
 

 دیابت کودکان

 بخش اطفال 

 بازنگری سوم   -واحد آموزش سالمت  

افت قند خون به طور ناگهانی ظاهر می شود. ممکم مس ا مت  

کودک تان در حالی که مشغول فوتبال بازی کردن ا ت قنمد  

به یک باره پاییس بیایید و حتی مک س ا ت نیکه شب و به دور از 

 چشکان شکا دچار افت قند شود و به ی باره از خواب بپرد.

 خود درمانی نکنید -2

مثال  -اگر قند  تا حد زیادی پاییس آمد، طوری که هوشیار نبود

به زور شیرینی جات را  -در خواب بود یا دور از د ترس تان بود

در دهانش نگذارید که مک س ا ت به آ پیره)خفگی( دچار شود. 

در ایس مواقع والدینی که کودک دیابتی دارند حمتمکما آممپمول 

مخصوص ایس زمان که هورمون آلفا را باال می برد در منزل دارند. 

اگر تزریق هم نتوانست حال کودک را جا بیاورد  ریعا به پزشمک 

 مراجعه کنید.

 نیم ساعت یک بار چک کنید  -3

در زمان افت قند خون اگر کودک هوشیار بود فورا برایمش ممواد 

قندی که  ریع جذب می شوند آماده کنید؛ هکان قمنمدی کمه 

حمبمه 7یا  6برایش مضرر بود حاال دوای درد  ا ت. می توانید 

قند را در یک لیوان آب حل کنید و به او بدهید، ککی بعمد کمه 

 حالش جا آمد غذا برایش آماده کنید. 

در ایس مواقع نیم  اعت به نیم  اعت قند  را چک کنید تما از 

 .نرمال شدن قند مطکئس شوید

 درمان گیاهی ممنوع -4

باید نسبت به تغییر حاالت و رفتار کودکان دیابتی حساس بمود.  

یادتان نرود انسولیس در هیچ ماده گیاهی وجود ندارد. از طمرفمی 

ایس بیکاری برای مدت کوتاهی هکمراه ممان نمیمسمت مصمر  

 درازمدت گیاهان دارویی نیز مک س ا ت با عوارضی هکراه باشد.

 

برای انجام تست قند خون باید مووارد ییور را 

 رعایت کنید:

 .ابتدا د تهای کودک را با آب گرم وصابون بشویید 

 .وزن را روی قلم قرار دهید و آن را آماده کنید  

 .نوار را داخل د تگاه قرار دهید 

 .محل مورد نظر برای گرفتس نکونه را مشخص کنید 

 .قلم را مقابل محل مورد نظر بگذارید و فشار دهید 

   نوک انگشت خود را فشار دهید؛ با ککی فشار خمون خمار

خواهد شد قطره خون را روی نوار و در محل مشخص شمده 

بچ انید. چند ثانیه صبر کنید؛ عدد روی صفحه د متمگماه 

 نشان دهنده قند خون شکا ا ت.

  نوک انگشت شکا مقدار زیادی عصب دارد. یادتان باشد کمه

برای به حداقل ر اندن درد از کنار انگشت نکونه بگیریمد و 

 محل نکونه گیری را به صورت چرخشی تغییر دهید.
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  :هایی برای کودکان مبتال به دیابت توصیه

 مصر   ه وعده غذایی اصلی 

 دو تا  ه میان وعده 

 کل خانواده باید غذاهای مشابه بخورند. 

داشتس رژیم متعادل  الم دارای فیبر و کربوهیمدرات زیماد 

 اهکیت زیادی دارد.  برای بیکاری قند در کودکان

رژیم  الم برای هکه افراد، چه افراد مبتال به دیمابمت چمه 

افراد  الم، ی سان ا ت. مقدار مصر  کودک بستگمی بمه 

 س و وزن دارد. متخصص تغذیه و والدیس باید ایس میزان را 

 با هم تعییس کنند. 

هنگامی که کودک بداند چگونه بدنش به مصر  انسولمیمس 

ها در حد متو ط هکراه بما  دهد، مصر  شیرینی واکنش می

 .دوز منا ب انسولیس بالمانع ا ت

 ورزش وفعالیت بدنی

فعالیت بدنی برای کودکان مبتال به دیابت مهم ا مت کمه 

 باید هر روز انجام شود.

دهد بنابرایمس  فعالیت فیزی ی  طح قند خون را کاهش می 

کند مک س ا مت نمیماز بمه  اگر کودک انسولیس تزریق می

 کاهش دوز داشته باشد.

ایس کار به ایس دلیل ا ت که ترکیبی از انسولیس زیماد و  

تواند  طح قند خون را کاهمش دهمد و بمرای  ورز  می

مقابله با ایس اتفاق کودک باید هکیشه یک مماده قمنمدی 

 باشد. مانند ش الت را هکراه خود داشته 

فعالیت فیزی ی هکچنیس بر میزان مصر  رژیم غذایی کودک تأثیر 

گذارد. قبل از این ه کودک ورز  یا بازی کند باید نان، آب یما  می

 صورت اضافه مصر  کند.  ها را به  ایر کربوهیدرات

 تا آخر عمر دیابتی می ماند؟

به معنای پایان زندگی یا کوتاه شدن آن نمیمسمت.  بیکاری دیابت 

 اله شوند و به طور نرممال  08یا  08برع س دیابتی ها می توانند 

 به زندگی باکیفیت خود ادامه دهند.

ایس بیکاری به راحتی کنترل می شود و ایس بیکاران با تحت نظمر  

پزشک بودن و تنها نیاز به تزریق و ککی مراقبت در تمغمذیمه بمه 

 زندگی معکولی خود ادامه می دهند.

بیکار با گرفتس انسولیس از راه تزریق می تواند به زنمدگمی خمود  

ادامه دهد، اما به رغم تال  پزش ان درمان قطعی یا شیموه همای 

 دیگری مثل خوردن یا ا پری انسولیس وجود ندارد.

 به کودکتان آگاهی های الزم را بدهید:

کنمنمد. بمه  در دیابت کودکان؛ مادرها و پدرها نقش مهکی ایفا می

 اله توانایی تشخیص و درممان نمدارد و  0یا  7طور حتم کودک 

 ایس والدیس هستند که باید با مراقبت به او آگاهی الزم را بدهند. 

 به کودک راجع به زمان تزریق و بیکاری ا  دروغ نگویید.

مراقب باشید در ایس زمان بحرانی در ت عکل کنید؛ از کماه کموه 

نسازید و ا ترس های خود را به کودک تان منتقل ن نید.  معمی 

کنید او را در کارهای درمانی ا  دخیل کنید؛ از کارهای جمزیمی 

 مثل آوردن د تگاه گرفته تا آموز  نحوه کنترل قند خون. 

خالصه  عی کنید تکام دانسته های تان راجع به بیکماری را در  

 اختیار کودک تان قرار دهید. 

او را نتر انید حاال که قرار ا ت یک عکر با ایس بیکاری همکمراه 

 باشد، برایش تصویر وحشتناکی از دیابت  تر یم ن نید. 

حتکا از کادر پزش ی ککک بگیرید تا شکا را آگاه تر کنند و هرجا 

تصور کردید جوابی برای  وال های فرزنمدتمان نمداریمد  مراغ 

روانشناس یا کادردرمانی بروید تا کودک تان را دچمار بمحمران 

 ن نید.

 ....اگر قندش باال رفت

چک کردن قند کودکان و نوجوانان چهار بار در روز ضروری ا ت. 

کودکان فعالیت بیشتری دارند و مک س ا ت در غمذا خموردن 

خیلی محتاط نباشند. از ایس رو برای پیشگیری از افمزایمش یما 

 کاهش قند، بهتر ا ت، قند مدام چک شود. 

عالیم افزایش قند؛ پرادراری،  ستی، بی حالی و تغییر در خملمق 

ا ت.  قند باال برع س افت قند به ی باره اتفاق نمکمی افمتمد و 

مک س ا ت به علت تب یا مثال دندان درد ایجاد شده باشد. اگمر 

بر د عکال در خانه کاری از  058تا 088قند باال برود و به حدود 

د ت کسی بر نکی آید و بهتر ا ت کودک را به نزدیمک تمریمس 

 بیکار تان بر انید. 

چک کردن قند کودکان و نوجوانان چهار بمار در روز ضمروری  

 ا ت.

 به این توصیه ها عمل کنید

 نشانه ها را جدی بگیرید. -1

گ پریدگی، لرز ، تغییر در خلممق، نشانه های افت قند:  رن

عصبانبت، تاری دید و گر نگی ا ت که اگر ادامه پمیمدا کمنمد 

 مک س ا ت کودک را تا مرز تشنج یا ککا بر اند.
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