
 روش اندازه گیری قند خون در نوادان

 گروه هدف  :    مادران دیابتی

تهیه کننده سارا علیاری  با همکاری متخصصان اطفال  

 بیمارستان امام خمینی )ره(  شهرستان صومعه سرا

54505705090زیر نظر واحد آموزش سالمت   

0955تیر   
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قق قق ق رتق ر ر ق ققمرتق ق ق ققبقتق  شر قاق

 3فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل ، شماره    منبع:

 8331تابستان 

میییدان    -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمیینیی   

 http://www.gums.ac.ir/imamh:)ره( 

 99535590-505شماره تماس :

  ب شگتاقعل مقپزشک قوقخ متتق ه بش  قگیالنقققققق
 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

 P-PH-141ک قپمفلو:

 پیشگیری از افت قند خون در نوزادان :

تغذیه زودرس نوزاد با شیر مادر و یا 

در صورت نیاز شیر کمکی صورت 

بگیرد و به عالئم ناشی از افت قند 

که زود ظاهر می شوند ، با دقت 

 مواظب باشید .

با یک  تست  ساده خون که سطح گلوکز خون  

را نشان می دهد می توان افت قند خیون را      

تشخیص داد، خون بوسیله سیوزن از نیوک       

انگشت نوزاد یا پاشنه و یا نمونه گیری وریدی 

 انجام می شود.

 

 

 

 

تشخیص توسط پزشک اطفال انجام می شود و 

شامل تجویز سریع گلوکز تزریقی در میوارد    

شدید وعالمت دار و یا افزایش تغذیه نوزاد بیا  

 شیر مادر در موارد خفیف و بدون عالمت 

 می باشد.

درمان افت قند خون  

در نوازادان:    
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. 

 تغذیه نامناسب مادر در طول بارداری 

       تولید بیش از حد انسولین به دلیل کینیتیرل

 ضغیف دیابت توسط مادر  

  عدم سازگاری خون مادر با فرزند 

 نقائص هنگام تولد 

 بیماری های متابولیک مادرزادی 

  اکسیژن ناکافی در هنگام تولد 

 بیماری کبدی 

 عفونت 

 

                 

  مقدمه 

گلوکز برای رشد طببعی مغز نوزاد بسیار ضروری اسیت.    

 بنابر این هنگامی که میزان قند خون نوزاد بسیار افت  

می کند، سلول های مغز و عضالت وی انرژی الزم بیرای      

کارکردن بطور مناسب را نخواهند داشت . هیپوگلیسمی یا  

افت قند خون ممکن است کوتاه مدت یا مداوم باشد. در    

 صورتی که قند خون نوزاد کم باشد و درمان نشود ،

می تواند برای سالمت مضر باشد. کم بودن قند خیون در     

صورتی که باال نرود می تواند حتی منجر به آسیب دییدن  

مغز نوزاد شود. به همین دلیل است که پزشک بطور دقیق  

وضعیت کودک شما را کنترل می کند تا مطمئن شود کیه  

 سالم است.

به نام خدا   

1 

عالئمقبفوق ن قخ نق  ق  بتب بنق بق هق

 ختطاق سپت   :

عالئم افت قند خون در نوزاد تازه به دنیییا     . 

آمده ممکن است در ابتدا ظاهر نشود و حتیی  

در هر نوزادی ممکن است نشانه های متفاوتی 

 ظاهر شود عالئم رایج شامل :

سیاه شدن رنگ نوزاد ، وقفه تنفسی ، بیی      

حالی و عدم  شیر خوردن ، سیردی بیدن ،       

تشنج ، لرزش زیاد ، بی قراری عالئیم افیت     

خون ممکن است با مشکالت دییگیر هیم        

 شباهت داشته باشد.
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 دالیل افت قند خون در نوزادان


