Բարի գալուստ

Սիրելի ընտանիք,
Շաքարային դիաբետ ախտորոշումը հաճախ շատ
անսպասելի և զարմանալի է լինում: Կան շատ բաներ,
որոնք դուք պետք է սովորեք՝ ձեր երեխային առողջ և
ապահով պահելու համար: Այդ գիտելիքները փուլերով են
տրվում: Այսօրվա դասը կոչվում է «Շաքարային դիաբետի
անվտանգություն»: Ավելի ուշ կանդրադառնանք
«Շաքարային դիաբետի հիմունքներ» թեմային՝ հիմք
ընդունելով այս տեղեկությունները:
Այսօրվա և հիմունքների դասերի միջև ընկած
ժամանակահատվածում դուք կկարողանաք օգտվել
շաքարային դիաբետի թեժ գծի միջոցով տրամադրվող
ամենօրյա հեռախոսային աջակցության
հնարավորությունից: Շաքարային դիաբետի
հավաստագրված մեր ուսուցիչները թեժ գծով
կպատասխանեն հարցերին և կկարգավորեն ձեր երեխայի
դեղորայքի ընդունումը:

Անվտանգության մեր այս դասում ներառված են հետևյալ
թեմաները.
Շաքարային դիաբետի տարբեր տեսակները

Անվտանգության այս տեղեկատվական գրքույկը
նախատեսված է ձեր երեխայի շաքարային դիաբետ
ախտորոշումը ստանալուց հետո նրա խնամքն առաջին
մի քանի շաբաթվա ընթացքում իրականացնելու համար:
Այս գրքույկի վերջում դուք կգտնեք հավելված՝ որոշ
թեմաների ներածականով, որոնք կսովորեք հիմունքների
դասընթացում:
CHLA-ի բժիշկների, բուժքույրերի, խնամակալ քույրերի,
դիետոլոգների, սոցիալական աշխատողների և
հոգեբանների թիմը պատրաստ է օգնել ձեզ այս ողջ
գործընթացում: Մեր նպատակն է բարելավել շաքարային
դիաբետով հիվանդ տարբեր մշակույթների պատկանող
երեխաների և ընտանիքների կյանքը` միաժամանակ
աշխատելով դրա կանխարգելման և բուժման
ուղղությամբ:
Շնորհակալություն,
Ձեր CHLA շաքարային դիաբետի թիմ

Ինսուլինի և շաքարի դերը մարմնում
Արյան մեջ շաքարի պարունակության
թիրախային միջակայքը
Ինչպես վերահսկել արյան մեջ շաքարի
մակարդակը
Արյան մեջ շաքարի ցածր մակարդակի
նշաններ, ախտանիշներ և բուժում
Արյան մեջ շաքարի բարձր մակարդակի
նշաններ, ախտանիշներ և բուժում
Ինսուլինի ներարկման տեխնիկան և մարմնի
հատվածները
Սննդառության դերը արյան մեջ շաքարի
մակարդակի կառավարման մեջ
Շաքարային դիաբետի թիմի կոնտակտային
տվյալները և ինչ սպասել հետագա
բուժօգնության կազմակերպումից
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Կոնտակտային տվյալներ
Շաքարային դիաբետի թեժ գիծ՝

Ե՞րբ պետք է զանգահարեմ:

(323) 361-2311

Երբ ձեր երեխան առաջին անգամ իմանա շաքարային

Երկուշաբթի – Ուրբաթ, առավոտյան 8:30 - երեկոյան 4:00.

դիաբետ ախտորոշման մասին, մենք ամեն օր
կզանգահարենք ձեզ: Առաջին մի քանի շաբաթներից հետո

Զանգահարեք և թողեք ձայնային հաղորդագրություն՝

մենք կնշանակենք խնամակալ բուժքրոջ, որը կասի, թե

հետևյալ տեղեկատվությամբ.

երբ է պետք զանգահարել հաջորդ անգամ: Դուք պետք է

•
•
•

զանգահարեք, եթե ունեք մտահոգություններ
Երեխայի անունը և ծննդյան ամսաթիվը
Զանգահարողի անունը և հեռախոսահամարը
Կրճատ՝ զանգահարելու պատճառը

հիվանդության, արյան մեջ շաքարի մակարդակի

(օրինակ` ամենօրյա զանգ, այդ օրվա
հիվանդություն, կետոններ)

Կարո՞ղ եմ դիմել ձեզ էլեկտրոնային փոստով:

վերաբերյալ կամ այլ հարցերի առկայության դեպքում:

Բուժքույրը ետ կզանգահարի ձեզ մինչև օրվա վերջ, եթե
զանգահարեք մինչև ցերեկվա ժամը 3-ը:

էլեկտրոնային փոստը կարող եք օգտագործել ոչ շտապ

Հանգստյան օրեր, ոչ աշխատանքային ժամեր, տոն և

տեղեկատվության համար: Թեժ գծին ամեն օր

արձակուրդային օրեր.

զանգահարելու հնարավորությունը կմնա ուժի մեջ:

Մի թողեք ձայնային հաղորդագրություն:

Բուժական խնամքի ուսուցիչ

Զանգահարեք թեժ գիծ և սեղմեք «0»:

EndoNurse@chla.usc.edu

Խնդրեք «շաքարային դիաբետի հերթապահ բժշկին» և նա

Գրանցված դիետոլոգ

ետ կզանգահարի ձեզ:

կարիքների կամ հետագա խնամքի վերաբերյալ

EndoRD@chla.usc.edu

Այցելությունների կամ

Սոցիալական աշխատող

չեղարկումների բաժին՝

EndoSocialWorkers@chla.usc.edu

(323) 361-4606

Բազմակի օգտագործման դեղատոմսով տրվող
դեղամիջոց՝

Ե՞րբ է նշանակված դիաբետի իմ հաջորդ
այցելությունը:

(323) 361-4427

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ֆաքս՝ (323) 361-8064
Եթե շտապ պահանջ է (անհրաժեշտ է նույն օրը), ապա
նշեք դրա մասին ձեր հաղորդագրության մեջ: Եթե շտապ
չէ, ապա ձեր հարցման կատարման համար պետք է
սպասել մինչև 2 աշխատանքային օր:
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Զգացմունքներ և շաքարային դիաբետ
Դիաբետի ախտորոշման շուրջ բոլոր հույզերը

Ի՞նչ կարող եմ անել, որպեսզի օգնեմ իմ

լիովին նորմալ են համարվում:

երեխային հաղթահարել այս հույզերը:

Շոկային վիճակ և անհավատություն

Ձեր երեխայի համար դրական վարքի մոդելավորումը,
հատկապես սթրեսի ժամանակ, կարևոր նշանակություն

Ախտորոշումը հանկարծակիի է բերում և կարող է

ունի: Դրական վարքի օրինակներ են՝ ձեր զգացմունքների

շոկային լինել ընտանիքների համար, երբեմն էլ

մասին խոսելը, ինքնուրույն խնամք վարելը և օգնություն

անհանգստություն կամ մտահոգություններ պատճառել:

խնդրելը:

Ժամանակի ընթացքում սա կդառնա «նոր նորմալ
իրավիճակ»:

Մեր թիմում կան սոցիալական աշխատողներ և
հոգեբաններ, որոնց հետ կարող եք քննարկել հույզերի

Վիշտ

հաղթահարման դրական գործիքները:

Սովորաբար, ընտանիքները սկսում են վշտանալ իրենց

Հոգեբանի կամ սոցիալական աշխատողի հետ աշխատելը

երեխայի համար նախապես ծրագրած կյանքի

կարող է օգնել ձեզ շաքարային դիաբետը ներառել ձեր

փոփոխության համար:

կյանքում այնպես, որ առավել հարմարավետ կլինի ձեր և

Տխրություն

ձեր երեխայի համար:

Դիաբետը կարող է տխրության զգացողություն

Հիվանդանոցից զատ, որտե՞ղ կարող եմ

առաջացնել այն բոլոր փոփոխությունների պատճառով,

աջակցություն ստանալ:

որոնք պետք է կատարել ձեր նախկին կենսակերպի մեջ:
Զայրույթ
Դիաբետի կառավարման աշխատանքով դուք չէիք
նախատեսել զբաղվել: Ծնողներն ու երեխաները կարող են

American Diabetes Association-ի կամ JDRF-ի ձեր տեղական
գրասենյակը կարող է օգնել ձեզ` կապ հաստատել այլ
ընտանիքների հետ, որտեղ կան շաքարային դիաբետ
ախտորոշմամբ երեխաներ:

զայրանալ և հիասթափվել կյանքի այս մարտահրավերը

Երբ դուք մասնակցեք շաքարային դիաբետի հիմունքներ

ստանալուց:

դասընթացին, այնտեղ կհանդիպեք այլ ընտանիքների և

Վախ

կտեղեկանաք համայնքում առկա աջակցության մասին:

Որոշ ծնողներ և երեխաներ անհանգստանում են, թե
ինչպիսին կլինի շաքարային դիաբետը իրենց համար, և
ինչ զգացողություններ կունենան հետագա օրերի
ընթացքում։
Մեղավորություն Չնայած շաքարային դիաբետը երբեմն
կարող է ժառանգական ծագում ունենալ, որոշ
ընտանիքներ կարծում են, որ իրենք կարող էին կանխել
այդ իրավիճակի առաջացումը կամ ավելի վաղ պետք է
«դեմն առած լինեին»:
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Ինչ է շաքարային դիաբետը
Ի՞նչ է շաքարային դիաբետը

Ի՞նչ է արյան գլյուկոզան (BG)

Շաքարային դիաբետը քրոնիկ (կամ երկարատև) բնույթի

Արյան գլյուկոզան ձեր արյան մեջ առկա շաքարն է, որն

հիվանդություն է ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ

առաջանում է ձեր կերած սննդից: Արյան գլյուկոզան

երեխաների մոտ: Երբ մարդիկ հիվանդանում են

ստեղծվում է նաև լյարդի մեջ պահվող շաքարից: Երբեմն

շաքարախտով, նրանք ի վիճակի չեն լինում օգտագործել

օգտագործվում է նաև արյան մեջ շաքարի

և օրգանիզմում պահել շաքար (գլյուկոզա), քանի որ

պարունակություն տերմինը: Պարզության համար, այս

օրգանիզմն ի վիճակի չէ արտադրել կամ օգտագործել

ուղեցույցում մենք կօգտվենք արյան մեջ շաքարի

ինսուլինը պատշաճ ձևով:

պարունակություն տերմինից:

Ի՞նչ է ինսուլինը
Ինսուլինը հորմոն է, որն օգնում է իջեցնել արյան մեջ
շաքարի պարունակությունը: Ինսուլինը արյան հոսքի
միջից շաքարը տեղափոխում է բջիջներ: Բջիջները մեր
ողջ կենսաապահովման շինանյութերն են և շաքարը
նրանք օգտագործում են էներգիա ստանալու համար:
Առանց ինսուլինի՝ օրգանիզմը չի կարող սննդից էներգիա

Շաքարի և ինսուլինի դերը
Ինսուլինն այն «բանալին» է, որը բացում է բջջի դռները
շաքարի ներթափանցման համար: Մեր օրգանիզմը,
այնուհետև, շաքարն օգտագործում է էներգիա ստանալու
համար:

կորզել:
Եթե ինսուլինը բավարար չէ, շաքարը մնում է արյան մեջ և

Ինսուլինը վա՞տ է մարմնի առողջության
համար

չի կարողանում ներթափանցել բջիջ: Սա բերում է արյան
մեջ շաքարի մակարդակի բարձրացման, և շատ քաղցած
բջիջներ են առաջանում:

Ո՛չ: Օրգանիզմը բնականից ինսուլին է արտադրում:
Ինսուլինն օգնում է օրգանիզմին էներգիա ստանալ
սննդից: Առանց ինսուլինի՝ արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը կբարձրանա և վնաս կհասցնի
մարմնին:
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Ի՞նչ է կատարվում այն անձի օրգանիզմում, որը
չունի շաքարային դիաբետ:
1)

Սնունդը մարսվում է և վերածվում շաքարի:

2)

Շաքարն անցնում է արյան մեջ և արյան մեջ
շաքարի պարունակությունը բարձրանում է:

3)

Ինսուլինը շարժվում է արյան մեջ և շաքարը
տեղափոխում է բջիջներ:

4)

Բջիջներն օգտագործում են շաքարը էներգիա
ստեղծելու համար, ինչը իջեցնում է արյան մեջ
շաքարի պարունակության մակարդակը:
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Շաքարային դիաբետի տեսակները
Ի՞նչ է 1-ին տիպի շաքարային դիաբետը
1-ին տիպի շաքարային դիաբետն աուտոիմուն վիճակ է,

Իմ մյուս երեխաները կարո՞ղ են հիվանդանալ
1-ին տիպի շաքարային դիաբետով:

երբ օրգանիզմը հակազդում է ինսուլին (բետա բջիջներ)

Վերջին տվյալներով, ընդհանուր բնակչության շրջանում

արտադրող բջիջներին: Դրա զարգացման ռիսկը կապված

1-ին տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդանալու ռիսկը

է ինչպես գեների, այնպես էլ շրջակա միջավայրի

կազմում է 300-ից մոտ 1 դեպք: 1-ին տիպի շաքարային

գործոնների հետ: 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ

դիաբետով հիվանդ ունեցող ընտանիքում անդամի

ունեցող անձը կորցնում է ինսուլին արտադրելու

հիվանդանալու ռիսկը 20-ից 1 դեպքում է:

ունակությունը:

Ինչպե՞ս ենք բուժում 1-ին տիպի շաքարային
դիաբետը
1-ին տիպի շաքարային դիաբետի միակ բուժումն
ինսուլինն է:

Հնարավո՞ր է լրիվ ապաքինում
Ներկայումս 1-ին տիպի շաքարային դիաբետի լրիվ

Ի՞նչ թեստեր են վերցվում
Բժիշկները կարող են թեստեր անցկացնել, որպեսզի
պարզեն, թե արդյոք ձեր երեխայի օրգանիզմում դեռ
արտադրվում է ինսուլին և ստեղծվում են 1-ին տիպի
շաքարային դիաբետին առնչվող հատուկ
հակամարմիններ: Այս թեստերի արդյունքները մշակելու
համար ժամանակ է հարկավոր: Բժիշկը դրանց մասին
կխոսի ձեզ հետ հետագա բուժզննումներին ներկայանալու
ժամանակ:

բուժում չկա: Սա նշանակում է, որ 1-ին տիպի շաքարային
դիաբետով տառապող բոլոր մարդիկ ինսուլին պետք է
ստանան արտաքին աղբյուրից, օրինակ՝ ինսուլինի
ներարկումների միջոցով կամ ինսուլինի պոմպի
օգնությամբ:

Կարո՞ղ է իմ երեխան առողջ կյանքով ապրել

Ո՞րն է «մեղրամսի փուլը»
1-ին տիպի շաքարային դիաբետ ախտորոշում
ստանալուց հետո մարդկանց մոտ դեռևս կարող է փոքր
քանակությամբ ինսուլին արտադրվել: Սա կոչվում է

Այո, կան շաքարային դիաբետ ունեցող շատ մարդիկ,

«մեղրամսի փուլ», որի ժամանակ քիչ քանակի ինսուլին

որոնք ապրում են առողջ և կատարյալ կյանքով։

կարող է պահանջվել: Մեղրամսի փուլը կարող է տևել մեկ

Շաքարային դիաբետը լավ կառավարելու դեպքում
հնարավոր է նվազեցնել բարդությունների առաջացման

ամսից մինչև 2 տարի: Այս շրջանում, որոշ ընտանիքներ

ռիսկը:

դիաբետը «բուժվել է»: Սակայն դա այդպես չէ և, ի վերջո,

հաճախ կարծում են, թե իրենց երեխայի շաքարային
ձեր երեխայի ինսուլին ստանալու կարիքը ավելանալու է:

Գոյություն ունե՞ն այլ հարակից դրսևորումներ

Այս շրջանում դուք պետք է հետևեք Դիաբետի ձեր թիմի
ցուցումներին:

1-ին տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող որոշ մարդիկ
կարող են ենթարկվել այլ աուտոիմուն դրսևորումների:
Դիաբետի ձեր թիմը կօգնի ձեզ վերահսկել այդ նշանները
և ախտանիշները:
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Շաքարային դիաբետի տեսակները (շարունակ.)
Ի՞նչ է 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետը

Ի՞նչ է Երկրորդային շաքարային դիաբետը

2-րդ տիպի շաքարային դիաբետը հիվանդություն է, որի

Երկրորդային շաքարային դիաբետը կայունություն է

ժամանակ օրգանիզմը դեռ կարող է երբեմն ինսուլին

ինսուլինի նկատմամբ (օրգանիզմը չի արձագանքում

արտադրել, սակայն այդ դեպքում կամ բավարար

ինսուլինին) կամ ինսուլինի անբավարարություն (ոչ

քանակությամբ ինսուլին չի լինում, կամ ինսուլինը լավ չի

բավարար քանակի ինսուլինի առկայություն) է: Սա

գործում:

կարող է առաջանալ որոշ դեղամիջոցների կամ այլ
հիվանդությունների պատճառով: Կորտիկոստերոիդները

Ինչպե՞ս ենք բուժում 2-րդ տիպի շաքարային

դեղամիջոցների այն տարածված տեսակներից են, որոնք
կարող են կայունություն առաջացնել ինսուլինի

դիաբետը

նկատմամբ:

Բուժումը կարող է ներառել ստորև նշված
տարբերակներից մեկը կամ մի քանիսը. սննդակարգ և
ֆիզիկական ակտիվ կյանք, ներքին ընդունման
դեղամիջոցներ և ինսուլին:

Ինչպե՞ս ենք բուժում Երկրորդային շաքարային
դիաբետը
Ինսուլինով բուժումը կարող է անհրաժեշտ լինել բոլոր

Կարո՞ղ է իմ երեխան առողջ կյանքով ապրել
Այո՛: Մենք հորդորում ենք երեխաներին իրենց

փուլերում կամ միայն որոշ ժամանակ՝ կախված
ինսուլինի նկատմամբ կայունություն առաջացնող
պատճառներից:

սննդակարգում ավելացնել բանջարեղեն, մրգեր և
ամբողջական հացահատիկներ: Դուք պետք է կատարեք
ինչպես ակտիվ ֆիզիկական վարժություններ, այնպես էլ
անցնեք դեղորայքային բուժումը:

Գոյություն ունե՞ն այլ հարակից դրսևորումներ
Ճարպակալումը, արյան բարձր ճնշումը և խոլեստերինի
բարձր մակարդակը հիվանդության որոշ հարակից

Ի՞նչ է ցիստիկ ֆիբրոզի հետ կապված
շաքարային դիաբետը
Ցիստիկ ֆիբրոզի հետ կապված շաքարային դիաբետը
(CFRD) դիաբետի տեսակ է, որը տարածված է ցիստիկ
ֆիբրոզով տառապող մարդկանց մոտ և հանդիսանում է
ինսուլինի անբավարարության կամ ինսուլինի
նկատմամբ կայունության արդյունք:

դրսևորումներ են: Դուք պետք է խոսեք Դիաբետի ձեր
թիմի հետ՝ 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի հետ
կապված այլ դրսևորումների վերաբերյալ:

Ի՞նչ է Մոնոգեն դիաբետը
Մոնոգեն դիաբետը ինսուլինի նկատմամբ կայունության
կամ ինսուլինի անբավարարության հազվագյուտ ձևերից
մեկն է: Հասուն տիպի դիաբետ երիտասարդների մոտ

(MODY) հիվանդությունը հաճախ նկատվում է
երեխաների կամ դեռահասների շրջանում և
ժառանգական բնույթ ունի կամ փոխանցվում է ընտանիքի
գեներով: Նորածինների շաքարային դիաբետն
ախտորոշվում է կյանքի առաջին 6 ամիսներին:
Շաքարային դիաբետի այս տեսակը մարդու մոտ
անհետանում է մանկության շրջանում կամ կրկնվում է
հետագայում, կա՛մ էլ ուղեկցում նրան ողջ կյանքի
ընթացքում:
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Արյան մեջ շաքարի պարունակության ստուգումը
Ո՞րն է արյան մեջ շաքարի պարունակության
թիրախային միջակայքը

Ինչպե՞ս պետք է ստուգեմ արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը

Թիրախային միջակայքը համարվում է արյան մեջ
շաքարի պարունակության անվտանգ քանակությունը:
Եթե նպատակադրվենք, որ արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը գտնվի թիրախային միջակայքում,
ապա այն կօգնի մեզ խուսափել բուժման ինչպես
անմիջական, այնպես էլ երկարատև կողմնակի
բարդություններից:

Քայլ 1.
Միշտ սկսեք
մաքուր և չոր
ձեռքերով:
Տաքացրեք մատը
և սեղմած պահեք
մատի ծայրը:

Ո՞րն է իմ երեխայի թիրախային միջակայքը
Սկսած _______ - ________ ցերեկվա ժամերին
Սկսած _______ - ________ գիշերվա ժամերին
Այս միջակայքը կարող է փոփոխվել՝ կախված տարիքից,
հիվանդությունից, ֆիզիկական ակտիվությունից և այլ
գործոններից:

Ինչպե՞ս պետք է տեղեկանամ, որ իմ երեխան
գտնվում է իր թիրախային միջակայքում
Արյան մեջ շաքարի պարունակությունը ստուգելու
լավագույն կամ ճշգրիտ ձևը գլյուկոմետր (սովորաբար
կոչվում է չափիչ) օգտագործելն է: Ձեր երեխան կարող է
նաև այնպիսի ախանշաններ ունենալ, որոնք չեն
համապատասխանում թիրախային միջակայքին (օրինակ՝
հաճախ զուգարան գնալ կամ դող ունենալ):

Ի՞նչ հաճախականությամբ պետք է ստուգեմ
երեխայիս արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը
Մենք խորհուրդ ենք տալիս օրվա ընթացքում մի քանի
անգամ ստուգել արյան մեջ շաքարի պարունակությունը՝
կախված ձեր երեխայի անհատական բուժման ծրագրից:
Ստորև նշված են որոշ դեպքեր, երբ պետք է ստուգում
կատարել․
•
•
•
•
•

Քայլ 2.
Ծակեք մատի եզրը
կամ վերին մասը:
Փորձեք չծակել
մատի բարձիկի
մեջտեղի մասում:

Քայլ 3.
Դուրս մղեք արյան
մեկ կաթիլ՝
սեղմելով մատի
ստորին մասից
դեպի վերև:

Քայլ 4.
Պահեք չափիչի
ստորին եզրը
անկյան տակ:
Տեղադրեք շերտիկը
հենց կաթիլի վրա:

Ուտելուց և նախուտեստներից առաջ
Քնելուց առաջ
Գիշերվա կեսին
Արյան մեջ շաքարի բարձր կամ ցածր
պարունակության նշաններ կամ ախտանիշներ
Ֆիզիկական ակտիվությունից
առաջ/ընթացքում/հետո
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Արյան մեջ շաքարի պարունակության արդյունքների գրանցումը
Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ արյան մեջ շաքարի պարունակության արդյունքների գրանցամատյանը
Արյան մեջ շաքարի պարունակության արդյունքների գրանցամատյանը կամ գրառումները շատ կարևոր են դիաբետի
հաջող կառավարման համար: Գրանցամատյանն օգնում է տեսնել բարձր, ցածր կամ թիրախային թվերի դինամիկան:
Այդ դինամիկան հնարավորություն է տալիս մեզ փոփոխություններ կատարել բուժման պլանում:

Ի՞նչ գրառումներ պետք է լինեն գրանցամատյանում.
•
•
•
•
•

Ժամանակը՝ Գրեք արյան մեջ շաքարի պարունակության ցուցմունքը վերցնելու ժամը
BG – Գրեք արյան մեջ շաքարի պարունակության չափիչի արձանագրած արժեքը
G- Գրեք քանի գրամ ածխաջրեր են եղել սննդի մեջ
Ինսուլին – Գրեք տրված ինսուլինի ընդհանուր քանակը միավորներով
Նշումներ – Գրեք այն ամենը, ինչը կարող է ազդել կամ ազդում է արյան մեջ շաքարի պարունակության վրա,
օրինակ՝ ֆիզիկական ակտիվությունը, հիվանդությունը կամ ընդունված դեղամիջոցները

Ի՞նչ է միտվածության դինամիկան
Միտվածության դինամիկան արյան մեջ շաքարի պարունակության փոփոխության միտումն է, որը տևում է 3 և ավելի
օր:

Սա պետք է նշե՞մ
Անպայման գրանցեք այս տեղեկությունները ամեն օր: Այն կօգնի ձեզ հասկանալ սննդի, ֆիզիկական ակտիվության և
արյան մեջ շաքարի պարունակության միջև եղած կապը: Բացի այդ, այս տեղեկությունների գրանցումը շատ
կհեշտացնի թեժ գծի բուժքույրերին ձեր ամենօրյա զանգի ընթացքում արյան մեջ շաքարի պարունակության մասին
տեղեկությունները հաղորդելու գործը:

Ե՞րբ պետք է զանգահարեմ
Շաքարային դիաբետի առաջին ախտորոշումից հետո ամեն օր պետք է կապի մեջ լինեք դիաբետի գծով բուժքրոջ հետ:
Զանգահարեք թեժ գիծ, եթե տեսնում եք, որ գրանցամատյանի ձեր թվերը միտում ունեն կամ բարձրանում են, կամ
արյան մեջ շաքարի պարունակության թվերը անհասկանալի պատճառներով նվազել են: Սա կարող է նշանակել, որ
ինսուլինի չափաբաժնի մեջ անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել: Շաքարային դիաբետի թեժ գծի
հեռախոսահամարն է՝ (323) 361 2311:
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Արյան մեջ շաքարի ցածր պարունակություն
Ի՞նչ է արյան մեջ շաքարի ցածր

Ի՞նչն է արյան մեջ շաքարի ցածր

պարունակությունը

պարունակություն առաջացնում

Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի ցածր

Արյան մեջ շաքարի ցածր պարունակություն կարող է

պարունակությունը (կամ հիպոգլիկեմիան) սահմանվում

առաջանալ չափազանց մեծ քանակի ինսուլինի,

է արյան մեջ շաքարի պարունակության ստորև

ածխաջրերով սնունդը չավարտելու, ֆիզիկական

մակարդակից ցածր արժեքի դեպքում՝

ակտիվության, հիվանդության կամ այլ գործոնների

____ մգ/դլ:

պատճառով:

Որո՞նք են արյան մեջ շաքարի ցածր պարունակության նշանները

Ի՞նչ պետք է անեմ
Շաքար տվե՛ք: Այն չի կարելի կարգավորել այնպիսի սննդով, ինչպես օրինակ՝ կաթը, շոկոլադը կամ կրեկերներն են.
օգտագործեք պարզ շաքարանյութեր: Տե՛ս հաջորդ էջը՝ կատարվելիք քայլերի և օրինակների համար:
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Արյան մեջ շաքարի ցածր պարունակության բուժումը
1) Ստուգեք
•

Եթե առկա են ախտանիշները, ապա անմիջապես ստուգեք արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը:

•

Եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը պակաս է ____ մգ/դլ-ից, ապա դուք պետք է բուժեք:

2) Բուժեք
•

Տվեք ____գ պարզ շաքարանյութ: Օրինակ՝

___ ունցիա

___ ճաշի գդալ

__ հաբեր

__ Skittles

3) Կրկին ստուգեք
•

Սպասեք 15 րոպե և կրկին ստուգեք արյան մեջ շաքարի պարունակությունը:

4) Կրկնեք
•

Եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը դեռևս ցածր է ____ մգ/դլ-ից, ապա կրկնեք քայլ 2-ը
և 3-ը:

•

Եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը 3 անգամյա բուժումից հետո բարձր չէ ____ մգ/դլից, ապա զանգահարեք Շաքարային դիաբետի թեժ գիծ՝ հետևյալ հեռախոսահամարով (323) 361
2311:

5) Սնվեք
Եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը բարձր է ____ մգ/դլ-ից և դա սնվելուց կամ նախուտեստ
ուտելուց մեկ ժամ հետո է կամ առաջ, ապա տվեք ___ գրամ կոմպլեքս ածխաջրերով սնունդ՝ առանց
ինսուլինի: Կոմպլեքս ածխաջրերով սննդի օրինակները տե՛ս հաջորդ էջում:
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Քնելուց առաջ և գիշերվա ժամերին
Արդյո՞ք կարևոր են քնելուց առաջ և գիշերային
ստուգումները
Այո՛: Գիշերվա կեսին արյան մեջ շաքարի
պարունակության ստուգումը կօգնի ձեր երեխային
ապահով լինել: Առաջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում պետք է
ստուգեք արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
յուրաքանչյուր 3-4 ժամը մեկ անգամ:

Ինչպե՞ս պետք է իմանամ, որ իմ երեխան
գիշերը արյան մեջ շաքարի ցածր
պարունակություն ունի
Գիշերային ժամերին ցածր պարունակության որոշ
նշաններից են.
Գիշերային քրտնարտադրությունը

Արդյո՞ք քնելուց առաջ և գիշերային
ստուգումները մշտապես շարունակվելու են

Վառ երազները կամ մղձավանջները

Ժամանակ առ ժամանակ: Կան մի շարք պատճառներ, որ
ստիպում են ապագայում ևս ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը գիշերային ժամերին: Գիշերային
ժամերին արյան մեջ շաքարի պարունակության
ստուգման որոշ պատճառներից են. ձեր երեխայի
հիվանդությունը, ինսուլինի չափաբաժնի
փոփոխությունները կամ օրվա ընթացքում բարձր և ցածր
մակարդակների միջև հաճախակի տատանումները:

Եթե արյան մեջ շաքարի ցածր կամ բարձր
պարունակություն ունի, երբ երեխան արթնանում է:

Պե՞տք է արդյոք գիշերը այլ կերպ վարվեմ ցածր
մակարդակի դեպքում
Եթե ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
ցածր է 70 մգ/դլ-ից, ապա հետևեք ցերեկային ժամերի
կանոններին:
Եթե ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
բարձր է 70 մգ/դլ-ից, ապա տվեք նրան ____ գրամ
կոմպլեքս ածխաջրերով սնունդ՝ առանց ինսուլինի: Սա
կօգնի ձեր երեխային գիշերվա ժամերին կրկին շաքարի
ցածր պարունակություն չունենալ: Տե՛ս աջ կողմում
բերված օրինակները:

Քաղցած կամ գլխացավով արթնանալը

Ինչպե՞ս կարող եմ կանխարգելել գիշերվա
ժամերին արյան մեջ շաքարի ցածր
պարունակության առաջացումը
Եթե ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
100 մգ/դլ-ից ցածր է քնելուց առաջ կամ գիշերային
ժամերին, ապա տվեք ___ գրամ կոմպլեքս ածխաջրերով
սնունդ՝ առանց ինսուլինի:

Ո՞րն է լավագույն սնունդը՝ գիշերային ժամերին
ցածր պարունակությունը կանխելու համար
Մենք խորհուրդ ենք տալիս կոմպլեքս ածխաջրերով
նախուտեստներ, որոնք հարուստ են սպիտակուցներով,
ճարպերով և ածխաջրերով: Տե՛ս ստորև օրինակները.

Պե՞տք է արդյոք գիշերը արագ ազդող ինսուլին
տամ
___ ունցիա կաթ
Այո՛: Եթե ձեր երեխայի ցուցանիշը բարձր է իր գիշերային
թիրախային տիրույթից, ապա կարող է ինսուլինի
ներարկում պահանջվել: Քնելուց առաջ և գիշերային
ժամերին բժիշկները կարող են ցածր արժեքները
կանխարգելելու համար ինսուլինի նվազեցման
կարգավորման սանդղակ նշանակել (տե՛ս էջ 22)։
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____ կրեկերներ + պանիր

____ ունցիա յոգուրտ

____ հաց + մեկ թեյի գդալ
գետնանուշի կարագ

Diabetes Safety Page 12
PFER reviewed 6/15/20

Արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակություն
Ի՞նչ է արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությունը
Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությունը (կամ հիպերգլիկեմիան) սահմանվում է արյան մեջ շաքարի
պարունակության ստորև մակարդակից բարձր արժեքի դեպքում՝ ______ մգ/դլ՝ ցերեկային ժամերի համար, և ______ մգ/դլ՝
գիշերային ժամերի համար: Այս թիվը կարող է փոխվել:

Ի՞նչն է արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակություն առաջացնում
Արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակություն կարող է առաջանալ բավարար քանակությամբ ինսուլին չստանալու, առանց
ինսուլինի սնվելու, ածխաջրերի քանակի սխալ հաշվարկի, ֆիզիկական ակտիվության պակասի, սթրեսի, հիվանդության և
այլ գործոնների պատճառով:

Ի՞նչ պետք է անեմ
Հետևեք ձեր բժշկի նշանակած դեղորայքային բուժման ցուցումներին: Զանգահարեք Դիաբետի թեժ գիծ՝ (323) 361 2311
հեռախոսահամարով, եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը բարձր է ____ մգ/դլ ցուցանիշից` երկու կամ ավելի
անընդմեջ ստուգումներից հետո:
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Դեղամիջոցներ
Ինչո՞ւ 1-ին տիպի շաքարային դիաբետով
հիվանդ իմ երեխան չի կարող դիաբետը
բուժելու հաբ ընդունել
Ինսուլինը հաբերի տեսքով առկա չէ, քանի որ մեր
ստամոքսի հյութերը քայքայում են այն (որը հորմոն է):

Եթե ձեր երեխան 1-ին տիպի շաքարային դիաբետով
հիվանդ է, ապա դա նշանակում է, որ նա կորցրել է (կամ
կորցնում է) ինսուլին արտադրելու ունակությունը: Եթե
որևէ անձի մոտ ինսուլին չի արտադրվում, ապա նրան
պետք է ինսուլին ներարել, ինչը կփոխարինի նրա
օրգանիզմի՝ այն ինքնուրույն արտադրելու ֆունկցիան:

Ներքին ընդունման դեղամիջոցներ
Որոշ մարդիկ, որոնց օրգանիզմը դեռևս ընդունակ է
ինսուլին արտադրել, օրինակ՝ 2-րդ տիպի շաքարային
դիաբետով հիվանդները, կարող են օգտվել ներքին
ընդունման դեղամիջոցներից` օրգանիզմում առկա
ինսուլինն ավելի ուժեղ և արդյունավետ դարձնելու
համար:

Ամենատարածված դեղամիջոցը կոչվում է Metformin:

Ինչպե՞ս է ազդում Metformin-ը օրգանիզմի վրա
Metformin-ը իջեցնում է արյան մեջ շաքարի
պարունակության մակարդակը՝ օժանդակելով մարմնի
սեփական ինսուլինի ավելի լավ ազդեցությանը:

Ի՞նչ պետք է իմանամ մինչ Metformin տալը
Խորհուրդ է տրվում, որ երեխան Metformin-ն ընդունի
սննդի հետ միասին: Դեղամիջոցի բարերար
ազդեցությունը կարող է զգացվել մի քանի օրից կամ
նույնիսկ շաբաթներ հետո: Հնարավոր կողմնակի
ազդեցություններից են. տհաճ զգացողություն
ստամոքսում, սրտխառնոց, փսխում, լուծ և/կամ
ախորժակի բացակայություն:
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Ինսուլին
Եթե ձեր երեխայի օրգանիզմը բավարար քանակությամբ
(կամ ընդհանրապես) ինսուլին չի արտադրում, ապա նա
պետք է ինսուլին ներառող բուժման ծրագիր ստանա:

Կարո՞ղ է իմ երեխան ինսուլին ստանալ օրը
մեկ անգամ
Եթե ձեր երեխան ունի 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ,
ապա բուժման ամենատարածված ծրագիրը ներառում է
ամենօրյա բազմակի ներարկումներ, որը կոչվում է
բազալ-բուլյուսային ռեժիմ:

Եթե ձեր երեխան ունի 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ,
ապա նա կարող է օրը մեկ անգամ ինսուլինի ներարկում
ստանալ, եթե օրվա ընթացքում նրա օրգանիզմը
ընդունակ է որոշակի քանակության ինսուլին արտադրել:

Ի՞նչ է բազալ-բուլյուսային ռեժիմը:
Այս ռեժիմում ինսուլինը մարմնին տրվում է այն կարգով,
որը ընդօրինակում է օրգանիզմում ինսուլինի բնականոն
արտադրության տեմպը և կարգավորում է
ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքը: Ինսուլինի
երկու տեսակ է տրվում. երկարատև ազդեցության
(բազալ) և արագ ազդող (բուլյուսային):
Բազալ-բուլյուսային ծրագրի շրջանակներում,
շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաները ցանկության
դեպքում կարող են ամեն անգամ սնվելիս տարբեր
քանակության սնունդ ուտել:
Ինսուլինի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություների
համար շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:
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Երկարատև ազդեցության ինսուլին
Իմ երկարատև ազդեցության ինսուլինն է՝ ____________________
Երկարատև ազդեցության ինսուլինը (կամ բազալ ինսուլինը) ընդօրինակում է մեր օրգանիզմում ինսուլինի բնականոն
արտադրությունը՝ գիշերվա ու ցերեկվա ընթացքում ինսուլինի դանդաղ արտազատման միջոցով:

Ի՞նչ տեսք ունի այն

Որքա՞ն է երկարատև ինսուլինի ազդեցությունը
Երկարատև ազդեցության ինսուլինների մեծ մասը դանդաղ են գործում և պահում են իրենց ազդեցությունը մինչև 24 ժամ:
Որոշ երկարատև ազդեցության ինսուլիններ գործում են ընդամենը 12 ժամ և պետք է տրվեն օրը երկու անգամ:

Ե՞րբ պետք է տամ երկարատև ազդեցության ինսուլինը
Երկարատև ազդեցության ինսուլին տվեք միշտ օրվա նույն ժամին: Կարևոր է, որ դուք երբեք բաց չթողնեք ներարկումը:
Երկարատև ազդեցության ինսուլինը կարող եք արագ ազդող ինսուլինի հետ միաժամանակ տալ, սակայն այն պետք է
ներարկվի առանձին՝ մարմնի տարբեր հատվածում:

Ո՞ր հատվածում պետք է ներարկեմ երկարատև ազդեցության ինսուլինը
Երկարատև ազդեցության ինսուլինը պետք է ներարկել վերին ազդրի կամ որովայնի/ստամոքսի հատվածում: Երեխային
ինսուլին չպետք է ներարկել որովայնի հատվածում, եթե նա 8 տարեկանից փոքր է կամ ունի ստամոքսի ուժեղ մկաններ:

Որքա՞ն պետք է լինի դեղաչափը
Դեղաչափը պետք է մնա նույնը այնքան ժամանակ, քանի դեռ բուժումն իրականացնող մասնագետը այլ խորհուրդ չի տվել:
Ներկայումս, երկարատև ազդեցության ինսուլինի դեղաչափը կազմում է _________ միավոր ՝________: Հիշեք, որ ձեր
ներարկումների միավոր քանակը որոշում է ձեր բժիշկը և փոփոխման ենթակա չէ արյան մեջ շաքարի պարունակության
կամ սննդի ընդունման հիմքերով:

4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
© 2020 Children’s Hospital Los Angeles

Diabetes Safety Page 15
PFER reviewed 6/15/20

Արագ ազդող ինսուլին
Իմ արագ ազդող ինսուլինն է՝ ____________________
Արագ ազդող ինսուլինը (կամ բոլյուսային ինսուլինը) կարող է ներարկվել ողջ օրվա ընթացքում, որը նախատեսված է սննդի
ընդունումից հետո արյան մեջ շաքարի պարունակությունը նվազեցնելու և շաքարի բարձր մակարդակը շտկելու համար:

Ի՞նչ տեսք ունի այն

Որքա՞ն է տևում նրա ազդեցությունը
Արագ ազդող ինսուլինը ներազդում է 5-15 րոպեների ընթացքում: Նրա առավելագույն ազդեցությունը (երբ այն առավել
արդյունավետ է) զգացվում է ներարկումից հետո 1 ժամվա ընթացքում: Նա ազդեցությունը կորցնում է մոտ 2-3 ժամ
հետո:

Ո՞ր հատվածում պետք է ներարկեմ արագ ազդող ինսուլինը
Արագ ազդող ինսուլինը ներարկվում է վերին բազկի, ազդրի, ստամոքսի և վերին ազդրի հատվածներում:

Ե՞րբ պետք է ներարկեմ արագ ազդող ինսուլինը
Արագ ազդող ինսուլինը ներարկվում է ածխաջրեր պարունակող բոլոր կերակուրներից ու նախուտեստներից առաջ: Այն
կարող է ներարկվել նաև արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությունը շտկելու համար, եթե վերջին ներարկումից կամ
սննդի ընդունումից հետո առնվազն 2 ժամ է անցել:

Որքա՞ն պետք է լինի դեղաչափը
Արագ ազդող ինսուլինի դեղաչափը կախված է տվյալ պահին արյան մեջ շաքարի պարունակության մակարդակից,
ածխաջրերով հարուստ սննդի և հեղուկների ընդունման քանակից և արագ ազդող ինսուլինի վերջին ներարկման ժամից:
Դուք կարող եք հաշվարկել դեղաչափը՝ ուսումնասիրելով 22-րդ էջը:
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Ներարկման տեխնիկան
Ո՞ր հատվածում կարող եմ ներարկել արագ ազդող ինսուլինը
Արագ ազդող ինսուլինի ներարկման չորս հատված կա՝ վերին բազուկի ետնամաս, որովայն, ոտքի վերնամաս կամ վերին
ազդրի ետնամաս: Երեխային ինսուլին չպետք է ներարկել որովայնի հատվածում, եթե նա 8 տարեկանից փոքր է կամ ունի
ստամոքսի ուժեղ մկաններ:
ՇՐՋԱՆ գծեք այն հատվածներում, որտեղ պատրաստվում եք արագ ազդող ինսուլինի ներարկումներ կատարել.

Ո՞ր հատվածում կարող եմ ներարկել երկարատև ազդեցության ինսուլինը
Երկարատև ազդեցության ինսուլինի ներարկման ամենաարդյունավետ հատվածներն են՝ վերին ազդրի ետնամասը կամ
որովայնի հատվածը:
ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ գծեք այն հատվածներում, որտեղ պատրաստվում եք երկարատև ազդեցության ինսուլինի ներարկում
կատարել։

Առջև

Հետև

Կարո՞ղ եմ անընդհատ նույն հատվածում ինսուլին ներարկել
Ո՛չ: Կարևոր է ներարկման հատվածների տեղը փոփոխել այնպես, որ մաշկի տակ ճարպային հյուսվածքների գոյացություն
(լիպոհիպերտրոֆիա) չնկատվի: Ճարպային հյուսվածքների այս գոյացությունները մաշկն անհարթ են դարձնում և
նվազեցնում են ինսուլինի այն քանակը, որը կարող է կլանել ձեր մարմինը:
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Որքա՞ն կարող է ծառայել մեկ սրվակը

Ինչպե՞ս ներարկիչով ներարկում կատարել

Դա կախված է երեխայի օրական ինսուլին ստանալու
չափից: Սրվակի մեջ կա 1000 միավոր:

Քայլ 1
Լվացեք ձեռքերը

Ինչպե՞ս պետք է որոշեմ դեղաչափը
Ներարկիչի սև մխոցի ծայրը ցույց է տալիս վերցված
դեղաչափի քանակը:

Քայլ 2
Սրվակի վերնամասը մաքրելու համար օգտագործեք

Ներարկիչի վրայի միավորների գծով պետք է ընտրեք ձեզ
անհրաժեշտ քանակը: Օրինակ՝ սև մխոցի ծայրը ուղիղ

սպիրտային վիրախծուծ

բերված է 5 միավոր ներարկելու գծի վրա:

Քայլ 3
Քաշեք օդը ներարկիչի մեջ, ապա մղեք այն սրվակի մեջ

Քայլ 4
Ի՞նչ անել, եթե օդի պղպջակներ կան

Շրջեք գլխիվայր սրվակը և հանեք նրանից ձեր երեխային
անհրաժեշտ ինսուլինի քանակությունը

Օդի պղպջակները խանգարում են ձեր երեխային
անհրաժեշտ քանակի ինսուլին փոխանցելուն: Եթե օդի
պղպջակներ նկատեք, ապա լրիվ սեղմեք մխոցը մինչև

Քայլ 5

ներարկիչի ծայրը և կրկին փորձեք:
Մաքրեք մաշկը սպիրտային վիրախծուծով

Կարո՞ղ եմ կրկին օգտագործել ներարկիչը
Ո՛չ: Ներարկիչները պետք է օգտագործել միայն մեկ
անգամ և դեն նետել սրածայր իրերի տարայում:

Քայլ 6
Ներարկեք ինսուլինը՝

Կարո՞ղ եմ փոխարենը օգտագործել
ինսուլինային գրիչ-ներարկիչներ

Ներարկիչներն օգտագործվում են այն ժամանակ, երբ
ինսուլինի շատ փոքր դեղաչափեր են անհրաժեշտ,
օրինակ՝ երբ երեխային անհրաժեշտ է նոսրացված
ինսուլին կամ 0,5u երկարատև ազդեցության ինսուլին:
Նրան կարող է անհրաժեշտ լինել ներարկիչային
ներարկում այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրա օրգանիզմն
ավելի շատ ինսուլինի կարիք չի զգում:
Ապահովագրության ծրագրերը որոշ դեպքերում չեն
վճարում ինսուլինային գրիչ-ներարկիչների համար:
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•

Սեղմեք մաշկը (մաշկի լայն բարձիկ)

•

Մտցրեք ասեղը 90º անկյան տակ

•

Մղեք մխոցը ներքև

•

Բաց թողեք մաշկի բարձիկը (ասեղը պետք է մնա
տեղո՛ւմ)

•

Թողեք 3 վայրկյան

•

Հանեք ասեղը մաշկի միջից

Քայլ 7
Դեն նետեք ասեղը սրածայր իրերի տարայում
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Ներարկման տեխնիկան
շարունակություն

Ինչպե՞ս ներարկել
ինսուլինային գրիչներարկիչով
Որքա՞ն ինսուլին կա գրիչ-ներարկիչում

Քայլ 1

Ինսուլինային գրիչ-ներարկիչները լիցքավորված են 300
միավորով: Ինսուլինային գրիչ-ներարկիչների մեծ մասը
մեկանգամյա օգտագործման են (կարելի է դեն նետել):

Լվացեք ձեռքերը

Քայլ 2
Հանեք գրիչ-ներարկիչի կափարիչը և սպիրտային

Ինչպե՞ս պետք է որոշեմ դեղաչափը
Պտտվող մեխանիզմի վրայի աստիճանների դիրքով
ընտրվում է ներարկվող միավորների քանակը: Որոշ գրիչներարկիչներ բաց են թողնում կես միավորներ, մյուսները՝
ամբողջական միավորներ:
Այս գրիչ-ներարկիչի
պտտվող մեխանիզմով
ընտրված է ______
միավոր

վիրախծուծով մաքրեք գրիչի ռետինե վերնամասը

Քայլ 3
Տեղադրեք գրիչ-ներարկիչի ասեղը և պատրաստեք 2
միավոր (կամ մինչև ինսուլինի 2 կաթիլ տեսնելը)

Քայլ 4
Պտտեք գրիչ-ներարկիչի մեխանիզմը՝ ընտրելով
ինսուլինի ճիշտ դեղաչափը

Քայլ 5
Մաքրեք մաշկը սպիրտային լուծույթի վիրախծուծով

Այս գրիչ-ներարկիչի
պտտվող մեխանիզմով
ընտրված է ______
միավոր

Քայլ 6
Ներարկեք ինսուլինը՝
•

Ուղղահայաց, 90º անկյան տակ

•

Հաշվեք 8-10 վայրկյան՝ միաժամանակ սեղմելով
մեխանիզմը մինչև զրո դիրքին վերադառնալը:

Ի՞նչ մեծության է ասեղը

Քայլ 7
Հանեք ասեղը մաշկից

Գրիչ-ներարկիչների ասեղները շատ փոքր են: Դրանք
նախատեսված են մաշկի
առաջին ճարպային շերտում
(ենթամաշկային հյուսվածքի
մեջ) ասեղով ներարկում
կատարելու համար:

Քայլ 8
Մաքուր պլաստիկ կափարիչը տեղադրեք գրիչներարկիչի ասեղի վրա և ետ պտտելով հանեք: Գցեք
ասեղը սրածայր իրերի տարայի մեջ: Գրիչ-ներարկիչի
ասեղները մեկանգամյա օգտագործման են:

4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
© 2020 Children’s Hospital Los Angeles

Diabetes Safety Page 19
PFER reviewed 6/15/20

Թափոնի հեռացումը և պահեստավորումը
Որքա՞ն ժամանակ կարող է ծառայել ինսուլինը
Ինսուլինը կարող է ծառայել այն բացելուց հետո 28 օրվա
ընթացքում: Պիտակի վրա նշեք բացելու ամսաթիվը:
Չբացված վիճակում ինսուլինը կարող է ծառայել մինչև
փաթեթավորման վրա դրոշմակնիքով նշված ժամկետի
ավարտը, եթե պահվում է սառնարանային պայմաններում:

Որտե՞ղ դեն նետել ինսուլինի թափոնը
Ինսուլինի սրվակները և մեկանգամյա օգտագործման գրիչներարկիչները կարող եք նետել աղբարկղի մեջ:

Ինչպե՞ս պետք է իմանամ, որ ինսուլինը լավը չէ
Եթե այն ունի կուտակումներ, սպիտակ պինդ մասնիկներ
կամ պղտոր տեսք, այն չպետք է օգտագործել: Միակ պղտոր
ինսուլինը NPH-ն է և դա չի նշանակում, որ այն վատօրակ է
Հիշեք, որ միշտ պե՛տք է ստուգեք պիտանելիության

Ինչպե՞ս պետք է հեռացնել սրածայր
թափոնները, օրինակ՝ ասեղները և նշտարները

ժամկետը:
Սրածայր թափոնները հեռացնելու համար միշտ օգտվեք

Պե՞տք է արդյոք ինսուլինը պահել սառնարանում
Չբացված ինսուլինն անհրաժեշտ է պահել սառնարանում:
Ինսուլինը բացելուց հետո պետք է պահել սենյակային

սրածայր իրերի տարրայից: Շաքարային դիաբետի ձեր
մատակարար դեղատունը կտրամադրի ձեզ այդ
տարրայից:

ջերմաստիճանում: Ինսուլինը չպետք է դնել
սառցախցիկում:

Ի՞սկ որն է թույլատրելի տաք ջերմաստիճանը

Clean LA
Զանգահարեք 1-888- CLEANLA (1 888 253 2652)

Ինսուլինը չպետք է պահվի լույսի, արևի տակ կամ 86

հեռախոսահամարով կամ այցելեք www.cleanLA.com

աստիճանից բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում:

կայքէջը՝ սրածայր թափոնների հեռացման ամենամոտ

Մի պահեք ինսուլինը մեքենայի մեջ:

վայրն իմանալու համար:

Պահեք ինսուլինը հերմետիկ տարրայի մեջ կամ

Safe Needle Disposal

հովացուցիչի ներսում, եթե բացակայելու եք երկար
ժամանակով:

www.safeneedledispsal.org/(ձեր zip կոդը)

California Recycle
www.calrecycle.ca.gov
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Հաշվարկներ
Արագ ազդող ինսուլինի դեղաչափեր
Քայլ 1. Ուղղում
Ի՞նչ է ուղղման գործակիցը (CF)

Ստուգեք արյան մեջ շաքարի պարունակությունը:

Այն մեզ հուշում է, թե 1 ինսուլինի միավորը որքան

Օգտվեք Ուղղիչ աղյուսակից, որպեսզի որոշեք

կիջեցնի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը:

անհրաժեշտ միավորների քանակը:

Ներկայումս, 1 ինսուլինի միավորը իջեցնում է արյան մեջ

Գործնական աշխատանք՝ Քայլ 1.

շաքարի պարունակությունը _____ կետով: Այն օգնում է
շաքարի պարունակությունը վերադարձնել թիրախային

323 արյան մեջ շաքարի պարունակությունը = ______

միջակայք՝ ______ - ______:

միավորի

Ե՞րբ պետք է ներարկեմ ուղղիչ դեղաչափ

Քայլ 2. Փոխարինում

Ուղղիչ դեղաչափ կարելի է ներարկել յուրաքանչյուր 2

Գումարեք բոլոր ածխաջրերի քանակը՝ դրանց արժեքը

ժամը մեկ անգամ, եթե արյան մեջ շաքարի

գրամով ստանալու համար:

պարունակությունը թիրախային միջակայքից բարձր է:
Մի օգտագործեք ուղղման գործակիցը մինչ 2 ժամը

Բաժանեք ածխաջրերի ընդհանուր քանակը ինսուլին-

լրանալը, քանի որ ինսուլինի նախորդ ներարկման

ածխաջրեր հարաբերության գործակցի վրա:

ազդեցությունը դեռ չի ավարտվել։

Ի՞նչ է ինսուլին-ածխաջրեր (Carb)

Գործնական աշխատանք՝ Քայլ 2.
66գ ածխաջրեր ÷ ______ = ______ միավոր

հարաբերության գործակիցը (ICR)
Այն մեզ հուշում է, թե որքան գրամ ածխաջրեր է
փոխարինելու 1 միավոր ինսուլինը: Ածխաջրերի

Քայլ 3. Ընդհանուր միավորներ

ընդհանուր քանակը պետք է բաժանել 1 միավոր

Գումարեք Քայլ 1-ի և Քայլ 2-ի միավորները, որպեսզի

ինսուլինի փոխարինած ածխաջրերի գրամներին:

գտնեք ինսուլինի ընդհանուր դեղաչափը: Այնուհետև

Ներկայումս, 1 ինսուլինի միավորը փոխարինում է ____

կլորացրեք դեղաչափի արժեքը՝ օգտվելով ձախ կողմում

գրամ ածխաջրերի: Հիշեք, որ այս թիվը կարող է

բերված կլորացման կանոններից:

փոխոխվելու և տարբեր լինել օրվա տարբեր ժամերին։

Գործնական աշխատանք՝ Քայլ 3.

Ե՞րբ պետք է կատարեմ ICR հաշվարկը
ICR հաշվարկը կատարվում է ձեր երեխային
ածխաջրերով սնունդ տալիս:

Կա՞ն կլորացման կանոններ:
Կես միավորներ օգտագործելու դեպքում՝
0.0 -- 0.24 - Կլորացվում է նախորդ ամբողջ միավորին
0.25 - 0.74 - Կլորացվում է կես միավորի
0.75 – 0.99 - Կլորացվում է հաջորդ ամբողջ միավորին

______ միավոր ուղղման համար
+ ______ միավոր ածխաջրերի փոխարինման համար
= ______ տրվող միավորների ընդհանուր թիվը

** Ինսուլին ստանալուց հետո պետք է սպասել որոշ
ժամանակահատված՝ նախքան ուտելը։ Սպասելու
ժամանակը կախված է ուտելուց առաջ արյան մեջ
շաքարի պարունակության մակարդակից:
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Դեղաչափերի կիրառման աղյուսակի օրինակներ
Հիշեք՝
Դեղաչափերի կիրառման աղյուսակը վերաբերում է միայն արագ ազդող ինսուլինին:

Ուղղիչ աղյուսակի օրինակներ՝
Արագ ազդող ինսուլինի
քանակ

Արյան գլյուկոզա
151-200 մգ/դլ

միավոր

Սպասելու ժամանակը
ուտելուց առաջ
15 րոպե

Քնելուց առաջ/գիշերային
ժամերի ուղղում
միավոր

201-250 մգ/դլ

միավոր

15 րոպե

միավոր

251-300 մգ/դլ

միավոր

20 րոպե

միավոր

301-350 մգ/դլ

միավոր

25 րոպե

միավոր

351-400 մգ/դլ

միավոր

30 րոպե

միավոր

401-450 մգ/դլ

միավոր

35 րոպե

միավոր

451-500 մգ/դլ

միավոր

40 րոպե

միավոր

501-550 մգ/դլ

միավոր

45 րոպե

միավոր

Ածխաջրերի փոխարինման աղյուսակի օրինակ.

Ինսուլին-ածխաջրեր
հարաբերության գործակից
(ICR)՝
1 միավոր՝ փոխարինող ստորև
______ գրամներին

(ածխաջրերի ընդհանուր
քանակը) = _______ միավոր
(ICR)

Ածխաջրերի քանակը, գրամ

Արագ ազդող ինսուլինի քանակ

գրամ

միավոր

գրամ

միավոր

գրամ

միավոր

գրամ

միավոր

գրամ

միավոր

Օրինակ՝
(

)=
(

միավոր
)

Ինսուլին-ածխաջրեր
հարաբերության գործակից՝
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Սննդառության հիմունքներ
Ինչպե՞ս պետք է սնվի հիմա իմ երեխան
Շաքարային դիաբետով երեխաները ԱՌՈՂՋ են և հատուկ սննդակարգ պահելու կամ հատուկ սնունդ ուտելու կարիք չունեն:
Շաքարային դիաբետ ունեցող մարդու սննդակարգն առողջ սննդակարգ է յուրաքանչյուրի համար:

Արդյո՞ք իմ երեխան պետք է խուսափի որոշ կերակուրներից: Երեխաները պետք է ուտեն բազմազան սնունդ
բոլոր սննդային խմբերից` իրենց լավ սնուցումն ապահովելու և աճին նպաստելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս մաքուր
շաքարից կոնֆետներ և հատկապես ածխաջրերով հյութեր և գազավորված ըմպելիքներ չտալ նրանց: Կաթ կարելի է տալ:

Որո՞նք են սննդային խմբերը
Գոյություն ունի 5 սննդային խումբ՝ հացահատիկներ, մրգեր, բանջարեղեն, կաթնամթերք և սպիտակուցներ: Այս սննդային
խմբերից յուրաքանչյուրն ապահովում է տարբեր սննդանյութեր`ածխաջրեր, սպիտակուցներ, ճարպեր, վիտամիններ և
հանքանյութեր, ջուր և մանրաթելեր:

Ինչպե՞ս պետք է պլանավորեմ սնվելը
Փորձեք ապահովել, որ ձեր ափսեի ½-ը պարունակի օսլայազուրկ բանջարեղեն, ¼-ը՝ հացահատիկ, իսկ մյուս ¼-ը՝ անյուղ
միս կամ սպիտակուցներ: Աշխատեք ավելացնել ամբողջական հացահատիկների քանակը՝ սննդում մանրաթելերի
ավելացման նպատակով, ինչպես նաև ցածր յուղայնության կաթը` սրտի առողջությունը պահպանելու համար: Տե՛ս
ԻմԱփսեն օրինակը ստորև.
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Ներածություն ածխաջրերի վերաբերյալ
Ի՞նչն է ամենաշատն ազդում արյան մեջ
շաքարի պարունակության վրա

Հացահատիկներ, լոբեղեն և օսլայով հարուստ
բանջարեղեն

Ածխաջրերն ամենամեծ ազդեցությունն ունեն արյան մեջ
շաքարի պարունակության վրա:

Կերեք ամեն օր 5-9 բաժին:

Որո՞նք են ածխաջրերը

Ընտրեք ամբողջական հացահատիկներ և մանրաթելերով
հարուստ սնունդ:

Ածխաջրերը սննդի այն տեսակն են, որոնք պարունակում
են բնական կամ ավելացված շաքար: Ածխաջրերն
օրգանիզմում վեր են ածվում շաքարի: Ինսուլինը,
այնուհետև, արյան հոսքից շաքարը տեղափոխում է
բջիջներ՝ էներգիա ստեղծելու նպատակով:

Ինչո՞ւ պետք է իմանամ, թե որքան ածխաջրեր է
ուտում իմ երեխան
Ածխաջրերն օրգանիզմում վեր են ածվելու շաքարի:
Նրանց պարունակությունը պետք է հավասարակշռվի
ինսուլինի հետ, որպեսզի արյան մեջ շաքարի
մակարդակը պահպանվի թիրախային միջակայքում:

Կաթ և յոգուրտ
Կերեք ամեն օր 3 բաժին:
Ընտրեք ցածր յուղայնության
կամ անյուղ կաթնամթերք

Ածխաջրերը վնասակա՞ր են
Ածխաջրերը վնասակար չեն ձեր երեխայի համար: Նրանք
ձեր աճող երեխայի համար էներգիայի և սննդի շատ
կարևոր աղբյուր են:

Ինչպե՞ս կանխել արյան մեջ շաքարի
պարունակության բարձրացումը սննդի
պատճառով
Արյան մեջ շաքարի պարունակության մակարդակը
կառավարելու համար ինսուլինը տրվում է
նախուտեստների և կերակուրների մեջ առկա
ածխաջրերի քանակին համապատասխան:

Քաղցրավենիք
Կերեք չափավոր (խուսափեք շատ ուտելուց):

Կարևոր է իմանալ, թե որ մթերքներն են ածխաջրեր
պարունակում, և կարողանալ որոշել ածխաջրերի
քանակը կոնկրետ սննդի կամ կերակուրի մեջ:

Ո՞ր մթերքներն են ածխաջրեր պարունակում
Մրգեր
Կերեք ամեն օր 2-3 բաժին:
Նախընտրելի են ամբողջական պտուղները:
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Ածխաջրեր չպարունակող սնունդ
Որո՞նք են քիչ կամ ածխաջրեր չպարունակող
մթերքները:

Բանջարեղեն
Կերեք ամեն օր՝ առնվազն 3 բաժին:

Որո՞նք են ածխաջրերից զուրկ
նախուտեստները:
Եթե սննդի բաղադրիչները շատ քիչ քանակի ածխաջրեր
են պարունակում, ապա հնարավոր է դրանք ուտել առանց
ինսուլինի:
•
•
•
•
•

Որպես լավագույն սնունդ, կերեք տարբեր գույնի՝ կանաչ,
դեղին, կարմիր և նարնջագույն բանջարեղեն:

•
•
•
•

Միս, հավ, ձուկ, ձու, ընկուզեղեն և պանիր

Հավ, հնդկահավ
Պանիր
Վարունգի շերտեր՝ կիտրոնով
Շաքարազուրկ ժելե
Տավարի փափուկ միս (ստուգեք, որ քիչ
ածխաջրեր պարունակի)
Թթուներ
Ընկուզեղեն (փոքր քանակությամբ)
Պինդ խաշած ձվեր
Թունայի աղցան՝ կտրատված վարունգով

Որո՞նք են շաքարազուրկ ըմպելիքները
•
•
•

Կերեք ամեն օր՝ 5-6 ունցիա:
Գերադասեք անյուղ սպիտակուցները և ցածր
յուղայնության պանիրը:

•
•
•
•
•
•

Ջուր
Հանքային ջուր (պարզ կամ բուրավետ)
Բնական անուշաբույր ջրեր (օրինակ՝ Dasani
Natural)
Crystal Light
ICE
PowerAde Zero
Propel Zero
Mio Liquid Water Enhancer
Diet soda/Sprite կամ Coke Zero Sugar

Ի՞նչ պետք է իմանալ շաքարազուրկ մթերքների
մասին
Ճարպեր
Ընտրեք առողջ ճարպեր:

Ոչ բոլոր շաքարազուրկ ըմպելիքներն ու մթերքներն են
զուրկ ածխաջրերից: Միշտ ստուգեք պիտակը: Մենք
խորհուրդ չենք տալիս շաքարազուրկ արտադրանքների
օգտագործումը (օրինակ՝ բլիթներ, պաղպաղակ, շոկոլադ):

Սահմանափակեք հագեցած և տրանս ճարպերի
ընդունումը:

Ի՞նչ պետք է իմանալ քաղցրացուցիչների մասին
Կարող եք օգտագործել ածխաջրեր չպարունակող
հետևյալ քաղցրացուցիչները.

4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
© 2020 Children’s Hospital Los Angeles

•

Splenda (սուկրալոզ)

•

Truvia (ստեվիա բույսի հիմքով)

•

Sweet’N Low (սախարին)

•

Equal (ասպարտամ)
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Սննդամթերքի պիտակներ
Ինչպե՞ս պետք է իմանամ, թե որքան ածխաջրեր կան սննդատեսակի մեջ
Դուք պետք է իմանաք, թե ինչ փնտրել սննդում բաղադրատարրերի պարունակության տվյալների մեջ և ինչ անել առանց
պիտակի սննդամթերքի դեպքում:

Ի՞նչը պետք է փնտրեմ սննդի պիտակների վրա
Ուշադրության կենտրոնում պետք է պահել երկու կետ.
1. Բաժնի չափը
2. Ածխաջրերի ընդհանուր քանակը, գրամ

Մի մոռացեք հաշվել, թե քանի բաժին եք ուտում: Շատ սննդի փաթեթներ մեկից ավելի բաժին են պարունակում:

Ի՞նչ անել առանց պիտակի սննդամթերքի դեպքում
Calorie King-ը միջոց է, որն առաջարկում ենք շատ ընտանիքների: Կրկին, զգույշ եղեք ձեր չափաբաժնի ընտրության
հարցում:
Գոյություն ունի www.calorieking.com կայքէջ, ծրագրային հավելված և գիրք: Բացի Calorie King-ից, դուք կարող եք
ուսումնասիրել ռեստորանների անհատական կայքէջերը՝ նրանց սննդի մեջ բաղադրատարրերի մասին տվյալներին
ծանոթանալու համար:

Ի՞նչ պետք է անեմ, երբ ինձ մոտ չեն իմ չափիչ բաժակները
Երբեմն պետք է մոտավոր գնահատեք: Որպես ուղեցույց՝ կարող եք օգտվել ստորև նշվածից.
•
•
•
•
•
•

Բռունցք կամ բեյսբոլ = 1 բաժակ
Պաղպաղակի շերեփ = ½ բաժակ
Բռաչափ = 1 ունցիա չիպս
Բթամատի ծայր = 1 թեյի գդալ
Համակարգչի մկնիկ = ½ բաժակ
DVD/Blu-Ray = 15 գրամ հաց, նրբաբլիթ, պիտա կամ տորտիլա

Մատուցվող չափաբաժին՝ 1 բաժակ
Ածխաջրերի ընդհանուր քանակը՝ 35 գրամ
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Առանց պիտակի սննդամթերք
1 բաժին = 15 գրամ
Որոշ սննդատեսակներ հեշտ են հիշվում, քանի որ 1 բաժնում 15 գրամ ածխաջրեր են պարունակում:

1 կտոր հաց

1 վաֆլի

3/4 բաժակ քաղցրազուրկ
շիլայի փաթիլներ

8 ունցիա կաթ

15 կարտոֆիլի չիպսեր

1 վեց դյույմ տորտիլա

1/2 եգիպտացորեն

1/2 կես բանան

1/2 մանգո

1 փոքր պտուղ

1 բաժակ խառը մրգեր

1 բաժակ հատապտուղներ
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Առանց պիտակի սննդամթերք
1/2 բաժակ = 15գ և 1 բաժակ = 30գ
Կարտոֆիլի, եգիպտացորենի, լոբեղենի և ոլոռների բաժինները կարող են ½ բաժակից ավել լինել, հիշեք չափել օսլա
պարունակող այս սննդամթերքները։

Վարսակ

Կարտոֆիլ

Լոբեղեն

Ոլոռներ

Եգիպտացորեն

1/3 բաժակ = 15գ և 1 բաժակ = 45 գրամ
Որոշ սննդատեսակներ, օրինակ՝ բրինձ և մակարոն, ունեն ածխաջրերի ավելի բարձր պարունակություն, և շատ հազվադեպ
ենք մենք ուտում ընդամենը 1/3 բաժակ։ Անհրաժեշտ է չափել այդ սննդատեսակները։

Բրինձ

Մակարոն

1 բաժին = 5 գրամ
Կարող եք ուտել բանջարեղենի ավելի շատ չափաբաժիններ (ավելի շատ քանակություն)՝ ստանալով ածխաջրերի միևնույն
քանակը։ Օրինակ՝ 1 ½ բաժակ եփված բանջարեղենը ունի ածխաջրերի նույն քանակությունը, ինչ 1 կտոր հացը։
Բանջարեղենը շատ լավ է քաղցած երեխաների համար։

1 բաժակ հում բանջարեղեն
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1/2 բաժակ եփված
բանջարեղեն

2 բաժակ հում տերևավոր
բանջարեղեն
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Ածխաջրերի հաշվարկման գործնական աշխատանք
Նպատակն է՝ հաշվարկել ու տալ ինսուլինն ուտելուց ԱՌԱՋ: Որոշ բացառություններ կան փոքր
երեխաների կամ հիվանդ երեխայի դեպքում:
Հիմնվեք ինսուլինի դեղաչափերի ձեր գրանցումների վրա:

Նախաճաշ՝
1 բաժակ եփած վարսակի շիլա
½ բանան
1 բաժակ 2-տոկոսանոց կաթ

գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր

Ածխաջրերի ընդհանուր քանակը, գրամ
Անհրաժեշտ ինսուլինի քանակը

Ճաշ՝
2 կտոր ամբողջական ցորենի հաց
2 ունցիա հնդկահավի միս
1 կտոր պանիր
Մայոնեզ
9 կրեկեր չիպսեր (տե՛ս սննդամթերքի
պիտակի վրա)
1 բաժակ ելակ

գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր

Ածխաջրերի ընդհանուր քանակը, գրամ
Անհրաժեշտ ինսուլինի քանակը

Ընթրիք՝
1 բաժակ շոգեխաշած բրինձ
½ բաժակ սև լոբի
3 ունցիա հավի կրծքամիս
1 բաժակ շոգեխաշած բրոկոլի
1 6” եգիպտացորենի տորտիլա

գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր
գ ածխաջրեր

Ածխաջրերի ընդհանուր քանակը, գրամ
Անհրաժեշտ ինսուլինի քանակը
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Ամենօրյա պլան
_____ Նախաճաշ
1) Ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը
2) Հաշվարկել դեղաչափը, 3) տալ ինսուլին,
4) սկսել նախաճաշը

_____ Կեսօրից առաջ
1) Ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը
2) Հաշվարկել դեղաչափը, 3) տալ ինսուլին, 4)
համտեսել նախուտեստ (ոչ պարտադիր)

_____ Գիշերվա ընթացքում
1) Ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը*
2) Հաշվարկել գիշերվա ընթացքում տրվող
դեղաչափը, 3) տալ ինսուլին

Դեղաչափը պետք է հաշվարկել՝ ըստ

Ուղղում ____ միավոր

Ածխաջրերի փոխարինում ___ միավոր

_____ Ճաշ
1)Ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը
2) Հաշվարկել դեղաչափը, 3) տալ ինսուլին, 4)
ճաշել
_____ Կեսօրից հետո
1) Ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը
2) Հաշվարկել դեղաչափը, 3) տալ ինսուլին, 4)
համտեսել նախուտեստ (ոչ պարտադիր)

Ընդհանուր միավորներ = ___ միավոր

Մտապահեք հետևյալը ձեր օրվա
պլանավորումը կատարելիս.

Դուք կարող եք կարգավորել արյան մեջ շաքարի բարձր
պարունակությունը, եթե վերջին ներարկումից կամ սննդի
ընդունումից հետո ավելի քան 2 ժամ է անցել:

_____ Ընթրիք
1) Ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը
2) Հաշվարկել դեղաչափը, 3) տալ ինսուլին, 4)
սկսել ընթրիքը

_____ Քնելուց առաջ
1) Տալ երկարատև ազդեցության ինսուլին
______________
2) Ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը*
3) Հաշվարկել քնելուց առաջ տրվող դեղաչափը,
4) տալ ինսուլին
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Երկարատև ազդեցության ինսուլինը պետք է տալ միշտ
օրվա նույն ժամին:

Մի հետաձգեք արյան մեջ շաքարի պարունակության
ստուգումը 4 ժամից ավելի ժամանակով:

*Քնելուց առաջ և գիշերային ժամերի ստուգումների
ժամանակ հիշեք, որ պետք է կիրառեք քնելուց
առաջ/գիշերային ժամերի ուղղումը, եթե ձեր երեխայի
շաքարը բարձր է թիրախից: Նախուտեստ տվեք, եթե
արյան մեջ շաքարի պարունակությունը 100-ից պակաս է:
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Ինսուլինի հաշվարկման գործնական աշխատանք
Խնդիր 1.

Խնդիր 4.

Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը 323է:
Նախաճաշին պատրաստվում է ուտել 25գ ածխաջրեր:

Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
189 է: Պատրաստվում է ուտել 18գ ածխաջրեր
պարունակող նախուտեստ: Նրան ուղղիչ ներարկում
է արվել արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակության
պատճառով՝ 1 ժամ առաջ:

Ուղղում

____ միավոր

Ածխաջրերի փոխարինում

+ ____ միավոր

Ընդհանուր միավորներ

= ____ միավոր

Ուղղում

____ միավոր

Ածխաջրերի փոխարինում

+ ____ միավոր

Ընդհանուր միավորներ

= ____ միավոր

Խնդիր 2.

Խնդիր 5.

Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը 215 է
և ճաշին պատրաստվում է ուտել 82գ ածխաջրեր: Ինսուլինի
վերջին ներարկումը 3 ժամ առաջ է եղել:

Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
358 է և ճաշին պատրաստվում է ուտել 55գ
ածխաջրեր:

Ուղղում

____ միավոր

Ուղղում

____ միավոր

Ածխաջրերի փոխարինում

+ ____ միավոր

Ածխաջրերի փոխարինում

+ ____ միավոր

Ընդհանուր միավորներ

= ____ միավոր

Ընդհանուր միավորներ

= ____ միավոր

Խնդիր 3.

Խնդիր 6.

Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը 115 է
և ընթրիքին պատրաստվում է ուտել 33գ ածխաջրեր:

Ձեր երեխայի արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
62 է և ընթրիքին պատրաստվում է ուտել 33գ
ածխաջրեր:

Ուղղում

____ միավոր
Ուղղում

Ածխաջրերի փոխարինում

+ ____ միավոր

Ընդհանուր միավորներ

= ____ միավոր
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____ միավոր

Ածխաջրերի փոխարինում

+ ____ միավոր

Ընդհանուր միավորներ

= ____ միավոր
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Հավելված

Հավելված
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Շաքարային դիաբետը դպրոցում
Պե՞տք է արդյոք հատուկ հրահանգավորեմ
դպրոցի աշխատակիցներին
Այո՝ որոշ դեպքերում: Օրենքը պահանջում է, որ
հանրային դպրոցներում ապահովվի երեխաների խնամքի
անվտանգությունը: Հանրային դպրոցներում գրանցված
բուժքույրեր կան, որոնք շաքարային դիաբետի խնամքը
կազմակերպելու որակավորում ունեն: Նրանք կարող են
վերապատրաստել նաև այլ անձնակազմի՝ շաքարային
դիաբետ ունեցողների խնամքը կազմակերպելու համար:

Ե՞րբ կարող է իմ երեխան վերադառնալ դպրոց
Խորհրդակցեք ձեր դպրոցի անձնակազմի հետ. սակայն,
սովորաբար, երեխայի մոտ առաջին անգամ շաքարային
դիաբետ ախտորոշելուց հետո, նա դպրոց է հաճախում
մեկ շաբաթից:

Ինչպիսի՞ն է իմ երեխայի
պաշտպանվածությունը դպրոցում

Մասնավոր դպրոցները օրենքով պարտադրված չեն
շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների համար խնամք
ապահովել: Մասնավոր դպրոցները կարող են
հաստիքային բուժքույրեր չունենալ և գուցե օգնության
կարիք զգան՝ դպրոցում շաքարային դիաբետի
կառավարման հարցում: Հետևաբար, հնարավոր է
արտաքին օգնություն ներգրավելու կարիք լինի:

Ի՞նչ պետք է դպրոց բերեմ
• Բժշկի ստորագրած դպրոցական նշանակումներ

Կան օրենքներ, որոնք պաշտպանում են շաքարային

• Թեստի պարագաներ. շերտիկներ, նշտարներ և չափիչ:

դիաբետով հիվանդ երեխաներին հանրակրթական

• Ինսուլինի պարագաներ, այդ թվում՝ ներարկիչներ կամ

դպրոցներում, ներառյալ 1973 թվականի
Վերականգնողական օգնության օրենքի 504-րդ բաժինը և

գրիչ-ներարկիչի ասեղներ, ինսուլին,
• Արյան մեջ շաքարի ցածր պարունակության բուժման

Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների օրենքը:

միջոցներ. արագ փոխազդող շաքարի աղբյուրներ,

Այս օրենքների նպատակն է երաշխավորել ձեր երեխայի

նախուտեստներ՝ ցածր պարունակության բուժումից

անվտանգությունը դպրոցում և տալ նրան այն

հետո ուտելու համար և Glucagon-ի կոմպլեկտ:

հնարավորությունները, որոնցից օգտվում է ցանկացած

• Կետոնների շերտիկներ

այլ երեխա:

Որտեղի՞ց կարող եմ հավելյալ
Ի՞նչ է 504 ծրագիրը
504 ծրագիրը նպատակ ունի կանխել հաշմանդամություն,
այդ թվում`շաքարային դիաբետ, ունեցող անձանց

տեղեկություններ ստանալ դպրոցներում
շաքարային դիաբետի անվտանգության
վերաբերյալ

նկատմամբ խտրականությունը: 504 ծրագրի ստեղծումը

American Diabetes Association-ն ունի հատուկ բաժին, որը

դպրոցների համար ծնողներին հնարավորություն է

զբաղվում է դպրոցում շաքարային դիաբետով հիվանդ

տալիս պաշտպանել իրենց երեխայի անվտանգությունը

երեխաների անվտանգության ապահովման հարցերով:

դպրոցում՝ դպրոցի աշխատակիցների աջակցությամբ:

Այցելեք www.diabetes.org կայքէջը և որոնեք “Safe at

504 ծրագրի կետերով նախատեսվում են զուգարանից,

School”: Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք

ջրից և սարքավորումներից օգտվելու անսահմանափակ

զանգահարել 1-800-DIABETES հեռախոսահամարով կամ

իրավունքը:

էլեկտրոնային նամակ ուղարկել AskADA@diabetes.org
հասցեին:
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Հիվանդության օրեր և կետոններ
Ի՞նչ պետք է անեմ, երբ իմ երեխան հիվանդ է
Ավելի հաճախ՝ յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ անգամ,
ստուգեք արյան մեջ շաքարի պարունակությունը: Եթե ձեր
երեխան հիվանդ է, զանգահարեք Շաքարային դիաբետի
թեժ գիծ` խոսելու համար արյան մեջ շաքարի
պարունակության կամ կետոնների թվի կառավարման
մասին:

Ի՞նչ անել, եթե իմ երեխան չի կարողանում
ուտել
Հեղուկներ տալն ամենակարևորն է: 0-4 տարեկան
երեխաներին ժամում առնվազն 4 ունցիա է անհրաժեշտ: 4
տարեկանից բարձր երեխաներին անհրաժեշտ է ժամում
մեկ ունցիա հեղուկ տալ՝ տարիքի յուրաքանչյուր տարվա
համար: Օրինակ՝ 8 տարեկան երեխան հիվանդ ժամանակ
պետք է ժամում խմի 8 ունցիա հեղուկ:
Եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը բարձր է
____մգ/դլ-ից, ապա օգտագործեք շաքարազուրկ
հեղուկներ, օրինակ՝ ջուր կամ Crystal Light:
Եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը ցածր է ____
մգ/դլ-ից, ապա օգտագործեք շաքարով հարուստ
ըմպելիքներ, օրինակ՝ Pedialyte, Gatorade կամ սովորական
գազավորված ըմպելիք:

Ե՞րբ պետք է ստուգեմ երեխայիս մոտ
կետոնների առկայությունը
Մշտապես անհրաժեշտ է ստուգել կետոնների
առկայությունը, եթե 1) ձեր երեխան փսխում է կամ
սրտխառնոց ունի, 2) եթե արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը 300 և ավելի է երկու անընդմեջ
ստուգումներից հետո, կամ 3) հիվանդ է/վարակում ունի:

Ինչպե՞ս պետք է ստուգեմ կետոնների
առկայությունը
Անցկացրեք կետոնների շերտիկը մեզի միջով կամ
ընկղմեք բաժակի մեջ: Արդյունքը պետք է կարդալ ուղիղ
15 վայրկյան հետո:

Պե՞տք է շարունակեմ ինսուլին տամ:
Այո, բայց դեղաչափերը գուցե հարկ լինի կրճատել:
Ինսուլինի առկայությունը շատ կարևոր է ձեր երեխայի
հիվանդության ժամանակ: Անհրաժեշտության դեպքում,
ուղղեք արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությունը՝
յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ և միշտ տվեք բազալային
ինսուլին:

Ի՞նչ են կետոնները
Կետոններն արտադրվում են ճարպի ճեղքումից: Երբ
օրգանիզմը չի կարողանում սնունդն օգտագործել
էներգիա ստանալու համար, օրինակ՝ եթե բավարար
քանակությամբ ինսուլին կամ ածխաջրերով հարուստ
սնունդ չկա, սկսում է ճեղքել ճարպը՝ էներգիա սինթեզելու
համար:
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Ի՞նչ պետք է անել, եթե կետոններ կան
Հետք կամ քիչ. երեխային ջուր խմեցրեք, ուղղում
կատարեք, եթե արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
բարձր է: Շարունակեք ստուգել արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը և կետոնների առկայությունը:
Չափավորից մինչև շատ. երեխային ջուր խմեցրեք:
Նախքան ինսուլին տալը, զանգահարեք Շաքարային
դիաբետի թեժ գիծ՝ (323) 361 2311 հեռախոսահամարով:
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Շաքարային դիաբետ և ֆիզիկական ակտիվություն
Կարո՞ղ է իմ երեխան ֆիզիկական
վարժություններ կատարել և մասնակցել
սպորտային միջոցառումների

է, ապա վարվեք այնպես, ինչպես սովորաբար անում եք
ցածր պարունակության դեպքում, ապա տվեք նրան
նախուտեստ՝ առանց ինսուլինի:

Այո՛: Ֆիզիկական ակտիվությունը և վարժությունները
շատ կնպաստեն ձեր երեխայի առողջությանը, այդ թվում՝
դրանք կօգնեն պահպանել արյան մեջ շաքարի
պարունակության մակարդակը թիրախային
միջակայքում:

Կազդի՞ ակտիվությունն արյան մեջ շաքարի
պարունակության վրա
Այո՛: Ֆիզիկական վարժությունները սովորաբար
նվազեցնում են արյան մեջ շաքարի պարունակությունը:
Ինտենսիվ վարժությունները կարող են ժամանակավոր
բարձրացնել արյան մեջ շաքարի պարունակությունը,
սակայն 24 -36 ժամ անց կնվազեցնեն արյան մեջ շաքարի
քանակը:

Որքա՞ն հաճախ պետք է ստուգեմ արյան մեջ
շաքարի պարունակությունը ակտիվության
ժամանակ
Ֆիզիկական ակտիվությունից առաջ, յուրաքանչյուր 45-60
րոպեն մեկ՝ դրա ընթացքում, և ակտիվությունից հետո:

Ո՞րն է արյան մեջ շաքարի պարունակության
իդեալական տիրույթը ակտիվությունից
առաջ/դրա ընթացքում:
151-250-ը իդեալական է արյան մեջ շաքարի
պարունակության համար՝ նախքան չափավորից մինչև
ինտենսիվ ակտիվությունը: Այս միջակայքը թույլ է տալիս
վարժանքի ժամանակ այրել արյան մեջ առկա հավելյալ
շաքարը և օգնում է կանխել արյան մեջ շաքարի ցածր
մակարդակի առաջացումը:

Ի՞նչ պետք է անել, եթե արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը 150-ից ցածր է
վարժություններից առաջ կամ դրանց
ընթացքում:
Մինչ ակտիվությունը, երեխային տվեք ___ գրամ
նախուտեստ: Դա նրան էներգիա կտա այրելու համար,
ուստի նախուտեստի հետ ինսուլին պետք չէ տալ: Եթե
նրա արյան մեջ շաքարի պարունակությունը 70-ից ցածր
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Ի՞նչ պետք է անել, եթե արյան մեջ շաքարի
պարունակությունը 250-ից բարձր է
վարժություններից առաջ կամ դրանց
ընթացքում
Եթե կետոններ առկա չեն, ապա վարժությունից առաջ
օգտագործեք միայն կես ուղղում, որպեսզի ցուցանիշը
վերադարձնեք թիրախային տիրույթ (_____ - _____):
Օրինակ, եթե ձեր երեխայի սովորական ուղղումը ___
միավոր էր՝ նրա արյան մեջ շաքարի պարունակության
275 թվի դեպքում, ապա տվեք միայն___ միավոր:

Պե՞տք է իմ երեխան վարժություններ անի, եթե
նրա օրգանիզմը կետոններ է արտադրում
Ո՛չ, ձեր երեխան վարժություններ չպետք է անի, եթե նրա
օրգանիզմը կետոններ է արտադրում: Խորհուրդ ենք
տալիս մարզվելուց առաջ ստուգել կետոնների
առկայությունը, եթե երեխայի մոտ շաքարի
պարունակությունը 300-ից բարձր է:

Ինչպե՞ս կանխեմ արյան մեջ շաքարի ցածր
պարունակությունն ակտիվությունից հետո
Ակտիվությունից հետո շաքարի ցածր մակարդակը
կանխելու համար խորհուրդ ենք տալիս կիրառել
ինսուլինի ընդամենը կես ուղղիչ դեղաչափ: Ինտենսիվ
վարժանքը կարող է արյան մեջ շաքարի
պարունակության ժամանակավոր թռիչք կամ կտրուկ աճ
առաջացնել: Օրգանիզմը կօգտագործի այս շաքարի մեծ
մասը, մինչ այն վերականգնվում է վարժանքներից: Սա
նշանակում է, որ անհրաժեշտ է կիրառել ինսուլինի միայն
կես ուղղիչ դեղաչափ:
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Երկարատև առողջություն

Ի՞նչ է Hemoglobin A1c-ն

Որո՞նք են շաքարաային դիաբետի

Hemoglobin A1c-ն ցույց է տալիս, թե որքան շաքար կա ձեր
արյան կարմիր բջիջներում: Արյան կարմիր բջիջներում
առկա շաքարի քանակը մեզ հուշում է, թե վերջին 2-3
ամիսների ընթացքում որքան է եղել արյան մեջ շաքարի
միջին պարունակությունը:

բարդությունները
Արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությունը
ժամանակի ընթացքում կարող է վնաս հասցնել մարմնի
ներքին օրգաններին: Այն կարող է վնասել այնպիսի
օրգանների, ինչպիսիք են սիրտը, երիկամները և աչքերը:

:
Որքան երկար է ձեր երեխան արյան մեջ շաքարի
պարունակության ապահով միջակայքում, այնքան ավելի
քիչ է հավանականությունը, որ շաքարը վնաս կհասցնի
նրա օրգանիզմին:

Շաքարային դիաբետը բուժող բժիշկը կարող է խորհուրդ
տալ ձեզ այցելել այլ մասնագետների՝ առողջական ուրիշ
խնդիրներ հայտնաբերելու համար, օրինակ՝ այցելություն
ակնաբույժին:

Հիշեցեք. օրգանիզմին երկարատև վնաս հասցնելու
համար արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությանը
տարիներ են անհրաժեշտ:

Ինչո՞ւ պետք է ստուգենք A1C-ն
A1C-ի արդյունքները պարզաբանում են երկարատև
բարդություններ ունենալու ռիսկը: A1C-ն թիրախային
ցուցանիշին մոտ պահելը նվազեցնում է երկարատև
բարդությունների ռիսկը:

Ի՞նչ կարող եմ անել շաքարային դիաբետի
բարդությունները կանխարգելելու համար

Ո՞րն է անվտանգ A1C թիրախը

Արյան մեջ շաքարի պարունակության և A1C թեստերի
վերաբերյալ գրառումներ կատարելը օգտակար է
օրինաչափությունները գտնելու և դրանց պատճառով
օրգանիզմին հասցվող վնասը կանխարգելելու համար:
Ամենակարևորը, որ կարող եք անել՝ հետևելն է ձեր
շաքարային դիաբետի թիմի նշանակած բուժական
ցուցումներին:

7.5% կամ ավելի ցածր ցուցանիշն անվտանգ է համարվում

Ամսաթիվ՝ ________ A1C: ________ %

18 տարին չլրացած անձանց համար:
Ամսաթիվ՝ ________ A1C: ________ %
Ամսաթիվ՝ ________ A1C: ________ %
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Glucagon

Ինչպե՞ս պետք է պատրաստեմ Glucagon-ը
Հանեք փոշու սրվակի պլաստիկ կափարիչը: Ներարկեք
ամբողջ հեղուկը սրվակի մեջ՝ նախապես լցված
ներարկիչի օգնությամբ:

Ի՞նչ է Glucagon-ը

Թափահարեք սրվակը, մինչև փոշու տարալուծվելը
թափանցիկ հեղուկի մեջ:
Նույն ներարկիչը լիցքավորեք Glucagon-ով՝ ըստ

Glucagon-ը հորմոն է, որը սովորաբար արտադրվում է

դեղաչափի քանակի: Իմ երեխային անհրաժեշտ է _____ մլ:

ենթաստամոքսային գեղձում: Glucagon-ը բարձրացնում է
արյան մեջ գլյուկոզայի պարունակությունը` ազդանշան
ուղարկելով լյարդին և մկաններին (որտեղ, սովորաբար,
պահվում է օրգանիզմի գլյուկոզան) գլյուկոզա
արտազատելու մասին:

Ե՞րբ կարող եմ օգտագործել Glucagon
Glucagon-ը պետք է տրվի այն դեպքում, երբ ձեր երեխան ի
վիճակի չէ բերանով շաքարանյութ ընդունել. օրինակ՝ եթե
նա չի կարող կուլ տալ, անգիտակից վիճակում է կամ
հիվանդության նոպա ունի: Եթե Glucagon չունեք,

Ինչպե՞ս պետք է ներարկեմ Glucagon-ը
Ներարկեք մկանի մեջ՝ 90 աստիճանի անկյան տակ:
Նախընտրելի հատվածն ազդրի վերին կեսն է:

Ի՞նչ պետք է անեմ Glucagon-ը ներարկելուց
հետո
Glucagon-ը ներարկելուց հետո երեխային թեքեք կողքի՝
իրեն հարմար դիրքով:

Արդյո՞ք այն անմիջապես կազդի

զանգահարեք 911:
Glucagon-ի ազդեցության համար կարող է մինչև 15 րոպե
անհրաժեշտ լինի: Երեխայի արթնանալուց հետո ստուգեք

Սա տարածվա՞ծ երևույթ է

արյան մեջ շաքարի պարունակությունը:
Անհրաժեշտության դեպքում, կիրառեք արյան մեջ

Արյան մեջ խիստ ցածր շաքարի պարունակության

շաքարի ցածր պարունակության բուժումը:

դեպքերը հազվադեպ են, սակայն անհրաժեշտ է

Ինչո՞ւ է ասեղն ավելի մեծ

Եթե Glucagon եք օգտագործում, ապա զանգահարեք ձեր
դեղատուն՝ դեղամիջոցը, հնարավորինս արագ, կրկին
ստանալու համար: Երբ երեխան արդեն անվտանգ լինի,
զանգահարեք թեժ գիծ՝ հետագա քայլերը քննարկելու
համար:

Glucagon-ը ներարկվում է մկանի մեջ: Սա օրգանիզմին

Որտե՞ղ կարող եմ փորձառություն ձեռք բերել

պատրաստ լինել արտակարգ իրավիճակների:

թույլ է տալիս ավելի արագ օգտագործել դեղամիջոցը,
ինչն էական է արտակարգ իրավիճակներում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ներբեռնեք անվճար
հավելվածը կամ մուտք գործեք Glucagon կայքէջ․
https://www.lillyglucagon.com/glucagon-app
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Անվտանգության դասի արագ ուղեցույց

Ստուգեք արյան մեջ շաքարի պարունակությունը
□
□

Ուտելուց կամ նախուտեստներից առաջ, քնելուց առաջ և գիշերվա ժամերին
Գրանցամատյանում նշեք ժամանակը և արյան մեջ շաքարի պարունակության մակարդակը

Բուժեք արյան մեջ շաքարի ցածր պարունակությունը
□
□
□
□

Ճանաչեք արյան մեջ շաքարի ցածր պարունակության նշանները
Կիրառեք շաքարային բուժում, եթե ցուցանիշը 70 մգ/դլ-ից պակաս է
Կրկնեք արյան մեջ շաքարի պարունակության ստուգումը 15 րոպե հետո, անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք
բուժումը
Զանգահարեք թեժ գիծ, եթե 3 բուժումից հետո արյան մեջ շաքարի պարունակությունը ցածր է 70 մգ/դլ-ից

Բուժեք արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությունը
□
□
□

Ճանաչեք արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակության նշանները
Յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ անգամ ներարկեք արյան մեջ շաքարի բարձր պարունակությունը շտկող արագ
ազդող ինսուլին
Զանգահարեք թեժ գիծ, եթե ցուցանիշը բարձր է 300-ից երկու կամ ավելի անգամ անընդմեջ

Բացահայտեք ածխաջրերով հարուստ սնունդը
□
□
□

Հաշվարկեք ածխաջրերի քանակը սննդի և նախուտեստների մեջ
Փոխարինեք ածխաջրերն արագ ազդող ինսուլինով՝ ըստ դեղաչափի աղյուսակի
Գրանցամատյանի մեջ նշեք ածխաջրերի ընդհանուր քանակը գրամներով և գրեք տրված ինսուլինի
միավորները

Այսօրվա այցից հետո՝
□
□
□
□
□
□

Տվեք ____ միավոր արագ ազդող ինսուլին՝ ժամը ____, ամեն օր
Զանգահարեք ամեն օր Շաքարային դիաբետի թեժ գիծ՝ (323) 361-2311 հեռախոսահամարով
Հաճախեք դիաբետի հիմունքներ դասին
Ներկայացեք նշանակված այցելություններին
Դիմեք դեղատուն՝ առկա մատակարարումները ստանալու համար
Զանգահարեք դպրոց՝ ախտորոշման մասին տեղեկացնելու համար
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