་ཀི་རང་བཞིན་དང་། རང་ཉིད་ཀི་

ཟས་དང་སྤོད་ལམ་བཅས་ཀི་འབྲྟེལ་བར་ངོས་འཛིན་ཟབ་མོ་བྱུང་
ཚེ། འགོས་ནད་དང་འགོས་ནད་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལས་རང་

ཉིད་སྲུང་སྐོབ་བྱྟེད་ཐུབ། ངྟེད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བོད་སྐད་

ཡིག་གི་ལམ་ནས་དྟེང་རབས་འཕོད་བསྟེན་ཚན་རིག་ཤྟེས་བྱ་

ཁྱབ་སྟེལ་དང་། ཚན་རིག་རང་བཞིན་གི་འཕོད་བསྟེན་འདུ་ཤྟེས་
སྔར་བའི་མཐོར་འདྟེགས་གཏོང་རྒྱུ་དྟེ་ཁོ་ན་ཡིན།

༼བྱོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕྱོད་བསྟེན་དྲ་བ།༽

Tibetan Community Health Network 藏区公共卫生网
顾问

སྱོབ་སྱོན་པ།

Advisor

Tibetan Community Health Network

རྩྱོམ་སྒིག་པ།
Editor 编辑

འགྲྱོ་

སྤི་ལྱོ་

སྱོ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་སམ་འདྲྟེ་རིག་ལྡན་གིས།

2

ངྟེད་དྲ་བ་དང་

འདིའི་ལས་གཞི་གང་ཞིག་གིས་ཀང་ཆོས་ལུགས་དང་ཆབ་སིད་

གལ་སིད་གཅིན་སི་ན་ཚ་ཡྱོད་ཚེ་བདྟེ་ཐང་དང་རྒྱུན་ལྡན་གི་འཚོ་

བ་ཞིག་ཇི་ལྟར་སྐྟེལ་དགྱོས་མིན་གསལ་སྱོན་བས་ཡྱོད།

དྲ་ཚིགས་འདི་དང་

www.commuhealtibet.org

* རྒྱལ་སྤིའི་ཁྱོན་ན་གཅིན་སི་ན་ཚ་ཕྱོགས་པའི་མི་གྲངས་

༼བྱོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕྱོད་བསྟེན་དྲ་བ་༽ནི་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕོད་

Dr. Paul Lennard Dr. Arri Eisen
པཱྱོལ་ལྟེ་ཎར་ཌི། ཀླད་རྩའི་ ཨཱ་རིས་ཨི་སན། སྐྟེ་དངོས་
ཚན་རིག་པ་དང་། གཙུག་ ཚན་རིག་པ་དང་། གཙུག་
ལག་སོ བ ་དཔོ ན ་ཆྟེ ན ་མོ ། ལག་སོ བ ་དཔོ ན ་ཆྟེན་མོ །
ཨྟེ་མོ་རིས་(Emory)གཙུག་ ཨྟེ་མོ་རིས་(Emory)གཙུག་
ལག་སོབ་གཉྟེར་ཁང་།
ལག་སོབ་གཉྟེར་ཁང་།

Tawni Tidwell PhD
ཁྲའྱོ་ནིས་ཁྲིཌི་ཝྟེལ།
སྐྟེ་
Sangey Tashi
དངོས་མིའི་རིགས་རིག་པའི་
སྱོ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།
འབུམ་རམས་པ་དང་། བོད་
བོ ད ་ཀི ་ སྤི ་ ཚོ ག ས་འཕོ ད ་
ལུགས་གསོ ་ རིག་སྨན་པ།
བསྟེན་དྲ་བའི་འགན་འཛིན།
ཉམས་ཞིབ་པ།
ལོ་ཙྰ་བ། རྩོམ་སྒིག་པ།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

སྤི་ལོ་2013ལོར་འཛམ་གིང་འཕོད་བསྱེན་རྩ་འཛུགས་
(WHO)ཀིས་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་དང་དྱེ འི་
ཤུགས་རྐྱེན་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་།
གྲུབ་དོན་ཁག་
ལ་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་སྱེལ་བའི་ དོན ་དངོས་རྱེའུ་མིག ་
(Fact sheet N°312) ལྟར་ན།

ཅི་ཞིག་ལ་གཅིན་སིའི་ནད་ཟྟེར་རམ།
གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་

རམ། གཅིན་སིའི་ནད་
ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོར་

གཤྟེར་རྟེན། 胰腺 Pancreas

ང་ཚོ འི ་ ལུས་པོ ར ་སྐུལ་རྫས་ཐོ ན ་བསྐྱེ ད ་
དང་།

ངྱེྱེ ས ་ཀི ་ རྫས་རི ག ས་དཔྱེ ར ་ན་ཟས་འཇུ་

ན་བའི ་ གཅོ ང ་ནད་ཀི ་

བྱེད་ཀ
་ཀི་སྐྱུར་རྫས་སོགས་མཁོ་སྤོད་བྱེད་

རི ག ས ་ ཤི ག ་ ཡི ན །

ནད་གཞི་འདིའི་འབྱུང་

རྐྱེན་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་གཤྱེར་རྱེན་གིས་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་

(insulin/胰岛素)
ཐུབ་པའམ།

འདང་ངྱེས་ཤིག་ཐོན་བསྐྱེད་བས་མ་

ཡང་ན་ལུས་པོས་སྐུལ་རྫས་དྱེ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བྱེད་སྤོད་བས་མ་ཐུབ་པ་དྱེ་རྱེད། ཨིན་ཟུའུ་ལིན་(insulin/胰
岛素) ཟྱེར་བ་ནི་ང་ཚོའི་ཁྲག་ནང་གི་མངར་ཆར་སངས་འཛིན་
དང་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་གི་སྐུལ་རྫས་ཤིག་ཡིན།

ཁྲག་གི་མངར་

ཆ་ཚད་བརྒལ་ལམ། ཁྲག་ལམ་ན་རྒྱུ་བའི་མངར་ཆ་རྣམས་ལུས་

པོས་ནུས་ཤུགས་ཀི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པར་ཁྲག་ལམ་ན་མང་

དུ་འཕྱེལ་བ་ནི་སྨན་བཅོས་དང་བདག་སྐོང་ཡག་པོ་མ་བས་པའི་
གཅིན་སི་ནད་ཀི་རྒྱུན་མཐོང་ཤུགས་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན།

སྣང་ཚུལ་

འདི་དྱེ་མུར་བཞག་པ་ཡིན་ན་དྱེས་ལུས་ཀི་དབང་པོ་གཞན་མང་
པོ་དང་།

དམིགས་བསལ་གིས་དབང་རྩ་དང་ཁྲག་རྩ་ལ་གནོད་

པ་ཚབ་ཆྱེན་སྐྱེལ་བ་རྱེད། གཅིན་སིའི་ནད་ལ་རིགས་དང་པོ་དང་
གཉིས་པ་བཅས་ཡོད། (type 1, type 2)
དབིན་ཡིག

ཚིག་གནད།
བོད་ཡིག

རྒྱ་ཡིག

Insulin

གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས།

胰岛素

Hyperglycemia

ཁྲག་གི་མངར་ཆ་
ཚད་བརྒལ།

高血糖

Pancreas

གཤྱེར་རྱེན།

胰腺

ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་དགོས་

མཁན་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀི་སིགས་
མའི་རིགས་རྔུལ་ཆུ་བརྒྱུད་ཕིར་འདོན་བྱེད་

མཁན་བཅས་རྱེན་བུ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དང་པོའི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་
ཤིང་། གཤྱེར་རྱེན་གི་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་ནི་ང་ཚོའི་ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་མ་འདྲྱེས་མཚམས་

www.commuhealtibet.org

What is Diabetes?

སུ་ཟས་འཇུ་བྱེད་ཀི་སྐུལ་རྫས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དྱེ་བཞིན་ཁྲག་ལམ་གི་མངར་ཆར་

སངས་འཛིན་དང་བཀོད་འདོམས་བྱེད་མཁན་གི་ཨིན་ཟུའུ་ལིན་ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད་
རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། གཤྱེར་རྱེན་འདི་ང་ཚོའི་ཕོ་བའི་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་གནས་ཡོད།

གཤྟེར་རྟེན་སྐུལ་རྫས། 胰岛素

Insulin

གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་ནི་གཤྱེར་རྱེན་གིས་ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད་ཀིན་པའི་རྫས་རིགས་
གཉིས་ལས་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དྱེའི་བྱེད་ལས་ནི་ང་ཚོའི་ཁྲག་ནང་གི་མངར་ཆར་

ཚོད་འཛིན་དང་བཀོད་འདོམས་བྱེད་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། གལ་
སིད་ང་ཚོར་འདང་ངྱེས་ཀི་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་མྱེད་
པའམ། ཡང་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་རུང་དབང་གིས་ལུས་པོས་

དྱེ་དག་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་སྤོད་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ་གཅིན་
པ་མངར་འགྱུར་གི་ནད་རྟགས་འབྱུང་བ་རྱེད།

དྱེང་

སྐབས་སྱེམས་ཅན་གཞན་གི་ལུས་ནས་བླངས་ཤིང་

མིས་བཟོས་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་ ལས་སྣོ ན ་བས་པའི ་ གཤྱེ ར ་རྱེ ན ་སྐུལ་རྫས་ཀི ་ སྨན་
རྫས་དང་། རང་བྱུང་གཤྱེར་
རྱེ ན ་རྫས་ཀི ་ ཆགས་བཀོ ད ་ ཁབ་ཡོད་པས། གཅིན་སི་ནད་པས་དྱེ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་
དཔྱེ་རིས།
བཀོལ་ན་རྒྱུན་ལྡན་དང་བདྱེ་ཐང་གི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐུབ།

མངར་ཆ་ཚད་བརྒལ།
མངར་བཅུད། Glucose

C6H12O6

ཡང་རླུང་།
Hydrogen

高血糖

ནག་རྫས།
Carbon

འཚོ་རླུང་།
Oxygen

Hyperglycemia

མངར་ཆ་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་ནུས་
པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན།

ཡིན་ན་

ཡང་། ཁྲག་ལམ་ལ་མངར་ཆ་མང་
དྲགས་ན་ནད་འབྱུང་བ་རྱེད།

བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།

3

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

糖尿病是什么?

1型糖尿病是什么?

What is Type 1 Diabetes?

གཅིན་སིའི་རིགས་དང་པོ་(སོན་ཆད་འདི་ལ་གཤྱེར་རྱེན་
སྐུལ་རྫས་གཞན་བརྟྱེན་དང་། ན་ཆུང་ངམ་བིས་དུས་འབྱུང་
ནད་དུ་འབོད་པ་)ནི་ལུས་པོས་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་འདང་
ངྱེས་ཤིག་ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ནད་
འདི་ཡོད་ན་ཉིན་རྱེ་བཞིན་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་(Insulin
胰岛素)ཀི་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོས། གཅིན་སི་རིགས་དང་
པོའི་འབྱུང་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་ད་དུང་གསལ་བོར་ཤྱེས་ཀིན་མྱེད་པ་
མ་ཟད། དྱེང་གི་འཕོད་བསྱེན་ཚན་རིག་གི་ཤྱེས་ཚད་འདིས་
ཐོག་ནས་ནད་འདི་སོན་འགོག་ཀང་བྱེད་ཐུབ་ཀིན་མྱེད།

ནད་འདི་ཡོད་ཚེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གཅིན་པ་འབབ་པ་
དང་། ཁ་ཡང་ཡང་སྐོམ་པ། ལྟོག་སྣང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་
པ། ལུས་ཀི་ལིད་ཚད་ཆག་པ། མིག་ཤྱེས་འགྱུར་བ། ལུས་
པོ་ངལ་བས་དུབ་པ་སོགས་ཀི་ནད་རྟགས་འབྱུང་།
ནད་
རྟགས་འདི་དག་གོ་བུར་ཏུ་མངོན་ཡང་སིད་པ་རྱེད།
(2014 ལོའི་སྤི་ཟླ་10 ཚེས་10ཉིན་བི་བི་སིས་གསར་འགྱུར་
ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཚན་རིག་པ་ཚོས་གཅིན་
སི་རིགས་དང་པོར་བཅོས་ཐབས་གསར་པ་ཞིག་རྱེད་རྒྱུར་རྱེ་
བ་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་འདུག་ཅྱེས་འགྱེལ་བརོད་བས་འདུག་ཟྱེར།)

www.commuhealtibet.org

ཅི་ཞིག་ལ་གཅིན་སི་རིགས་དང་པྱོ་ཟྟེར་རམ།

ཁྲག་རྩ་ཕ་མོ།

གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་

ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད་མཁན་
གི་ཕ་ཕུང་།

གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་ཐོན་
བསྐྱེད་བྱེད་མཁན་གི་ཕ་ཕུང་
ལ་གཏོར་བཅོམ་ཐྱེབས་པ།

གཅིན་སི་རིགས་དང་པོ་ནི་མི་གཞོན་པ་དང་། དམིགས་བསལ་གིས་བིས་པའི་དུས་སུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དྱེང་གི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ལ་
བརྟྱེན་ནས་བིས་པ་ཚོས་ཀང་རང་རང་གི་ཁྲག་གི་མངར་ཆར་ཚོད་འཛིན་གིས་བདྱེ་ཐང་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀིན་ཡོད།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཁྲག་ལམ་དུ་གཤྱེར་རྱེན་
སྐུལ་རྫས་འདོན་སྱེལ་བས།

ཅི་ཞིག་ལ་གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་ཟྟེར་རམ།

What is Type 2 Diabetes?

གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་(སོན་ཆད་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་ལ་བརྟྱེན་མི་དགོས་པའམ་ཡང་ན་དར་མའི་འབྱུང་ནད་དུ་འབོད་
པ་) ནི་ལུས་ཀིས་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་སྤོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་སྤིའི་
ཁོན་གི་གཅིན་སི་ནད་པ་སྤིའི་བརྒྱ་ཆ་90% ལ་གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་ཕོགས་ཡོད། འདིའི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་ཆྱེ་ཤོས་ནི་
ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པ་དང་། འདང་ངྱེས་ཀི་ལུས་རྩལ་མ་རྩྱེས་པ་སོགས་ཡིན།
ནད་རྟགས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་གོང་གི་གཅིན་སི་རིགས་དང་པོ་འདྲ་བོ་ཡིན་ཡང་། རིགས་དང་པོ་ཇི་བཞིན་མངོན་གསལ་
དོད་པོ་ཞྱེ་དྲགས་མྱེད། རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་གཅིན་སིའི་ནད་བྱུང་ནས་ལོ་ཤས་རྱེས་ཏྱེ། ནད་ཀི་འགོ་འབུར་རྱེས་མ་
གཏོགས་ངོས་ཟིན་མི་ཐུབ་པའང་ཡོང་གི་ཡོད།

www.commuhealtibet.org

2型糖尿病是什么?

ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་
དང་། རིགས་རྒྱུད་ལས་
བྱུང་བ། ཐ་མག་འཐྱེན་པ་
བཅས་ཀིས་གཤྱེར་རྱེན་
སྐུལ་རྫས་འགོག་རྒོལ་
བྱེད་པའི་སྐོན་བསྐྱེད།

གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་འགོག་
རྒོ ལ ་དབང་གི ས ་ཤ་རྒྱུས་ཀི ས ་
མངར་ཆ་བྱེད་སྤོད་བྱེད་མ་ཐུབ།

ཁྲ ག ་ ལ མ ་ གི ་
མངར་ཆའི་ཚད་ཇྱེ་
མཐོར་གྱུར།

གཅི ན ་ས་ནད་ཀི
་ས
་སི
་ འབྱུང་རྐྱེ ན ་གཙོ ་ བོ ་

ནི་ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་དང་། ལུས་

གཅིན་སི་རིགས་
གཉིས་པ།

གཤྱེར་རྱེན།

གཅིན་ས་དང་།
་ས
་སི
རྒྱགས་པ།
ཐ་མག

རྩལ་མྱེད་པ། ཐ་མག་འཐྱེན་པ་བཅས་
ཡིན།

མི་རྒྱགས་པ་ཁ་ཤས་ཀས་ཐ་
རྒྱགས་པ་ཁ་ཤས་ཀ
རྒྱགས་པ་ཁ་ཤས་ཀི

མག་འཐྱེན་ན་ལུས་ལིད་ལ་ཚོད་འཛིན་

བྱེད་ཐུབ་པར་རམ་ནས་ཐ་མག་འཐ
་ཐུབ་པར་རོོམ་ནས་ཐ་མག་འཐྱེན་
འདང་ངྱེ ས ་ཀི ་ གཤྱེ ར ་རྱེ ན ་
གན་ཡོ
གི
གན་ཡོ
ན་ཡོད། ད་ནི
དྱེ་ནི་རང་ཉིད་ཀ་བདྱེ
དྱེ
་ཀ ་ཐང་
་ཀི
སྐུལ་རྫས་ཁྲག་ལམ་དུ་བཏང་།
ཆྱེད་དུ་ཉྱེན་ཁའི
ན་ཁའི་གནས་སུ་དད་པ་ཙམ་
གནས་སུ་དྱེྱེ
ལས་གཞན་མིན།

ད་ཆ་ང་ཚོས་ཐ་མག་གི
ཐ་མག་གིས་གཅིན་ས་རི
་ས་རིགས་གཉིས་པ་བསྐྱེད་ཀན་པ་ཤྱེ
་སི
་ཀ
་ཀི
ས་རོོགས་གསལ་བོར་བྱུང་ཡོད། ཐ་མག་འཐྱེན་མཁན་ཚོ
ན་མཁན་ཚོར་གཅིན་ས་རི
་ས གས་
་སི

གཉིས་པ་འབྱུང་རྒྱུ་ཐ་མག་མི་འཐན་མཁན་ཚོ
འཐྱེན་མཁན་ཚོ་དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆ་30% ནས་40% ཆ་བ་ཡོ
ཆྱེ་བ་ཡོད། ཐ་མག་འཐན་མཁན་གི
ཐ་མག་འཐྱེ
་གཅིན་ས་ནད་པ་དང་།
་གཅི
་ས
་སི
ཐ་
མག་མི་འཐན་མཁན་གི
འཐྱེ
་གཅིན་ས་ནད་པ་གཉི
་གཅི
་ས་ནད་པ་གཉིས་བསྡུར་ན་ཡང་། ཐ་མག་འཐན་མཁན་གི
་སི
ཐ་མག་འཐྱེ
་གཅིན་ས་ནད་པ་ཚོ
་གཅི
་ས་ནད་པ་ཚོར་ཁྲག་ལམ་ག་མངར་ཆར་ཚོ
་སི
་ཁྲག་ལམ་གི
ད་འཛིན་
བྱེད་ཁག་པ་ཡོད། (CDC) (དུམ་ཚན་འདི
(དུམ་ཚན་འདི་ཨ་རིའི་ནད་རིགས་སན་འགོ
ས་སོོན་འགོ
ན་འགོག་ལ་གནས་ཀི
་ལྱེ
་ལྱེ
་དྲ་བ་ལས་དྲངས།)

བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཉྱེ་བའི་དུས་སུ་མ་གཏོགས་གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་འདི་དར་མ་དང་རྒན་པ་ཚོར་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས། བིས་པའི་ནང་
མཐོང་དཀོན་པོ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། ད་ཆ་བིས་པ་ཚོར་ཡང་གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་ཕོགས་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།

What is Gestational Diabetes?
སྦྲུམ་སིང་གཅིན་སི་ཟྱེར་བ་ནི་སྐྱེས་སྨན་ཚོར་མངལ་སྦྲུམ་
པའི ་ གནས་སྐབས་སུ་འགོ ་ འཛུགས་པའམ་མངོ ན ་དུ་
འགྱུར་བའི་གཅིན་སིའི་ནད་ཅིག་ཡིན།
སྦྲུམ་སིང་གཅིན་སིའི་ནད་རྟགས་དང་གཅིན་སི་རིགས་

གཉིས་པའི་ནད་རྟགས་འདྲ་བོ་ཡོད། སྦྲུམ་སིང་གཅིན་སི་
འདི ་ མངལ་སྦྲུམ་པའི ་ གནས་སྐབས་སུ་ངོ ས ་ཟི ན ་ཞི ང ་།
ཕལ་ཆྱེ་བ་བིས་པ་བཙས་རྱེས་སུ་ཡལ་འགོ། ཡིན་ན་ཡང་
། མ་བུ་གཉིས་ཀའི་བདྱེ་ཐང་ཆྱེད་མངལ་སྦྲུམ་པའི་གནས་
སྐབས་སུ་སྦྲུམ་སིང་གཅིན་སི་ཡོད་མྱེད་ལ་བརྟག་དགོས།
སྦྲུམ་མའི་ཁྲག་གི་མངར་ཆ་དུས་རྒྱུན་ལས་མཐོ། གནས་
སྐབས་དྱེར་ཟས་རིགས་ལ་དོ་སྣང་དང་།
ལོད་གཡྱེང་
གིས་སྐོར་བར་འགོ་བ་སོགས་ཀི་ལུས་རྩལ་རྩྱེད་དགོས།
གལ་སིད་སྦྲུམ་མའི་ཁྲག་གི་མངར་ཆ་མང་དུ་འཕྱེལ་ན་
ཁོག་གི་བིས་པ་ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པ་སོགས་
བདྱེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཚབ་ཆྱེན་འབྱུང་།
སྦྲུམ་སིང་གཅིན་སི།

སྦྲུམ་མའི ་ ཁྲག་གི ་
མངར་ཆ་མང་དུ་
འཕྱེལ།

ཕྲུ་གུར་མངར་ཆ་མང་པོ་ཐོབ།
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ཁོག་གི་ཕྲུ་གུ་ཚད་བརྒལ་
རྒྱགས་པ་ཆགས།

Tibetan Community Health Network

ཅི་ཞིག་ལ་མངར་ཆའི་ཉྱེས་སྐོན་བཟོད་ནུས་
ཀི་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་ཟྱེར་རམ།
糖耐量受损（IGT）是什么是什么?

མངར་ཆའི་ཉྱེས་སྐོན་བཟོད་ནུས་ཀི་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་
(IGT)ཟྱེར་བ་ནི་ཁྲག་ལམ་ན་མངར་ཆའི་ཚད་རྒྱུན་ལྡན་
ལས་མཐོ་བོ་ཡོད་ཀང་། གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་གི་ངོ་བོར་
ཅུང་སྱེབས་མྱེད་པའི་གནས་སྐབས་དྱེར་གོ་བ་ཡིན། མངར་
ཆའི་ཉྱེས་སྐོན་བཟོད་ནུས་ཀི་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་ཡོད་
མྱེད་བརྟག་རྒྱུ་འདི་གནད་འགག་ཆྱེན་པོ་ཡིན།

བརྟག་ཐབས་(OGTT)འདིར་(༡)ཐོག་མར་ཁྲག་འཐྱེན་
ནས་མངར་ཆའི་ཚད་གཞལ་བ་དང་། (༢) དྱེའི་རྱེས་ཁོད་
ལ་མངར་ཆུ་ཞིག་འཐུང་དུ་འཇུག་ངྱེས། མངར་ཆུ་བཏུང་
རྱེས་ཀི་དུས་ཡུན་སྐར་མ་30དང་ 60 ཡི་རྱེས་སོ་སོར་
རམ། ཡང་ན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀི་རྱེས་སུ་(༣)སར་ཡང་ཁྲག་
འཐྱེན་ནས་ཁྲག་ནང་གི་མངར་ཆའི་ཚད་གཞལ་བ་རྱེད།

གལ་སི ད ་ཁོ ད ་ལ་མངར་ཆའི ་ ཉྱེ ས ་སྐོ ན ་བཟོ ད ་ནུས་ཀི ་
གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་ཡོད་ཚེ་ཐ་མག་སོང་པ་དང་། མངར་
ཆུའི་རིགས་སོང་པ། ལས་སྣོན་བས་པའི་ཟས་རིགས་སོང་
པ་སོགས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་བདྱེ་ཐང་ལ་སར་བས་དོ་སྣང་
བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཤིང་ཏོག་རིགས་དང་། ཚལ་རིགས།
རང་བྱུང་གི་བཟའ་བཏུང་བསྱེན་པ། ཉིན་རྱེར་དགོས་ངྱེས་ཀི་
ལུས་རྩལ་རྩྱེད་པ་སོགས་བྱེད་དགོས། དྱེ་ལྟར་བས་ན་ཁྱེད་
རང་གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་གི་ནད་ལས་གཡོལ་ཐུབ།

ཁོག་སོང་མངར་ཆའི་ཉྱེས་སྐོན་བཟོད་ནུས་ཀི་གཅིན་པ་
མངར་འགྱུར་(IFG)ནི་ཁོག་སོང་དུའང་ཁྲག་གི་མངར་ཆ་
འཕྱེལ་བ་ཙམ་ལས་གཞན་གོང་དང་མཚུངས།
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妊娠糖尿病是什么?

What is Impaired glucose tolerance(IGT)?

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཅི་ཞིག་ལ་སྦྲུམ་སིང་གཅིན་སི་ཟྟེར་རམ།

གཅིན་སི་ནད་ཀི་རྒྱུན་མཐྱོང་རྟེས་འབས་གང་དག་ཡིན་ནམ།

糖尿病的常见后果什么？

བཅས་འབྱུང་བའི་ཉྱེན་ཁ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་བ་དང་། གཅིན་
སི་ན་ཚ་ཡོད་པའི་མི་སྤིའི་བརྒྱ་ཆ་50% ཙམ་སིང་རྩའི་
ནད་ཀི་དབང་དུ་ཤོར་གིན་ཡོད།

གཅིན་སི་ནད་ཀིས་ཁྲག་འཁོར་རྒྱུག་ཉུང་འཕི་བྱེད་པ་དང་།
དབང་རྩ་འཇོམས་པ་གཉིས་ཀིས་རྐང་པའི་ར་འབྲུམ་(foot
ulcer/足部溃疡)ཐོན་པའི་ཉྱེན་ཁ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་། ར་

འབྲུམ་འདི་གཉན་ཚད་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་དང་རིམ་
བཞིན་རྐང་པ་གཅོད་དགོས་པར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

གཅིན་སིས་མིག་གི་དྲ་སྐི་འཇོམས་པ་ནི་མིག་ལོང་བར་
བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ། མིག་གི་དྲ་སྐིའི་
ཕ་ཕུང་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གཏོར་བཅོམ་ཐྱེབས་པ་ལ་
བརྟྱེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་སྤིའི་ཁོན་གི་ལོང་བ་
སྤིའི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཙམ་གཅིན་སི་ནད་ཀིས་བསྐྱེད་པ་རྱེད།

མཁལ་མ་ཉམས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་
གཅིན་སིའི་ནད་ཡིན།

གཅི ན ་སི འི ་ ན་ཚ་ཡོ ད ་མཁན་དང་མྱེ ད ་མཁན་གི ་ ལོ ་
མཉམ་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་འཆི་ཉྱེན་ཆྱེ་བ་ཡོད་པ་ནི་གཅིན་སི་ན་
ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡིན།

ཚེ་ཐག

ཕོ་ལོ་20 ལུས་བོངས་ལྡིད་ཚད་(BMI) 24 དང་མཉམ་པ།
ཕོ་ལོ་20 ལུས་བོངས་ལྡིད་ཚད་(BMI) 45 ལས་ལི་བ།

“ལིད་ཚད་ཚད་བརྒལ་དང་། ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པའི་ཉྱེར་ལྱེན་གིས་མི་ལོ་

20 ཙམ་གི་ཚེ་ཐག་ཇྱེ་ཐུང་དུ་སོང་བའང་ཡོད། ཚེ་ཚད་ཇྱེ་ཐུང་དུ་སོང་ཚད་མི་རིགས་
དང་རིགས་རྒྱུད་ལའང་རག་ལས་ཡོད།

དཔྱེར་ན་ལོ་ན་ཉི་ཤུ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་

དཀར་པོ་ཞིག་ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པ་དྱེས་ཁོའི་ཚེ་ཐག་ཧིལ་པོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་
17% ཙམ་ཐུང་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཚེ་ཐག་ཇྱེ་ཐུང་དུ་སོང་ཚད་འདི་ལོ་རྱེའི་མི་འཆི་
གངས་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཙམ་ལས།

ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

ནད་པ་ཆགས་པ་དང་མི་ཚེའི་སྤུས་ཚད་ཇྱེ་ཞན་དུ་སོང་བ་སོགས་བརྩིས་མྱེད།
འཇུག་པ་ཚོས་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ལྟར་ན།

ཞིབ་

གལ་སིད་ང་ཚོས་འཚོ་བའམ་མི་ཚེའི་

སྤུས་ཚད་ཀང་དྱེར་ཚུད་པ་བས་ན། ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཚེ་
ཐག་ཇྱེ་ཆུང་དུ་འགོ་ཚད་མི་ལོ་30 ཡིན་པར་བཤད་ཀང་ཆོག་པ་རྱེད།”

དུམ་ཚན་འདི་ཨ་རིའི་འཕོད་བརྟྱེན་དང་མིའི་རིགས་སི་ཞུ་ལན་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ལས་བཏུས།
(U.S Department of Health and Human Services)
བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།

7

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

གཅིན་སིའི་ནད་ཀིས་སིང་གི་ནད་དང་། ཁྲག་གིབ་ཀི་ནད་

ཨ་རིའི་འཕོད་བསྱེན་དང་མིའི་རིགས་སི་ཞུ་ལན་ཁང་(U.S Department of HHS)གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། བརིད་ཚད་ཚད་
བརྒལ་དང་། ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་ན་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གིས་
ཚེ་ཐག་ཇྱེ་ཐུང་དུ་འགོ་བཞིན་འདུག་ཟྱེར། གཤམ་གི་དཔྱེ་རིས་འདིས་
ལུས་ཀི་ལིད་ཚད་འོས་མཚམས་ཡིན་པ་དང་། ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་
གཉིས་ཀི་ཚེ་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཁད་པར་བསན་ཡོད། (ཤོག་གངས་23
སྱེང་གི་ལུས་བོངས་ལིད་ཚད་རྱེའུ་མིག་(BMI)ལ་གཟིགས་རོགས།)

ལོ།

གཅིན་སིའི་ནད་ཀིས་མིའི་སིང་དང་། ཁྲག་རྩ། མིག
མཁལ་མ། དབང་རྩ་བཅས་ལ་ཡུན་གིས་གཏོར་བཅོམ་
གཏོང་བཞིན་ཡོད།
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What are common consequences of diabetes?

དཀའ་རོག་འདིའི་ཚགས་ཇྱེ་ཡང་ལ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་སམ།

如何才能减少糖尿病的负担？

Prevention

འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ལ་ཉམས་འཇོག་གིས་སང་བླང་
ཚུལ་བཞི ན ་བས་ན་དྱེ ས ་གཅི ན ་པ་མངར་འགྱུར་སོ ན ་
འགོག་དང་། གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་ཡོད་ཀང་དྱེའི་
རྱེས་འབས་ངན་པ་ཁག་འབྱུང་བར་སོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་
ཀིན་ཡོད། གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་སོན་འགོག་བྱེད་
པའམ།
ཡང་ན་དྱེའི་རྱེས་འབས་ཁག་སོན་འགོག་བྱེད་
འདོ ད ་ན་ཁྱེ ད ་ཀིས ་གཤམ་གི་ བླང་བ་ཁག་ཚུལ་བཞིན ་
ཉམས་སུ་ལྱེན་དགོས།
ལི ད ་ཚད་ཚད་བརྒལ་
དང་།
ཚད་བརྒལ་
རྒྱགས་པ་(ཤོག་གངས་
23ལ་གཟིགས་) ཡིན་
ན་ལུས་ཀི་ཚོ་བང་པར་
བྱེད་དགོས།
ཚིག་
གཞན་ཞིག་གིས་བཤད་ན་རང་གི་ལུས་ཀི་རིང་ཚད་དང་
འཚམས་པའི་ལིད་ཚད་དོ་སོམས་པོ་ཡོད་དགོས་པ་ལས་
རྒྱགས་ཆྱེ་མི་རུང་།
ལུས་ལ་འགུལ་སྐོད་དང་ལུས་སྦོང་ཡོད་དགོས། ཉིན་རྱེར་
ཉུང་མཐར་ཡང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་30 ཙམ་ལ་ལོད་ལོད་
སོས་སྐོར་བར་འགོ་བ་དང་། དུས་ཡུན་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་
ཙམ་ལ་བརྐངས་ཕག་འཚལ་བ་སོགས་བྱེད་དགོས། སྐོར་
བ་དང་ཕག་འཚལ་བ་ནི་གོ་བ་ལྱེན་བདྱེ་བའི་ཕིར་དཔྱེར་
མཚོན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་བརིད་ཚད་
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ཚད་བརྒལ་དང་། ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཡིན་ན་ལུས་རྩལ་
ལ་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་གཏོང་དགོས་ངྱེས་རྱེད།

ཉིན་ར
་རྱེར་ཤིང་ཏོག་དང་ས
་རར་ཤི
་དང་སོ་ཚལ་སྱེ
སར་སྐལ་གསུམ་ནས་ལྔ་
ར་སྐལ་གསུམ་ནས་ལྔ་
བར་བཟའ་བ་
དང་། མངར་
ཆ་དང་ཚིལ་
ཞགས་ཆྱེ་བའི་
ཟ ས ་ རི ག ས ་
ཉུང་འཕི ་ བས་
ཉུང་འཕ
ན ས ་ འ ཕོ ད ་
བསྱེན་ཟས་རིགས་(ལུས་པོའི་བདྱེ་ཐང་ལ་འཕོད་པའི་ཟས་
རིགས) བསྱེན། ཐ་མག་ངྱེས་པར་སོང་དགོས། དྱེས་ཁྱེད་
ལ་སིང་གི་ནད་གཞི་ཕོགས་པའི་ཉྱེན་ཆ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་།
ག་ཚོད་ཅིག་ལ་ཤིང་ཏོག་དང་སོ་ཚལ་སྱེར་སྐལ་གཅིག་
ཟྱེར་རམ། ཤོག་ངོས་9་པར་གཟིགས།

ཡོ་གཱའམ། བོད་སྐད་ལ་རྣལ་འབོར་དུ་འབོད་པ་ནི་ལུས་སྱེམས་གཉིས་
ཀར་ཕན་རླབས་ཆྱེ་བའི་དབུགས་སྦོང་དང་ལུས་སྦོང་རིགས་ཤིག་ཡིན།
དྱེ་ནི་གནའ་བོའ་ི རྒྱ་གར་གི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་ལ། དྱེང་
གི་ཆར་ཡང་དབུགས་སྦ
ཆར་ཡང་དབུགས་སྦོང་གིས་མིའི་རིགས་ཀི
ཆར་ཡང་དབུགས་སྦང་གི
ས་ཀ་ལུས་སམས་གཉི
་ལུས་སྱེམས་གཉིས་ལ་
ཕན་པ་རྒྱ་ཆྱེར་བསྐྲུན་
རྣལ་འབོར་བ་
བཞིན་ཡོད། ཡོ་གཱས་
རཱམ་ཌྱེ
ཝི་མཆོག
ནད་རིགས་སོན་འགོག་
དང་གསོ་བཅོས་ཐད་ལ་
ཕན་འབས་ཆྱེན་པོ་སོན་
བཞིན་ཡོད། ཡོ་གཱ་ལ་
ཐུགས་སྣང་མཛོད།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

སྱོན་འགྱོག 预防
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བརྟག་དཔྱད་དང་། སྨན་བཅོས།

གཅིན་སི་ན་ཚ་གསོ་བཅོས་བྱེད་ཐབས་ལ་ཁྲག་གི་མངར་
ཆ་དང་། ཁྲག་རྩ་འཇོམས་པའི་ཉྱེན་ཁ་བསྐྱེད་མཁན་གི་
རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་དག་ཉུང་འཕི་བྱེད་པ་སོགས་ཚུད་ཡོད། ཐ་
མག་སོང་རྒྱུ་ནི་དཀའ་རོག་གཞན་ལ་གཡོལ་ཐབས་ལྱེགས་
ཤོས་ཤིག་ཡིན།

འཕྟེལ་རྒྱས་སུ་འགྲྱོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ལག་
ལྟེན་ལ་འཁྟེལ་ཐུབ་པ་དང་།
གྲྱོན་དངུལ་ཡང་བསི་
ཚགས་བྟེད་ཐུབ་པའི་ཉྟེན་འགྱོག་བྟེད་ཐབས་ཁག་ནི།
འོ ས ་འཚམས་ཀི ས ་ཁྲག་གི ་ མངར་ཆར་ཚོད་

འཛིན་བྱེད་པ།

གཅིན་སི་རིགས་དང་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོས་

གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་(Insulin
དགོས།

胰岛素)ཁབ་རྒྱག་

གཅིན་སི་རིགས་གཉིས་པ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྨན་

བཟས་ན་ཆོག ཡིན་ན་ཡང་གནས་སངས་ལ་ལར་ངྱེས་པར་དུ་
གཤྱེར་རྱེནན་སྐུལ་རྫས་ཁབ་རྒྱག་དགོ
་སྐུལ་རྫས་ཁབ་རྒྱག་དགོས་པའང་ཡོང་སི
་སད།

ཉིན་ར
་རྱེའའིི་བཟའ་བཏུང་ནང་ཤིང་ཏོག་དང་སོ
་རའི
་དང་སོ་ཚལ་མང་ཙམ་བཟའ་
་དང་ས་ཚལ་མང་ཙམ་བཟའ་
རྒྱུ་ནི་རང་གི་བད་ཐང་ལ་མྱེ
བདྱེ་ཐང་ལ་མྱེད་དུ་མི
ད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། ད་བས་
དྱེ་བས་
རྒྱལ་སྤིའི
རྒྱལ་སྤའི
རྒྱལ་སྤ
འི་འཕད་བསྱེ
འཕོད་བསྱེན་རྩ་འཛུགས་ཀི
འཕོ
ན་རྩ་འཛུགས་ཀིས་འདི
ན་རྩ་འཛུགས་ཀས་འདི
ས་འདིར་ཉིན་རར་ཤི
་རྱེར་ཤིང་
ཏོག་དང་ས་ཚལ་ས
་དང་སོོ་་ཚལ་སྱེ
་ཚལ་སར་སྐལ་(servings)གསུམ་ནས་ལྔ་རྱེ
ཚལ་སྱེ
ཚལ་སྱེར་སྐལ་(servings)གསུམ་ནས་ལྔ་རྱེ
ར་སྐལ་(servings)གསུམ་ནས་ལྔ་རྱེ་
ར་སྐལ་(servings)གསུམ་ནས་ལྔ་ར་
བཟའ་དགོས་པའི་བླང་བ་བཏོ
བ་བཏོ
བ
་བཏོན་ཡོད། དྱེ
དྱེས་ན་སྱེར་སྐལ་གཅིག་
དས་ན་སྱེ
གི་ཚད་ནི་ག་ཚོད་ཅིག་ཡིན་ནམ། གཡས་ངོས་སུ་ཤིང་ཏོག་དང་
སོོ་་ཚལ་རི
ཚལ་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་དཔྱེ
་དཔྱེར་མཚོ
་དཔར་མཚོ
ར་མཚོན་དུ་བཀོད་ཡོད། ད་
དྱེ་
དག་རྱེ་རྱེ་བས་འདིར་བསན་པའི
ན་པའི་སར་སྐལ་རྱེ
སྱེར་སྐལ་རྱེ་མཚོན་པ་ཡིན།

ཁྲག་ཤྱེད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ།

རྐང་པར་གཅྱེས་སྤས་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

གྲྱོ ན ་དངུལ་བསི ་ ཚགས་ཐུབ་པའི ་ ཉྟེ ན ་འགྱོ ག ་བྟེ ད ་
ཐབས་གཞན་དག་ནི།
མིག་གི་དྲ་སྐིར་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ།
(མིག་ལོང་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན།)

ཁྲག་གི་ཚིལ་ཞགས་ལ་སངས་འཛིན།

གཅིན་སི་དང་འབྱེལ་བའི་མཁལ་མའི་ནད་ཡོད་

མྱེད་ལ་སོན་ཚུད་ནས་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་
བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

གོང་གི་བྱེད་ཐབས་གང་ཞིག་བཀོལ་རུང་། འཕོད་བསྱེན་
ཟས་རིགས་བཟའ་བ་དང་། ལུས་རྩལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་རྩྱེད་
པ། ལུས་ཀི་རིང་ཚད་དང་འཚམས་པའི་ལིད་ཚད་(རྒྱགས་
ཚད་)འོས་འཚམས་ཡིན་པ། ཐ་མག་མི་འཐྱེན་པ་བཅས་
བྱེད་རྒྱུ་ནི་སྐད་ཅིག་ཀང་བརྱེད་མི་རུང་བའི་དོན་ཆྱེན་ཡིན།
ཤིང་འབྲུམ་གཅིག

ངང་ལག་གཅིག
འབྲུ་ལུམ་བརྒྱད།
ལ་སྱེར་མཐྱེབ་ཆུང་མ་12

ཐྱེའུ་པད་རོག་10
པ་ལིམ་2
རྒུན་འབྲུམ་32

ཧཱ་མིའི་ཀུ་བ་ཟུར་གཉིས།

བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ལྟྱོས་འཇྱོག་གིས་འགྲྱོ་སྱོང་ཆུང་བའི་ཁྲག་བཤྟེར་བྟེད་
ཐབས་ཡྱོད།

www.commuhealtibet.org

Diagnosis and treatment

ལྱེའུ་འདི་ཨ་རིའ་ི མངའ་སྱེ་ཨོཧཱཡོ་ཡི་གཅིན་སི་མཐུན་ཚོགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ལས་བཏུས་བསྒྱུར་བས།
SOURCE: Central Ohio Diabetes Association

ཟ་མ་བཟའ་ཚར་དུས་ང་ཚོ འི ་ ཁྲག་གི ་ མངར་ཆ་འཕྱེ ལ ་
བཞིན་ཡོད། ཟ་མ་བཟའ་བ་དང་། ལུས་རྩལ་རྩྱེས་པ།
སྨན་བསྱེན་པ་བཅས་དོ་སོམ ས་པོ་ ཞིག ་ཡོང་བར་བས་
པ་ཡི ན ་ན་དྱེ ས ་ཁོ ད ་ཀི ་ གཅི ན ་སི ་ ནད་ལ་སངས་འཛི ན ་
ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ།
ང་ཚོས་བཟའ་བཞིན་པའི་ཟ་མ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་
དྱེ་ཉིད་རྒྱུ་ཆ་མི་འདྲ་བ་རིགས་དྲུག་གིས་གྲུབ་ཡོད། དྱེ་
དག་ནི་འདུས་བཅུད་(carbohydrates/碳水化
合物) དང་། སྤི་རྫས(proteins/蛋白质)། ཚིལ་
ཞགས(fats /脂肪)། འཚོ་བཅུད(vitamins/维
生素)། གཏྱེར་རྫས(minerals/矿物质)། ཆུ་
(water/水) བཅས་ཡིན།
འདུས་བཅུད་དང་། སྤི་རྫས། ཚིལ་ཞགས་བཅས་ཀིས་ང་
ཟས་བཅུད།

ཁྟེ་གཅིག་ནང་
གི་དྲྱོད་བཅུད།

འདུས་བཅུད།
Carbohydrates
碳水化合物
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སྤི་རྫས།

4

Proteins 蛋白质
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ཚིལ་ཞགས།
Fats 脂肪

9

ཚོར་དྲོད་བཅུད་(calories/卡路里)སྦིན་པ་དང་། འཚོ་
བཅུད་དང་། གཏྱེར་རྫས། ཆུ་བཅས་ཀིས་དྲོད་བཅུད་ (calories/卡路里) མི་སྱེར། དྱེས་ན། དྲོད་བཅུད་འདུས་ཡོད་
པའི་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དྱེས་ང་
ཚོའ་ི ཁྲག་གི་མངར་ཆར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤོད་པ་རྱེད།

འདུས་བཅུད་(carbohydrates/碳水化合物)
ནི ་ ང་ཚོ འི ་ ལུས་པོ ར ་མཁོ ་ བའི ་ ནུས་ཤུགས་ཀི ་ འབྱུང་
ཁུངས་ཤིག་ཡིན། སྤི་རྫས་(proteins/蛋白质)
དང་ཚིལ་ཞགས་ (fats /脂肪) གཉིས་ཀར་བསྡུར་ན།
འདུས་རྫས་ཀིས་ཁྲག་གི་མངར་ཆར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤོད་པ་
ཆྱེས་མགོགས་པ་མ་ཟད། དྱེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐྱེབས་ཚད་
ཀང་སྤི་རྫས་དང་ཚིལ་ཞགས་ཀི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བསྡུར་ན་
རྒྱ་ཆྱེ་བ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས། གཅིན་སིའི་
ན་ཚ་ཡོ ད ་མཁན་ཚོ ས ་འདུས་བཅུད་ཚད་རན་པོ ་ ཞི ག ་
བཟའ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་ཡིན།

ཟས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས།

ཀ་ར་མངར་མོ ་ (བསྱེ ས ་པའི ་
ཤིང་ཏོག འོ་མ་) དང་། བག་ཚི་
ཅན་གི་ཟས་རིགས།

ཤ། བ་ཤའི་རིགས། ཉ་ཤ། སོ་ང་།

མར། སྣུམ། སར་ཀ་སོགས་ཚི་
གུའི་རིགས།

Tibetan Community Health Network

Diet and Diabetes

མངར་ཆའི་ཤུགས་
རྐྟེན་ཐྟེབས་ཚད།
ཧ་ཅང་མགོགས།
སོམས།

དལ་ཤོས།

འདུས་བཅུད་སོམས་
པོ་ཞིག་ཟོས་པ་ཡིན་
ན་དྱེས་ཁོད་ཀི་ཁྲག་
གི་མངར་ཆ་ཆྱེས་
ཆྱེ ར ་འཕྱེ ལ ་བའམ།
ཡང་ན་ཆྱེས་ཆྱེར་
རྒུད་པའི ་ སྣང་ཚུལ་
དྱེ་དོ་སོམས་ཐུབ།

www.commuhealtibet.org

饮食与糖尿病

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

བཟའ་བཏུང་དང་། གཅིན་སིའི་ནད།

སིང་བྱེད་པ་ལ་སྤི་རྫས་ནི་མྱེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། ང་
ཚོའི་ལུས་པོས་སྤི་རྫས་རྣམས་མངར་ཆ་དང་ཚིལ་གི་ངོ་
བོར་བསྒྱུར་བཞིན་མྱེད། (འདི་ལ་མི་འཐད་མཁན་ཡང་ཡོད)
ཚིལ་ཞགས་(fats /脂肪) ཀིས་ཁྲག་གི་མངར་ཆར་
ཤུགས་རྐྱེན་སྤོད་པ་ཧ་ཅང་དལ། ཡིན་ན་ཡང་། དུས་
ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པོའི་བར་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤོད་ཀིན་ཡོད།
རྒྱུ་མཚན་ནི། ཚིལ་ཞགས་འཇུ་ཚད་ཧ་ཅང་དལ་མོ་ཡིན།
ཚིལ་ཞགས་མང་པོ་ཟོས་པ་ཡིན་ན་དྱེས་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་

འདུས་བཅུད། Carbohydrates

碳水化合物

འདུས་བཅུད་ཟྱེར་བ་ནི་ང་ཚོས་བཟའ་བཞིན་པའི་ཟ་མ་དང་། སྐྱེ་ལྡན་
རིགས་སྤིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་འདུས་རྡུལ་ཞིག་ཡིན། འདིར་ཚན་རིག་
གི་བར་ཆད་ཀཱར་བོ་ཧྱ་སྒི་ཋི་ཟྱེར་བ་འདུས་བཅུད་དུ་བསྒྱུར་དོན་ནི།
འདུས་བཅུད་ནང་ནག་རྫས་(carbon)དང་། ཡང་རླུང་(hydrogen)། འཚོ་རླུང་(oxygen) བཅས་གསུམ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་ཡིན།

སྤི་རྫས། Proteins 蛋白质

སྤི་རྫས་ཀི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ། (ཨྱེ་མིས་ནཱོ་སྐྱུར།)

སྤི་རྫས་གྲུབ་རིམ་གཉིས་པ།

སྤི་རྫས་གྲུབ་ཆ་ཆ་ཚང་། (འདུས་རྡུལ)

སྤི་རྫས་གྲུབ་རིམ་གསུམ་པ།

སྤི་རྫས་ནི་ཟྱེ་རླུང་(nitrogen/氮
气)འདྲྱེ ས ་མའི ་ སྐྱེ ་ ལྡན་འདུས་རྡུལ་
ཞིག་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་ཨཱྱེ་མིས་ནཱོ་སྐྱུར་
གི་ཕྱེང་བ་གཅིག་གམ་དྱེ་ལས་མང་བ་
ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་
ཡི ན ་ན་སྤི ་ རྫས་ནི ་ མྱེ ད ་དུ་མི ་ རུང་བ་
ཡིན། དམིགས་བསལ་གིས་ལུས་ཀི་
ཤ་རྒྱུས་དང་སྐྲ་སོགས་ཀི་བཀོད་པའི་
གྲུབ་ཆ་གལ་ཆྱེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན།

ཚིལ་ཞགས། Fats 脂肪

རིང་པོའི་བར་ཁོད་ཀི་ཁྲག་གི་མངར་ཆ་མཐོན་པོ་བཟོ་བ་
ཡིན་ལ། དྱེས་ཁོད་ཀི་སིང་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་གནོད།

འདུས་བཅུད་(carbohydrates/碳水化合物)

ཚིལ་ཞགས་ནི་སྱེམས་ཅན་སྤིའི་ལུས་ཕུང་ནང་གྲུབ་པའི་སྣུམ་རྩི་ཆྱེ་བའི་
རྫས་ཤིག་ཡིན། དྱེ་ནི་པགས་པའི་ནང་ངོས་སུ་རིམ་པར་ཆགས་པའམ།
ཡང་ན་དབང་པོ་དག་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཆྱེས་ཕ་བའི་ཚིལ་
ཞགས་ནི་ང་ཚོའ་ི མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་ཡང་། ཁྲག་རྩ་རྣམས་
མ་གཞི་ནས་ཕ་བོ་ཡིན་པས། གལ་སི
གལ་སད་ཁྲག་རྩའི
ད་ཁྲག་རྩའི་ལམ་དུ་ཚིལ་ཞགས་
ཁྲག་རྒྱུག་མ་ཐུབ་སའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས།
ཆགས་པ་ཡིན་
ན་དྱེས་སོག་
ཉྱེྱེ ན ་ ཆྱེ ་ བ འི ་
འཕོད་བསྱེ ན ་
གི་དཀལ་ངལ་
སྤོད་པ་རྱེད།
མགིན་རྩ་འགག་པ།
བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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组织)དང་ཤ་རྒྱུས་(muscles/肌肉)རྣམས་ཀི་རྒྱུན་

དང་། སྤི་རྫས(proteins/蛋白质)། ཚིལ་ཞགས(fats /脂肪) གསུམ་པོ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་འཕོད་
བསྱེ ན ་ཟས་སྤོ ད ་ཀི ་ མྱེ ད ་དུ་མི ་ རུང་བའི ་ ཆ་ཤས་ཡི ན །
གཙོ ་ ཆྱེ ་ ཤོ ས ་ནི ་ ང་ཚོ ས ་དྱེ ་ གསུམ་པོ ་ རྱེ ་ རྱེ ་ ནས་རན་
འཚམས་རྱེ་བཟའ་ཤྱེས་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

སྤི་རྫས་(proteins/蛋白质) ཀིས་ཁྲག་གི་མངར་
ཆར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤོད་ཚད་འདུས་བཅུད་དང་བསྡུར་ན་
ཆུང་བ་ཡོད། ང་ཚོའི་ལུས་པོས་ཕུང་གྲུབ་(tissues/

Different types of fat

ང་ཚོའི་བཟའ་བཅའི་ནང་ཡོད་པའི་ཚིལ་ཞགས་ནི་སྣ་ཁ་མི་འདྲ་བ་གཙོ་བོ་བཞི་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དྱེང་གི་དུས་སུ་དྱེ་དག་འཕོད་བསྱེན་ཚིལ་
ཞགས་དང་། མི་འཕོད་པའི་ཚིལ་ཞགས་བཅས་རིགས་གཉིས་ལ་བགར་བཞིན་ཡོད།

འཕྱོད་བསྟེན་ཚིལ་ཞགས་(healthy fats/健康的脂肪)རིགས་གཉིས་ནི།
1.

2.

སིམ་སྦོར་མ་བས་པའི་ཚིལ་ཞགས་རྐང་གཅིག་མ། (Monounsaturated fats/单不饱和脂肪)
སིམ་སྦོར་མ་བས་པའི་ཚིལ་ཞགས་རྐང་མང་མ། (Polyunsaturated fats/多不饱和脂肪)
-ཨཱོ་མཱྱེ་གྷ་ཚིལ་ཞགས་གསུམ་པ། (Omega-3 fat/ω-3脂肪)
-ཨཱོ་མཱྱེ་གྷ་ཚིལ་ཞགས་དྲུག་པ། (Omega-6 fat/ω-6脂肪)
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不同类型的脂肪

ཚིལ་ཞགས་སྣ་ཁ་མི་འདྲ་བ།

མི་འཕྱོད་པའི་ཚིལ་ཞགས་(unhealthy fats/不健康的脂肪)རིགས་གཉིས་ནི།
སིམ་སྦོར་ཚིལ་ཞགས། (Saturated fats/饱和脂肪)
འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས། (Trans fats/反式脂肪)

ང་ཚོའི་ལུས་པོར་འབོར་དུས་ཚིལ་ཞགས་མི་འདྲ་བ་འདི་དག་གི་བ་སྤོད་ཀང་མི་འདྲ་བ་མ་ཟད། དྱེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་འཕོད་
བསྱེན་དང་བདྱེ་ཐང་ལ་ཐྱེབས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་ཉྱེན་འཚབ་ཀང་མི་འདྲ་བ་ཡོད།

དྟེ་དག་གང་ནས་ཐྱོབ་ཐུབ་བམ།

འཕྱོད་བསྟེན་ཚིལ་ཞགས་(healthy fats/健康的脂肪)

ཚིལ་ཞགས་རིགས།

སིམ་སྦོར་མ་བས་པའི་ཚིལ་ཞགས་རྐང་གཅིག་མ།
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སིམ་སྦོར་མ་བས་པའི་ཚིལ་ཞགས་རྐང་མང་མ།
-ཨཱོ་མཱྱེ་གྷ་ཚིལ་ཞགས་དྲུག་པ།
-(Omega-6 fat/ω-6脂肪)
Tibetan Community Health Network

འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བྱོ་ཡིན་པའི་ཟས་རིགས།

ཨོ་ལིབ(Olive/橄榄)། གྱེ་ཚེའི་(canola / 油菜
籽)སྣུམ། བ་དཱམ་(peanut/花生)གི་སྣུམ། ཨཱབོ་ཁཱ་
དྲོ(avocados/鳄梨)། སར་ཀ་དང་ཚི་གུའི་རིགས།

གུར་གུམ(safflower/红花)། ཏིལ་འབྲུ(sesame/
芝麻)། ཉི་མ་འཁོར་(sunflower seed/葵花籽)
དང་མ་རོས་ལོ་ཏོག་གི་སྣུམ། སར་ཀ་དང་ཚི་གུའི་རིགས།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

1.
2.

མི་འཕྱོད་པའི་ཚིལ་ཞགས། (unhealthy fats/不健康的脂肪)

ཚིལ་ཞགས་རིགས།

སིམ་སྦོར་བས་པའི་ཚིལ་ཞགས།

འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས།

SOURCE: Health Check- Heart & Stroke Foundation

འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བྱོ་ཡིན་པའི་ཟས་རིགས།

བཟོ ་ གྲྭ་ནས་ཟྱེ ་ རླུང་གི ས ་སྦོ ར ་བའི ་ སྣུམ་གི ས ་ལས་སྣོ ན ་
བས་པའི་ཟས་རིགས་ཕལ་ཆྱེ་བ་དང་། ཚིལ་མང་པའི་ཤའི་
རིགས། འོ་སྤི་མང་པའི་འོ་མ་དང་ཞོ། མར་སོགས་དང་།
ཀོ་ཀོ་ནཱ་ཁྲིའི་སྣུམ། ཏ་ལའི་ཤིང་མར། ཏ་ལའི་ཚི་གུའི་སྣུམ།
ཀོ་ཀོ་ནཱ་ཁྲིའི་མར་བཅས་ལས་འབྱུང་།

www.commuhealtibet.org

སྣུམ་ཞགས་ཆྱེ་བའི་ཉའི་རིགས། གྱེ་ཚེ་དང་སན་མའི་སྣུམ།
སོ་མ་ར་ཙའི་འབྲུ་(flax seed/ 亚麻籽) རྩྭ་དང་
འབུ་ཡིས་གསོས་པའི་བ་མོའི་སོ་ང་། སར་ཀ

ཟྱེ་རླུང་འདྲྱེས་སྦོར་བས་པའི་སོ་སྣུམ་གིས་ལས་སྣོན་བས་
པའི་ཟས་རིགས་ཡོངས་དང་། སྙུགས་ཟས་རིགས་ཡོངས་
དང་ཞོར་ཟས་རིགས་ཕལ་ཆྱེ་བ།
མགོགས་ཟས་དང་
སབས་བདྱེའི་ཟས་རིགས་དག་གི་ནང་གི་ཡོད།

སྤི་ལོ་1990 ལོ་ཙམ་གི་བར་དུ་འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས་(trans fats/反式脂肪) སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་ མཁྲིས་ཞགས་(Cholesterol/胆固醇)
ཆྱེན་པོ་མྱེད། བཟོ་གྲྭ་ཁག་གིས་སོ་སྣུམ་ནང་དུ་ཟྱེ་རླུང་འདྲྱེས་སྦོར་(hydrogenated/ 氢化油 )བས་ རྣམས་ང་ཚོ འི ་ ཁྲག་ནང་བཞུ་ཐུབ་ཀི ན ་མྱེ ད ་
ཤིང་། སབས་བདྱེའ་ི ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལས་སྣོན་བས། བརྒྱུད་རིམ་དྱེའ་ི ཁྲོད་ཟས་རིགས་ནང་འཕྱེད་ པས། ཚིལ་སྤི་(lipoprotein/脂蛋白)
སྦོར་ཚིལ་ཞགས་མང་དུ་འཕྱེལ་བ་དང་། དྱེའ་ི ཉྱེར་ལྱེན་གིས་ལས་སྣོན་བས་པའི་ཟས་རིགས་དྱེ་དག་དུས་ ཟྱེར་བ་ཞིག་གིས་མཁྲིས་ཞགས་རྣམས་ཁྲག་
ཡུན་རིང་པོའ་ི བར་ཉམས་རུལ་དུ་མ་སོང་བར་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས་ནི་ ལམ་ནས་སྐྱེལ་འདྲྱེན་བྱེད་དགོས། ཚིལ་སྤི་ནི་
གོང་ཆུང་ཞིང་། ལས་སྣོན་བྱེད་ས་བའི་ཚོང་ལས་ཀི་དགོས་མཁོ་དྱེ་དང་། དྱེས་འཕོད་བསྱེན་ལ་ཐྱེབས་པའི་ ཚིལ་ཞགས་དང་། སྤི་རྫས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་
ཤུགས་རྐྱེན་སྐོར་གསལ་བོ་ཧ་མ་གོ་བཅས་ལ་བརྟྱེན་ནས་ལས་སྣོན་བས་པའི་ཟས་རིགས་དུས་ཐུང་ནང་ ཡིན་པས་མིང་དྱེ་ལྟར་ཐོགས་པ་རྱེད།
རྒྱལ་སྤིའ་ི ཁོན་དུ་དར་ཁབ་བྱུང་།

ཚགས་ལོ ད ་ཚི ལ ་སྤི ་ མཁྲི ས ་ཞགས་མང་དུ་
སྨན་པ་དང་། ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས་འདི་ཟས་ཀི་ནང་གི་སྡུག་ཤོས་སུ་བརྩི་བ་རྱེད། འཕྱེལ་ན་དྱེ་དག་ཁྲག་རྩའི་སྦུག་ལམ་དུ་སྦར་ནས་
དྱེས་རྒྱུ་མཚན་ནི་འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས་ཀིས་ང་ཚོའི་ཁྲག་ནང་གི་ཚགས་ལོད་ཚིལ་སྤི་མཁྲིས་ཞགས་ ཁྲག་ལམ་གུ་དོག་པོ་བཟོ་བ་རྱེད། རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལ་
(LDL/低密度脂蛋白)སམ། ཁ་སྐད་དུ་“མཁྲིས་ཞགས་ངན་པ་”ཟྱེར་བ་དྱེ་ཇྱེ་མཐོར་གཏོང་བ་མ་ཟད། བརྟྱེན་ནས་ཁྲག་ཤྱེད་འཕར་བ་དང་། རིམ་བཞིན་
སིང་ནད་
མཁྲིས་ཞགས་བཟང་བའམ། ཚན་རིག་གི་བར་ཆད་དུ་ཚགས་དམ་ཚིལ་སྤི་མཁྲིས་ཞགས་(HDL/高密度
སོ ག ས ་
脂蛋白) ཟྱེར་བ་འདིའ་ི ཚད་ཇྱེ་དམའ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད།
འབྱུང་བ་
ཚགས་ལོད་ཚིལ་སྤི་མཁྲིས་ཞགས་(LDL/低密度脂蛋白) མང་དུ་འཕྱེལ་ན་ཁྲག་ཤྱེད་དང་སིང་གི་
རྱེད།
ནད་གཞི་བསྐྱེད། ཚགས་དམ་ཚིལ་སྤི་མཁྲིས་ཞགས་(HDL/高密度脂蛋白) ཀིས་དཀའ་ངལ་འདི་
ཉུང་འཕི་བྱེད་པ་ཡིན་པས། HDL ལ་ཁ་སྐད་དུ་ང་ཚོས་མཁྲིས་ཞགས་ཡག་པོ་ཟྱེར་བ་རྱེད། (ADA)
བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཨཱོ་མཱྱེ་གྷ་ཚིལ་ཞགས་གསུམ་པ།
(Omega-3 fat/ω-3脂肪)

གཅིན་སི་ནད་པའི་ཟས་སྤོད་བསྱེན་ཚུལ།

གཅི ན ་སི ་ ནད་པ་ཚོར་དམི ག ས་བསལ་གི ་ ཟ་མ་མི ་
དགོས། མི་ཚང་མར་ཕན་པའི་ཟ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་དྱེས་
གཅིན་སི་ནད་པ་ཚོར་ཡང་ཕན་གིན་ཡོད། གཤམ་འདིར་
འཁོ ད ་པའི ་ གཅི ན ་སི ་ ནད་པའི ་ ཟས་བཅུད་བསྱེ ན ་ཚུལ་
ནི་ཨ་རིའི་གཅིན་སིའི་མཐུན་ཚོ ག ས་ཀིས་སྤི་ ལོ་ 2013
ལོར་འདོན་སྱེལ་བས་པའི་ཟས་བཅུད་ལམ་སོན་དྱེབ་ཆུང་
གཞིར་བཞག་ནས་བིས་པ་ཡིན་ལ། བོད་ཁུལ་ཏུ་རྱེད་ས་
བའི་ཟས་རིགས་རྣམས་དམིགས་སུ་བསལ་ནས་འདིར་
བཏུས་སྒྱུར་བས་ཡོད།
གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར།
ང་ཚོའི་བཟའ་བཅའི་ནང་དུ་
འདུས་བཅུད་(carbohydrate/碳水化合物) དང་།

སྤི་རྫས (proteins/蛋白质)། ཚིལ་ཞགས་(fats /脂
肪) བཅས་ཡོད་ལ། དྱེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་ལུས་པོར་ནུས་
ཤུགས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཀིན་ཡོད། ཟས་བཅུད་རིག་པ་
བ་ཚོས་བཟའ་བཅའི་ནུས་ཤུགས་བཤད་དུས་དྲོད་བཅུད་
(calories/
卡路里)ཟྱེར་བའི་ཐ་སད་ཅིག་བཀོལ་
བཞིན་ཡོད། དྱེ་ནི་ཟ་མ་བཟས་ནས་ཞུས་རྱེས་ནུས་བཅུད་
ཀི་ངོ་བོར་འགྱུར་བའི་ཚད་ལ་གོ་བ་ཡིན།

ཟ་མ་སྤི་དང་། དམིགས་བསལ་གིས་འདུས་བཅུད་བཟས་
ཚར་དུས་མངར་ཆ་(glucose /血糖)རུ་འགྱུར་བ་
ཡིན་ལ། མངར་ཆ་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་ཕ་ཕུང་(cell /细
胞)རྣམས་ཀི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། ནུས་པ་འདི་
ཉིད་བྱེད་སྤོད་བྱེད་པ་ལ་ང་ཚོའི་ལུས་པོར་གཤྱེར་རྱེན་
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སྐུལ་རྫས་(Insulin/胰岛素)ཡོད་དགོས། སྐུལ་རྫས་
འདི་ཉིད་ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད་མཁན་ང་ཚོའི་གཤྱེར་རྱེན་ (
Pancreas/ 胰腺) ཡིན། གལ་སིད་ང་ཚོར་གཅིན་
སིའི་ནད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་ཀིས་
མངར་ཆ་རྣམས་ལུས་ཀི་ཕ་ཕུང་ནང་དུ་སྐྱེལ་འདྲྱེན་བྱེད་
པའི་ལས་ཀ་དྱེ་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་ཀིན་མྱེད། འདིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ནི་གཤྱེར་རྱེན་གིས་སྐུལ་
རྫས་ཁོན་ནས་ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད་ཀིན་མྱེད་པའམ། དྱེ་མིན་
ན་སྐུལ་རྫས་འདང་ངྱེས་ཤིག་ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད་ཀིན་མྱེད་
པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། གཉིས་ན་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་
པོས་གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་འགོག་རྒོལ་(insulin resistant/胰岛素抵抗)བྱེད་ཀིན་ཡོད། རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་
གཉིས་ལས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་། མངར་ཆ་རྣམས་བྱེད་
སྤོ ད ་བྱེ ད ་མ་ཐུབ་པར་ཁྲག་ལམ་དུ་ལག་པ་ཡི ན ་པས།
ཁྲག་གི་མངར་ཆའི་ཚད་ཇྱེ་མཐོར་འགོ་བའི་སྣང་ཚུལ་དྱེ་
བྱུང་བ་རྱེད།
དྲྱོད་བཅུད།

Calories

卡路里

དྲོད་བཅུད་དམ། དབྱིན་སྐད་དུ་ཁྟེ་ལཱོ་རིས་ཟྟེར་བ་ནི་ནུས་པའི་
བརྩི་གཞི་གཉིས་ལས་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཟྟེར།
དྲོད་ཚད་ཏུའུ་
o
གཅིག་(1 C)ན་ཡོད་པའི་ཆུ་ཁྟེ་གཅིག་གི་དྲོད་ཚད་ཡར་སར་ཐུབ་
པའི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་དྲོད་བཅུད་ཆུང་བ་ཟྟེར་ཞིང་། ཆུ་སྤི་རྒྱ་གཅིག་
གི་དྲོད་ཚད་ཏུའུ་གཅིག་ནས་ཡར་སར་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཞིག་
ལ་དྲོད་བཅུད་ཆྟེ་བ་ཟྟེར། དྟེ་ནི་ཟས་ཀི་ནུས་ཚད་བརྩི་གཞི་དྲོད་
དྲོད་བཅུད་ནང་འདྲྱེན།
དྲོད་བཅུད་ཕིར་གཏོང། བ ཅུ ད ་
ཆུ ང ་ བ ་
ཆི ག ་སོ ང ་
ད ང ་ དོ ་
བཟའ་བཏུང་།
འགུལ་སྐོད་དང་ལུས་རྩལ། མཉམ་པ་
ཡིན།
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མངར་ཆར་ཚོད་འཛིན་བྟེད་དགྱོས་ན། འཕྱོད་བསྟེན་
ཟས་རིགས་ཨང་དང་པྱོར་འཇྱོག་དགྱོས།

Healthy Diet for Diabetics

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

健康饮食对糖尿病患者

ཁྲག་གི ་ མངར་ཆ་གཞལ་ཆས་སྣ་ཚོ ག ས་པ་འཚོ ང ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ལས། རང་གི་སྨན་པའི་ལམ་སོན་གཞིར་བཞག་
སོས
་གཞལ་ཆས་ཉོས་ནས་ཁྲག་གི་མངར་ཆར་རྒྱུན་དུ་
ས་གཞལ་ཆས་ཉོ
བ་ར་དང་།
སངས་
བ
འཛི ན ་ཚུལ་བཞི ན ་
བ ས ་ ན ས ་ རྒྱུ ན ་
ལྡ ན ་ ད ང ་ ཐ ག ་ ཉྱེ ་
བ ར ་ ཉ ར ་ ཐུ བ ་ པ ་
པར་རིས་འདི་དཔྱེར་མཚོན་ཁོ་ནའི་ཆྱེད་
བཀོད་པ་ལས། གཞལ་ཆས་འདི་ལྱེགས་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་པ་མིན། ཡིན་ན། དྱེས་ཤོག་

གཅིན་སི་ནད་པ་ཕལ་མོ་ཆྱེར་མཚོན་ན། ཉིན་རྱེར་འདུས་
བཅུད་(carbohydrates/碳水化合物) བཟའ་
ཚད་དང་། བཟའ་དུས་གཏན་འཁྱེལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་ཕན་
ཐོགས་ཆྱེན་པོ་ཡོད་པར་བཤད། དྱེ་ལྟ་ནའང་། གལ་སིད་
ཁོད་ཀིས ་ཉིན་རྱེ ར ་གཤྱེར ་རྱེ ན་སྐུལ་རྫས་སྨན་ཁབ་ཁ་
ཤས་རྱེ་རྒྱག་གིན་ཡོད་ན། དྱེས་ཁོད་ལ་ཟ་མ་གང་ཞིག་

བཟའ་མིན་དང་། དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བཟའ་མིན་ཐད་རང་
དབང་མང་བ་སྤོད་ཐུབ་པ་རྱེད།
གལ་གནད་ཆྱེ་ཤོས་
ནི ་ ལྟོ ་ ཐུན་གཅི ག ་ཡི ན ་རུང་གཡོ ལ ་མི ་ རུང་བར་བཟའ་
དགོས་པ་དང་། ཉིན་ཧིལ་བོར་གོད་ཁོག་སོང་པར་སོད་
མི་རུང་། གོད་ཁོག་སོང་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དྱེས་ཁོད་
ཀི ་ ཁྲག་གི ་ མངར་ཆའི ་ ཚད་དམའ་བོ ་ ཆགས་པར་བྱེ ད ་
ངྱེས། གལ་སིད་ཁྲག་གི་མངར་ཆའི་ཚད་དམའ་དྲགས་པ་
ཡིན་ན་རྱེས་སུ་ཟས་ཀི་དང་གར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དཀའ་
བར་འགྱུར་ཉྱེན་ཡོད།
བཟོ་གྲྭ་ཁག་ནས་ལས་སྣོན་སྣ་
ཚོགས་ཀིས་བཟོས་པའི་སིགས་ཟས་མ་ཡིན་པའི་ཞོར་
བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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ངོས་བདུན་པར་གསལ་བའི་<<གཅིན་སིའི་ནད་ཀི་རྒྱུན་
མཐོང་རྱེས་འབས་་་>>ཁག་གི་ཉྱེན་ཁ་ཉུང་འཕིའམ། སོན་
འགོག་ཀང་བྱེད་ཐུབ་ངྱེས་ཡིན། (TCHN ཡི་གསལ་
བཤད། སྨན་པའི་ལམ་སོན་དང་། བརྟག་དཔྱད་ངྱེས་པར་
བྱེད་དགོས།)

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཟ་མ་བཟའ་སངས་ཀི ས ་ཁྲག་ལམ་གི ་ མངར་ཆར་ཚོ ད ་
འཛིན་བྱེད་ཐུབ། ཁྲག་ལམ་གི་མངར་ཆའི་ཚད་རྒྱུན་ལྡན་
དང་དོ་མཉམ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་བྱེད་པ་ལ་ཁོད་ཀིས་ཟ་
མ་སྤི་དང་།
ཁད་པར་དུ་ཡང་འདུས་བཅུད་(carbohydrates/碳水化合物) ཤས་ཆྱེས་བའི་ཟ་མ་
དང་། ལུས་རྩལ། གཤྱེར་རྱེན་སྐུལ་རྫས་སྨན་དང་སྨན་
ཁབ་(སྨན་
པས་ལམ་
སོ ན ་ ལྟ ར ་
) བ ཀོ ལ ་
རྒྱུ་བཅས་
དོ་སོམས་
པ ར ་ བྱེ ད ་
དགོས། (TCHN ཡི་གསལ་བཤད། དྱེབ་ཆུང་འདིས་
ཁོད་ཀི་སྨན་པའི་ཚབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཟ་མ་ཚད་
ལྡན་བཟའ་བ་དང་། ལུས་རྩལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་རྩྱེས་པ་
གཅིག་བུས་ཁོད་ཀི་བདྱེ་ཐང་ལ་ཁག་ཐྱེག་བྱེད་ཐུབ་མིན་
མི་ཤྱེས་པས། ཆྱེད་ལས་སྨན་པར་བསྱེན་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པོ་
ཡིན། TCHN=བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བའི་
བསྡུས་མིང་ཡིན།)

ཚི ་ སྣའམ་བག་ཚི ་ མྟེ ད ་པའི ་ སྱོ ་ ཚལ་(nonstarchy
vegetable)སྟེར་སྐལ་གཉིས་ནས་གསུམ་ཙམ།
(སྟེར་སྐལ་གཅིག་གི་ཚད་ག་ཚོད་ཅིག་ཡིན་ནམ།ཤྱོག་ངྱོས་
དགུ་པར་གཟིགས།

(2)

ཤིང་ཏྱོག་སྟེར་སྐལ་གཉིས་རྟེ།

(3)

འབྲུ་ཡི་རིགས་དང་། སན་མའི་རིགས། བག་ཚིའམ་ཚི་སྣ་
ཅན་གི་སྱོ་ཚལ་སྟེར་སྐལ་དྲུག

(4)

ཚིལ་ཞགས་ཉུང་འཕི་བས་པའི་འྱོ་མ་སྟེར་སྐལ་གཉིས།
16
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ཤའམ། ཤ་ཚབ་ཟས་རིགས་ཁྟེ་30 ཙམ།
(TCHN གསལ་བཤད། སྤི་རྒྱ་གཅིག་ལ་ཁྟེ་སོང་གཅིག་
ཡོད། མི་གཅིག་ལ་ཉིན་གངས་30 རིང་ཤ་སྤི་རྒྱ་(kg)
གཅིག་གིས་ཆོག)

(6)

ཚིལ་ཞགས་དང་། མངར་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་བཅས་ཡིན།

ཁྱོད་ཀི་ཟས་ཐུན་རྟེ་རྟེར་གོང་གི་ཟས་རིགས་ཁག་གི་
མང་ཉུང་ག་ཚོ ད ་ཅི ག ་དགོ ས ་མི ན ་ནི ་ ཁྱྟེ ད ་ལ་ཉི ན ་
རྟེར ་དྲོད ་བཅུད་(calories/卡路里-ཤོག་ངོས་
14)ག་ཚོད་ཅིག་དགོས་མིན་ལ་རག་ལས་ཡོད། དྟེ་
ཡང་ཕོ་མོ་དང་། གཟུགས་ཆྟེ་ཆུང་། ལོ་ཚོད། ཉིན་
རྟེའི་བྱ་འགུལ་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད། རང་གི་སྨན་
པའམ། ཟས་བཅུད་རིག་པའི་ཆྟེད་ལས་པ་ཡོད་ན་
ཁོང་ཚོར་ལམ་སོན་ཞུས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྟེད་དགོས།
ཚི་སྣའམ་བག་ཚི།
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(5)

淀粉

ཚི ་ སྣ་ཅན་གི ་ ཟས་རི ག ས་ནི ་ འདུས་བཅུད་ཀི ་ འབྱུང་ཁུངས་
གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཕོད་བསྱེན་ཟས་བཅུད་ནང་གི་གལ་
གནད་ཆྱེ་བའི་བྱེད་པོ་ཞིག་ཀང་ཡིན།
གོ་ནས་སན་གསུམ་
གིས་བཟོས་པའི་ཟས་རིགས་ཡོངས་དང་། ཞོག་ཁོག འབས་
དཀར་ནག་གཉིས་ཀ
མ་རོས་ལོ་ཏོག་བཅས་སུ་ཚི་སྣའམ་
བག་ཚི་མང་པོ་ཡོད་པས་འདུས་བཅུད་མང་པོ་ཡོད། དྱེ་བས་
མངར་ཆ་བསྐྱེད་ཚད་ཀང་མཐོ་བོ་ཡོད། དཔྱེར་ན་བག་ཚིག་
ཅན་གི་ཟས་རིགས་ཁྱེ་15་བཟས་པ་ཡིན་ན་དྱེས་ཁོད་ལ་དྲོད་
བཅུད་80སྦིན། དྱེ་ལྟ་ནའང། ཉིན་རྱེར་གོའམ་ནས་ཕྱེ་ནག་པོས་
བཟོ ས ་པའི ་ ཟས་སྱེ ར ་སྐལ་གསུམ་རྱེ ་ ཉུང་མཐར་ཡང་བཟའ་
དགོས། སྐབས་འདིའི་སྱེར་སྐལ་
གཅི ག ་གི ་ ཆྱེ ་ ཆུང་ནི ་ པར་རི ས ་
འདིར་གསལ་བའི་བག་ལྱེབ་(གོ་
རྱེ་) གཏུབ་ཆ་གཅིག་ལྟ་བུ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཟས་གཞན་བཟའ་རྒྱུ་ནི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡིན།
དྱེའི་སྐོར་ལ་ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་སྨན་པར་ལམ་སོན་ཞུས་
དང་། འཕོད་བསྱེན་ལ་མི་གནོད་པའི་ཞོར་ཟས་ཀང་ས་
གནས་སོ་སོར་ཡོད་ངྱེས་རྱེད།
འཕོད་བསྱེན་དང་བདྱེ་ཐང་ཡག་
པོ་ཞིག་ཡོང་མིན་ནི་ཟས་རིགས་
སྣ་ཁ་འཛོམས་པོ་སྱེ། འདུས་
བཅུད་(carbohydrates/
碳水化合物) དང་། སྤི་
རྫས
(proteins/蛋白
质)། ཚིལ་ཞགས་(fats /脂
肪)། འཚོ་བཅུད(vitamins/维生素)། གཏྱེར་
རྫས(minerals/矿物质)།
ཟས་ཉག་(fiber/
纤维)། ཆུ་(water/水) བཅས་དོ་སོམས་པོ་ཡོད་
པ་ཞིག་བཟའ་རྒྱུར་ཐད་ཀར་འབྱེལ་བ་ཆགས་ཡོད། ན་
གཞོན་དང་།
དར་མ་ཚོར་མཚོན་ན་ཉིན་རྱེའི་འཕོད་
བསྱེན་ཟས་རིགས་ནང་ཉུང་མཐར་ཡང་ཚང་དགོས་པའི་
ཟས་རིགས་ཁག་ནི་
(1)

ཟས་སྣའི་རིའུ་མིག

食品列表
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གཤམ་གི་རྟེའུ་མིག་གིས་ཟས་རིགས་སྟེར་སྐལ་གཅིག་ནང་དུ་ཟས་བཅུད་མང་ཉུང་ག་ཚོད་ཡོད་མྟེད་བསན་ཡོད།

འདུས་བཅུད།
(ཁྟེ)

འདུས་བཅུད། ( Carbohydrates 碳水化合物)

བག་ཚི་ཅན་གི་ཟས་རིགས།:
གོ་རྟེའམ་བག་ལྟེབ། གོ་ནས་སན་
གསུམ། བག་ཚི་ཅན་གི་སྔོ་ཚལ།
ཀ་ར་གོ་རྟེ། ཞོར་ཟས། ལྡལ།(རྒྱ་
གར་ཟས་སན་མའི་རིགས།)

སྤི་རྫས།
(ཁྟེ)

15

0-3

འྱོ་མ།
སྤི་ཞགས་མྟེད་པའམ་ཉུང་འཕི་
བྱས་པའི་འོ་མ།

15

--

12

མངར་ཟས་རིགས།

15

ཤིང་ཏྱོག་རིགས།

སྤི་ཞགས་ཡོད་པའི་འོ་མ།

བག་ཚི་མྟེད་པའི་སྱོ་ཚལ།

ཚིལ་ཞགས། ( Fats
ཚིལ་ཞགས།

(སྤི་རྒྱ་གཅིག་ལ་ཁྟེ་སོང་གཅིག 1 kg = 1000g)
0-1

80

--

60

8

100
120

སྣ་ཚོགས།

སྣ་ཚོགས།

སྣ་ཚོགས།

---སྣ་ཚོགས།

7
7
7
7

0-3
4-7
8+
སྣ་ཚོགས།

45
75
100
སྣ་ཚོགས།

--

--

5

45

5

脂肪)

(ཁྟེ)

དྲྱོད་བཅུད།

0-3
5

ཤ་དང་ཤ་ཚབ། (སྤི་རྫས། Proteins 蛋白质)
ཚིལ་མྟེད་ཤ།
ཚིལ་འབྲིང་ཙམ་ཡོད་པ།
ཚིལ་མང་པོ་ཡོད་པ།
རྩི་བཅུད་སྤི་རྫས།
(plant-based proteins)

ཚིལ་ཞགས།

2

8

--
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཟས་རིགས་རྟེའུ་མིག

25

འདུས་བཅུད་ཡོད་པ་དང་།
དྲོད་བཅུད་སྦིན་པའི་ཟས་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དྱེས་ཁོད་ཀི་ཁྲག་ལམ་གི་མངར་ཆར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤོད་བཞིན་ཡོད།
ཡིན་ན་ཡང་། ཟས་རིགས་ཁ་ཤས་མངར་ཆར་འགྱུར་མགོགས་པ་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཤས་མངར་ཆར་འགྱུར་དལ་བ་ཡོད། དྱེ་བས། འབས་ནག་པོ་དང་། བོ་
ཕྱེ་ནག་པོ་བཅས་ནི་མངར་ཆར་འགྱུར་དལ་བའི་རིགས་ཡིན་པས། གཅིན་སི་ནད་པས་བཟས་ན་ཁྲག་གི་མངར་ཆར་ཤུགས་རྐྱེན་གོ་བུར་མི་ཐྱེབས།
བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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“གཅིན་སི་ནད་པའི་ཟས་སྤོད་བསྱེན་ཚུལ་”གི་དུམ་ཚན་འདི་ཨ་རིའི་གཅིན་སིའི་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་2013 ལོར་འདོན་སྱེལ་བས་པའི་ཟས་བཅུད་ལམ་སོན་དྱེབ་ཆུང་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད།

17

淀粉

གོ་དང་། ནས། བག་ལྟེབ། ཀ་ར་གོ་རྟེ། བག་ཚི་ཅན་གི་སྔོ་ཚལ། བརོས་པའམ་བཙོས་ཟིན་པའི་སན་ཆྟེན། སན་ཆུང་།
ལྡལ་( / lentil/扁豆)བཅས་ནི་བག་ཚི་ཅན་གི་ཟས་རིགས་ཡིན།
ཟས་བཅུད་(Nutrition/营养)མན་ངག

བག་ཚི་ཅན་གི་ཟས་རིགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འདུས་བཅུད་ཁྟེ་བཅོ་ལྔ་(15g)དང་།
སྤི་རྫས་ཁྟེ་ཀླད་ཀོར་ནས་
གསུམ་(0-3g)བར། ཚིལ་ཞགས་ཁྟེ་ཀླད་ཀོར་ནས་གཅིག་(0-1g)བར། དྲོད་བཅུད་བརྒྱད་ཅུ་(80 calories) འཛོམས་
པ་ཞིག་ཡིན། (ཤོག་17 པར་གཟིགས།)

འཕོད་བསྟེན་གི་ཁྟེ་ཕན་ཆྟེ་ཤོས་ཐོབ་པ་ལ་ཁྱྟེད་ཀིས་ཉིན་རྟེར་འབྲུ་ཕྟེ་སྟེར་སྐལ་གསུམ་ལས་མང་བ་བཟའ་དགོས་ལ།
འབྲུ་ཕྟེས་བཟོས་པའི་ཟས་སྐལ་གཅིག་གི་ཚད་ནི་གོང་དུ་ཤོག་གངས་16 པར་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། (སྟེར་སྐལ། ཤོག་16)
འབྲུ་རིགས་ལས་ཐོན་བསྐྟེད་བྱས་པའི་ཟས་ཀིས་ཚོ་
རྒྱས་(ཤ་རྒྱགས་པ་ཆགས་)པར་བྱྟེད་པའམ། ཡང་ན་
ཚོ་བྱང་བར་བྱྟེད་མིན་ཐད་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མང་
པོ་བཤད་ཀིན་ཡོད། དྟེ་ལས་ཀང་གལ་ཆྟེ་བ་ནི་འབྲུ་
རི ག ས་བཟས་ན་ཁྲག་གི ་ མངར་ཆར་སངས་འཛི ན ་
བྱྟེད་ཐུབ་མིན་གི་གནད་དོན་དྟེར་གཅིག་གྱུར་དང་
གསལ་ཁ་ཆོད་པའི་ལན་ཞིག་ད་སྔ་མྟེད།
འབྲུའི་ཆགས་བཀྱོད།

བུད་ཙེ།(སྦུན་པ):སྱོན་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྟེད།
> ཟས་ཉག
> འཚོ་བཅུད་B
> གཏྟེར་རྫས།
སྐྟེ་རྫས་ཕ་རབ།:
སྱོན་ལ་འཚོ་བཅུད་སྦིན།
> འཚོ་བཅུད་B
> འཚོ་བཅུད་A
> གཏྟེར་རྫས། > རྩི་བཅུད།
18
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ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་གཅིག་ནི། འབྲུ་
རིགས་ཀི་ཟས་བཟའ་རྒྱུ་ཡིན་ན་ངྟེས་པར་འཚོ་བཅུད་
ཀིས་ཕྱུག་པའི་རིགས་ཏྟེ། གོ་དང་ནས་འཐག་དུས་
ཚགས་བརྒྱབ་མྟེད་པའི་ཕྟེ་ནག་གི་རིགས་བཟའ་རྒྱུ་
དྟེ་ཡིན། དྟེ་ལ་ང་ཚོས་ཡོངས་འདུས་འབྲུ་ཕྟེ་(Whole
Grain/全谷物)རུ་འབོད་རྒྱུ་ཡིན། ཡོངས་འདུས་
འབྲུ་ཕྟེ་(གོ་དང་ནས་གཉིས་ཀར་གོ་ཆོག་)ནང་འཚོ་
བཅུད་དང་། གཏྟེར་རྫས། རྩི་རྫས་(phytochemicals/ 植物化学物质)། ཟས་
ཉག་བཅས་ཚང་མ་འདུས་ཡོད། ང་ཚོས་
ནང་ཉིང་།(ཕྱེ།): སོན་ལ་སྐྱེ་
འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་འབྲུ་རིགས་འཐག་ནས་
སོབས་སྦིན།
ཚགས་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་འབྲུའི་པགས་
> འདུས་བཅུད།
> སྤི་རྫས་ཁ་ཤས།
པ་དང་། འཕོད་བསྟེན་ལ་ཕན་པའི་བཅུད་
> འཚོ་བཅུད་B རྟེ་ཟུང་།
སྣ་མང་པོ་ཞིག་འདོར་བཞིན་ཡོད། དྟེ་བས།
ཕྟེ
ཕ ་དཀར་པོའི་ནང་ལ་ཚང་དགོས་པ་མང་
རང་འཐག་གིས་འཚགས་རྒྱག་དུས་སྦུན་པ་དང་ པོ་ཞིག་ཚང་གི་མྟེད།
སྐྟེ་རྫས་ཕ་རབ་གཉིས་འདྱོར་བཞིན་ཡྱོད།
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Starch

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

བག་ཚི།

淀粉类蔬菜

>ལ་མངར།
Parnish
欧洲防风草

水果

ཟས་བཅུད་(Nutrition/营养)མན་ངག

> ཚལ་ཀྭ་སྟེར་པྱོ།
> Butternut Squash
> 南瓜
སན་ཆུང་།
ན་ཆུང་།
Green Peas
青豆

ཤིང་ཏོག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འདུས་བཅུད་ཁྟེ་བཅོ་
ལྔ་(15g)དང་། སྤི་རྫས་ཁྟེ་ཀླད་ཀོར་(0g)བར། ཚིལ་
ཞགས་ཁྟེ་ཀླད་ཀོར་(0g)བར། དྲོད་བཅུད་དྲུག་ཅུ་(60
calories) འཛོམས་པ་ཞིག་ཡིན། (ཤོག་17 པར་གཟིགས།)

ཤིང་ཏོག་སོས་པ་དང་། གང་འཁྱགས་སུ་ཉར་བ། སྐམ་ཉར་བྱས་

ཡོད་པ་བཅས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དྟེ་ཚོའི་ནང་ཟས་ཉག་མང་
པོ་ཡོད། ཤིང་ཏོག་བཙུར་བའི་ཁུ་བའི་ནང་ཟས་ཉག་ཉུང་ངུ་ལས་
མྟེད། དྟེ་བས། ཁུ་བ་དང་ཤིང་ཏོག་གཉིས་ལས་ཡག་ཤོས་ཤིང་

གསལ་བཤད།

注意

ཤྱོག་གྲངས་18དང་19
གཉིས་སུ་གསལ་བའི་ཟས་
རིགས་འདི་དག་གིས་གཅིན་སི་ན་ཚ་སངས་འཛིན་བྟེད་
ཐུབ་ཟྟེར་བ་མིན།
འདི་དག་ནི་བག་ཚི་ཅན་གི་ཟས་སྣ་
ཡིན་པ་དང་།
འཕྱོད་བསྟེན་ཟས་རིགས་ནང་འདི་དག་
ཚང་དགྱོས་པས་ཆྟེད་དུ་ངྱོ་སྤྱོད་བས་པ་ཡིན། གཙོ་ཆྟེ་བ་
ནི་མང་ཉུང་ཡིན་ལ། ཟས་རིགས་འདི་དག་གི་མང་ཉུང་གི་
ཚད་ག་ཚོད་ཅིག་བཟའ་དགྱོས་མིན་ཤྟེས་འདྱོད་ན། གྱོང་
དུ་ཤྱོག་གྲངས་16 དང་། 17པར་གསལ་བའི་སྟེར་སྐལ་
གི་མང་ཉུང་དང་། འདུས་བཅུད་མང་ཉུང་ཡིད་ལ་ངྟེས་
པར་བྟེད་དགྱོས། གཅིན་སི་ནད་པ་ཚོས་དུག་ལྟར་འཛེམ་
དགྱོ ས ་པའི ་ བཟའ་བཏུང་གི ་ རི ག ས་གཅི ག ་ཡྱོ ད ་པ་ནི ་
མངར་ཆུའི་རིགས་ཡིན། མངར་ཆུ་དང་ཐ་མག་ནི་སུས་
ཀང་གཡྱོལ་དགྱོས་པ་ཞིག་ཡིན།

ཏོག་ཧིལ་བོ་ཡིན།

སྐྱུར་ཤས་ཆྟེ ་ བའི ་ ཤི ང ་ཏོ ག ་དཔྟེ ར ་ན་ཚ་ལི ་ མ་དང་ལཱྟེ ་ མཱོ ན ་
སོགས་དང་། ལུམ་འབྲས་རིགས། ཆུ་ཀུབ་རིགས་བཅས་ནི་འཚོ་
བཅུད་C་ཡི་ཐོན་ཁུངས་ལྟེགས་པའི་གས་ཡིན།
ཤིང་ཏོག
སོན་ཚལ།

འབྲུ་རིགས།

འོ་མའི་
ཐོན་རྫས།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

> མ་རྱོས་ལྱོ་ཏྱོག
Corn
玉米
Attention

ཤིང་ཏོག

Fruits

www.commuhealtibet.org

བག་ཚི་ཅན་གི་ཚལ།

Starchy Vegetables

སྤི་རྫས།

པར་རིས་ཡོང་ཁུངས། ཨ་རི་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཞིང་ལས་སྱེ་ཁག
Source: USDA

Attention

གསལ་བཤད།

注意

ཟས་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་། འདི་ནི་ཡག་ཤོས་ཡིན་ཟྱེར་
བ་ཞིག་མྱེད་ལ། དྱེ་བཞིན་གཅིག་གིས་ཀུན་གི་གོ་ཆོད་པ་དྱེ་
འདྲའང་མྱེད། ཤིང་ཏོག་རིགས་ལ་མཚོན་ནའང་།རང་རང་གི་
ཡོན་ཏན་དང་ཁད་ཆོས་ཡོད་པས། ཚལ་རིགས་ཡིན་ན་ཡང་
སྣ་མང་བཟའ་བ་དང་། ཤིང་ཏོག་ཡིན་ན་ཡང་སྣ་མང་བཟའ་རྒྱུ་
གལ་ཆྱེན་པོ་ཡིན།
བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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ཚན་པ་འདི་ཨ་རིའི་མིས་ནཱིས་ཟོ་ཌ་མངའ་སྱེའི་འཕོད་བསྱེན་སྱེ་ཁག་

གི་དྲ་རྒྱ་ལས་བཏུས་སྒྱུར་བས།(MDH)

འོ་མའི་ནང་ང་ཚོར་མྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཟས་བཅུད་དཀར་
རྫས་(calcium/ 钙)ཟྱེར་བ་ཞིག་ཡོད། དཀར་རྫས་ནི་
གཏྱེར་རྫས་རིགས་ཤིག་ཡིན། དྱེ་ནི་ང་ཚོའི་རུས་པ་ས་
མོར་གནས་ཐབས་དང་། ཁྲག་རྩའི་འཕར་ལྡང་སོམས་པོ་
ཡོང་ཐབས། ལུས་ལ་ར་བཏོད་ནས་ཁྲག་བརོལ་དུས་དྱེ་
འགོག་ཐབས།དབང་རྩའི་འཕར་ལྡང་བཅས་རྒྱུན་ལྡན་དང་
བདྱེ་ཐང་ཡོང་ཐབས་ལ་མྱེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།

དཀར་རྫས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་འོ་མ་གཅིག་པུ་མིན། སོ་ཚོད་
ལོ་འདབ་མང་པོ་ཅན་གི་རིགས་དང་། སན་ཐུད། (tofu/
豆腐)། སན་མ་སྐམ་པོའི་རིགས། ཉ་ཤའི་རིགས་རྱེ་ཟུང་
བཅས་ནས་ཀང་ང་ཚོར་དཀར་རྫས་ཐོབ་ཐུབ།

ལོ་ན་སུམ་བཅུ་མ་བརྒལ་བའི་བར་དུ་དཀར་རྫས་འདི་ང་ཚོའི་
རུས་པའི་ནང་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་མང་པོ་བྱེད་ཅིང་། ཚན་
རིག་གིས་འདི་ལ་རུས་པ་ “བསྐར་སྒིག་”ཏུ་འབོད། ལོ་ན་
སུམ་ཅུ་བརྒལ་རྱེས་ལུས་པོའི་རུས་པ་བསྐར་སྒིག་གི་བྱེད་
ནུས་ཉམས་བཞིན་ཡོད་པས། འདིའ་ི རྱེས་སུ་རུས་པ་བསྐར་
གསོ་མི་བྱེད། དྱེ་བས། ལོ་ན་སུམ་ཅུའི་འོག་གི་མི་རྣམས་དང་
། དམིགས་བསལ་གིས་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་དཀར་རྫས་མང་
པོ་བཟས་ནས་རུས་པ་ས་མོ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆྱེ།

ལུས་ཀི་དཀར་རྫས་སྤིའི་བརྒྱ་ཆ་99% ཙམ་ནི་རུས་པ་
དང་སོ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་ཉར་ཚགས་བས་ཡོད།
ཟས་
བཅུད་ཀིས་མ་འདང་བར་ཁྲག་ལམ་གི་དཀར་རྫས་ཉུང་དུ་
སོང་ན། ལུས་པོས་ང་ཚོའི་རུས་པ་དང་སོའི་ནང་གསོག་
ཉར་བས་ཡོད་པའི་དཀར་རྫས་རྣམས་བྱེད་སྤོད་བྱེད་འགོ་
ཚུགས་པ་རྱེད། དྱེ་ལྟར་ཡུན་རིང་སོང་ན། རུས་པ་སོབ་
སོབ་ཆགས་པའི་སྣང་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡིན།
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> འོ་མ་དང་ཞོ་གཉིས་ནི་དཀར་རྫས་(calcium/ 钙)
ཀིས་ཕྱུགས་པའི་ཟས་རིགས་ཡིན།

> འོ་མ་དང་ཞོ་གཉིས་ཀར་ཚིལ་ཞགས་སམ། ཚིག་
གཞན་དུ་ང་ཚོས་འོ་སྤི་ཟྱེར་བ་དྱེ་ཅི་ཙམ་མང་ན་དྱེའི་ཚོད་
ཀིས་དྱེར་སིམ་སྦོར་ཚིལ་ཞགས་(Saturated fats/
饱和脂肪)དང་མཁྲིས་ཞགས་མང་བ་ཡོད།
> ལོ་ན་གཉིས་བརྒལ་ཟིན་པའི་བིས་པ་དང་དར་མ་ཚོས་
སྤི་ཞགས་ཉུང་བའམ།
སྤིས་མ་བཏོན་ཟིན་པའི་འོ་མ་
འཐུང་ན་ལྱེགས།

www.commuhealtibet.org

འོ་མ།

> ཉིན་རྱེར་སྤིས་མ་བཏོན་པའི་འོ་མ་ཤྱེལ་ཕོར་ཆུང་བ་
གཅིག་རྱེ་འཐུང་ན་ཆོག ཤྱེལ་ཕོར་གཅིག་གི་ཆྱེ་ཆུང་ནི་
སྨི་ལི་ལི་ཊར་235(milliliter/毫升)ཡིན།

གསལ་བཤད།

Attention
注意
རྩམ་པ་དང་། གོ་དང་ནས་ཕྱེ་སོགས་སུ་gluten ཟྱེར་
བའི་འབར་ནུས་ཆྱེ་བའི་རྫས་མང་། དྱེའི་རིགས་བཟའ་རྒྱུ་
མང་ན་རྒྱུ་ཆུང་ནང་ངོས་ཀི་ཟས་བཅུད་འཇུ་བའམ་འཇིབ་
སའི་ཁུང་བུ་རྣམས་འགག་པར་བྱེད་པ་དང་། celiac ནད་
གཞི་བསྐྱེད། འཇུ་ཆུང་གིས་ཟས་བཅུད་འཇིབ་ཅིང་མཆིན་
པར་སྐྱེལ་དགོས་པས།
འགོ་ལམ་དྱེ་བཀག་པ་ཡིན་ན་
མཆིན་པར་ཡང་གནོད་པ་ཚབ་ཆྱེན་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད་པས།
དུས་རྒྱུན་རྩམ་པ་དང་ཕྱེ་རིགས་མང་པོ་བཟའ་མི་རུང་།
དམིགས་བསལ་གིས་མཆིན་ནད་དང་། གཅིན་སིའི་ན་ཚ།
ཕོ་བའི་ནད་ཡོད་མཁན་ཚོས་འབྲུ་རིགས་ཐོན་རྫས་འདི་
དག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཟའ་མི་རུང་། ཤ་དང་། ཤིང་
ཏྱོག་རིགས། སྱོ་ཚལ་རིགས། ཞྱོག་ཁྱོག འབས་བཅས་
ནི་gluten འབར་རྩི་མྟེད་པའི་ཟས་རིགས་ཡིན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

Milk

ཟས་བཅུད་རིག་པ་ནི་ཟས་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་།
ང་
ཚོའི་ལུས་ཀིས་དྱེ་དག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་སྤོད་བྱེད་མིན་
ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་གནས་མ་ལག་ཞག་ཡིན་ལ།
ཟས་བཅུད་ཀིས་མིའི་བདྱེ་ཐང་དང་། སྤོད་ལམ། འཚོ་བའི་
ཁོ ར ་ཡུག་དང་བཅས་པར་ཤུགས་རྐྱེ ན ་ཆྱེ ན ་པོ ་ ཐྱེ བ ས་
བཞིན་ཡོད།

ཟས་བཅུད་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕྱེལ་ལ་འགོ་རིམ་
བཞིན། ང་ཚོའི་ཟས་བཅུད་རིག་པའི་གོ་རྟོགས་དྱེ་ཡང་།
ཟས་རིགས་ནི་ཟས་བཅུད་ཀིས་མ་འདང་བའི་ནད་རིགས་
སོན་འགོག་བྱེད་པ་ཙམ་ལས། དྱེས་གཅོད་ནད་རིགས་
དཔྱེར་ན་རུས་སོབ་གཅོང་ནད་(Osteoporosis/骨

质疏松症)དང་།

སྐྲན་ནད། སིང་གི་ནད་གཞི་བཅས་
འབྱུང་རྒྱུའི ་ ཉྱེ ན ་ཁ་ཉུང་འཕི ་ བྱེ ད ་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན ་པའི ་
དོན་དངོས་དྱེར་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ནས་
བཤད་ན།
ཟས་རིགས་ལ་ནད་གཞི་མང་པོ་ཞིག་སོན་
འགོག་གམ།
དྱེ་དག་འབྱུང་རྒྱུའི་ཉྱེན་ཁ་ཉུང་འཕི་བྱེད་
པའི་ནུས་པ་ཡོད། དཔྱེར་ན། 1993 ལོར་ཟས་བཅུད་
མི ང ་བང་དང་སྱོ བ ་གསྱོ འི ་ བ་འགུལ་(Nutrition
Labeling and Education Act/营养标签
和教育法)མ་སྱེལ་བའི་སོན་ལ། ཟས་བཅུད་མིང་

བང་དུ་འཚོ་བཅུད་B དང་གཏྱེར་རྫས་རིགས་གཞན་ཁག་
ཅིག་ཀང་འགོད་དགོས་པ་སྱེ། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཟས་
རི ག ས་ཁག་ཏུ་བཅུད་རྫས་དྱེ ་ དག་ཚང་མྱེ ད ་པ་ཧ་ཅང་
མང་། དྱེང་སང་གི་ཟས་བཅུད་མིང་བང་(Nutrition
Labeling/ 营养标签)གིས་དྱེང་གི་སྤི་དམངས་
འཕོད་བསྱེན་གིས་དང་དོད་བྱེད་པའི་ཟས་ཀི་གཞི་རྩའི་
གྲུབ་ཆ་ཁག་ཟས་རི ག ས་ཁག་གི ་ མི ང ་བང་དུ་གསལ་
དགོ ས ་པའི ་ ཁྲི མ ས་ལུགས་གཏན་འབྱེ བ ས་བས་ཡོ ད །
ངྱེས་པར་ཏུ་གསལ་སོན་བྱེད་དགོས་པའི་ཟས་ཀི་གྲུབ་ཆ་
ཁག་ནི་
(1) སྤི་སྱོམ་དྲྱོད་བཅུད།
(2)ཚིལ་ཞགས་ལས་བྱུང་བའི་དྲྱོད་བཅུད།
(3) སྤི་སྱོམ་ཚིལ་ཞགས།
(4) སིམ་སྦྱོར་ཚིལ་ཞགས།
(5) འཕྟེད་སྦྱོར་ཚིལ་ཞགས།
(6) མཁྲིས་ཞགས།
(7) བུལ་རྫས། བཅས་ཡིན་ལ། ཟས་བཅུད་Bག་
ཚོད་ཡོད་མྱེད་སོན་དང་མི་སོན་རང་དབང་ཡིན། རྒྱལ་
ཁབ་དང་ས་གནས་མང་པོ ་ ཞི ག ་ནས་ཞི བ ་འཇུག་བས་
པ་ལྟར་ན། བཟའ་བཅའི་ནང་གི་ཟས་བཅུད་དང་གྲུབ་ཆ་
གཞན་དག་གིས་ང་ཚོའི་བདྱེ་ཐང་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་
ཐོན་ངྱེས་པ་མ་ཟད། དྱེས་ནད་རིགས་བྱེ་བག་པ་ཁག་
ཅིག་སོན་འགོག་བྱེད་པར་ཡང་ཕན་ནུས་འདོན་ཐུབ་པར་
བཤད། འདིའི་སོན་ལ་ཤྱེས་རྟོགས་གང་ཡང་མྱེད་པའི་
གསང་བརྟོལ་གསར་པ་ཞིག་སྱེ། སོ་ཟས་རིགས་ལ་གྲུབ་
ཆ་རྩི་བཅུད་(Phytochemicals/植物化学物
བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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ཁ་ཟས་ནི་འཚོ་གནས་ཀི་གཞི་རྩའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡིན། མི་
རྣམས་གསོན་གནས་དང་། བདྱེ་ཐང་གི་ཆྱེད་དུ་ཁ་ཟས་
བཟའ་བ་མ་ཟད། དྱེ་ནི་སྤོ་སྐིད་ཀི་རྣམ་པའི་གྲུབ་ཆ་གལ་
ཆྱེན་ཞིག་ཀང་ཡིན།

饮食和健康

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཟས་སྤོད་དང་འཕོད་བསྱེན།

Diet and Health

ཟས་བཅུད་མིང་བང་།

Nutrition Labele

营养标签

བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་ཉོ་དུས་ཟས་བཅུད་མིང་བང་ལ་དོ་
སྣང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་ཡིན། ཟས་བཅུད་མིང་
བང་གིས་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་། དྱེར་
ང་ཚོར་མཁོ་གལ་ཆྱེ་བའི་ཟས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཁག་ལས་གང་ཞིག་
ཡོད་པ་དང་། ཚད་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་མྱེད་བསན་ཡོད།
གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་གང་
ཞིག་ཡིན་རུང་། ཚང་མའི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་འདི་ཡིན་
ཟྱེར་བ་ཞིག་དང་། སྡུག་ཤོས་འདི་ཡིན་ཟྱེར་བ་ཞིག་ཧ་
ལམ་མྱེད། གཙོ་ཆྱེ་ཤོས་ནི་ཟས་རིགས་སྣ་ཁ་འཛོམས་པོ་
ཞིག་དང་། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཟའ་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན།

བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཟས་བཅུད་མིང་བང་ངོ་སྤོད་བས་
ཡོ ད ་པའི ་ ཟས་རི ག ས་ཤི ག ་ཧ་ལམ་མྱེ ད ་པ་ལྟ་བུ་ཡི ན ་
པས། ཟས་བཅུད་མིང་བང་ཀློག་པ་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཡིག་
གཉིས་པ་ཞིག་ལ་ངྱེས་པར་བསྱེན་དགོས་པས།
ཤོག་
ངོས24པར་ཟས་བཅུད་མིང་བང་སྱེང་འགོད་དགོས་ངྱེས་
ཀི་མིང་ཚིག་དྱེ་དག་བོད་རྒྱ་དབིན་གསུམ་སྱེང་བཀོད་ཡོད།
བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་ཉོ་དུས་རང་རང་གི་གཟུགས་གཞིའི་
གནས་བབ་ལྟར། ཤོག་གངས་17པར་གསལ་བའི་ཟས་
སྣའི་རྱེའུ་མིག་གཞིར་བཞག་སོས་དབྱེ་ཞིབ་གནང་རོགས།
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ཚད་ལྡན་གི་བཟའ་བཏུང་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་། དྱེས་
ཁོད་ལ་བཟའ་བཏུང་བྱེ་བག་པ་དྱེར་རྒྱུ་ཆ་གང་ཡོད་གསལ་
བོར་བསན་ཡོད། གཅིན་སིའི་ནད་དང་ཐད་ཀར་འབྱེལ་བ་
ཡོད་པ་དང་། གཅིན་སི་ན་ཚ་ཡོད་མྱེད་གཉིས་ཀས་ངྱེས་
པར་དོ་སྣ་བྱེད་དགོས་པ་ཁག་ནི་བཟའ་བཏུང་དྱེར་(ཤོག་
ངོས་ཕི་མའི་དཔྱེ་རིས་སུ་གསལ་བ་ལྟར།) སིམ་སྦོར་ཚིལ་
ཞགས་དང་། འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས། མཁྲིས་ཞགས།
བུལ་རྫས་བཅས་ཁྱེ་ག་ཚོད་འདུས་ཡོད་མྱེད་དྱེ་ཡིན། (སྤི་
རྒྱ་གཅིག་ལ་ཁྟེ་ཆིག་སྱོང་དང་། ཁྟེ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱ་མ་
གཅིག་ཡིན།)
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། དྱེས་ང་ཚོའི་བཟའ་བཅའི་ནང་རང་བྱུང་གིས་ཐོན་བཞིན་
པའི་རྫས་རིགས་སོང་ཕག་མང་པོ་ཡོད་པ་དག་གིས་ང་
ཚོ་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་
བླང་བ་བཏོན་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་
། ཚད་ལྡན་གི་ཟས་རིགས་ཁག་ཏུ་ཟས་བཅུད་མིང་བང་
གསལ་བོར་འགོད་དགོས་ལ། མིང་བང་དྱེར་ཞིབ་ཏུ་བལྟ་
ཤྱེས་ན་དྱེས་ཁོད་ཀི་བདྱེ་ཐང་ལ་ཁད་པར་ཆྱེན་པོ་བཟོ་ཐུབ།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེ
ས་འཕོོད་བསྟེན་དྲ་བ།

质)ཟྱེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གསར་ཏུ་ཤྱེས་རྟོགས་བྱུང་ཞིང་

བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསྱེན་དྲ་བ།
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དུས་རྒྱུན་བཟའ་བཏུང་རིགས་ཉྱོ་དུས་དྱོ་སྣང་བྟེད་དགྱོས་པའི་ཟས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཁག

1 སྤི་སྱོམ་དྲྱོད་བཅུད།

Total Calories

总热量

2 ཚིལ་ཞགས་ལས་བྱུང་བའི་དྲྱོད་བཅུད།

Calories from fat

来自脂肪的热量

3 སྤི་སྱོམ་ཚིལ་ཞགས།

Total fats

总脂肪

4 སིམ་སྦྱོར་ཚིལ་ཞགས།

Saturated fat

饱和脂肪

5 འཕྟེད་སྦྱོར་ཚིལ་ཞགས།

Trans fat

反式脂肪

6 མཁྲིས་ཞགས།

Cholesterol

胆固醇

7 མངར་ཆ།

Sugar

糖

8 བུལ་རྫས།

Sodium

钠

སྤིར་ན་ཟས་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་། དྱེ་རུ་གྲུབ་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་འདུས་ཡོད་པས། ཟས་འདི་ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་དང་
། ཟས་གན་སྡུག་ཤོས་ཡིན་ཟྱེར་བ་ཞིག་མྱེད། བཟོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ལས་སྣོན་བས་པའི་ཟས་རིགས་ཁག་ཏུའང་དགོས་མི་དགོས་ཀི་རྒྱུ་
ཆ་མང་པོ་འདུས་ཡོད། གོང་འཁོད་རྒྱུ་ཆ་ཁག་ལས་གཏན་ནས་བཟའ་མི་རུང་བ་ནི་འཕྱེད་སྦོར་ཚིལ་ཞགས་ཡིན། སིམ་སྦོར་ཚིལ་
ཞགས་ཀང་མྱེད་ན་ཤིན་ཏུ་ལྱེགས། (ཤོག་ངོས་༡༢ པ་ལ་གཟིགས།) མངར་ཆའི་མང་ཉུང་ལ་ཉམས་ཞོག

སྤི་ལྱོ་2011 ལྱོའི་ཟླ་4པའི་ཚེས་20 ཉིན། ཀྲུང་གྱོའི་ཀྲུང་དབང་འཕྱོད་བསྟེན་ཚན་ཁག་ (卫生部)
(MOH)གིས་ཟས་བཅུད་མིང་བང་ཚུལ་བཞིན་འགྱོད་དགྱོས་པའི་སན་ཞུ་བཏྱོན། 2012ལྱོའི་ཟླ་4པའི་

ཚེས་20ཉིན་ནས་བཟུང་། དྟེ་ཉིད་ཁྲིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབྟེབ་ཀིས་རྒྱལ་ཡྱོངས་སུ་ལག་བསར་བྟེད་
ཀིན་ཡྱོད།

མིང་བང་མི་གསལ་བའི་ཟས་རིགས་མ་ཉྱོས་ན་ལྟེགས།

མིད་པ་བརྒལ་ཚར་ན་ཟ་མ་ཚང་མ་གཅིག་པ་རྱེད་དོ།
ཡར་མར་ཅི ག ་རྒྱུག་དང་།
གཅི ག ་པ་ཡི ན ་མི ན ་མཁྱེ ན ་
ཡོང་། ཧ་ཧ་ཧ།

ཤོག་གངས་ཉྱེར་བཞི་ཡོད་པའི་ཚགས་དྱེབ་འདི་བོད་ནང་ནས་པར་
སྐྲུན་བྱེ ད ་པར་སྦི ན ་བདག་གནང་མཁན་ཡོ ད ་ཚེ ་ ངྱེ ད ་ལ་འབྱེ ལ ་བ་
གནང་རོགས། ང་ཚོས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་གནས་གང་མང་
མང་ལ་འགྱེམ་སྱེལ་དང་། གོ་རྟོགས་སྱེལ་བཞིན་ཡོད།

བྱོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕྱོད་བསྟེན་དྲ་བ་ནི་བྱོད་ཁུལ་ཏུ་འཕྱོད་བསྟེན་ཤྟེས་བ་ཁྱོ་ན་ཁབ་སྟེལ་བྟེད་མཁན་གི་བྱོད་ཡིག་
དྲ་ཚིགས་ཐྱོག་མ་དང་གཅིག་བུ་དྟེ་ཡིན་ལ། དྲ་ཚིགས་འདིའི་ལས་གཞི་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ང་རང་མི་སྟེར་ངྱོས་ནས་སྒྲུབ་
བཞིན་ཡྱོད་པས། ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡྱོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ། །
དྲ་ཚིགས།
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