
 مراقبت در منزل

  شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنها نام و شماره تلفـن   وآموزش هاي كتبي
 . پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  به منظور ارائه آموزش  هاي الزم ، متناسب با نيازهاي بيمار و تجهيزات دستگاه از دستگاه
 . كنترل قند خون خود بيمار استفاده شود

  وسايل و تجهيزات

  گلوكومتر(دستگاه كنترل قند خون( 

 النست هاي يك بارمصرف 

 دستگاهي كه النست را درون آن قرار مي دهند و سـپس آن را روي نـوك   :النست انجكتور
نست را ناگهـاني وارد نـوك انگشـت مـي     انگشت مي گذارند و با فشار دادن يك كليد ، ال

 . كنند

 پنبه هاي كلوله شده 

  پنبه الكل يا بطري الكـل ، و در  : بسته به نوع دستگاه كنترل قند خون كه استفاده مي شود
 صورتي كه خود دستگاه زمانسنج ندارد يكساعت داراي ثانيه شمار

 ظرفي براي دور انداختن نيدل ها و يا النست ها 

 بل از پروسيجرآموزش هاي ق

   در صورتي كه بيمار دستگاه كنترل قندخون را نخريده است به او و خانواده توصيه كنيد تـا
 .دستگاهي منطبق بر وضعيت شناختي قدرت بينايي و مهارت دستي بيمارانتخاب كنند

    قبل از توصيه به خريد دستگاه كنتزل قند خون هر گونه مشكل اقتادي بيمـار را شناسـايي
كه ممكن است بيمه بهداشتي هزينه خريد دستگاه و نوارهـاي آن را نپـردازد بـه     كنيد چرا

 .بيمار توضيح دهيد كه برخي از دستگاه ها داراي تخفيف نيز هستند

 مروري بر آموزش هاي قبل از پروسيجر

  به بيمار توصيه كنيد وسايل وتجهيزات مورد استفاده در آزمايش ر در محل تميزي در خانه
 .ندنگهداري ك

  اهميت تهيه جدولي براي ثبت نتايج بررسي هاي قندخون را شرح دهيد. 

 درمورد چگونگي انجام تست به بيمار آموزش دهيد. 

يك محل مناسب براي انجام تست مشخص كنيد و وسايل الزم راروي يك سـطح تميـز ،    -
 .كنيد مرتب كنيد دست هايتان را با آبگرم  وصابون بشوييد و با يك حوله  تميز خشك 

تجهيزات الزم براي آزمايش را فراهم كنيد نوار آزمايش را از ظـرف آن خـارج كنيـد و آن     -
 .رابه طرف باال در كنار دستگاه كنترل قند خون قرار دهيد 

در صورتي كه استفاده از الكل ، در سيستم كنترل قند خون ممنوع نمي باشد انگشت  خـود   -
توجه داشته باشيد  كه در صورت مصرف الكل ، ممكن (را با سوآپ و يا پنبه الكل تميز كنيد 

 )است برخي نوارهاي كنترل قندخون ، جواب اشتباه بدهند

 .براي افزايش دادن جريان خون دست ، مچ خودراچندين بار باز و بسته كنيد -

 .انگشت خود را با النست سوراخ كنيد -

دور ريخـتن نيـدل   در صورتي كه نوك النست بدون حفاظ است آن را در ظرف مخصوص   -
بيندازيد و اگر نوك آن پوشيده است پس از تمام شدن آزمايش ، آن را در ظرف مخصوص 

 .دور بريزيد

به منظور كمك به جاري شدن خون و كاهش يافتن درد ، انگشت خود را با انگشت سبابه و  -
 . انگشت شست دست ديگر  فشار دهيد 

انگشت شما ايجـاد شـود و سـپس بـدون     اجازه بدهيد تا يك قطره كامل و معلق بر روي  -
نيد كه كل ناحيه مورد اتماس دادن انگشت به نوار، قطره خون را به گونه اي  روي نوار بچك

نوع دستگاه كنترل قندخون در برخي دستگاه ها ابتـدا بـا نـوار را    نظر را بپوشاند بر اساس 
در برخي ابتـدا قطـره    داخل دستگاه قرار داده ، سپس قطره خون را روي آن بچكانيم  و يا

 دسـتورات سـازنده   خون را روي نوار بچكانيم  و سپس آن را داخل دستگاه قرار دهـيم از 
اين اجازه را ميدهد تا بدون اينكه اختاللـي در   دستگاه پيروي كنيد برخي از نوارهاي جديد

 .نتيجه آزمايش به وجود آيد  بيمار بتواندانگشت خود را با نوار تماس بدهد

ل اينكه جريان خون انگشت آهسته است از دوشيدن انگشت بـراي خـارج سـاختن    به دلي -

خون خودداري كنيد در صورتي كه نيازاست تا خون بيشتري از انگشت خارج شود به مدت 



يك تا سه دقيقه  يك پارچه تميز و گرم دور دستتان بپيچيد تا جريان خون  دست بيشـتر  

 شود 

وي ناحيه سوراخ شدگي انگشـت فشـار وارد كنيـد تـا     بايك سوآپ پنبه اي ، به ماليمت ر -

 .خونريزي قطع شود

بيمار راآگاهي كنيدكه براساس نوع سيستم  دستگاه كنترل قند خون ، جواب آزمايش  پس  -

ثانيه روي مانيتور دستگاه ظاهر مي شود در صورت استفاده از دسـتگاه هـاي    ۶۰تا  ۱۵از 

ـ  ه آزمـايش  بـر اسـاس دسـتورات سـازنده      قديمي زمان الزم براي به دست آوردن نتيج

 .دستگاه توسط ساعت مچي يازمان سنج اندازه گيري مي شو 

  دول نتايج را ربار مالقات با پزشك ، جدر ه( نتايج به دست آمده را در يك جدول ثبت كنيد

 .)همراه داشته باشد

 برگردانيد وسايل وتجهيزات آزمايش را به محلي كه براي نگهداري آنها انتخاب كرده ايد . 

   بـراي مثـال   ( در صورتي كه درخواست شده بر اهميت اندازه گيري  قندخون تاكيـد كنيـد

بـار در روز   ۴بيماراني كه انسولين دريافت  مي كنند بايد تا ثابت شدن وضعيتشان حداقل 

زمان هاي توصيه شده براي اندازه گيري سطح قنـدخون ،  ) سطح قندخون خودراچك كنند

 .هر وعده غذايي و موقع خواب مي باشد معموال قبل از

  و آزمايشگاهي برنامه ريزي شده راشرح دهيـد در   پزشكيبه اهميت پيگيري وويزيت هاي

صورت وجود تغييرات قابل مالحظه بين نتايج به دست آمده در منزل و آزمايشگاه به بيمـار  

دسـت آمـده در   توضيح دهيد كه نياز است نتايج به دست آمـده درخانـه را بـا نتـايج بـه      

 . آزمايشگاه مقايسه كنيد 
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