 نکته قابل توجه این است که این افراد نبایستی
با توجه به عالئم ،درمان را ادامه دهند و حتماً باید
قندخون را چک کنند .چون ممکن است به حد

نکته:
پس از هربار افت قندخون بایدد علدت را پیددا کندیم و
سعی کنیم در دفعات بعدی چنین اتفاقی رخ ندهد.

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

طبیعی رسیده باشد ،اما عالئم هنوز به صورت
ضعیف باقی مانده باشد.

 در مورد کاهش شدید قند مصرف گلوکاگون
توصیه می شود و یا اینکه شخص سریع به
اورژانس برسد (در مواردی که هوشیاری از دست

منبع  :شیوه های ندوین آمدوزش خدودمراقبتی در افدراد
مبتال به دیابت (معاونت بهداشتی مرکز اصفهان

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

می رود).

 کسانی که آموزش مصرف آمپول گلوکاگون را
میگیرند باید توجه داشته باشند که پس از برگشت
هوشیاری بیمار  10دقیقه وقت دارد که یا مایعات

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
وا حد آ موزش به بی مار روز های یک
شنبه و

سه

46259061-63

شنبه

شماره ت ماس :

داخلی 302

شیرین مصرف کرده یا به اورژانس رسانده شود.
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واحد آموزش به بیمار
تابستان 1393
باز نگری 1395
کد پمفلت:
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مقدمه :
کاهش قندخون اولیه عارضه زودرس دیابت است .اگر
به صورت خفیف باشد عالئم مشاهده و فرد دیابتی

عالئم افت قندخون
 گرسنگی ناگهانی
 خستگی ناگهانی

برسد .این امر با  4الی  5حبده قندد در نصدف لیدوان

قادر به درمان خواهد بود و اگر شدید و ناگهانی باشد
فرد دچار کاهش هوشیاری و تشنج شده و نیاز به

 اضطراب

علت عمده افت قندخون
.1غذای ناکافی (فراموش کردن وعده یا میان وعده)،
عدم استفاده از غذای مناسب.

در صورت افت قندخون بایدد سدریعاً بده بددن قندد

 تهوع ،لرزش یا احساس لرز
 تاری دید یا دوبینی

اورژانس پزشکی می باشد.

درمان

آبمیوه امکان پذیر است( .افراد دیابتی همیشه بایدد

 تغییرات خلق و خو

مواد قندی در دسترس خود مثالً در کیف ،ماشین و ...

 تعریق

 تپش قلب

داشته باشند).

 سردرد و سرگیجه
 رنگ پریدگی

بعد از مصرف فرد باید  15دقیقه صبر کرده و قندخون

 عدم تمرکز

خود را به وسیله دستگاه گلوکومتر(قند سدنج) کنتدرل

در صورتیکه افت قند خون شدید باشد م تواند این

.2فعالیت بدنی زیاد (بخصوص کسانی که عادت به

کند ،در صورتی که هنوز قندخون پایین بود ،باید یکبار

عالئم را نشان دهد :

دیگدر ایدن درمدان را تکدرار کندد و در صدورتی کده

فعالیت ندارند)
اختالل تکلم ،عدم درک زمان و مکان  ،گیجی
.3درمان دارویی (اگر میزان دارو مناسب نباشد ،حذف
وعده یا میان وعده بیماران کلیوی و کبدی ،استفاده
همزمان داروی قند با بعضی داروها)

و

ب قراری ،از دست دادن هوشیاری و تشنج
 باید توجه داشت در افدرادی کده مرتدب دچدار افدت
خفیف قندخون می شدوند ،ممکدن اسدت عالئدم را
حس نکنند.
 از مهمترین عالئم افت قندخون بیمارانی که انسولین

قندخون حدود  100بود و تا وعده اصلی بیش از یدک
ساعت باقی مانده بود یک لقمه نان و پنیر یا  2عددد
بیسکوییت ساقه طالیی مصرف کند و اگر کمتر از یک
ساعت تا غذای اصلی باقی مانده بود تا آن وعده صبر
کند.

مصرف می کنند تعریق می باشد ،عرق بیمدار سدرد
است و بیمار تب ندارد.
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