
 

 

 

جدول اندازه گيري قند خون در بيماراني كه 

 :قرص مصرف مي كنند

 

 :....................تاريخ
 

 ساعت بعد 2ساعت بعد                         2ساعت بعد                              2ناشتا                         

 

 

 

 

بهتر اين است كه در دو روز متوالي اين جددول  

را تكميل نموده و در مراجعه بعدي به پزشكتان 

ارائه دهيد تا بهتر بتواند ميزان قرص مصدريدي   

 .شما را تنظيم كند

 

جدول اندازه گيري قند خون در بيماراني كه 

 :انسولين مصرف مي كنند

 

 :....................تاريخ
 

 ساعت بعد                 2ساعت بعد      قبل غذا        2ساعت بعد     قبل غذا      2ناشتا      

 

 

 

 

بهتر اين است كه در دو روز متوالي اين جددول  

را تكميل نموده و در مراجعه بعدي به پزشكتان 

ارائه دهيد تا بهتر بتواند ميزان انسولين مصريي 

 .شما را تنظيم كند

 

 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و

 درماني ايران 

 راهنماي اندازه گيري قند خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد آموزش سالمت

 شهريار(ع)بيمارستان امام سجاد

 قبل از خواب شام نهار صبحانه صبحانه نهار شام



 

 

 كنترل قند خون در خانه 

يکی ديگر از وظايف بسيار مهم بيمار در کنترل بيمممار    

ديابت، کنترل قندخون توسط خود بيمار با اسمتمدمادز از      

به نظر برخی پمووشگمگمران،      .  دستگاز گلوکومترمی باشد

کنترل قند خون در خانه،پس از کگف انسولين، دومميمن   

پيگرفت اساسی در درمان ديابت طی شصت ساله اخير به 

اين روش به افراد ديابتی امکان می دشمد    .  شمار می رود

که نظارت دقيق تر  بر وضعيت خويش اعمال کنمنمد و     

 .مسئوليت بيگتر  برا  ادارز امور خود بر عهدز گيرند

کنترل قند خون توسط خود بيمار در خانه با دستگماشمی   

اين روش بسيار کم زحمت .به نام گلوکومتر انجام می شود

کنترل قند خون برا  شمه بيممماران   .  و نسبتا دقيق است

ديابتی و به طورخاص بيمارانی که انسمولميمن دريمافمت            

 .می کنند، توصيه می شود

 

 

 

 

 لزوم كنترل قندخون

برا  مثال کنمتمرل   .  کنترل قند خون مزايا  فراوانی دارد

،تا مي كند قندخون قبل و بعد از صرف غذا به بيمار کمک 

ميزان تاثيرمصرف غذا بر قندخون را دريابد، پی بردن بمه  

 اين مسئله، بيمار را در انتخاب وعدز غذايی مناسب يار 

فعاليت شا  بدنی نيز بر سطح قندخون تاثير می          .  می کند 

بنابراين می توان با کنترل منظم قندخون درزمان          .  گذارند

شمچنين در  .فعاليت،ميزان انسولين دريافتی را تنظيم کرد      

زمان بيمار ، با چک کردن قندخون،می توان به ميزان             

اين مسئله به بيمار و پزشک        .  انسولين مورد نياز پی برد     

کمک می کند تا در مورد کم و زياد کردن دارو در دوران               

 .بيمار  تصميم گير  صحيحی داشته باشند

چه زمان هايي و چندبار قند خونم را انددازه      

 گيري كنيم؟

در جواب به اين سوال اختالف نظر زياد  بيمن پمزشمکمان       

آخرين توصيه شا  ارائه شدز توسمط انمجمممن       . وجود دارد

 :ديابت کانادا به شرح زير می باشد

   المی   3اگر تحت درمان با انسولين شستيد، حداقل روز

 .بار قند خون خود را اندازز گير  کنيد 4

  اگر تحت درمان با قرص شستيد يا با رژيم ديابت خود را

کنترل می کنيد،حداقل روز  يک بار قند خود را انمدازز  

 .گير  کنيد

  مهم ترين زمان شا برا  اندازز گير  قندخون،صبح ناشتا

 .ساعت بعد از وعدز شا  غذايی است 2يا قبل از غذا و 

توصيه می شود مقادير اندازز گير  شدز در يمک جمدول       

. يادداشت شود و در زمان مراجعه به پمزشمک ارائمه شمود        

پزشک می تواند از اين جدول برا  تنظيم دوز انسولين يما    

 . داروشا  مصرفی استدادز کند

با توجه به اينکه ديابت يک بيمار  مزمن اسمت و درممان       

قطعی ندارد، لذا آموزش صحيح و پيگير  مداوم بيمار بمه    

عنوان مهم ترين عضو تيم درمان از اشممميمت ويموز ا              

 .برخوردار است

شدف اوليه مراقبت، کاشش سطح قندخون به حد طبيعی و   

برا  رسيدن به اين شدف، بمايمد شميموز       .  معقول می باشد

بيمارمحور به صورتی که بيمار در درمان خود مسمئمولميمت     

پذير باشد مدنظر قرار گيرد که از راشکارشما  اولميمه آن،        

بررسی رژيم غذايی بيمار و دخالت دادن بيمار در بمرنماممه      

 .ريز  غذايی و کنترل سطح قند خون در خانه می باشد

شدف ثانويه مراقبت، درمان عوارض پميمگمرفمتمه ديمابمت                  

بدين منظور نياز به معاينات ساليانه برا  کنمتمرل   . می باشد

،آزمايش ادرار  جهت عالئم اولميمه   ( خونريز  شبکيه) چگم

کمنمتمرل اعصماب       )آسيب به کليه شا، معاينات دورز ا  پاشا

، کنترل مرتب فگار خون، کلسترول و تر  گليسريد ( حسی

اجزا  .برا  شگدار خطر قريب الوقوع بيمار  قلبی می باشد

اصلی کيديت مراقبتی که بيمار بايد روزانه در ممراقمبمت از      

 :خود انجام دشد، شامل موارد ذيل   می گردد 

 کنترل انتخاب غذا و داشتن برنامه غذايی منظم 

 حدظ رژيم غذايی 

 داشتن ورزش روزانه 

 كنترل قند خون در خانه 

 مصرف داروشا 

ترك سيگار 


