
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسولین در دسترس  -1چه مواقعی افزایش قند خون پیش می آید؟ 

بدن در وضعیت  -3بیمار تزریق انسولین را فراموش کند -2بدن کم باشد 

 پراضطراب یا بیماری)سرماخوردگی( قرارگیرد.

افزایش  -3خستگی وضعف  -2 تشنگی -1عالئم افزایش قندخون: 

 تاری دید -4دفعات ادرار 

 الزم  در مواقع افزایش قند خون:اقدامات 

استفاده از غذاها و نوشیدنی  -2اندازه گیری قند خون با گلوکومتر  -1

 تزریق انسولین کریستال طبق نظر پزشک -3های بدون قند

 چه مواقعی کتو اسیدوز دیابتی پیش می آید؟

گرم  می رسد.اسید در  250کتواسیدوز دیابتی: وقتی قند خون به باالتر از 

خون و ادرار کودک ظاهر می شود و باعث ایجاد عالئمی مانند پرادرای، 

تشنگی زیاد، خستگی، تنفس دشوار و تنفس با موی میوه گندیده می 

 شود.

 .این وضعیت در تزریق کم و نامناسب انسولین رخ می دهد 

 -2کنترل انسولین دریافتی و رژیم غذایی -1 پیشگیری از کتواسیدوز:

 ی، آنفوالنزا، استفراغ و اسهالکنترل سرماخوردگ

 

اگر کودک هوشیار است مایعات -1 در وضعیت کتواسیدوز چه باید کرد؟

 سریعا کودک را به اورژانس برسانید. -2بدون قند به او بدهید. 

 

 

 

 

 :چند نکته درباره مراقبت از کودک دیابتی 

را ایفا می کنند. پدر و مادر باید در دیابت کودکان؛ والدین نقش مهمی -1

آگاهی خود را در مورد بیماری قند خون افزایش دهند و تنها توصیه های 

 پزشکان و افراد صالحدید را اجراکنند.

 یماری کودک را برای او توضیح دهید. او را از بیماری دیابت نترسانید. ب -2

 استرس های خود را به کودک خود وارد نکنید. -3

را در کارهای درمانی اش شرکت دهید. )مانند آوردن دستگاه تا آموزش او  -4

نحوه کنترل قند خون(. وقتی کودک بزرگتر شد باید خودش مسئولیت تزریق 

 انسولین را به عهده بگیرد.

زیاده روی در سخت گیری یا آزادی دادن بیش از حد در مورد کودک  -5

 دیابتی درست نیست.

ماه بعد از 2تا1ابت کودکان، بهبودی بیماری پس از یکی از نشانه های دی -6

شروع اولین عالئم می باشد.این دوره گذرا می باشد وگاهی تا یک سال طول 

می کشد ولی به زودی نشانه های بیماری دوباره پیدا خواهد شد.در این دوره 

وظیفه والدین اندازه گیری منظم قند خون و ادرار و کاهش تدریجی مقدار 

 طبق نظر پزشک می باشد. انسولین

وقتی کودک وارد مدرسه شد باید با معلم او درباره بیماری اش صحبت  -7

شود.تا آن ها بدانند که کودک در ساعات خاصی نیاز به تغذیه و تزریق 

 انسولین دارد و اگر دچار افت قندخون شد چگونه به او کمک کنند.

ابتی حس می کند با مسائل روانی کودک اهمیت زیادی دارد.کودک دی -8

دوستانش فرق دارد به ویژه از خوردن بستنی و نان خامه ای محروم است. باید 

 فضایی ایجاد گردد که کودک ناراحتی هایش را با والدین در میان بگذارد.

وقتی کودک به مهمانی و مسافرت می رود سرنگ و شیشه انسولین و  -9

 برنامه غذایی اش را فراموش نکند.

 

 

 بیمارستان زینبیه خورموج

   

 عنوان: تغذیه در دیابت کودکان

 4-کد پمفلت: تغذیه

 

 

 

 

 قاسمی صداقت کارشناس تغذیه و رژیم غذاییتهیه کننده: 

 آقای دکتر علی بهنام مجرد متخصص اطفالتایید کننده: 
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وقتی قند در بدن افزایش می یابد و  مقدار آن در بدن  دیابت:

 کنترل نمی شود.

 عوامل ژنتیکی، سابقه خانوادگی،  :1عوامل دخیل در دیابت نوع 

 عفونت های ویروسی، استرس و...

دیابت به معنای پایان زندگی یا کوتاه شدن آن نیست.فرد  نکته:

دیابتی می تواند زندگی با کیفیت خود را با توجه درمان پزشکی 

 انسولین و رژیم درمانی غذایی کنترل و ادامه دهد.

 باعث به تعویق انداختن عوارض آن  1رل دیابت نوع کنت

اعصاب مانند آسیب به چشم، کلیه ها، عروق خونی و 

 می شود.

 تغذیه کودک دیابتی چگونه باید باشد؟

 درمان تغذیه ای جزء تکمیلی تمام مراقبت های دیابت می باشد. 

 ،حفظ رشد و تکامل طبیعی  هدف تغذیه ای در درمان دیابت

 کودک می باشد.

نیازهای انرژی کودک بر اساس سن، فعالیت فیزیکی و میزان رشد تغییر -1

حداقل سالی یکبار در سال توصیه می  BMIمی کند.ارزیابی وزن، قد و 

 شود.

برنامه غذایی کودک و نحوه تزریق انسولین به صورت فردی تنظیم می  -2

 گردد.

بیماری  مودن مقدار قندخون برای تغییر در برنامه کنترلیادداشت ن -3

 توصیه می گردد.

نان -1رژیم غذایی مناسب شامل تمامی گروه های مواد غذایی شامل: -3

گوشت ها و حبوبات مانند مرغ و ماهی ، تخم -2و غالت مانند نان،برنج و..

 سبزیجات -5میوه  -4لبنیات مانند شیر،ماست و دوغ  -3مرغ، عدس و..

 

میان وعده بسته به فواصل مواد غذایی و  3تا2 وعده و3به  "کودکان عموما -4

 سطح فعالیت فیزیکی نیاز دارند.

  میان وعده ها یک وعده غذایی کوچک مانند یک عدد سیب

 متوسط یا لقمه کوچک نان و پنیر می باشند.

میان وعده ها برای پیشگیری از افت قندخون و تامین انرژی کافی در بین 

 وعده های غذای اصلی مصرف می شوند.

کربوهیدرات ها: مواد غذایی که قند خون را باال می برند مانند برنج،  -5

ماکارونی،غالت،نان ها،کیک، بیسکوییت ها، شیرینی جات، عسل، مربا،میوه 

 ها،سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی، ذرت و ...

 :کربوهیدرات ها یک وعده غذایی مهم می باشند و منابع  نکته

باید به انرژی و ویتامین برای کودک می باشند. این مواد غذایی ن

 کودک حذف گردد. طور کامل از رژیم غذایی 

یک اصل اساسی کنترل رژیم غذایی و انسولین  شمارش کربوهیدرات ها:

یزان قند خون خود را دریافتی کودک می باشد.و به کودک کمک می کند تا م

 س انسولین دریافتی تنظیم نماید.بر اسا

مقدار و نوع مصرفی هر کدام از گرو ه های غذایی باید طبق نظر پزشک و  -6

 کارشناس تغذیه تنظیم گردد.

 نده و دارای محدودیت زیاد باشد. رژیم غذایی کودک نباید آزار ده-7

 پدید آید؟چه مشکالتی در تنظیم قندخون کودک ممکن است 

)افزایش زیاد قند کتواسیدوز دیابتی-3باال رفتن قندخون  -2افت قندخون -1

 خون(

 

 

وقتی کودک یک وعده  -1پیش می آید؟چه مواقعی وضعیت افت قندخون 

اگر -3ر ورزش شدید بدون تغذیه مناسب انجام شود. اگ -2 غذا را فراموش کند.

 انسولین بیش از نیاز مصرف شود.

ضعف، لرزش، پوست رنگ پریده،عرق سرد، گرسنگی،بی عالئم افت قندخون:

 قرلری، خستگی و عدم تمرکز

 اقدامات الزم در مواقع افت قندخون:

عدد 5تا4لیوان آبمیوه، الیوان آب حاوی 4/3سرعت یک غذای شیرین مانند  به -1

 قند

 دقیقه کودک احساس بهبودی نکرد، این کار را تکرار نمایید15تا10گربعد از ا -2

به دنبال بهتر شدن حال کودک باید یک ماده غذایی که قند آن جذب طوالنی  -3

عدد بیسکوییت( به او بدهید تا دوباره افت 3تری دارد) مانند ساندویچ پنیریا شیر با 

 قند تکرار نشود.

  :افت شدید قند خون باعالئم کاهش هوشیاری و یا تشنج مشخص نکته

می شود. در این مواقع نباید از راه دهان غذا و یا نوشیدنی دهید زیرا 

وارد ریه کودک شده و او را خفه می کند.سریعا به فوریت های  

 پزشکی خبر دهید.

 :افت قندخونیشگیری از پ

توزیع غذای کربوهیدراتی بین وعده  -2کنترل انسولین و رژیم غذایی دریافتی  -1 

 -4مصرف میان وعده غذایی قبل از خواب  -3ها و میان وعده های غذایی 

اجتناب از مواد غذایی غنی از کربوهیدرات و قند به ویژه زمان خالی بودن معده 

اجتناب از غذاها و  -5مانند نوشابه های گاز دار، شربت ها، شیرینی ها و کیک ها 

پیشگیری از انجام ورزش  -6نوشیدنی های حاوی کافئین)قهوه، چای پررنگ و...(

 شدید بدون کنترل تغذیه مناسب

 

1 2 3 


