
ێن خو ی  کر شە ی  ز ە و ئا بە و  ن  سا ئا نێکی  ا پێو
ژەهراویی بوونی کێتۆن کێتۆئەسییدۆس )دروستبوونی ئۆکسیجن لە خوێندا بە هۆی کەمبوونی ئینزۆلین(

*بەگویرەی ISPAD Clinical Consensus Guidelines 2009. ێن دەستیشان نەکراون.هیشتا رێبازەکانی نیشتامنی بۆ هەڵسەنگاندنەوەی رێژەی کێتۆنی خو 

**کاتژمێرێک پاش دەرزی لێدانی ئینزۆلینی زیادە رێژەکانی کێتۆنی خوێن دەتوانی بەرز ببنەوە، بەاڵم لەدواییدا بە رێژەیەکی بەرچاو دادەبەزن.

کۆنیشانە تەنگاوییەکان:

برسیبوونی لەڕادەبەدەر  • 
بێهێزیی  • 

هەناسەبڕکە  • 
زگئێشە  •

دڵتێکهەڵهاتن\ رشانەوە  • 
نیشانەکانی وشکبوونەوەی لەش  • 

هەناسەی دەم بۆنی ماددەی ئەسێتۆن دەدات  • 
دابەزینی ئاستی هۆشیاریی، کۆما  •

چارەسەریی لەکاتی رێژەگەلی جۆراوجۆری شەکری خوێن و کێتۆنی خوێن*

رێژەی شەکری خوێن mmol/l 14 یان بەرزتر

 مەترسیی بەرچاوی ژەهراویی بوونی کێتۆن 

دەمودەست پەیوەندی بکە بە دکتۆر 

 پێویستییت بە ئینزۆلینی زیاترە**. ئەو ڕێنوێنیانەی کە لە

 الیەن تیمی دیابێتەکەتەوە وەرت گرتووە پەێڕەوی بکە.

مەترسیی ژەهراویی بوونی کێتۆن، پەیوەندی بکە بە دکتۆر.

 پێویستییت بە ئینزۆلینی زیاترە**. ئەو رێنوێنییانەی کە لە الیەن

 تیمی دیابێتەکەتەوە وەرت گرتووە، پەیڕەوەی بکە. پاس ١ بۆ ٢ کاژێر

رێژەی کێتۆنی خوێن و رێژەی شەکری خوێن بپێوە.

 هیچ نیشانەیەکی ژەهراویی بوونی کێتون نییە. دیسان پاش ١ بۆ ٢ کاژێر

رێژەی کێتۆنی خوێن و رێژەی شەکری خوێن بپێوە.

 رێژەی کێتۆنی خوێن

mmol/l 3,0 یان زیاتر

 رێژەی کێتۆنی خوێن

mmol/l 1,5-2,9

 رێژەی کێتۆنی خوێن

mmol/l 0,6-1,4 

 رێژەی کێتۆنی خوێن ژێر

 mmol/l 0,6

mmol/l 14 رێژەی شەکری خوێن ژێر

 مەترسیی بەرچاوی ژەهراویی بوونی کێتۆن 

دەمودەست پەیوەندی بکە بە دکتۆر 

 پێویستییت بە خواردنی کاربۆهیراتی خێرا و رەنگە

 ئینزۆلینی زیاتر هەیە(**. 

مەترسیی ژەهراویی بوونی کێتۆن، پەیوەندی بکە بە دکتۆر.

 پێویستییت بە خواردنی کاربۆهیدراتی خێرا و رەنگە

 ئینزۆلینی زیاتر هەیە**. پاش ١ بۆ ٢ کاژمێر رێژەی کێتۆنی

خوێن و رێژەی شەکری خوێن بپیوە.

 هیچ نیشانیەکی ژەهراویی بوونی کێتۆن لە ئارادا نییە، بزانە

کۆنیشانەکان بە هۆی شتێکی دیکەوە نییە.

کۆنیشانە سەرەتاییەکان:

میزکردنی لەڕادەبەدەر  • 
تینوبوونی لەڕادەبەدەر  • 

وشکبوونەوەی دەم  • 
بەرزیی رێژەی شەکری خوێن  •

 کاتێک رێژەی شەکری خوێنت mmol/l 4 بێت یان بەرزرە بێت، یان ئەگەر بێ ئەوەی بزانیت بۆ حاڵت باشکەی دەبێت کێتۆنی خوێن بپێویت؟ 

بییە، رێژەی کێتۆنی خوێنت بپێوە. 
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نیشانەکان:
زیادبوونی تینویی  •

زیادکردنی رێژەی میز  •
ماندوویی  •

بەرچاو تاریی  •
کەمبوونی ئیشتیها  •

دڵتێکهەڵهاتن  •
رشانەوە  •
زگئێشە  •

هەناسەی دەم بۆنی ماددەی ئاسیتۆن ئەدات  •
هەناسەبڕکە  •

چارەسەریی:
شەکری خوێن و کیتۆنی خوێن بپێوە   •

ئینسۆلین یان ماددەی کاربۆهیدراتی خێرا پێبدە  •
داوایی یارمەتی دەرمانی یان سەردانی نەخۆشخانە بکە  •

هۆکارەکان:
هەووکردن )چڵککردن(، تا  •

کەمبوونی ئینسۆلین  •
هەڵەی رێژەی نێوان ژەمی خواردن و ئینسۆلین  •

هەڵەی گەیاندنی ئینسۆلین لە رەێگەی پۆمپی ئینسۆلیندا  •
چارەسەریی پزیشکی بە دەرمانی ئاستەنگیی SGLT-2 دەتوانێ ببێتە   •

هۆی نیشاننەدانی کێتائاسیدۆس

ژمارەی تەلەفۆن پزیشکەکەم یان پەرستیارەکەم 

بەرزیی رێژەی شەکری خوێن
ژەهراویبوونی ماددەی کێتۆن

رێژەی کەمیی شەکری خوێن
)l/mmol 4,0- 3,5 پەرەسەندنی خێرا )رێژەی شەکری خوێن لە ژێر

نیشانەکان:
ئارەقکردن، سەرئێشە، سەرەگێژە  •

هەست بە برسیبوون  •
لەرزە  •

دڵەڕاوکە  •
کەمبوونی سەرنجدان  •

زوێریی، تووڕەیی  •
خەواڵوویی  •

چارەسەریی:
لەو کاتانەی کە بە سووکی هەستی پێدەکەی حەبی شەکری ترێ یان   •

کاربۆهیدراتی شلە وەکوو شەربەت یان ئاومیوە بخۆ.
لە کاتێ کە هەست پێدەکەی کە پەرەسەندنەکە خێرایە یان ئەگەر   •

پاش ١٠ بۆ ١٥ خولەک هەر مابێتەوە دیسان دووبارەی بکەوە یان 
کاربۆهیدراتی زیاتر بخۆ.

ئەگەر بە تەما نەبی لە ماوەی ٣٠ بۆ ٤٥ خولەکدا هیچ شتی بخۆی   
رەنگە پێویستیت بە سووکە خۆراکێک هەبێ بۆ ئەوەی کە کە دیسان 

هەستەکەت بۆ نەگەڕێتەوە. 
ئەگەر هاتوو کەسەکە نەتوانێ شت قووت بدا نابێ شلەمەنی پێ بدرێ.  

لە کاتی گرژبوونی دەمار یان بێهۆشیدا یەکسەر تەلەفۆن بکە بۆ   •
پزیشک یان نەخۆشخانە!

هۆکارەکان:
زیادیی رێژەی ئینسۆلین  •

خواردنی کەم، درەنگی ژەمەخۆراک  •
جوواڵنەوەی جەستەیی بێ دابینکردنی کاربۆهیدراتی زیادە یان   •

کەمکردنی ژەمی ئینسۆلین
ئەلکۆهۆل  •
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