
"پيام آموزشي"  

 اجتناب از هفت اشتباه در اندازه گيري قندخون

 اندازه گيري قند خون ركن اساسي كنترل بيماري ديابت 

هزار فرد مبتال به ديابت نشان مي دهد كه حتي در افرادي كه از داروهاي ديابت استفاده نمي كنند  ٥نتايج مطالعه ي بيش از 
به كنترل بهتر اين بيماري كمك كند. البته صحت نتايج بدست آمده به صحت انجام  انجام آزمايش منظم قند خون مي تواند

بستگي دارد. مهم ترين چيز اين است كه افراد با انجام آزمايش قند خون بتوانند  ،آزمايش و تفسير صحيح اعداد بدست آمده
كافي نيست. اگر شما به ديابت مبتال هستيد بايد تنها مشاهده ي اعداد و نوشتن آنها در يك دفترچه . مطالبي را ياد بگيرند

نقش فعالي درسالمت خود بازي كنيد. بمنظور بدست آوردن خوانش هاي مفيد از اندازه گيري قند خون بهتر است از 
 .اشتباهات رايج در اين زمينه و چگونگي اجتناب از آنها مطلع شويد

  اندازه گيري از نوك انگشتان.١

افراد در اندازه گيري قندخون انجام مي دهند اين است كه آزمايش سنجش قند را از نوك انگشتان  بزرگترين اشتباهي كه
كه اعصاب در آن قراردارند، انجام مي دهند. نوك انگشت حساسترين نقطه ي انگشت است بنابراين سوراخ  خود يعني جائي

ت اين است كه دست خود را كامالً بازكنيد طوري كه كردن آن سبب ايجاد درد و آزردگي مي گردد. راه حل كنترل بهتر دياب
انگشتان خود را به هم بچسبانيد سپس آزمايش را از قسمتي از انتهاي انگشت انجام دهيد كه در  كف دست كامًال صاف باشد و

انگشتانتان چيزي اين حالت قابل رويت است. انجام آزمايش در امتداد لبه هاي انگشتان درد كمتري دارد زيرا با اين قسمت از 
  . را لمس نمي كنيد

 

 عدم شستشو و تميز نكردن صحيح انگشتان .٢

هرگز نوك انگشت خود را با الكل تميز نكنيد خاصيت خشك كنندگي الكل به پوست اين ناحيه آسيب مي رساند. اشتباه 
 بر اساس تحقيقاتي كه در مجله ي  .آنها انگشتان خود را نمي شويند اين است كه ديگري كه اغلب افراد انجام مي دهند 

Diabetes Care   درصد بيشتر ازمقدار واقعي قند  ١٠منتشر گرديد آزمايش قند از دستان شسته نشده درقطره ي اول خون
راه حل اين است  .درقطره دوم است و اين خطا هنگاميكه دست فرد به تازگي ميوه اي را لمس كرده باشد چند برابر مي شود

ام صحيح مقدار قند خون ، دستان خود را با صابون و آبگرم شسته و سپس كامالً خشك كنيد ،اين كار را درست كه براي انج
   .قبل از انجام آزمايش انجام دهيد

 



  ستفاده از يك انگشت براي تمام آزمايشاتا.٣

از آنجائيكه بعد از چند بار سوراخ  اما كنند. همان انگشت وهمان نقطه ي قبلي براي انجام آزمايش استفاده مي افراد غالبًا از
كردن يك نقطه از انگشت، توده اي ضخيم يا پينه در آن ناحيه تشكيل مي شود، سوراخ كردن آن منطقه با درد بيشتري 
همراه خواهد بود. با تعويض انگشت و نقطه اي كه النست را در آن فرو مي كنيد اين مشكل حل خواهد شد. بنابراين هر روز و 

ار اندازه گيري محل سوراخ كردن انگشتتان را تغيير دهيد. چنانچه مقدار عددي قند خون شما معموًال ثابت است شما درهر ب
 .مي توانيد محل ديگري را بجاي انگشتتان (مانند كف دست) سوراخ كنيد

 )استفاده ي نادرست ازالنست و نوارهاي سنجش قندخون (استريپ.٤

يك گلوكومتر خوب و نوارهاي تست كه شامل  وسايل اندازه گيري قندخون مناسب داريدبراي خوانش صحيح شما نياز به 
. نكته مهم ديگر جنس النست ها است تا درهنگام ، مي باشدساخت همان كارخانه كه شماره ي آن با دستگاهتان تنظيم شود

ر برنده و تيز است اما اگرچندين بار سوراخ كردن دست كمترين درد را ايجاد كند. معموال النست در اولين استفاده بسيا
كند شده و سبب ايجاد درد مي گردد. از سوي ديگر اگر نوارهاي سنجش قند خون در شرايط بدي نگهداري  ،استفاده شود

شوند مي توانند سبب تغيير نتايج گردند. راه حل مناسب اين است كه از النست جديد استفاده كنيد و مطمئن شويد كه 
خون در جعبه ي سربسته نگهداري شده اند و نكته ي مهم تر اين است كه قبل از استفاده از نوارها به تاريج نوارهاي قند 

 .آنها توجه كنيد يانقضا

 نداشتن مهارت در اندازه گيري و درك پيام هاي دستگاه گلوكومتر.٥

قبلي هستند اما هنوز براي اطمينان از دستگاه هاي قندسنج يا گلومتر جديد ازنظر صحت وآساني كار بسيار بهتر از انواع 
همچنين  .شوند هصحت عملكرد آنها بايد در فواصل زماني مشخص بر اساس دستورالعمل كارخانه ي سازنده ، بررسي وكاليبر

 شما بايد از چگونگي كار با دستگاه ، نحوه ي مراقبت از آن و اينكه هر پيام خطاي آن چه معنايي دارد، اطالعاتي كسب كنيد.
 .راه حل اين است كه از پزشك يا مراقبين ديابت يا داروساز در مورد نحوه ي كار با دستگاه ،عاليم و داده هاي آن سوال كنيد

  نجام آزمايش قند خون بالفاصله بعد ازخوردن غذاا.٦

بيماري شما اهميت دارند اينكه چه زماني مقدار قند خون خود را اندازه گيري كنيد و چرا اين اطالعات براي كنترل بهتر 
غالباً افراد نيم تا يك ساعت بعد از خوردن غذا مقدار قند  .چيزي است كه شما به عنوان يك فرد ديابتي بايد از آن مطلع باشيد

خون خود را اندازه مي گيرند اما اندازه گيري قندخون در اين زمان بسيار زود است و ارزش پزشكي ندارد. اندازه گيري قند 
براي كنترل بهتر قند  .در فاصله ي كمي بعد از خوردن غذا غالبًا نتايج بسيار بااليي ازقند خون را به نمايش مي گذاردخون 

  .ساعت بعد از خوردن غذا آزمايش را انجام دهيد ٢خون و بهترين خوانش بايد 

 انجام آزمايش بدون تفكر در مورد نتايج.٧

ن خود را اندازه گيري كنيد بدون اينكه معني اطالعات و نتايج بدست آمده را درك اگر شما براساس برنامه ، مقدار قند خو
كنيد درحقيقت تنها نوارهاي اندازه گيري را هدر داده ايد. ممكن است به شما انجام آزمايش قندخون در صبح، قبل و بعد از 

اين زمانها براي انجام آزمايش قندخون  كه ساعت بعد از غذا) و قبل از رفتن به رختخواب توصيه شده باشد ٢خوردن غذا (
زمانهاي بسيار مناسبي هستند زيرا نتايج آن به شما مي گويد كه قدم بعديتان در كنترل ديابت بايد چه باشد. براي مثال نتايج 

ات الزم را قند خون قبل از خواب و در صبح روز بعد مي تواند به هم مرتبط باشد اما شما بايد بدانيد چرا و چگونه تغيير
خود بخواهيد  پرستاردرمديريت بيماريتان (تغذيه ، دارو وورزش ) اعمال كنيد. بهترين راه حل اين است كه از پزشك يا 



درمورد تفسير نتايج و معاني آن به شما كمك كند. شما بايد بدانيد كه اندازه گيري قند خون راهي براي بررسي پاسخ بدن 
را به  ي، ميزان فعاليت و خواب شما است نه اينكه يك برنامه و مسئوليت منظم كه فقط بايد آنشما به تغييرات دارويي، غذاي
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