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 بیماری دیابت و اقدامات پرستاری

 دیابت شیرین 

شایع ترین بیماری  شود.یا مطلق هورمون انسولین مشخص می زمن متابولیسمی است که با کمبود نسبیدیابت شیرین یک اختالل م

هر سه کودک که در ایاالت  از گردد.متابولیکی است که در تمام قسمت های بدن موجب تغییرات متابولیک و یا فیزیولوژیک می

وج بروز راکندگی دو سویه برخوردار است و اسن شروع دیابت دوران کودکی از یک الگوی پ شود یکی دیابت دارد.تولد میمتحده م

دیابت نوع یک در  بروز آن در پسران کمی بیشتر از دختران است. باشد.یکبار نیز در دوران بلوغ میسالگی و  6تا  4آن یکبار در سن 

بیشتر از نوع یک  2آمریکایی های بومی به دیابت نوع  باشد.مورد در هر صد هزار نفر می 24سفید پوستان شایع تر است و بروز آن 

 .شونددچار می

 طبقه بندی

شد و آن دو گروه بود:دیابت شیرین وابسته به انسولین یا نوع ر اساس نوع درمان مورد نیاز طبقه بندی میدر گذشته معموال دیابت ب

 دو.یک و دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین یا نوع 

ه ممکن است نیاز ب 2توانست متفاوت باشد.حتی مبتالیان به دیابت نوع این طبقه بندی حذف شد زیرا درمان می 1997در سال 

در طبقه بندی جدید از واژه ی نوع یک و نوع  انسولین داشته باشد و این دو اصطالح در بر گیرنده ی مشکل زمینه ای واقعی نبود.

کنند شناخته دیابت نوع یک با تخریب سلول های بتا پانکراس که انسولین ترشح میشود.دو برای طبقه بندی دیابت استفاده می

دیابت ملیتوس با واسطه ی ایمنی : معموال به کمبود مطلق انسولین منجر میگردد. دیابت نوع یک دو شکل دارد  میشود.این بیماری 

که عامل آن تخریب خود ایمنی سلول های بتاست و بطور طبیعی در کودکان یا بالغین جوان با اندام متناسب ایجاد میشود اما ممکن 

وم دیابت نوع یک ایدیوپاتیک است آن شکل نادر دیابت است که هیچ علت شناخته است بالغین را در هر سنی گرفتار کند.شکل د

شده ای ندارد.دیابت نوع دو به علت مقاومت بدن نسبت به انسولین ایجاد میگردد که در  آن بدن به درستی از انسولین استفاده 

ابت نوع دو ممکن است از مقاومت انسولین با کمبود نمیکند.در این نوع دیابت کمبود نسبی انسولین وجود دارد.افراد مبتال به دی

سال که اضافه  45نسبی انسولین تا  کمبود ترشح انسولین و مقاومت نسبی بدن متغیر باشند این نوع دیابت معموال در افراد باالی 

 .ز سابقه ی خانوادگی دیابت برخوردارند بیشتر دیده میشودمبود تحرک جسمی دارند و همچنین اوزن و ک

 

 علت شناسی

سندروم بالینی دیابت نتیجه ی طیف وسیعی از مکانیسم های اتیولوژیک و پاتوژنیک است. دیابت نوع یک یک بیماری خود ایمنی 

است که در افراد با زمینه ی ژنتیکی ایجاد میشود.این افراد معموال وقتی که در معرض وقایع زمینه ساز مثل عفونت ویروسی قرار 

تابع فاکتور های ژنتیکی قوی تر اما نا شناخته میباشد بنابراین منشا  "احتماال نیز ود را اشکار میسازند.دیابت نوع دومیگیرند دیابت خ

 آن باید پلی ژنی باشد
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 فاکتور های ژنتیکی

نادر دیابت به  نوع سندروم ژنتیکی 40در بیشتر از  .ی نیست اما توارث از فاکتور های مهم در اتیولوژی آن میباشددیابت نوع یک ارث

عنوان اختالل اصلی وجود دارد.الگوی مندلی ساده ای برای وراثت دیابت وجود مدارد.کودکان متعلق به پدران مبتال به دیابت نوع 

درصد       60.حداقل یک تقریبا سه برابر بیشتر از کودکان متعلق به مادران مبتال به دیابت نوع یک به دیابت نوع اول مبتال میشوند

( DR3استعداد ژنتیکی برای ابتال به دیابت نوع یک مربوط به چندین آلل از جمله )HLA میباشد.  6قع بر روی کروموزوم وا

(DR4()DQ8 در گیر میشوند.در )95 ( درصد بیماران دیابتی آلل های پر خطرDR3  ( و )DR4 یافت شده اند و تنها )درصد  50

 ( ممکن است فرد را در برابر دیابت محافظت کنند.DR2ستند.بعضی از این آلل ها مانند )افراد غیر دیابتی دارای چنین آلل هایی ه

 

 مکانیسم های خود ایمنی   

این  .آنتی بادی های ضد سلول جزیره ای یافت شده است ،درصد بیمارانی که دیابت نوع یک تشخیص داده شده است 85تا  70در 

ئوری روز این آنتی بادی ها در اکثر افراد یکسال پس از تشخیص دیابت ناپدید میشوند اما در بعضی افراد ممکن است باقی بماند.ت

سبب این نقص در سیستم ایمنی میشود.بدن بدون سلول های بتا قادر به تولید انسولین نیست.بین  HLA است که وجود ژن های

( DR3ایمنی آندوکرین ارتباط قوی وجود دارد.در خانواده هایی که کودکان آنها دیابت نوع یک با )دت خوو سایر اختالال 1دیابت نوع 

دارند شروع اختالالت خود ایمنی آندوکرین نظیر تیروئیدیت و بیماری آدیسون بیشتر است.درمان با سیکلوسپورین یا دیگر داروهای 

 در مبتالیان تازه تشخیص داده شده ی دیابت نوع یک در دست آزمایش است.تضعیف کننده ی ایمنی به عنوان مداخله ی اولیه 

 رژیم غذایی

شیر گاو بعنوان یکی از عوامل تشدید کننده ی خود ایمنی که در میزبان های مستعد از نظر ژنتیکی سلول های پانکراس را تخریب 

 .کرده و موجب دیابت ملیتوس میشود شناخته شده است

 

 ویروس ها

به عنوان فاکتور های محیطی اولیه  ،و سرخجه ی مادرزادی B کوگزاکی ویروس ،اوریون ویروس  طیف وسیعی از ویروس ها مانند 

سلول های جزیره ای پانکراس ممکن است مستقیما توسط خود ویروس و یا  در اتیولوژی دیابت ملیتوس موثر شناخته شده است.

 ت به بافت های آسیب دیده واکنش نشان میدهد و فرایند خود ایمنی را شروع میکند.بدن نسب .مواد شیمیایی آن آسیب ببیند

تنوع فصلی شروع دیابت ملیتوس میتواند تا حدودی  بنابراین ویروس ها از عوامل تشدید کننده ی دیابت ملیتوس محسوب میشوند.

سال وجود ندارد اما در بچه های بزرگتر  5کان زیر اگرچه این تنوع فصلی در کود نقش ویروس ها را در اتیولوژی آن تایید کند.

 افزایش بروز دیابت ملیتوس در فصل زمستان قویا رابطه ی بین عفونت ویروسی و بروز دیابت ملیتوس را ثابت میکند.
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 دیابت نوع دو 

 2نوع  رزشی شیوع دیابتاما تغییرات غذای مصرفی و الگوی و .شکل غالب دیابت در گروه سنی اطفال دیابت ملیتوس نوع یک است

، ممکن است در نتیجه یکی از عوامل 2را در کودکان و نوجوانان، افزایش داده است. اختالل متابولیسم کربوهیدرات در دیابت نوع 

زیر ایجاد شود: کندی واکنش یا عدم حساسیت واکنش ترشحی در پانکراس، نقص بافت های بدن که نیاز به مقادیر غیرطبیعی 

 2ع انسولین ترشح شده، یا مهار و غیرفعال سازی انسولین در افراد بیمار. کودکان مبتال به دیابت نوع انسولین دارند، تخریب سری

غالبا از الگوی سندرم مقاومت به انسولین برخوردارند و سایر اشکال این مقاومت را به صورت سندرم های مختلف از جمله تخمدان 

، چاقی، 2عبارتند از: اصالت اروپایی، تاریخچه خانوادگی دیابت نوع  2وع ن DM( بروز می دهند. عوامل خطر PCOپلی کیستیک )

مقاومت به انسولین و سن باال. پرستاران مدرسه باید در حین انجام غربالگری برای اسکولیوز کودکان، به وجود پره احتمالی در گردن 

 نیز توجه کنند. چنین کودکانی باید برای ارزیابی متابولیک ارجاع شوند.

 

 پاتوفیزیولوژی

. متابولیسم کربوهیدراتها، چربیها و پروتئین ها، نیازمند وجود انسولین است تا این مواد وارد سلول شده و مورد استفاده قرار گیرند 

همچنین ورود گلوکز به سلولهای عضالنی و چربی، پیشگیری از رهایی چربی از سلولهای چربی، و ذخیره گلوکز به صورت گلیکوژن 

ترکیب . ورود گلوکز به سلول های عصبی یا بافتهای عروقی، نیازمند انسولین نیست. لولهای کبد و عضالت، به انسولین نیاز دارددر س

انسولین پس از اتصال به . شیمیایی و ساختمان مولکولی انسولین، متناسب با مواضع گیرنده ها در روی غشاهای سلولی می باشد

ر غشاء ایجاد می کند که منجر به افزایش نفوذپذیری سلول و در نتیجه ورود گلوکز به سلول و تحریک گیرنده های خود، وقایعی را د

در صورت کمبود انسولین، گلوکز نمیتواند . سیستم های آنزیمی خارج از سلول برای متابولیزه کردن گلوکز و تولید انرژی می گردد

یک اختالف اسموتیک ( هیپوگلسیمی)افزایش غلظت گلوکز . ش می یابدوارد سلول شود در نتیجه غلظت آن در گردش خون افزای

که موجب انتقال مایعات از فضای داخل سلولی به فضای بین بافتی و سپس فضای خارج سلولی می شود، در نتیجه  ایجاد می کند

طبیعی ظرفیت توبول های کلیوی برای این مایعات از گلومرول کلیه ها عبور کرده و ادرار هیپر اسموالر ایجاد می کنند. به طور 

انتقال گلوکز، تمام گلوکز موجود در فیلتراسیون گلومرولی را باز جذب می کند. اما وقتی که غلظت گلوکز در مایع فیلتراسیون، بیش 

است. دفع (، گلوکز در ادرار نشت می کند )گلیکوزوری( و این یکی از عالئم اصلی دیابت  6180mg/dlاز آستانه کلیوی باشد )

مایعات از طریق ادرار باعث عطش شدید و پرنوشی در بیماران دیابتی می شود. در جریان این دیورز، امالح معدنی ضروری مانند 

 پتاسیم نیز از بدن دفع می گردند.

تجزیه شده و توسط  در کمبود انسولین، پروتئین نیز از بدن دفع می شود. از آنجا که گلوکز نمی تواند وارد سلول ها شود، پروتئین

کبد تبدیل به گلوکز می شود )گلوکوژنز(، سپس این گلوکز موجب هیپرگلیسمی می شود. این مکانیسم درست همانند گرسنگی 

عمل می کند که گلوکز در دسترس بدن قرار ندارد. بدن در شرایط کمبود انسولین، واقعا در وضعیت گرسنگی قرار می گیرد. وقتی 

ی تولید انرژی در دسترس نباشد، بدن از ذخایر چربی و پروتئین خود برای تأمین انرژی مورد نیاز استفاده می که کربوهیدرات برا

  .کند. مکانیسم گرسنگی تشدید می شود اما افزایش مصرف غذا )پرخوری(، با افزایش سطح گلوکز خون، مشکل را شدیدتر می کند
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 کتواسیدوز

اسیت بدن نسبت به آن از بین رفته است، گلوکز برای متابولیسم سلولی در دسترس نیست، و وقتی که انسولین وجود ندارد یا حس 

در نتیجه چربیها تجزیه شده و از آنها، اسیدهای چرب . بدن از منابع جایگزین به خصوص چربی برای تأمین انرژی استفاده می کند

تبدیل ( هیدروکسی بوتیریک اسید، استواستیک اسید و استون -بتا )و گلیسرول تولید می گردد، کبد این اسیدها را به اجسام کتونی 

 اجسام کتونی موجود در خون. بوی استون در تنفس بیمار دفع می شود)کتونوری یا ریه ها )اضافه این کتونها از طریق ادرار . می کند

سرم را پایین آورده و موجب کتواسیدوز می شوند. کتون ها، اسیدهای ارگانیکی هستند که  PHکتونمی( اسیدهای قوی هستند که 

پالسما می شوند. سپس بافرهای شیمیایی موجود در پالسما به ویژه PHبا آزاد کردن مقادیر زیادی یون هیدروژن آزاد، موجب افت 

د می آورند. اسید کربنیک به آب و دی اکسید کربن تبدیل می بیکربنات، با یون های هیدروژن، ترکیب شده و اسید کربنیک به وجو

شود. سیستم تنفسی سعی می کند با افزایش تعداد و عمق تنفس، دی اکسید کربن اضافی را دفع کند. الگوی خاص تنفس کاسمال 

(Kussmaul respirationsیا هیپرونتیالسیون از مشخصات اسیدوز متابولیک می باشند. سدیم و پتاسیم )  ،موجود در پالسما

کمک PHکتونها را خنثی می کنند. کلیه ها سعی می کنند با افزایش ترشح هیدروژن از توبول ها و دفع یونهای آمونیوم به تعدیل 

کنند. و در نتیجه استفاده زیاد از بافرهای پالسما، غلظت آنها درخون کاهش می یابد. با وقوع مرگ سلولی، پتاسیم آزاد شده از سلول، 

وارد جریان خون شده و از طریق کلیه ها دفع می شود، در نتیجه دیورز اسموتیک باعث تشدید کمبود پتاسیم می گردد. بدین ترتیب 

محتوای کل پتاسیم بدن کم می شود، با این که ممکن است کاهش حجم مایعات در گردش خون باعث شود که سطح پتاسیم سرم، 

 در پتاسیم سرم و بافت ها می تواند موجب ایست قلبی شود.طبیعی به نظر برسد. اختالل  "اظاهر

دهیدراتاسیون، عدم تعادل  اگر انسولین درمانی توأم با اصالح کمبود مایع و الکترولیتها قادر به بهبود این شرایط نباشد، آن گاه

تشخیص (  DKA)کتواسیدوز دیابتی  "ااید فوردر بیمار دیابتی بدحال، ب. الکترولیتی، اسیدوز، کما و در نهایت مرگ، اتفاق خواهد افتاد

 . تحت درمان قرار بگیردICU داده شود و در 

 

  عوارض بلندمدت

عوارض کوچک عروقی عمدتا به صورت نفروپاتی، رتینوپاتی . عوارض بلندمدت دیابت شامل عوارض کوچک و بزرگ عروقی می باشند

. سال اول پس از بلوغ شروع می شوند 10-15از  ،سال اول دیابت ایجاد می شوند ۳0این بیماریها که در . و نوروپاتی ظاهر می شوند

 .درگیری کلیوی به صورت پروتئینوری خود را نشان میدهد و بیمار ممکن است عالئم بالینی رتینوپاتی را ظاهر سازد

سال اول پس از تشخیص به وقوع می پیوندند اما کنترل  5/2-۳در صورتی که دیابت به خوبی کنترل نشود، تغییرات عروقی در 

سال یا حتی بیشتر به تعویق بیفتد. انسولین درمانی مناسب، شروع نشانه ها را  20مناسب دیابت، باعث می شود که این تغییرات تا 

ید کننده بینایی، نفروپاتی و نوروپاتی به تأخیر انداخته و پیشرفت رتینوپاتی بالینی را کندتر می نماید، بدین ترتیب وقوع ضایعات تهد

که پس از بلوغ تداوم می یابد، از عوامل خطر بیماریهای عروقی  1کاهش می یابد. دیابت نوع  ٪۳5-70به میزان  1در دیابت نوع 

 کوچک محسوب میشود.
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چک )مانند گلومرولهای کلیه( فرآیندی به صورت گلیکوزیالسیون اتفاق می افتد که در آن پروتئین های خون در دیواره عروق کو

رسوب می کنند و ترکیبات گلوکزی چسبنده در مجرای عروق، گیر می کنند )رادیکال های گلیکوزیل(. ساخته شدن این مواد در 

 طول زمان موجب باریک شدن مجرای عروق خونی و در نتیجه اختالل خون رسانی می شود.

، مشکالت زیادی به وجود می آورد. 2نوع  DMبت ایجاد می شوند و در بیماران سال پس از شروع دیا 25بیماریهای عروقی بزرگ، 

( CAD)های آترواسکلروتیک قلبی ، عوارض دیگری هم ایجاد می شود. هیپرتانسیون و بیماری 1نوع  DMدر کودکان مبتال به 

رد تیروئید نیز اثر می گذارد و در زمان هیپرگلیسمی بر عملک. را افزایش می دهند 1نوع  DMبیماری زایی و مرگ و میر ناشی از 

، محدودیت حرکتی در 1نوع  DMساله مبتال به  7-18 کودکان از ٪۳0. تشخیص، این کودکان معموال اختالل عملکرد تیروئید دارند

( گلیکوزیالسیونناشی از )مفاصل کوچک دست دارند که به نظر می رسد عامل آن، تغییرات پوستی و بافت های نرم در پیرامون مفاصل 

 .باشد

 

  تظاهرات بالینی 

نشانه شناسی دیابت در کودکان، بیشتر از بالغین قابل تشخیص است و عجیب این جاست که تشخیص گاهی اوقات با تأخیر شناخته 

به این بیماری ها دیابت عامل زمینه ساز قوی برای آنفلوانزا، گاستروانتریت و آپاندیسیت می باشد بنابراین در کودکانی که . می شود

در کودکانی که سابقه خانوادگی قوی دیابت را دارند، به ویژه . مبتال می شوند در بررسی های بعدی، دیابت نیز تشخیص داده میشود

 .اگر کودک دیگری در خانواده به این بیماری مبتال باشد، باید به دیابت مشکوک شد

 P1ه صورت هیپرگلیسمی و اسیدوز نمایان می گردد و موجب کاهش وزن و سه نتیجه وقایع شیمیایی که قبال توضیح داده شدند ب

، مقدار انسولین 2نوع  DMمعروف دیابت می شوند: پرخوری، پرنوشی و پرادراری، که نشانه های اصلی این بیماری می باشند. در 

 افزایش می یابد.

در آنها شایع است. عفونت های  (مکرر )مانند کاندیدیاز در زناناین بیماران اضافه وزن دارند و خستگی و عفونت های  90 - ٪80

 در بالغین محسوب میشود. 2نوع  DMادراری و واژینال مکرر به خصوص در اثر کاندیدا آلبیکانس، غالبا یکی از عالئم اولیه 

بهتر می توانیم تنوع نشانه های بالینی ، توجه کنیم 1نوع  DMاگر به تخریب خود ایمنی سلول های جزیره ای پانکراس در فرآیند 

آن را در زمان تشخیص بیماری درک نماییم. در مراحل اولیه بیماری، نشانه های هیپرگلیسمی ممکن است فقط در شرایط تنش زا 

ای در تخریب پیشرونده سلول های جزیره . ظاهر شود زیرا میزان تولید انسولین در این زمان تقریبا طبیعی است( مثل بیماری)

 ٪80-90نشانه های کامل دیابت، زمانی ظاهر می شوند که . مراحل بعدی بیماری، عالئم و نشانه های واضح تری را پدید می آورد

. این نشانه ها شامل شب ادراری، تحریک پذیری و خستگی غیرعادی می باشند. سلول های جزیره ای پانکراس تخریب شده باشند

کاهش وزن کودک در نمودار رشد او قابل تشخیص است اما خانواده که دائما در ارتباط نزدیک با کودک . ناراحتی شکم نیز شایع است

با افزایش شکم درد و تهوع، کودک ممکن است تمایلی به . یکی دیگر از نشانه ها تشنگی است. هستند ممکن است متوجه آن نشوند

سایر نشانه ها شامل خشکی پوست، . راتاسیون و سوء تغذیه خواهد شدخوردن غذا و مایعات نداشته باشد و در نتیجه مستعد دهید

کردن رختخواب از شایع ترین شکایاتی هستند که  در کودکان، خستگی زیاد و خیس. تاری دید و التیام دیررس زخمها می باشند

ر وی دیده شود، همچنین کتون خانواده بیان می کنند. در هنگام تشخیص، کودک ممکن است هیپرگلیسمیک باشد و گلوکز در ادرا
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ها در خون و ادرار مشاهده میشوند، دهیدراتاسیون ممکن است وجود داشته باشد یا نباشد. عدم تعادل الکترولیتی و اسیدوز هم 

 محتمل هستند. 

 

  یارزیابی تشخیص

کاهش وزن یا عدم افزایش وزن علی رغم ( کودکانی که گلیکوزوری، پرادراری و سابقه 1سه گروه از کودکان، کاندید دیابت هستند: )

( کودکانی که نشانه های اسیدوز متابولیک را با یا بدون ۳( کودکانی که گلیکوزوری موقت یا دائمی دارند و )2اشتهای کافی دارند. )

 استئوپور یا کما ظاهر می کنند.

. ز وجود یا عدم کتونوری، به دیابت مشکوک شویددر هر کودکی که گلیکوز روی و هیپرگلیسمی بدون توجیه وجود دارد، صرف نظر ا

سایر قندها مانند گاالکتوز هم می تواند در نوارهای تشخیصی، نتیجه . اما گلیکوزوری به تنهایی تشخیص دیابت را تأیید نمی کند

اندوکرین میتوانند شدتهای سایر اختالالت نظیر عفونت، تروما، استرس عاطفی یا فیزیکی، و بیماریهای کلیوی یا . مثبت ایجاد کنند

یا قند خون راندوم  126mg/dlساعته بیش از  8در صورتی که، سطح قند خون ناشتای . مختلفی از گلیکوزوری ایجاد کنند

200mg/dl  یا بیشتر و توأم با عالئم کالسیک دیابت باشد، یا تست تحمل گلوکز خوراکی(OGTT ) ،در دو نمونه متفاوت

200mg/dl در شیوع بیماری دیابت ممکن است سطح انسولین سرم نرمال یا کمی . شد، تشخیص دیابت محرز می گرددیا بیشتر با

 .باال باشد، واکنش تأخیری انسولین نسبت به گلوکز، نشان دهنده اشکال در تحمل گلوکز می باشد

توأم با اسیدوز متابولیک، انسفالیت ناشی از کتواسیدوز باید از سایر علل اسیدوز یا کما، همچون هیپوگلیسمی، اورمی، گاستروانتریت 

کمبود نسبی انسولین وجود دارد و ممکن  DKAمسمومیت با سالیسیالت و سایر ضایعات داخل جمجمه ای، افتراق داده شود. در 

 ، گلیکوزوری( 15mg/dlو بیکربنات  PH=7/30) ، اسیدوز (مثبت شدید)، کتونمی ( 330mg/dlاست هیپرگلیسمی )قند خون 

 . تستهای مورد استفاده برای تعیین گلیکوزوری و کتونوری، نوارهای گلوکز اکسیداز میباشند. و کتونوری هم با آن توأم باشد

 

 مداخالت درمانی 

، یک مداخله چند منظوره است که در آن خانواده، کودک و متخصصین درمانی شامل متخصص 1نوع  DMدرمان کودک مبتال به 

غالبا در این تیم از متخصص روان شناسی نیز برای . دیابت، متخصص تغذیه و فیزیولوژیست ورزشی حضور دارندغدد اطفال، پرستار 

اعضای تیم، ضروری است و ممکن است نیاز به مشارکت دیگر افراد  ارتباط متقابل در میان. حمایت روانی کودک استفاده می شود

 .مربی ورزش هم وجود داشته باشد مهم از جمله معلم، پرستار مدرسه، مشاوره مدرسه و

درمان قطعی، جایگزینی انسولین است. اما مقدار انسولین مورد نیاز بدن، تحت تأثیر عواملی همچون احساسات و عواطف، مصرف 

ک و غذا، فعالیت و دیگر وقایع زندگی مانند بیماری و بلوغ قرار می گیرد. با توجه به پیچیدگی فرآیند بیماری و درمان آن، کود
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اعضای خانواده باید تغییراتی در شیوه زندگی خود ایجاد کنند. توصیه های طبی و غذایی اولیه بسیار مهم هستند اما درمان بلندمدت 

 دیابت شامل آموزش مداوم، راهنمایی خانواده و حمایت عاطفی میباشد.

انسولین برای هر کودک براساس سطح گلوکز  ، جایگزینی انسولین است. دوزاژ1نوع  DMرکن اصلی درمان :  انسولین درمانی

خون او که در خانه اندازه گیری می شود، تعیین می گردد. هدف از انسولین درمانی، نرمال نگهداشتن گلوکز خون توأم با پیشگیری 

از پمپ سیار  از حمالت هیپوگلیسمی است. انسولین در دو یا چند تزریق روزانه تجویز می شود، گاهی هم ممکن است با استفاده

 انسولین به صورت انفوزیون مداوم زیرجلدی تجویزگردد.

اثرات انسولین  سلول های سالم پانکراس، انسولین را به مقدار کم اما و به طور یکنواخت و مداوم ترشح می کنند که ممکن است

مکررا دچار نوسان )افزایش و کاهش( خارجی را تقویت کند. در نتیجه ممکن است انسولین در خون افزایش یابد و سطح قند خون 

شود. انسولین ترشح شده مستقیما وارد گردش خون باب کبدی می شود بنابراین کبد که محل اصلی تخریب گلوکز است، مقدار 

ریق زیادی انسولین دریافت می کند. بنابراین تجویز دوز ثابتی از انسولین و بدون پایش گلوکز خون به هیچ وجه توصیه نمی شود. تز

زیرجلدی موجب جذب دارو در گردش خون عمومی بدن می شود بنابراین غلظت انسولین که به کبد می رسد، نسبتا کاهش می 

 یابد.

انسانی که از انسولین در اشکال مختلف از جمله انسولین خالص شده پرندگان و نیز نوع بیوسنتتیک  :انواع فرمول های انسولین

اکثر درمانگران، انسولین انسانی را به عنوان درمان انتخابی پیشنهاد می . دست می آید، موجود میباشدکشت باکتریها یا قارچها به 

بعضی از . است 100U/mlانواع سریع االثر، متوسط االثر و طوالنی االثر انسولین در دسترس می باشند که غلظت همه آنها . کنند

در دسترس هستند، عدد اول درصد انسولین متوسط االثر و عدد  50/50و  ۳0/70ی ز قبل آماده شده اند با غلظتهاانواع انسولین که ا

 دوم درصد انسولین سریع االثر را نشان میدهد. 

بار می باشد. در این رژیم انسولین سریع االثر و متوسط االثر )یا( در یک سرنگ  2دوزاژ رژیم درمانی معمول به صورت تجویز روزانه 

بار قبل از صبحانه و یک بار قبل از شام، تزریق می شود. مقدار انسولین سریع االثر صبح به الگوهای تغییر  با هم مخلوط شده و یک

گلوکز خون در هنگام صرف صبحانه و نهار بستگی دارد. دوزاژ انسولین متوسط االثر صبح به الگوهای تغییر گلوکز خون در ساعات 

 بعد از نهار بستگی دارد.

اشتا به تعیین دوز انسولین متوسط االثر شبانه، و بررسی گلوکز خون قبل از خواب به تعیین دوز انسولین سریع بررسی گلوکز خون ن

 االثر شبانه کمک می کند.

انسولین ریگوالر بهتر است حداقل نیم ساعت قبل از غذا تجویز شود. این باعث می شود که زمان کافی برای جذب آن وجود داشته 

، جلوگیری کند. برای تحریک ترشح انسولین بازال، ممکن است روزانه یک یا دو بار اقند خون به دنبال مصرف غذ باشد تا از افزایش

تزریق انسولین طوالنی االثر به همراه انسولین سریع االثر قبل از غذا، الزم باشد. این برنامه از عوارض عروق کوچک جلوگیری می 

ه فرد و غیرقابل پیش بینی است. بنابراین دوزاژ کلی و درصد انسولین ریگوالر نسبت به کند. دوز انسولین در هر کودک، منحصر ب

 انسولین متوسط االثر باید به طور تجربی برای هر کودک تعیین شود.
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ان کل دوز روزانه، قبل از صبحانه و باقی مانده آن قبل از شام تجویز می گردد. نیاز بدن به انسولین همیشه یکس ٪60-75معموال 

بلوغ نیز بر مقدار نیاز به انسولین اثر  نیست بلکه در طی رشد و تکامل کودک دچار تغییر می شود، سطح فعالیت کودک و وضعیت

بیشتری دارد نیاز به انسولین کمتر می شود. بیماری  می مثال در ماه های بهار و تابستان که کودک فعالیت جسنوان می گذارند. به ع

انسولین را افزایش می دهند. گاهی هم نوعی دیابت غیرقابل کنترل در کودک ایجاد می شود که نیاز آنها را به های مختلف، نیاز به 

 انسولین، نسبت به دیگر کودکان، بیشتر می سازد.

بار با استفاده از تزریق زیرجلدی و یا پمپ های انفوزیون تجویز می شود. پمپ انسولین نوعی  2روزانه :  روشهای تجویز انسولین

ابزار الکترومکانیکی است که برای تجویز مقدار معینی انسولین ریگوالر و لیسپرو به صورت مداوم، طراحی شده است. اگرچه این 

کند اما والدین یا خود کودک باید قبل از هر وعده غذایی یک دوز انسولین را  پمپ، مقدار از قبل تعیین شده انسولین را تجویز می

 ساعت تعویض شود و اجرای تکنیک استریل در این زمان ضروری است. 48-72زاد کند. سوزن و کاتتر مربوط به این پمپ باید هر آ

ران است و نیاز به همکاری والدین و کودک دارد و آن گ. پمپ با تمام مزایایی که در سهولت استفاده دارد، اما معایبی نیز دارد

جدا کردن مدار انفوزیون حداکثر تا یک ساعت . یادگیری نحوه تنظیم سرعت انفوزیون، هم به مهارت های خاص ریاضی نیاز دارد

. شایع تر است عفونت های پوستی در این کودکان. امکان پذیر است بنابراین ممکن است برخی فعالیتهای کودک را محدود نماید

 .زنگ های هشدار برای این پمپها تعبیه شده است که اختالل عملکرد آن را خبر می دهد "ااخیر

روش های جدیدی برای درمان دیابت در دست تحقیق و مطالعه هست که یکی از آنها پیوند سلول های جزیره ای و یا پیوند کامل 

 داد. آینده بتوان به شکل دائمی درمان دیابت را انجام پانکراس می باشد. این امیدواری وجود دارد که در

 

 کنترل و پایش

(، روش SMBG، کنترل روزانه مقدار قند خون است. گلوکز خون خود کنترلی گلوکز خون ) DMیکی از اصول ضروری در درمان  

مفیدی است که کودکان را در درمان دیابت خود مشارکت می دهد. کودکان با بررسی سطح گلوکز خون خود، رژیم انسولین را به 

 SMBG درمان دیابت تا حدود زیادی به. حفظ کند 120mg/dl-80گونه ای تعدیل می کنند که سطح قند خون را در طیف نرمال 

 . دیابتی خیلی خوب از عهده انجام این وظیفه برمی آیندعموما کودکان . وابسته است

( یکی از روشهای رضایت بخش برای بررسی کنترل  HGb:A1Cاندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله )  : هموگلوبین گلیکوزیله

در گردش خون به حرکت در می آید، مولکولهای گلوکز به تدریج به مولکول های هموگلوبین  RBCدیابت در بیماران است. وقتی که 

A  می چسبند و تا پایان عمرRBC  بنابراین  ،روز است. این چسبندگی قابل برگشت نیست 120با آن باقی می مانند، این زمان تقریبا

 ماه اخیر نشان دهد. 2-۳در طی هموگلوبین گلیکوزیله می تواند سطح قند خون را به طور متوسط 

نادرست، کنترل اثرات ناشی از درمان، تعیین اهداف  FBSاین آزمایش روش مناسبی برای بررسی کنترل دیابت، تشخیص تست 

 عملی برای هر بیمار و تشخیص عدم همکاری بیمار با رژیم درمانی محسوب می گردد.
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می باشد. کنترل دیابت در کودکان بسته به سن آنها، به شرایطی اطالق می  ٪4-6در افراد غیر دیابتی در حدود  A1Cهموگلوبین 

 باشد. %  8-6/5 آنها A1Cگردد که سطح هموگلوبین 

آزمایش وجود گلوکز در ادرار، برای درمان دیابت کاربردی ندارد. بین گلیکوزوری و غلظت گلوکز خون، رابطه ضعیفی وجود  :  درارا

دارد. اما برای تشخیص شواهد کتونوری ممکن است از آزمایش ادرار استفاده شود. در شرایط بیماری و یا وقتی که سطح قند خون 

 ایش ادرار از نظر کتون باید هر سه ساعت یک بار انجام شود.و باالتر می رسد، آزم 240mg/dlبه 

 

  تغذیه 

نیازهای تغذیه ای کودکان مبتال به دیابت فرقی با کودکان سالم ندارد. کودکان دیابتی به غذاها یا مکمل های خاصی نیاز ندارند. آنها 

خود نیازمندند. کودکان دیابتی برخالف کودکان سالم که در  نیز به کالری کافی برای تأمین انرژی و تعادل و نیز ارتقاء رشد و تکامل

زیر جلدی( استفاده کنند و زمان شروع اثر، اوج اثر، مدت اثر )واکنش به مصرف غذا، انسولین ترشح می کنند باید از انسولین تزریقی

ای گونهر این کودکان مهم است و باید به در نتیجه زمان مصرف غذا د و جذب آن را بسته به نوع انسولین مصرفی خود، تنظیم نمایند.

 تنظیم شود که زمان به اوج رسیدن غلظت گلوکز خون با زمان اوج اثر انسولین، همزمان باشد.

زمان صرف وعده های غذایی و میان وعده ها باید با زمان اوج اثر انسولین منطبق باشد و کل کالری دریافتی و خواص مواد غذایی 

این  .تمام روزها ثابت باشد.آزاد شدن یکنواخت انسولین در گردش خون کودک را مستعد هیپوگلیسمی می سازدمصرف شده باید در 

حالت در فاصه بین سه وعده ی غذایی شایع تر است.بنابر این میان وعده ها باید در فواصل وعده های اصلی و قبل از خواب سرو 

د. به عنوان مثال کودکی که در بعدازظهر فعال تر است نیاز یکن کودک محاسبه شوند.مقدار کالری را متناسب با الگوی فعالیتی هر

قسمتی از آن  تواندب بزرگ را می توان به چند بخش تقسیم کرد تا کودکهای به میان وعده بزرگتری در بعدازظهر دارد. میان وعده 

انسولین و فعالیت بدنی، تنظیم شود. در  ، تعدل بین غدارا در مدرسه و بقیه را در خانه مصرف کند. مقدار مصرف غذا باید بر اساس 

اما در تمام  ،صورت افزایش فعالیت جسمی، نیاز به غذای بیشتری وجود دارد. مصرف غذا به روشهای مختلفی قابل برنامه ریزی است

 (شیر و لبنیات، گوشت، سبزیجات، چربی، میوه جات و نشاسته  )گروه غذایی اصلی  6هر  شاملروشها، یک رژیم غذایی متعادل 

باشد. یکی از روشهای برنامه ریزی، سیستم تعویض و دیگری شمارش کربوهیدرات است. در سیستم آمریکایی تعویض، گروه های می

عینی از غذا محاسبه می شود و غذایی بر اساس محتوای تغذیه ای آنها طبقه بندی می شوند. در هر گروه، کالری موجود در مقدار م

با سایر مواد غذایی، معادل سازی می شود. به عنوان مثال در گروه میوه ها، یک سیب کوچک از نظر مقدار کربوهیدرات با یک نصفه 

توان  موز برابری می کند. در سیستم تعویض، گروه های غذایی اهمیت دارند: میوه را فقط با میوه و نشاسته را فقط با نشاسته می

 تعویض نمود.

شمارش کربوهیدرات، روش مرسوم تری است. حجم و اندازه هر ماده غذایی در این روش نیز اهمیت دارد، اما تمام کربوهیدرات ها 

با هم برابر هستند. در این سیستم، گروه های غذایی به اندازه شمارش کربوهیدرات ها مهم نیست. به عنوان مثال یک سیب کوچک 

( و می توان آنها را به جای یکدیگر مصرف نمود. استفاده از شیرینی های 15grان به یک اندازه کربوهیدارت دارند )و یک برش ن

یا  ۳0٪افزایش میدهد. سهم چربی در کالری مصرفی روزانه باید  DMتغلیظ شده ممنوع است زیرا خطر آترواسکلروز را در بیماران 
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بیماران، فیبر غذایی بسیار مهم است زیرا بر هضم، جذب و متابولیسم اکثر مواد غذایی اثر کمتر باشد. در برنامه ریزی غذایی این 

گذارد و خطر باالرفتن قند خون پس از مصرف غذا را کاهش میدهد. رژیم غذایی کودکان دیابتی باید قابل انعطاف باشد و در آن می

 حتی االمکان از غذاهای مورد عالقه کودک استفاده شود.

کودک در حال رشد، هرگز نباید برای کنترل دیابت، محدودیت غذایی اعمال شود، البته در کودکان چاق ممکن است محدودیت برای 

کالری برای کنترل وزن الزم باشد. معموال معیار نیاز به کالری، اشتهای کودک است و مقدار کالری مصرفی باید بر اساس اشتها و 

 فعالیت کودک تنظیم گردد.

  

 ورزش 

کودکان تشویق به ورزش می شوند و هرگز محدود نمی شوند مگر این که مشکالت سالمتی دیگری وجود داشته باشد. ورزش بسته 

به شدت و مدت فعالیت، قند خون را پایین می آورد. بنابراین ورزش باید به عنوان بخشی از برنامه درمان دیابت در نظر گرفته شود، 

ب با عالئق و توانایی های کودک تعیین گردد. اما در اکثر موارد، فعالیت های جسمی کودکان، قابل نوع و زمان ورزش باید متناس

برنامه ریزی نیست و در نهایت، کاهش قند خون را باید با دادن میان وعده اضافی جبران نمود. ورزش منظم، عالوه بر ایجاد حس 

نسولین نیز کمک می کند. کودکان باید رابطه بین فعالیت بدنی و رژیم خوب بودن در کودک، به متابولیسم غذا و کاهش نیاز به ا

درمانی را درک کنند. انقباض قوی عضالنی، جریان خون منطقه ای را افزایش می دهد و جذب و گردش انسولین در جریان خون را 

ود، به کودک توصیه می گردد که تسریع می کند در نتیجه ممکن است باعث هیپوگلیسمی شود. اگر ورزش عضالت پا انجام می ش

از مواضعی که ورزش نمی کنند، مانند بازو و شکم برای تزریق انسولین استفاده کند. این موجب کاهش نیاز به کربوهیدرات و نیز 

کاهش دوز انسولین میشود و از هیپوگلیسمی ناشی از ورزش پیشگیری می کند. کودکانی که دیابت در آنها کنترل نشده است، 

صوصا مستعد هیپرگلیسمی ناشی از ورزش هستند همچنین ممکن است ورزش موجب تحریک تولید کتواسید در آنها شود. مخ

( و کتونوری از انجام فعالیت شدید بدنی منع می شوند تا زمانی  240mg/dlبنابراین کودکان با هیپرگلیسمی مشخص )قند بیش 

 ی تحت کنترل در آید.که دیابت آنها با انسولین و رژیم غذایی به خوب

  

 هیپوگلیسمی

یکی از عوارض معمول انسولین درمانی، دوره های گهگاهی هیپوگلیسمی است و یکی از اهداف درمان دیابت، کنترل قند خون، توأم  

با کاهش دفعات و شدت هیپوگلیسمی می باشد. یک کودک دیابتی حتی وقتی که کامال تحت کنترل است ممکن است نشانه های 

یف هیپوگلیسمی را تجربه کنند. اگر عالئم و نشانه ها فورا شناسایی شده و تحت درمان مناسب قرار بگیرند، فعالیت کودک را خف

بیشتر از چند دقیقه، محدود نمی کنند. معموال زمان هیپوگلیسمی، قبل از غذا و یا زمان اوج اثر انسولین می باشد. شایع ترین علل 

الیت شدید بدنی، غذای اضافی یا به تأخیر انداختن و یا حذف کامل یک وعده غذایی می باشند. گاهی هیپوگلیسمی، دوره های فع

 اوقات نیز واکنش هیپوگلیسمی به صورت پیش بینی نشده و بدون هیچ علت خاصی ایجاد می شود.
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مورد کودک حتی ممکن است به گاستروانتریت که با رکود غذا در معده همراه است ممکن است جذب غذا را مختل کند، در این 

اندازه کافی غذا خورده باشد اما غذای او جذب نشده است. این رکود گاهی ممکن است در اثر سطوح پایین قند خون ایجاد شود. در 

ممکن است حتی پس از خوردن غذا یا میان وعده در وضعیت هیپوگلیسمی باقی بماند. عالئم و نشانه های این صورت کودک 

می، حاصل افزایش فعالی آدرنرژیک و اختالل عملکرد مغزی می باشند.  فعالیت سیستم عصبی آدرنرژیک، توام با افزایش هیپوگلیس

ضعف، گیجی،  چنینلرزش، طپش قلب، تعریق و گرسنگی می شود. هم ،کاتکول آمینها، سبب بروز تحریک پذیری، رنگ پریدی

از  CNSسردرد، خواب آلودگی، عصبیت، عدم تطابق و تعادل، تشنج و کما از واکنش های شدیدتری هستند که به علت محرومیت 

 گلوکز و تالش بدن برای باالبردن سطح قند خون ایجاد می شوند. تمایز هیپرگلیسمی و هیپوگلیسمی غالبا دشوار است

ستند و غالبا با تغییرات رفتاری شروع می شوند، لذا ساده ترین راه برای افتراق آن دو، اندازه گیری از آن جا که نشانه ها مشابه هم ه

سطح قند خون است. سطح گلوکز خون در هیپوگلیسمی، پایین و در هیپرگلیسمی باالست. پس از هیپوگلیسمی، بروز ضعف و 

ک به این شرایط، بهتر است کربوهیدرات های ساده به ش گرسنگی ممکن است باعث پیدایش کتون ها در ادرار شود. در صورت

ودک آسیبی ککودک بدهید. این کار به تخفیف نشانه های هیپوگلیسمی کمک می کند و در صورت وجود هیپرگلیسمی نیز به 

ان را شروع کنند. یپوگلیسمی را تشخیص دهند اما این قدر بزرگ نشده اند ، بتوانند درمهنمیزند. کودکان معموال می توانند شروع 

 مان را آغاز کنند.درو  -تغییرات رفتاری، بدخلقی، یا سرخوشی -بشناسند را والدین باید نشانه های اولیه 

ش میدهد. کاهق غذاخوری شکر(، قند خون را باال آورده و نشانه ها را قاشگرم کربوهیدرات ساده )یک  10-15در اکثر موارد 

ت می کند. الکتوز یا قند شیر، کفایکربوهیدرات های ساده تر، سریعتر جذب شوند. برای هیپوگلیسمی خفیف، مقداری شیر یا آبمیوه 

ی هم استفاده شود. تمام کودکان مبتال به دیابت بستنئین و چربی آن دارد. ممکن است از شربت، ژالتین یا پروتاثرات طوالنی تری از

 اشند.کز و یا آب نبات به همراه داشته بد قرص گلوهمواره بای

مداخله هیپرگلیسمی بستگی به این دارد که آیا هیپرگلیسمی حقیقی است یا این که کاهش انسولین  : هیپر گلیسمی صبحگاهی

فی موجب افزایش پیشرونده سطح مصر ( باعث ایجاد آن شده است. قطع انسولینSomogyiو یا هیپرگلیسمی برگشتی )پدیده 

گلوکز خون از وقت خواب تا صبح می شود. با افزایش دوز انسولین شبانه می توان از این پدیده جلوگیری نمود. در پدیده هیپرگلیسمی 

اعتی نیز در هر سSomogyi صبح نرمال است و از آن به بعد شروع به افزایش می کند. پدیده  ۳حقیقی، سطح گلوکز خون تا ساعت 

صبح، قند خون افت می کند و به دنبال آن 2غالبا در وقت خواب رخ می دهد، پس از آن در ساعت  اما ،ممکن است اتفاق بیفتد

 2Amهیپرگلیسمی برگشتی اتفاق می افتد. درمان این پدیده، کاهش دوز انسولین شبانه برای پیشگیری از هیپوگلیسمی ساعت

و کورتیکوستروئیدها( که GHوکز خون، هورمون های با اثر متضاد هستند )مثل اپی نفرین، باشد. علت افزاش برگشتی سطح گلمی

هیپوگلیسمی، آنها را تحریک می کند. در چنین شرایطی کنترل مکرر سطح گلوکز خون، ضروری است. وجود مقادیر کم کتون در 

 ادرار بیمار به شناسایی هیپوگلیسمی تشخیص داده نشده کمک می کند. 

 

 



13 
 

 مداخله درمانی: کتواسیدوز دیابتی

DKA  ،کامل ترین شکل کمبود انسولین است که وضعیت خطرناک و تهدید کننده ای ایجاد می کند. درمان آن شامل بررسی سریع

ص تجویز انسولین کافی برای کاهش سطح گلوکز خون، تجویز مایعات برای مقابله با دهیدراتاسیون و جایگزینی الکترولیت ها به خصو

بستری شود. اولویت درمان، دستیابی به  ICUشرایط اورژانسی است بنابراین کودک باید برای درمان در  . DKAپتاسیم می باشد

عروق وریدی برای تجویز مایعات، الکترولیتها و انسولین می باشد. کودک باید توزین شود و به مانیتور قلبی وصل گردد. سطح گلوکز 

، Po2شریانی،  BUN  ،PHالکترولیت ها، اندازه گیری شود و نمونه های خون جهت بررسی گلوکز و و کتون خون باید در بستر

Pco2 ،Hgb ،HCT ، WBCبیماران سیانوتیک و کودکانی که اکسیژن . و شمارش افتراقی، کلسیم و فسفر به آزمایشگاه ارسال گردد

پس از تهیه . بیهوش برای پیشگیری از آسپیراسیون، ساکشن می شوندکودکان . دارند اکسیژن به نیاز است، ٪80شریانی آنها کمتر از 

ممکن است برای نمونه گیری و نیز جمع آوری . نمونه های الزم جهت کشت از کودکان تب دار، آنتی بیوتیک درمانی شروع میشود

 . ادرار یک سوند فولی برای کودک تعبیه شود

 

 مداخله مایعات و الکترولیتها

اسموتیک رنج می برند و در نتیجه  زدر کتواسیدوز شدید( ناشی از دیور بدن وزن کل ٪10)، از دهیدراتاسیون DKAتمام بیماران  

اسیدوز را نشان میدهند.  و بیکربنات سرم، شدتPHو منیزیوم، دفع می شوند.  الکترولیت هایی مانند سدیم، پتاسیم، کلر، فسفات

مایع درمانی سریع و کافی، ضمن تأمین خون رسانی بافتی، سطح هورمون های استرسی را در خون کاهش می دهد. محلول اولیه 

ساعت اول و باقی مانده باید با دقت تنظیم شود.  8-12کل حجم مایع باید در  ٪50است.  % 0/9برای مایع درمانی، نرمال سالین 

سطح پتاسیم سرم ممکن است در زمان پذیرش، طبیعی باشد اما پس از تجویز مایع و انسولین، برگشت سریع پتاسیم به سلول ها 

)دفع ادرار حداقل  می تواند موجب کمبود پتاسیم و در نتیجه آریتمی های قلبی شود. عملکرد کلیوی باید هرچه سریعتر تثبیت شود

برای هدایت برنامه درمانی، از مانیتور قلبی . و انسولین کافی تجویز گردد، جایگزینی پتاسیم نیز ضروری است( باشد 25ml/hrباید 

به دنبال امواج  uو ظهور موج QTغلظت پتاسیم )پهن شدن فاصله  استفاده می شود، پرستار به منظور بررسی تغییرات دال بر اختالل

T  صاف، نشان دهنده هیپوکالمی و باال رفتن ، امواجT  منتشر و کوتاه شدن فاصلهQ- T باید هر ( نشان دهنده هیپرکالمی است

 پایش کند. را Tدقیقه یک بار، امواج  60-۳0

قبل از بررسی سطح کتون های ادراری و سطح گلوکز خون از انسولین استفاده نکنید.انسولین رگوالر به صورت انفوزیون مداوم وریدی 

چرا که سطح گلوکز  تجویز می گردد. انسولین درمانی باید پس از بولوس اولیه مایعات وریدی شروع شود. U/Kg/hr 0/1با دوز 

کاهش داده شود.وقتی که قندخون به  100mg/dl/hr-50عت افت میکند.سطح قند خون باید سرم پس از افزایش حجم به سر

250-300mg/dl تا 120سطح گلوکز خون بین هدف درمان حفظ  دکستروز هم به محلول وریدی اضافه میشود. ،رسید

240mg/dl ده میشود ودر موارد میباشد.از بیکربنات سدیم به صورت نگهدارنده استفا 10%یا  5%با افزودن دکستروزPH˂7  ،

 انلذا کودک ،از آنجا که بی کربنات سدیم خطر ادم مغزی را افزایش میدهد کالمی شدید یا ناپایداری قلبی از آن استفاده میشود.هیپر

 تحت درمان با آن باید به دقت از نظر تغییرات سطح هوشیاری بررسی شوند.
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پس از  ساعت انفوزیون شود.2-1به مایعات وریدی اضافه شده و در مدت  2meq/Kg-1اگر نیاز به بیکربنات وجود داشت باید 

ری شدن دوران بحرانی دوز انسولین باید با استفاده از رژیم غذایی و فعالیت جسمی تنظیم گردد.کودکان باید فعاالنه در برنامه پس

 مراقبت از خود مشارکت نمایند و مسؤلیت حفظ سالمت خود را بر عهده بگیرند

 

 مراقبت پرستاری از کودک مبتال به دیابت شیرین 

 مرحله حاد

ممکن است در شروع تشخیص اولیه خود در بیمارستان بستری شوند و یا در حین بیماری با عمل جراحی و  DMکودکان مبتال به 

د. در اکثر کودکان، با بررسی یا برای درمان کتواسیدوز بستری شوند که مراقبت از هریک، تحت تأثیر فاکتورهای زیادی قرار می گیر

 ادواری و تنظیم دوزاژ انسولین، رژیم غذایی و فعالیت، تحت نظارت مستقیم درمانگر، دیابت قابل کنترل می باشد.

در اکثر موارد، این کودکان می توانند در منزل تحت مراقبت قرار بگیرند و فقط برای بیماریهای حاد و شدید در بیمارستان بستری 

را تجربه می کنند در DKAما تعداد معدودی از کودکان مبتال به دیابت، دچار ناپایداری متابولیکی می شوند و حمالت مکرر شوند. ا

نتیجه باید در بیمارستان بستری شوند و این نیاز فراوان به بستری شدن، تحصیل و تکامل اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. 

ی خاصی برخوردارند. آنها به شکل غیرعادی، دچار حالت انفعالی می شوند و غالبا در محیط خانواده این کودکان از ساختار شخصیت

فرصتی برای بیداری عاطفی پیدا با تضادهای غیرقابل حلی مواجه هستند. چنین کودکانی وقتی در بیمارستان بستری می شوند، 

 ی نمایند.خود برای حل مشکالتشان استفاده مد و از تواناییهای کننمی

در مجموع مشکالت رفتاری و شخصیتی در این کودکان، شایع است. این استرس عاطفی موجب افزایش تولید کاتکول آمین های 

درون زا و تجزیه چربی و در نتیجه کتونمی و کتونوری می شود. یکی از معیارهای حمایتی برای این کودکان، برقراری انضباط در 

گرفته است ممکن است هنوز به حمایت عاطفی تام هنوز دیابت آنها تحت کنترل قرار ناما کودکانی که  .عشق و دوست داشتن است

نیاز داشته باشند و تحمل انضباط برای آنها دشوار است. عدم کنترل بیماری از نظر روانی به آنها آسیب می زند. از آنجا که اکثر 

کودکان توسط متخصص روان  شوند، لذا بررسی وضعیت روانی اجتماعی این اجتماعی به طور ناگهانی ظاهر نمی -مشکالت روانی 

 .میباشد DKAشناسی الزم است و مشاوره روانی یکی از بخشهای مداخله درمانی 

 

 مداخالت بیمارستان کودک  

DKA  باید درICU کاهش حجم خون در افت فشار خون در اثر . عالئم حیاتی را بررسی کرده و مکررا ثبت نمایید. بستری شود

شرایط دهیدراتاسیون ممکن است موجب کاهش جریان خون محیطی شود و زمینه را برای صدمات شدید به قلب، ریه ها و کلیه ها 

 .افزایش درجه حرارت ممکن است نشان دهنده عفونت باشد و باید گزارش شود تا تحت درمان مناسب قرار بگیرد. فراهم کند
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ده را به طور دقیق و کامل در پرونده ثبت کنید: عالئم حیاتی )نبض، تنفس، درجه حرارت و فشار خون( تمام بررسی های انجام ش

 وزن، مایعات وریدی، الکترولیت ها، انسولین، سطح گلوکز خون و میزان مصرف و دفع مایعات.

کنید، حجم، وزن مخصوص و سطح گلوکز و کتون برای اندازه گیری حجم ادرار، از ابزار جمع آوری ادرار یا کاتتر احتباسی استفاده 

میلی لیتری ادرار، بسیار بیشتر  ۳00گلوکز در یک نمونه  ٪5ادرار را بررسی نمایید. نسبت حجم ادرار به گلوکز بسیار مهم است زیرا 

در آن عالئم حیاتی،  میلی لیتری است. در کنار تخت بیمار، یک چارت مخصوص دیابت قرار دهید و 75از همین مقدار در یک نمونه 

تست های خون و ادرار، مقدار انسولین تجویز شده و حجم مایعات مصرفی و دفعی را ثبت کنید. سطح هوشیاری را در فواصل منظم 

بررسی و ثبت نمایید. کودک کماتوز معموال پس از شروع درمان، هوشیاری خود را به دست می آورد اما در زمان کما باید همانند 

هوش با او برخورد شود. پس از گذر از دوره بحران، تنظیم دوزاژ انسولین، با استفاده از رژیم غذایی و ورزش انجام می گیرد. بیمار بی

کودکانی که قادر به مراقبت از خود هستند باید در برنامه درمانی خود مشارکت داده شوند تا تحت نظارت مستقیم پرستار، امور 

 مراقبتی خود را انجام دهند.

 

 مراقبت های عمومی

ها، لیز مکرر ادرار از نظر وجود کتونکنترل روزانه سطح گلوکز خون، آنا. درمان دیابت شامل انجام بررسی های مداوم بیمار می باشد 

 در کودکی که. مشاهده عالئم هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی و سایر عوارض دیابت، از اصول روزانه مراقبت از کودک دیابتی می باشند

 .نشانه های هیپوگلیسمی یا هیپرگلیسمی را دارد، به دیابت مشکوک شوید و او را برای ارزیابی بیشتر، ارجاع دهید

پرستار باید نسبت به شواهد بروز عوارض، هوشیار باشد، اگرچه این عوارض معموال تا دوران بزرگسالی ظاهر نمی شوند. بررسی پوست 

دارد، بنابراین مراقبت کافی برای تسهیل التیام و پیشگیری از عفونت ضروری است. بیماری از نظر شواهد شکنندگی پوستی اهمیت 

هایی همچون عفونتهای تنفسی، درمان دیابت را دشوار می کنند بنابراین تشخیص فوری آنها ضروری می باشد. آموزش از ارکان 

وزش شامل آگاه کردن خانواده و کودکان درباره نحوه انجام این آم .اصلی درمان دیابت است و مسئولیت اصلی پرستار نیز همین است

مراقبت های پرستاری، می باشد. در بچه های کوچک، والدین باید تحت آموزش قرار بگیرند تا در برنامه مراقبت از کودک خود 

سالگی باید بتوانند  9در سن مشارکت نمایند. وقتی که بچه ها بزرگتر می شوند، می توانند تست گلوکز خون را خود انجام دهند و 

 انسولین خود را تزریق نمایند. در شرایطی که والدین توانایی انجام امور مراقبتی را ندارند و یا قابل اعتماد نیستند، مسئولیت مراقبت

روشهای جدید باید به خود کودک سپرده شود. آموزش یک فرآیند جاری و مداوم است و بیمار دائما به یافته های جدیدتر و شناخت 

 درمانی نیاز دارد. 

 شناسایی 

یکی از اولین چیزهایی که پرستار باید به والدین آموزش دهد این است که کارت شناسایی برای کودک تهیه کنند و همواره آن را 

قابل رؤیت  کامال مشخص و نزد کودک نگهداری نمایند. معموال توصیه می شود این کارت از جنس استیل ضدزنگ یا نقره باشد که

 . در این کارت باید شما تلفن نیز ثبت شود تا پرسنل مراقبتی بتوانند به موقع به خانواده اطالع دهند. باشد
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 ماهیت دیابت 

بهتر است والدین، پاتوفیزیولوژی دیابت و عملکرد انسولین و گلوکاگون را در رابطه با مصرف کالری و ورزش درک کنند و بیماری و 

برای این که در انطباق با بیماری کودک، به اعتماد به نفس کافی برسند، باید به بعضی از سئواالت . بر کودک، بشناسنداثرات آن را 

 . به عنوان مثال، آنها باید اطالعات کافی در مورد پروسیجرهای مختلف و دلیل انجام آنها داشته باشند. پاسخ دهند

 

 غذایی برنامه ریزی

متخصص تغذیه، وظیفه آموزش رژیم غذایی را به عهده دارد و . یکی از اصول اساسی برنامه آموزشی خانواده، تغذیه طبیعی است 

تأکید بر مصرف غذای کافی متناسب با سن کودک، تدوین منوهای . پرستار باید والدین را برای اجرای برنامه غذایی راهنمایی کند

خانواده باید یاد بگیرد که چگونه . های پیچیده و زمان ثابت و یکنواخت برای صرف غذا اهمیت دارد غذایی مناسب شامل کربوهیدرات

برنامه غذایی را برای تأمین رشد و تکامل کافی کودک، تنظیم کند همچنین در شرایط بیماری و استرس، دوز انسولین را تعدیل 

یالت کودک و مطابق با منوی دیابت، تنظیم شود همچنین مالحظات وعده های غذایی و میان وعده ها باید براساس تما. نماید

در مواردی که غذاها تکراری و خسته کننده می شوند، خانواده می تواند از منوی جایگزین  .فرهنگی خانواده، در نظر گرفته شود

 استفاده کند.

یادگیری درباره انواع غذاها و گروه های خاص غذایی به تصمیم گیری والدین کمک می کند. تعیین وزن و اندازه تقریبی مواد غذایی 

به تدریج برای والدین راحت می شود و آنها فقط با چشم می توانند مقدار غذا را تخمین بزنند اما برای بررسی دقیق این معیارهای 

هر هفته یا هر ماه با استفاده از ترازو، معیارهای تخمینی خود را کنترل کنند. پرستار باید به اعضاء خانواده تأکید ظاهری، والدین باید 

های گروهدر هنگام خرید مواد غذایی به برچسب ها و محتویات تغذیه از آنها توجه کنند. آنها باید با محتوای کربوهیدرات کند که 

ورت نیاز، آنها را جایگزین کنند. زمان تزریق انسولین باید قابل انعطاف باشد و با زمان وعده غذایی مختلف غذایی آشنا شوند و در ص

 تنظیم شود.

کودکان و نوجوانان باید در مورد انتخاب غذاهای سالم تر آموزش داده شوند. آنها باید میان وعده های خود را از میان غذاهای بدون 

رف غذاهای قندی و شیرین در مدرسه اجتناب نمایند. کودکان بزرگتر باید آموزش داده شوند تا قند یا شکر انتخاب کنند و از مص

ها چگونه از کافه تریا غذا انتخاب کنند و چگونه غذاها را جایگزین نمایند. آنها معموال به فهرستی از غذاهای در مدرسه یا مهمانی

ها و سوپرمارکت ها، قفسه های مخصوص غذاهای جام دهند. امروزه در فروشگاهمجاز و غیرمجاز نیاز دارند تا انتخاب را آسان تر ان

بدون قند وجود دارند. این غذاها معموال حاوی سوربیتول هستند و گران تر از غذاهای معمولی می باشند. به یاد داشته باشید یک 

 ند، الزاما فاقد کربوهیدرات نیست.محصول بدون ق
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 مسافرت 

کودکان دیابتی باید قبل از سفر، به پزشک مراجعه کنند و برنامه مسافرت خود را با کمک او تنظیم نمایند. آنها باید بدانند که سفر 

چه مدت طول می کشد، چه نیازهایی خواهند داشت، و چه زمانی به خانه بر می گردند. برنامه مورد نیاز بستگی به نوع سفر و وسیله 

 .مبیل، هواپیما، اتوبوس یا قطاراتو –نقلیه دارد 

  

  پروسیجر تزریق انسولین

یادگیری نحوه تزریق انسولین، یکی از عوامل اضطراب برای کودکان و والدین میباشد. مهم این است که تزریق انسولین هم این قدر 

ابتدا تکنیک صحیح تزریق به کودک  برای کودک عادی شود که مانند سایر امور روتین خود )مثل مسواک زدن( آن را انجام دهد. در

و والدین آموزش داده می شود، این تزریق بر روی پرتقال یا چیزی شبیه آن و با استفاده از نرمال سالین، انجام می گیرد. برای ارتقاء 

را مطابق تکنیک، صحیح را به والدین آموزش دهد و سپس والدین، تزریق  اعتماد به نفس کودک، پرستار باید در مقابل او، تکنیک

هرچه تمرین بیشتری صورت بگیرد، انجام دادن تزریق، راحت تر می شود و به تدریج خود کودک می تواند مسئولیت . انجام دهند

 .والدین باید کودک را تشویق کنند تا هر چه زودتر این مسئولیت را به عهده بگیرد. انجام تزریق ها را به عهده بگیرد

درجه باشد. کودکانی که تازه تشخیص  90در هر جایی از بافت چربی باالی عضله تزریق نمود، زاویه تزریق باید انسولین را می توان 

داده شده اند ممکن است بافت چربی کافی نداشته باشند، آنها باید مراقب باشند که تزریق را در عضله انجام ندهند. مفیدترین روش 

ی، گرفتن بخشی از پوست با انگشت )مثل نیشگون گرفتن است. معموال از بازوها، رانها، برای گرفتن پوست، و انجام تزریق زیرجلد

باسن و شکم برای تزریق انسولین استفاده می شود. بچه ها در ناحیه ران ها، شکم و بخشی از باسن و بازوها، راحت تر تزریق را انجام 

ق را انجام دهد. وقتی که تزریق در یک موضع خاص، چندین بار انجام میدهند. والدین می توانند پوست را نگه دارند تا کودک تزری

می شود بافت آدیپوز در آن جا، آمادگی جذب انسولین را از دست میدهد لذا تزریق مکرر در یک محل، جذب دارو را کاهش می 

تزریق در هر  6 - 4فاده کند. پس ازدهد. والدین باید از کودک بخواهند که محل تزریق را مکررا تغییر دهد و از مسیر چرخشی است

 .محل باید موضع تزریق چرخانده شود. همچنین به یاد داشته باشید که مقدار جذب دارو در قسمت های مختلف بدن متفاوت است

استفاده تکنیکی از محل تزریق و سپس چرخاندن مکرر آن، تنوع در مقدار جذب را کاهش میدهد. ورزش زیاد که جذب انسولین از 

عضله را افزایش میدهد، نیز یکی از عوامل اختالل در میزان جذب است. بنابراین توصیه می شود که محل تزریق حتی االمکان در 

مواضعی انتخاب شود که کم تر ورزش می کنند. )مثال کسی که تنیس بازی می کند کمتر از بازوها و پاها برای تزریق انسولین 

برای یک ماه کامل می توان در روی یک عروسک کاغذی با عالمت، مشخص نمود. پس از تزریق  استفاده کند(. محل های تزریق را

تزریق در هفته  2-۳والدین می توانند برای کمک به کودک . ثبت کند ،کودک باید تاریخ آن را در کنار عالمت های مشخص شده 

آنها باید ابتدا روی یک پرتقال یا عروسک تمرین کنند، سپس  .روش تزریق انسولین باید به کودکان آموزش داده شود . را انجام دهند

اولین تالش کودک ممکن است موفقیت آمیز نباشد زیرا آنها کامال شیوه گرفتن پوست و تزریق . به تدریج تزریق خود را انجام دهند

مشاهده کودکان هم سال که تزریق خود را از درست و کامل انجام می دهند، می تواند مشوق خوبی . آهسته انسولین را یاد نگرفته اند



18 
 

برای بچه هایی که تمایل ندارند، انسولین را آماده کنند و تزریق نمایند سرنگ های از پیش آماده شده انسولین . برای کودک باشد

استفاده از این سرنگها میتواند . وراخ کرده و انسولین را تزریق می کنندکه به طور اتوماتیک پوست را س (inject-Ease)وجود دارد 

 .همکاری بیمار با رژیم درمانی را ارتقاء دهد

 

 پایش

الزاما موجب بهبود گرچه با عوارض نادری همراه است، ا .  SMBGنظارت کنند ه وپرستاران باید نحوه کنترل قند خون را آموزش داد 

برای کاهش درد در هنگام کنترل قند خون . دقیق تری از سطح گلوکز خون را ارائه میدهد رسیشود اما برکنترل متابولیکی نمی 

 :کودک، اقدامات زیر را انجام دهید 

 پانکچر در آب گرم قرار دهید.  برای افزایش جریان خون در انگشت، آن را چند ثانیه قبل از 

  استفاده کنید )جریان خون آنها بهتر است(.  شستدر هنگام تهیه نمونه خون، از انگشت انگشتری یا 

 لنست را درست روی پوست انگشت قرار دهید و از قراردادن برای جلوگیری از سوراخ کردن عمیق انگشت، بشقابک 

 پشت انگشت روی سطح سفت اجتناب نمایید.

 معین باشد.  لنستهایی استفاده کنید که عمق فرورفتن سوزن در آنها زا  

 کنترل قند خون استفاده کنید که نیاز به نمونه خون کمتری ری از پانکچرهای متعدد، از ابزارهایی برایرای جلوگیب 

 داشته باشد.

: روش دستی و روش ابزار مکانیکی. بهتر است برای کودکان از ابزار مکانیکی  خون برای ارزیابی گلوکز به دو روش تهیه میشود

 اندازه گیری قند، کافی است، برای تهیه آن از لنست مناسب استفاده کنید. در صورتی کهاستفاده شود. یک قطره بزرگ خون برای 

نست دیگران لاز  HIVخود کودک نمونه گیری را انجام میدهد، پرستار باید به او آموزش دهد که با توجه به خطر انتقال هپاتیت و 

که با تغییر رنگ خود، میزان قند خون را از نوارهای تست است،  خون استفادهاستفاده نکند. یک روش ارزان برای اندازه گیری قند 

نشان می دهد. برای تعیین دقیق گلوکز خون بهتر است از دو نوار مختلف استفاده شود. این روش مقبولی نیست اما ممکن است 

 برای بعضی خانواده ها و وضعیت های خاص، مفید باشد.

 به هر علتی سطح گلوکز خون او باال میرود آزمایش ادرار از نظر وجود کتون ضروری است. تست ادرار وقتی که کودک بیمار میشود یا

نحوه استفاده از نوار تست ها پروسیجر دقیق نگه داری  و تاریخ انقضاء باید توضیح داده شود.همچنین اقداماتی که باید تا رسیدن 

 شود.تیم درمانی برای کودک انجام دهند باید به آنها آموزش داده 
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 هیپرگلیسمی

واکسیناسیون از علل هیپرگلیسمی  استرس عاطفی یا فراموش کردن ناشی از امتحانات مدرسه یا واکنش فیزیکی به بیماری رشد ،غالبا 

با کنترل دقیق سطح گلوکز خون، می توان سریعا افزایش آن را تشخیص داده و با تجویز انسولین یا تعدیل رژیم . محسوب می شوند

. والدین باید چگونگی تنظیم غذا، فعالیت و انسولین کودک را در هنگام بیماری و دیگر شرایط خاص یاد بگیرند. غذایی درمان نمود

با افزایش دوز انسولین، بالفاصله پس از افزایش . بشناسند( مانند استروئیدها)همچنین داروهایی که سطح گلوکز خون را باال می برند 

 .ان هیپرگلیسمی را فورا درمان نمودسطح گلوکز، می تو

 

  هیپوگلیسمی

انسولین و فعالیت بدنی باشد. ایده آل این است که از هیپوگلیسمی پیشگیری  ، علت هیپوگلیسمی می تواند عدم تعادل در مصرف غذا

شود و والدین باید برای پیشگیری، شناسایی و درمان آن آماده باشند. آنها باید با عالئم هیپوگلیسمی آشنا باشند و روشهای درمان 

زش برای کمک به افزایش سطح گلوکز خون می باشند، در آن را فرا بگیرند. عالئم اولیه آن آدرنرژیک هستند که شامل تعریق و لر

این شرایط، کودک عصبی و تحریک پذیر می شود. دومین گروه نشانه ها که حاصل عدم موفقیت واکنش های جبرانی آدرنرژیک می 

ی سر، لکنت زبان از گلوکز هستند. اختالل تعادل، حافظه، توجه یا تمرکز، گیجی و احساس سبک CNSباشند، نشانه های محرومیت 

  .هیپوگلیسمی شدید و طوالنی می تواند موجب تشنج، کما و مرگ شود. هیپوگلیسمی را می توان به طور مؤثر درمان نمود

کودک نباید هرگز بدون کفش و جوراب باشد . برای کودک دیابتی باید تمام اصول بهداشت فردی مورد تأکید قرار بگیرد :  بهداشت

چشمها را سالیانه چک کند و در صورت نیاز از عینک . در مراقبت از پاها و کوتاه کردن ناخن ها مواظبت کند. بپوشدو در خانه صندل 

 .استفاده کند

مراقبت منظم از دندان ها ضروری است. بریدگیها و خراشهای جلدی باید با آب و صابون ساده تمیز شوند. در شیرخواران، راش 

 عفونت های کاندیدیایی نشانه عدم کنترل دیابت می باشند.پوشک بچه و در نوجوانان، 

  

 ورزش 

ورزش یکی از ارکان مهم درمان است. اگر کودک در بعضی از وقت های روز، فعال تر از دیگر اوقات است، غذا و دوز انسولین او باید 

فعال تر هستند، بیشتر باشد. کاهش فعالیت مطابق با سطح فعالیت هایش تنظیم شود. غذای کودک باید در فصل تابستان که بچه ها 

کودکان پس از رفتن به مدرسه ممکن است نیاز به کاهش حجم غذا یا افزایش دوز انسولین داشته باشد. کودکانی که در تیم های 

حجم غذاها  ورزشی، فعال تر هستند، نیم ساعت قبل از شروع فعالیت، نیاز به یک میان وعده دارند. در فعالیت های طوالنی مدت،

دقیقه تا یک ساعت، غذا بخورد. خانواده ها باید مطلع شوند که در صورتی که کودک غذا را  45بیشتر می شود و کودک باید هر 

تحمل نمی کند، دوز انسولین را کاهش دهند. اگر زمان ورزش تغییر می کند باید زمان وعده غذایی یا میان وعده نیز تغییر کند. 

قات در حین ورزش، خوردن قند الزم باشد. افزایش سطح قند خون پس از فعالیت شدید، ممکن است نشانه ممکن است گاهی او
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باید کتون های (  240mg/dlواکنش آدرنرژیک نسبت به ورزش باشد. اگر سطح گلوکز خون قبل از ورزش، خیلی باال باشد )بیش از

 . خون به تعویق بیفتد ادراری چک شوند و در صورت نیاز، ورزش تا زمان کنترل قند

 

 نگهداری پرونده

پرستار و خانواده باید از یک چارت مخصوص . تشکیل پرونده خانگی، اقدام بسیار ارزشمندی در جهت خود درمانی دیابت می باشد 

خون، کتون های ادراری و سایر فاکتورهای مورد نیاز، استفاده کنند. کودک و خانواده باید  برای ثبت تجویز انسولین، سطح گلوکز

 ، براساس این چارت، مشاهده نمایند. راالگوهای سطح گلوکز خون و واکنش به ورزش 

 عوارض 

و خانواده بیان کند. آگاهی از پرستار باید عوارض بیماری را به زبانی ساده و قابل فهم و با توضیحات روشن و صادقانه برای کودک 

ارتقاء می بخشد. بیماری های چشم و کلیه ها  ،عوارض دیابت و رابطه آن با کنترل دیابت، دانش والدین را برای تصمیم گیری

و همچنین احتمال بروز عواقب نورولوژیکی وجود دارد. توضیح دقیق این مشکالت، اطالعات نادرست  .توانند جدی باشندمی

رهای والدین را برطرف می کند. پرستار باید به سئواالت والدین پاسخ دهد و راههای پیشگیری از عوارض را به آنها آموزش تعبیسوء

 دهد. همچنین باید آنها را امیدوار کند که این عوارض قابل پیشگیری هستند. 

 خوددرمانی

باید تحت نظارت پرستار و والدین در  ،زه کافی بزرگ شدکلید اصلی کنترل دیابت، خوددرمانی است. کودک پس از این که به اندا 

برنامه های مراقبت از خود مشارکت کند و به تدریج مسئولیت سالمت خود را به کمک والدین به عهده بگیرد. این کار از نظر روانی 

کودک باید  هم به کودک و هم به خانواده، حس مطلوبی میدهد زیرا آنها احساس می کنند که وجودشان مفید و مورد استفاده است.

ثبت کردن در چارت خود را فرا بگیرد و به تدریج به عنوان یک فرد مستقل، بیماری خود را کنترل کند. مراجعه به این چارت کودک 

 را کمک می کند تا تغییرات مورد نیاز در برنامه درمانی خود را اعمال کند.

نسولین و رژیم غذایی براساس فعالیتهای روزانه و پیش بینی از جمله تکنیک های خوددرمانی، تست گلوکز خون و تنظیم دوزاژ ا

وقایع غیر معمول احتمالی می باشد. اما پرستار نیز باید کودک را راهنمایی کرده و با او مشاوره نماید. همچنین در صورت نیاز، کودک 

 یکی قبل از بروز بیماری یکی از فاکتورهایرا به متخصصین مراقبتی مربوطه ارجاع دهد. به عنوان مثال میزان کنترل وضعیت متابول

تعیین کننده ی نیاز به مراقبت پزشکی در حین بیماری میباشد.در صورتی که کنترل دیابت ضعیف باشد حال کودک ممکن است 

دار اما اگر خوب کنترل شده باشد کودک ممکن است تا چند روز از حال عمومی خوب برخور ،در مدت چند ساعت رو به وخامت برود

باشد و بعد به جستجوی مراقبت های پزشکی بپردازد.پرستار باید به والدین و کودکان فرصت دهد تا احساسات و عواطف خود را ابراز 

 .ها را مورد حمایت قرار دهدننمایند و در این زمان آ


