
   خون قند  افزايش
  طي بيمار معموالً. شود) فرد(  شدن  هوش بي  به منجر تواند مي ، طوالني  مدت  به)  هيپرگليسمي(  خون قند  افزايش

  . است  فوري  بيمارستاني  درمان نيازمند  خون قند  افزايش. رود مي  وضعيت  اين  سمت  به روز چند

   تشخيص

   سريع  تنفس و  نبض ؛ خشك و  گرم  پوست

  شديد  تشنگي و  شيرين يا  اي ميوه  تنفس)  بوي(

  . هوشي بي ، سپس و  آلودگي خواب ، درمان  عدم  صورت در

   اهداف

   بيمارستان  به بيمار  فوري  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

 قرار بهبود  وضعيت در را  وي ، است  هوش بي بيمار اگر. كنيد  درخواست  آمبوالنس و بگيريد  تماس  اورژانس مركز با) 1
  .دهيد

  . كنيد  ثبت و  كنترل را)  تنفس و  نبض ، دهي پاسخ  سطح(  حياتي  عاليم) 2

  افت قند خون
  اين  مشخصه. شود مي  مختل مغز كاركرد ،) هيپوگليسمي( كند مي  افت  طبيعي حد از تر پايين  به  خون قند  سطح  وقتي

  شيرين  ديابت  به مبتال افراد در  است  ممكن  خون قند  افت. شود مي بدتر  سرعت  به  كه  است  دهي پاسخ  سطح ، مشكل
  عارضه تواند مي  همچنين  وضعيت  اين. دهد  روي ، الكل  مصرف سوء از  پس يا  صرعي  هاي تشنج در نادرتر، موارد در و

  به  كه( را خود  خون  آزمون ابزار  است  ممكن  شيرين  ديابت  به  مبتاليان. باشد  بدن  حرارت  درجه  افت يا  گرمازدگي
 كامالً ، اورژانس موارد  براي معموًال و باشند  داشته  همراه) بگيرند  اندازه را خود  خون قند  سطح توانند مي  آن  كمك
  ژل  صورت  به گلوكز  حاوي  لوله  يك يا قند  حبه چند ، ديابت  به مبتال افراد از  بسياري ، مثال  عنوان به. هستند  آماده
 در قند  افت  حمله اگر. كنند مي  مصرف اند، شده »قند  افت»  حالت دچار كنند مي  احساس  كه  مواردي در  كه دارند
 فرا را  اورژانس امداد  نيروهاي بايد شما و برود  دست از يا  شده  مختل  است  ممكن  هوشياري باشد،  پيشرفته  مرحله
  .بخوانيد

   تشخيص

  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن



  .دهد  تشخيص را »قند  افت»  حمله  شروع تواند مي بيمار ؛ ديابت  سابقه

   گرسنگي يا  غش ، ضعف

   عضالني  لرزش و  قلب  تپش

  .برسد نظر به  مهاجم يا  منگ  است  ممكن بيمار ؛ غريب و  عجيب  اعمال يا رفتار

  سرد و  خيس  پوست و  كردن  عرق

  .باشد  قوي و تند تواند مي  نبض

   دهي پاسخ  سطح  شدن بدتر

   اهداف

   وقت  اسرع در  خون قند مقدار  بردن باال

   پزشكي  كمك  درخواست ، لزوم  صورت در

  !هشدار

  .ندهيد بيمار  به  نوشيدن يا  خوردن  براي  چيزي دارد، وجود  هوشياري  اختالل اگر

 و  تنفسي  احياي ، لزوم  صورت در تا باشيد  آماده كنيد؛  كنترل را  تنفس و باز را  تنفسي  راه ، است  هوش بي بيمار اگر
  تماس  اورژانس مركز با. دهيد قرار بهبود  وضعيت در را  وي كشد، مي  نفس بيمار اگر. كنيد آغاز را  سينه  قفسه ماساژ
  . كنيد  ثبت و  كنترل را)  تنفس و  نبض ، دهي پاسخ  سطح(  حياتي  عاليم. كنيد  درخواست  آمبوالنس و بگيريد

  شيرين  غذاي  يك يا  شكالت قند،  حبه چند قنددار،  نوشيدني  يك. بكشد دراز يا بنشيند تا كنيد  كمك بيمار  به) 1
  .كند  مصرف را  آن تا كنيد  كمك او  به دارد،  همراه را خود گلوكز  ژل بيمار اگر  كه  است  آن ديگر  راه بدهيد؛ او  به ديگر

 پيدا  شدن بهتر  احساس  كه  زماني تا دهيد  اجازه و بدهيد او  به  بيشتري  نوشيدني و غذا داد،  پاسخ  سريع بيمار اگر) 2
  به  كه كنيد  توصيه او  به ، است  يافته بهبود  كامل طور به  كه كند مي  احساس بيمار اگر  حتي. كند  استراحت كند، مي

 را ديگر  ممكن  علل و كنيد  كنترل را  دهي پاسخ  سطح نكرد، پيدا بهبود بيمار  وضعيت اگر. كند  مراجعه خود  پزشك
  .كنيد جستجو

 


