
 ضمن 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالیم افت قند خون در شب و هنگام خواب :

احساس خستگی و سردرد پس از بیدار شدن -  

کابوس دیدن -  

نمناک بودن لباس و ملحفه -  

ید. هنگام افت قند خون  ممکن است هیچکدام از عالیم را نداشته باش  

می  بهترین راه برای اطالع از افت قند خون ، تست قند خون

 باشد.

ونه افت قند خون را درمان کنیم ؟چگ  

د ناستفاده از موادی که به سرعت قند خون را باال می بردرمان اولیه : 

حبه قند، نصف لیوان آبمیوه ، یک قاشق شکر یا عسل . 3ثل: م  

ل نان ه ( یک غذای سبک مثپس از درمان اولیه ) مصرف آب قند یا آبمیو

 و پنیر ، شیر و بسکویت ، مصرف کنید.

ه ای از اگر بیهوش شده باشید یا قادر به خوردن نباشید نباید هیچ ماد

 طریق دهان به شما داده شود

 ی پهلو قرار دهد و سریعا با مرکز اورژانسوهمراه شما باید شما را به ر

 تماس بگیرد.

 

 اگر میخواهید در طول شب دچار افت قند خون نشوید :

 یک ماده غذایی قندی نزدیک تخت خود بگذارید برای احتیاط

هنگام خواب یک خوراک سبک بخورید ، مانند شییر و بیسیکویت،   

 میوه 

 

 

 

 

 
 

 

 

همیشه قبل از رانندگی ، میزان قند خون خود را چیک کنیید . اگیر    

احساس می کنید ممکن است دچارافت قند خیون شیوید ، ماشیین    

خود رابه کنار راه هدایت کنیید ، آن را متوقیف نمیوده و سیوییچ را     

ی صندلی راننده بلند شیوید و بیه مصیرف میواد     خارج کنید ، از رو

 قندی بپردازید .

تا وقتی که مطمین نشدید میزان قنید خونتیان بیه حالیت طبیعیی      

 بازنگشته است ، شروع به رانندگی مجدد نکنید 

 

 هیپوگلیسمی 

خون  گفته  یک اصطالح پزشکی است که به کم بودن قند هیپوگلیسمی

 می شود.

 چرا قند خون شما افت می کند ؟

تزریق انسولین بیش از اندازه یا مصرف تعداد زیادی قرص -1  

تاخیر در وعده غذایی یا جا انداختن وعده غذایی -2  

مصرف غذای ناکافی پس از تزریق انسولین -3  

بیش از اندازهفعالیت پیش بینی نشده یا  -4  

ابتال به برخی بیماری ها مانند اسهال  -5  

 افت قند خون با چه عالیمی همراه است ؟

 احساس گرسنگی ، رعشه یا لرزش

 تعریق، اضطراب یا بی قراری

 رنگ پریدگی ، ضربان تند قلب یا تپش قلب

 مور مور شدن لب ها

اری همچون تدر صورتی که پایین افتادن قند خون ادامه یابد ، عالیمی 

رهای ، رفتا دید، سر درد ، سر گیجه ، عصبانیت ، صحبت های نامربوط

 غیر عادی و کاهش سطح هوشیاری در شما ایجاد خواهد شد.
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 داشته باشید : رنکات مهمی که باید به خاط

 زمان غذا خوردن خود را به عقب نیاندازید.

و ناهار ، ناهار و شام ، و موقع خیواب   همیشه یک میان وعده بین صبحانه

، یک لیوان داشته باشید. ) این میان وعده می تواند یک عدد میوه کوچک 

 شیر ، مختصری نان و پنیر یا دو تا بیسکویت ساقه طالیی باشد (

 هیچکدام از وعده های غذایی را حذف نکنید.

زییادی میی توانید از حمیالت افیت قنید خیون        مصرف میان وعده تا حد 

 جلوگیری کند .

اسیت بایید غیذای     111قبل از ورزش کردن ، اگر قند خون شما کمتر از 

 بیشتری بخورید.

 است ورزش نکنید. 251در صورتیکه قبل از ورزش قند خون شما باالی 

 همیشه مواد غذایی قندی برای شرایط اضطراری همراه داشته باشید.

یا اعضای خانواده تان اطالع دهید که به هنگام افت قند خیون   به دوستان

چه عالیمی ایجاد می شود و آنها باید چگونیه بیرای میداوای شیما اقیدام      

کنند، ممکن است در زمان بروز این مشیکل ، قیادر نباشیید درسیت فکیر      

 کنید.

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی قزوین 

 مرکز آموزشی درمانی والیت

 هیپوگلیسمی

 ) افت قند خون ( 

 

 دفتر پرستاری

سالمت واحد آموزش  

 

 

 

 

 

 

 

  :آدرس

 درمانی مرکزآموزشی بهمن 22 بلوار الهیه، قزوین،مینودر،کوی

 والیت

 

 با آرزوی سالمتی و بهبودی
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