
 

عالیم افت قندخون و افزایش 

 قندخون 

 کلینیک خودمراقبتی 

  0011سال  —واحد آموزش سالمت

 : برد موادی که به سرعت قندخون را باال می

  سه حبه قند 

  نصف لیوان آبمیوه 

  یک قاشق شکر یا عسل 

دقیقه پس از مصرف یکی از موادفوق، قند خونتاتان  ا  51
 اتدازه بگیرید. 

اگر قند خوناان افزایش نیافاه بود دوبا ه این کتا  ا تتکترا  
 گرم بر دسی لیار برسد.  میلی 07کنید تا قند خون به 

سپس اگر بیش از یکساعت تا صرف وعده ی غذایی بعتدی 
 باقی مانده باید یک میان وعده مصرف شود. 

اگر فرد بیهوش شده و نمیاواند از  اه دهان چیزی بتوتو د 
 باید به او ژانس اطالع داد. 

سپس تا  سیدن آمبوالنس باید آمپول گلوکاگتون تتوست  
 فردی اموزش دیده تز یق گردد. 

  به فردی که بیهوش شده نباید از  اه دهتان چتیتزی
 خو انده شود. 

  فرد بیهوش باید به پهلو خوابانیده شود 

  مصرف میان وعده ها تا حد زیادی می تواند از حمالت
 افت قندخون جلوگیری شود. 

 افزایش قند خون )هایپرگالیسمی ( 

حالای  ا که قندخون بیش از اندازه بتاال بتاشتد افتزایتش 
 قندخون )هایپرگالیسمی ( می نامند. 

 علل افزایش قندخون: 

  پرخو ی 

  عفونت 

  اسارس 

 کاهش فعالیت فیزیکی 

  عدم مصرف قرص یا انسولین 

  جراحت یا بیما یهای دیگر 

  عالیم افزایش قندخون 

  خساگی 

  خشکی دهان وتشنگی 

  اخاالل د  دید 

  پراد ا ی 

  خواب آلودگی 

اقداماتی که باید در هنگام افزایش قندخون انجام 

 شود: 

  کنارل قندخون با فواصل کمار 

  نوشیدن مایعات بدون قند 

  باشتد  077انجام و زش )د  صو تی که قندخون شما زیر
 ود  اد ا  کاون وجود نداشاه باشد( 

  د  صو ت انجام اقدامات فوق و عدم کاهش قتنتدختون
 مشا وه با پزشک الزامی می باشد. 
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 افت قند خون )هایپوگالیسمی( 

افت قند خون ) هایپوگالیسمی( یکی از مشکالت شتایتد د  

 افراد دیابای است. 

د  بیما ان دیابای که تز یق انسولیتن “  این مشکل موصوصا

 17افاد که قند خون بین  تر است و زمانی اتفاق می دا ند شاید

میلی گرم بر دسی لیار باشد که به این حتالتت افتت  07تا 

 شود. قندخون گفاه می

میلی گرم بر دسی لیار برسد به  17زمانی که قند خون به زیر 

 شود.  این حالت افت شدید قند خون گفاه می

 علل به وجودآورنده افت قند خون : 

  تز یق زیاد انسولین 

 های غذایی یا میان وعده  حذف وعده 

  و زش زیاد یا فعالیت زیاد 

  د یافت کمار کربوهید اتها 

  به تاخیر افاادن وعده غذایی 

  اباال به برخی بیما یها همانند اسهال 

 زمانهای معمول افت قند خون 

  قبل از وعده های غذایی 

  بعد یا د  حین فعالیت و زشی 

 سد  زمانی که انسولین به اوج اثر خود می  

 

 عالیم اولیه هایپوگلیسمی 

  بی قرا ی 

  افزایش ضربان قلب 

  لرزش 

  گرسنگی شدید 

  تا ی دید 

  تعریق 

 عدم تمرکز 

  عصبانیت 

 سرد د 

  احساس ضعف وخساگی 

افت قند خون د  هر زمانی از  وز یا شب ممکن است اتتفتاق 
 افاد. 

 عالیم افت قند خون در شب وهنگام خواب 

  احساس خساگی و سرد د پس از بیدا  شدن 

  کابوس دیدن 

  نمناک بودن مالفه و لباس 

 هنگام افت قند خون ممکن است هیچ کدام از عالیم  ا
نداشاه باشید. بهارین  اه برای اطالع از افت قتنتدختون، 

 تست قند خون است.

  اگر به دفعات مکر  دچا  افت قندخون می شویتد بتایتد
زیرنظر پزشک خود، تغذیه، و زش و میزان دا وی تان  ا 

 تنظیم کنید. 

  از خو دن غذاهای چرب و پرکالری مانند کیک، بسانی و
 دسرها خوددا ی کنید. 

اقداماتی که باید هنگام افت قندخون انجاجام 

 دهید:

پس از تست قند خون و اطمینان از افت قند ختون، بتایتد 
 بالفاصله قندی که سرید جذب می شود، اسافاده کنید. 

 باید همیشه قند همراه خود داشاه باشید  

 چربی شکالت ماند از جذب سرید آن می شود. 
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