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 دیابت 

 

 

 

 

 

 یابتید دوزیتواسدرمان ک
 

 ارکرد ک میکه موجب تنظ میو پتاس میمانند سد ییها تیاز دست رفته و الکترول عاتیکردن ما نیگزیو جا مارستانیدر ب یبستر

 وصل سرم ای یدیور داخل قیاز طر شودیسلول ها م

 نیسولنا قیتزر 

 در صورت وجود عفونت كیوتیب یشروع آنت 

 هیتغذ 

 برآورده کند.  یشما را تا حدود یا هیتغذ ازیتا ن شودیشما سرم وصل م یبرا یماریدر مرحله حاد ب

 .دیرا شروع کن یابتید میو در صورت تحمل رژ دیمصرف کن عاتیما ابتدا دیتوانیاجازه پزشك م بایپس از بهتر شدن حال عموم

 .دیو به پرستار خود اطالع ده دیینما یخوددار دنیو آشام دنیاز نوش دیکه تهوع و استفراغ دار یدر صورت

 .دیکن لیم شتریب ییغذا یغذا را کم و در وعده ها ییاشتها یدر صورت ب

 .دیمصرف کن یشتریب عاتیما دیکن یسع

 تیفعال 

 .است الزم یماریدرمان کامل ب یدر بستر برا یاستراحت کاف ،یماریب دیدر مرحله شد

و  دید یتار جه،یدر صورت نداشتن سرگ د،یکن زانیدر لبه تخت نشسته و پاها را آو یخروج از بستر، پس از اجازه پزشك ابتدا مدت یبرا

 .دیراه برو یمراقبت می... با کمك ت

 

 

 

 کتواسیدوز دیابتینیازها و اولویتهای اموزشی بیماران 

  علت بیماریآشنایی با 

 آموزش عالیم هشدار بیماری 

 آموزش نحوه صحیح مصرف داروها و تزریق انسولین 

 اموزش رژیم غذایی 

 اموزش میزان فعالیت وتحرک و تاثیر آن برسالمتی و رسیدن به وزن ایده آل  

 آموزش کنترل قند خون در منزل 

 ارجاع به واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیماران 
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 مراقبت 

 اس ضعف و احس (، در لمس پوست سرد و مرطوب)سرما  ایعرق  زشیاحساس ر لیم کاهش قند خون از قبالئدر صورت بروز ع

، رنگ ( تیعصبان ای یآشفتگ) یعاطف راتییتغ د،ید یتار ،یدر اطراف لب ها و پاها، احساس گرسنگ گزلرزش بدن، احساس گز

 .دیده العاط یسخن گفتن و خواب آلودگ دهیبر دهیبر ،یدگیپر

 یاشتها و سپس کاهش اشتها، سردرد، تهوع و استفراغ، دل درد، ضعف، تار شیافزا لیقند خون از قب شیم افزاالئدر صورت بروز ع 

 .دیع دهالمفرط، به پزشك خود اط یادرار و خستگ شیمفرط، افزا یتشنگدهان، یخشک د،ید

 شودیشما انجام م یقند خون و .. به صورت مکرر برا یریمانند اندازه گ یشاتیآزما. 

 دیکن یمتصل به خود خوددار یسرم ها و رابط ها یاز دستکار. 

 دیکن یشده بدون اجازه پزشك خوددار زیتجو یاز داروها ریاز مصرف خودسرانه دارو بغ. 

 پزشك و در فواصل مشخص توسط پرستار به شما داده خواهد شد زیداروها طبق تجو. 

 ییغذا میرژ 

 دیخشك، توت خشك و کشمش را محدود کن ریو خشکبار مانند انج ینیزم بیمانند برنج، نان، س ینشاسته ا ییمصرف مواد غذا . 

 دیدر روز مصرف کن وه،یعدد م دو تا سه . 

 دیشده اجتناب کن یبسته بند وهیو از مصرف آبم دیکن لیها را با پوست م وهیمکان مالا یحت. 

 دیاستفاده کرده و گوشت قرمز را به مقدار کم مصرف کن (یکباب ایآب پز  )بدون پوست "مالرا ک یمرغ و ماه. 

 دیمربا، قند، شکر و نوشابه اجتناب کن ،یخامه ا یها كیخامه و ک ،یپر چرب، بستن اتیاز مصرف مغز، دل و جگر، کله پاچه، لبن . 

 تیفعال 

 یدنب تی. قبل از ورزش و فعالدیکن یخوددار یبدن نیسنگ یتهایو فعال دیاز افت قند خون، از انجام ورزش شد یریشگیپ یبرا 

 .دیخود بگنجان ییغذا ی برنامه وعده در انیم كی نیسنگ

 دیرا طبق نظر پزشك انجام ده یشنا و دوچرخه سوار ،یرو ادهیمانند پ ییقندخون ورزش ها میتنظ یبرا. 

 مراقبت 

 . دیدر هر وعده را کم کن یمصرف یو حجم غذا ادیخود را ز ییغذا یتعداد وعده ها -

 . دیاستفاده کنبار در روز از غذا  6وعده حداقل  3 یبه جا -

 .دیبعد از ظهر و قبل از خواب مصرف کن 4صبح،  01وعده حدود  انیصبحانه، نهار و شام سه م نیماب بهتر است -
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 .داشت دیل افت قند خون خواهاحتما نیانسول قیساعت پس از تزر 3 دیکنیمصرف م( شفاف) والررگ نیکه انسول یدر صورت -

 .داشت دیافت قند خون خواه "القبل از شام احتما ایعصرها و  دیکنیمصرف م (یریش). اچ یان. پ نیکه انسول یدرصورت -

 .ندداشته باش یحیشما بتوانند عکس العمل صح انیتا هنگام بروز مشکل، اطراف دیخود را به همراه داشته باش ابتیکارت د شهیهم -

 .دیکن قیران تزر رونیبازوها، باال و ب یرونیرا در دو طرف شکم به فاصله چهار انگشت از دور ناف، قسمت باال و ب نیانسول -

 .دیریبگ لیما ایدرجه  44 هیبازو و ران، سرنگ را با زاو هیدر ناح م،یمستق ایدرجه  01 هیرا با زاو نیشکم سرنگ انسول هیدر ناح -

 .دیریدر نظر بگ متریسانت2را  یبعد قیبا تزر قیانجام داده و فاصله هر تزر یخشرا به صورت چر نیانسول قیتزر -

 .دییمشخص مصرف نما یرا طبق دستور پزشك و در ساعت ها نیانسول -

 را در منزل شیآزما نیا دیرا داشت یابتید دوزیکتواس الئمکه ع یو زمان دیینما هیکتون ادرار را از داروخانه ته شیآزما (تیک)نوار  -

 .دیانجام ده

 یزمان مراجعه بعد 

 .دیم عفونت مانند تب، ضعف و....به پزشك مراجعه کنالئدر صورت بروز ع

هوا،  یپوست گرم و خشك، گرسنگ لیم از قبالئو داشتن ع نیوابسته به انسول ریغ ابتید ایو  نیدر صورت فراموش کردن دوز انسول

 به اورژانس عاًیبه اطراف، سر یو عدم آگاه یجیاحساس گ شود،یداده م صیدر تنفس که توسط خانواده تشخ وهیم یبو ایو  نیریش یبو

 دیریتماس بگ 004با  ایمراجعه و 

  دیبه طور مرتب و منظم جهت ادامه درمان به پزشك مراجعه کن

 دیابتی  زکتواسیدوتشخیصهای پرستاری در بیماران چند نمونه 

 بروز دیابت به دلیل شیوه نادرست زندگی 

 اختالل در الگوی تغذیه 

 استرس و اضطراب 

 نقص در مراقبت ازخود

 اختالل در تمامیت پوست  

 خطر بروز سندرم متابولیك

 

 اختالل در تحرک وفعالیت جسمی

 خطر سقوط 

 کمبود اگاهی در زمینه کنترل بیماری و عالیم 

 خواب یاختالل در الگو

 خطر بروز کاهش سطح هوشیاری 
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