
 ھوالشافی

کھ توسط  گفتھ می شودتعریف : بھ گروھی از اختالالت متابولیک 
نقص در ترشح انسولین ، عملکرد خون بھ دلیل قند افزایش سطح 

ھمھ ی افراد مبتال بھ دیابت یا آن و یا ھردو مشخص می شود.
پس از ترخیص از بیمارستان نیازمند انجام بیماری قند خون 

 اقداماتی ھستند از قبیل :

 در اولین فرصت  واندازه گیری  تھیھ دستگاه کنترل قند خون -۱
درافراد کھ انسولین می زنند قند خون درساعات مختلف شبانھ روز 

بھ تعداد باری کھ  در روز انسولین دریافت میکنند الزم است کھ 
قند خون خود را با دستگاه گلوکو متر اندازه گیری و یادداشت 

صیھ می شود در ھفتھ اول بعد از ترخیص جھت ویزیت نمایند.تو
در د را اندازه گیری و ثبت نمایند تا طبق جدول زیر قندھای خو

بتواند بر اساس آن جھت ادامھ درمان فرد  ویزیت اول پزشک 
  تصمیم بھتری اتخاذ نماید.
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قند خون (خود پایشی قند خون ) یکی از مھمترین  چک نکتھ:
اقداماتی است کھ مداوم باید انجام گردد .و بھ عنوان مھمترین اقدام 

 جھت کنترل قند خون می باشد.
معاینھ ی روزانھ ی پاھا و انگشتان توسط خود فرد و در ھر بار  -۲

 معاینھ توسط پزشک 
 استفاده از کفش نوک پھن با سایز مناسب (گشاد یا تنگ نباشد) -۳
ھر شش ماه یکبار  مراجعھ ی منظم  بھ متخصص قلب و عروق -۴

 طبق توصیھ ی پزشک معالج ویا درصورت لزوم 

 سالی یکبار بھ متخصص چشم پزشک منظم حداقل مراجعھ ی -۵

درمان بھ  مراجعھ سریع تر طبق نظر پزشک معالج جھت بررسی و-۶
 موقع عوارض چشمی دیابت

دقیقھ پیاده  ۲۰بھ طور مثال ، ام فعالیت فیزیکی روزانھ و منظم انج-۷
با سرعت متوسط کھ باعث افزایش ضریان قلب و عرق روی منظم 

روز در  ۵کردن شود ، از سھ روز در ھفتھ شروع شود و کم کم بھ 
می توانید  پزشک و توصیھ  تحت نظارتھفتھ برسد. بعد از مدتی 

ورزش ھای غیرھوازی را شروع نمایید کھ بیشتر بھ کنترل قند خون 
 کمک می نماید.

واحد روزانھ) باتوجھ بھ  ۳میزان کافی ( مصرف لبنیات کم چرب بھ-۸
 سلیقھ ی فردی 

 از لیست ذیل می باشد:یک مورد یک واحد لبنیات معادل 
 لیوان شیر کم چرب  ۱ •
 کاسھ ماست کم چرب۱ •
 تکھ پنیر (بھ اندازه یک قوطی کبریت )۱ •

ساعتھ حداقل بھ طور سالیانھ یا بھ تناوب  ۲۴انجام آزمایش ادرار -۹
 توصیھ شده توسط پزشک معالج 

(ھموگلوبین  HA1Cانجام آزمایشت دوره ای خون مربوطھ مثل:  -۱۰
  ای وان سی )بھ صورت منظم ھر سھ ماه یکبار

بھ شرح زیر  دیابتمقادیر قند خون مطلوب برای افراد مبتال بھ 
 :باشدمی

  
 لیترگرم در دسیمیلی ۱۳۰تا  ۸۰قند خون ناشتا: 

  

کمتر از وعده غذایی: شروع اولین لقمھ پس از  ساعت ۲ قند خون
 رلیتگرم در دسیمیلی ۱۸۰

 ۱۴۰ساعت بعد از صرف غذا در فرد عادی باید کمتر از  ۲ند خون ق
لیتر باشد، ولی ھدف مطلوب در بیماران دیابتی این گرم در دسیمیلی

 .لیتر برسدگرم در دسیمیلی ۱۸۰است کھ این قند خون بھ کمتر از 

دسی  گرم درمیلی ۶۰-۷۰زمانی کھ غلظت گلوکز خون بھ کمتر از 
 .رخ خواھد دادھیپوگلیسمی یا افت قند خون لیتر کاھش یابد، 

  
 قندافت نشانھ ھای 

عرق سرد ، تپش قلب ، لرزش بدن و گرسنگی  مرحلھ ھشدار:
خستگی و ضعف  و نیز گاھی اضطراب و یا عصبانیت بی  شدید،

در حال دلیل (این عالئم بھ فرد دیابتی ھشدار میدھد کھ قند خون 
 سرعت جھت درمان آن اقدام نمایند. و باید بھ پایین آمدن ست

گرم در میلی ۵۰چنانچھ سطح قند خون بھ زیر مرحلھ بعدی :
لیتر افت کند، اختالل در عملکرد سیستم عصبی مرکزی دسی
اختالل در صحبت کردن ، فراموشی ناگھانی ، حالت بھت  :نظیر

در مراحل پیشرفتھ تر کوما حالی صحبت کردن شل و بی  زدگی ،
 و بیھوشی

 علل افت قند خون

 ورزش طوالنی مدت •
  طوالنیگرسنگی  •
مصرف ناکافی مواد غذایی: مثالً در افراد مبتال بھ بی  •

 اشتھایی عصبی
مصرف برخی از داروھا: مانند مصرف داروی   •

 .پروپرانولول در افراد مبتال بھ فشارخون باال
  ھای کبدی یا کلیویابتال بھ برخی از بیماری •

ھای تنظیم مشکل در غددی کھ ترشح کننده ھورمون
 خون ھستند: مانند لوزالمعده، ھیپوفیز و آدرنال کننده قند

 

 ۳ 

۱ ۲ 

https://www.asriran.com/fa/news/505661/10-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/505661/10-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF


ترین علت ھیپوگلیسمی در بیماران دیابتی بھ قرار زیر اصلی
 :است

 نعدم استفاده صحیح از انسولی ♥
 وعدهنخوردن میان  ♥
 شدید عالیت بدنیف ♥
 نتزریق بیش از حد انسولی ♥
 مصرف بیش از حد داروھای کاھنده قند خون  ♥

 درمان افت قند خون
  

 :در فرد ھوشیار 
  
قند،  گرم کربوھیدرات ساده نظیر چند حبھ ۲۰تا  ۱۰مصرف   -۱

  آب پرتقال یا آب سیب
 دقیقھ و اندازه گیری مجدد قند خون ۱۰صبر کردن بھ مدت  - ۲
لیتر باشد و گرم بر دسیمیلی ۷۰اگر قند خون ھنوز زیر  - ۳

گرم دیگر  ۱۵عالئم ھیپوگلیسمی مرتفع نشده باشد، باید 
کربوھیدرات مصرف نمود و این کار را ادامھ داد تا قند خونتان 

طبیعی گردد. ھرگز نباید اجازه داد تا قند خون برای مدتی طوالنی 
 .پایین بماند

  
عبارتند  ت (یک واحد)گرم کربوھیدرا ۱۵منابع غذایی تأمین کننده 

 :از
 یک قاشقطبیعی ،  نصف لیوان آب سیب و یا آب پرتقال 

 حبھ قند ٤، خوری کشمشقاشق غذا  ۲،  غذاخوری شکر یا عسل
 چند نکتھ

چون مواد شکالت یا بیسکویت مناسب نیست، نان ، مصرف 
متشکلھ آنھا فقط قند نیست و مواد افزودنی دیگری نیز دارد 

سرعت جذب پایینی دارند کھ در این ھنگام مفید نخواھند 
باید اعتدال رعایت  ھنگام افت قند در مصرف غذاھای شیرینبود.

شود، زیرا مصرف بیش از حد و پشت سرھم این غذاھا باعث باال 
 .شودرفتن قند خون می

باشد یا کھ بیمار قادر بھ بلعیدن نمیدر افت  شدید قند ھنگامی * 
 ھوشیار نیست با اورژانس تماس بگیرید.

 

دارویشان  بیماران دیابتی باید در هر شرایطی حتی اگر در سفر باشند  

را به موقع استفاده کنند و نکته مهم دیگر اینکه همیشه باید با خود 

هاي کوچک، وعده شامل ساندویچوعده همراه داشته باشند. میانمیان

سیب یا هر ماده غذایی است که اگر سر ساعت به غذا دسترسی 

 .ها استفاده کنندنداشتند از آن

 

 

 

 

 

 

 

با شماره زیر تماس  درصورت سوال یا ھرگونھ ابھام
 بگیرید:

۰۲۳۳۴۲۲۲۲۳۵_۰۲۳۳۴۲۲۰۱۰۷ 

 بیمارستان معتمدی،بخش داخلی

 منابع : انجمن دیابت ایران

 دیابت و برنامھ ریزی غذایی (مقدماتی )

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بھداشتی ودرمانی سمنان

 بیمارستان معتمدی گرمسار

 

 تدوین : پریسا محمدی ، کارشناس پرستاری

 با نظارت واحد آموزش

 و تأیید سرپرست علمی بخش (سرکار خانم دکتر اکبری )

 ۹۸تابستان 

 
 
 

۴ ۵ 


