
 

  هیپوگالیسمی

یک اصطالح پزشکی است که به کم بودن هیپوگالیسمی 
کم بودن قند خون زمانی اتفاق . شود قند خون اطالق می

خاصی از  انواع یا افتد که شما تحت درمان با انسولین می
  .داروهای مخصوص دیابت قرار دارید 

  کند؟ چرا قند خون شما افت می

مصرف تعداد / تزریق انسولین بیش از اندازه 
 زیادی قرص

  وعده انداختن جا یا غذایی وعده در تاخیر 
 غذایی

 پس از تزریق انسولین ناکافی غذایمصرف  

 بیش ازحد یا نشده بینی پیش فعالیت 
  
  
 

  عالئمی همراه است؟ افت قند خون با چه

 لرزش یا رعشه گرسنگی، احساس 

  )بیقراری( پذیری کتحری یا اضطراب تعریق، 
 قلب تپش یا تند ضربان پریدگی، رنگ 

 لبها شدن مورمور 

 

در صورتی که پایین افتادن قند خون ادامه یابد عالئمی 
همچون تاری دید، سردرد، سرگیجه، عصبانیت، 

غیرعادی و کاهش سطح صحبتهای نامربوط، رفتارهای 
  .شیاری در شما ایجاد خواهد شدوه

  

 کنیم؟ چگونه افت قند خون را درمان

  .حبه قند یا نصف فنجان آب میوه مصرف کنید 5 
 )مصرف آب میوه یا قند ( پس از درمان اولیه 

یک غذای سبک مانند نان و پنیر، شیر و 
 .بیسکویت مصرف کنید 

  

 

نباشید  خوردنشده باشید یا قادر به اگر بیهوش 
ای از طریق دهان به شما داده  نباید هیچ ماده

همراه شما باید شما را به روی پهلو قرار دهد . شود
  .وسریعاً با مرکز اورژانس تماس بگیرد

  

  :خواهید در طول شب چار اقت قند خون نشوید اگر می

 خود  تخت نزدیک قندی غذایی ماده یک احتیاط برای
  .بگذارید 
مانند شیر و  بخورید، سبک خوراک یک خواب هنگام 

  .میوه ساندویچ، نصفبیسکویت، 
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هیپوگالیس

افت قند خ(

:بیمارگرامی

 نظر جنابعالی نسبت ب

تشکر را داریم

ست دارید حاوی اطالع

ما و چگونگی روند درما

افسانه کج: یه و تنظیم

  92 پاییز

کمیته آموزش به«

 

ن از اعتماد و حسن

پمفلتی که در د

بیماری فعلی شم

تهی

  .ید
 خون شما باالی

اری اضطر یط

 که  دهید  طالع
و آنها  شود می جاد

 ممکن است در
 .ت فکر کنید

 )دد

  .ش باز کنیم

  روزافزون

  پزشکینشگاه علوم

behEmail:   

۵-٠٣١  

 

بخوری بیشتر غذای
ل از ورزش قند

 . زش نکنید

شرا برای قندی یی

اط  تان ه خانواد ضای
ایجون چه عالئمی

اقدام کنند،شما ی
قادر نباشید درست

بخش غد( رونر سودارث

 را با کلید آموزش

ودی و سالمتی ر

جنب دان -طب راوندی

heshtihospital@

۵۵۵۴٠٠٢۶-٢٩: س

۵٣۶۴-۵٣۶١خلی

  555455000 :دورنما

  

100mg  است باید
در صورتیکه قبل 

200mg/d است ورز
غذای وادم همیشه 

 .داشته باشید راه
اعض  یا  دوستان به

افت قند خو هنگام
چگونه برای مداوا د

مشکلن بروز این 

کتاب پرستاری بر :ابع

قفل موفقیت

آرزوی بهبوبا

بلوار قط -کاشان: درس

 kaums.ac.ir

تلفن تماس

داخ

د

 چک را د
قند  افتار

ت کنید، آن
روی صندلی

تا وقتی . زید
الت طبیعی

 
هار، ناهار و

 تواند عده می
 نان و پنیر
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 از ما کمتر
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به 
باید
زمان

منا

آد

خود خون قند زان
است دچا ند ممک

ا به کنار راه هدایت
خارج کنید، از را

ف مواد قندی بپرداز
قند خونتان به حا
.دگی مجدد نکنید

  

  :باشید داشته طر
.عقب نیاندازیده  ب

 بین صبحانه و ناه
این میان وع. شید

 شیر یا مختصری

ذایی را حذف نکنید
گر قند خون شم

میز رانندگی از یش
کنید ر احساس می

ید، ماشین خود را
یچ رئ نموده و سو

د شوید و به مصرف
ن نشدید میزان ق
ست شروع به رانند

خاط به باید که می
راخود غذا خوردن

یک میان وعدهه 
قع خواب داشته با

میوه، یک لیوان 

های غذ دام از وعده
ز ورزش کردن اگ

 

پی همیشه
اگر. نیدک

خون بشوی
را متوقف
راننده بلند
که مطمئن
بازگشته اس

   

  
مهم نکات
زمان غ 
همیشه 

شام و موق
یک عدد

  .باشد
هیچکد 
قبل از 


