
Blood Sugar Test
پشکنینی شەکرە

ئامادەکردنی

مریم رشدی محمد

بەکالۆریۆس لە شیکاری 

نەخۆشیەکان



پشکنینی شەکرە

. بریتیە لە پێوانەی ڕێژەی گلوکۆز لە خوێندا

گلوکۆز بریتیە لە جۆرێکی شەکرە کە 

.سەرچاوەیەکی سەرەکی ووزەی لەشە

Hyperglycemiaبە بەرزی ڕێژەی گلوکۆزە دەلێن 

Hypoglycemiaبە کەمی گلوکۆز دەلێن 



جۆرەکانی نەخۆشی شەکرە

شەکرە لەجۆری یەکەم
بەھۆی نەبوونی یان کەمی بڕی 

لە جۆری یەکی .ئەنسۆلین ڕوودەدات

نەخۆشی شەکرە لەش ناتوانێ ئینسۆلین 
سیستەمی بەرگری لەش .دروست بکات

دەشلەژێ و ئەو خانانەی کە ئینسۆلین 

دروست دەکەن لە پەنکریاس لەناو دەچن 
بەھۆێ سیستەمی بەرگری لەش ئەوەش 

دەبێتە ھۆی وەستانی دروست بوونی 
.ئەنسۆلین بە شێوەیەکی تەواو

شەکرەی دووگیانی

جۆرێکی نەخۆشی شەکرەیە، تەنھا لە 
کاتی دووگیانی ڕوودەدات، دوای 

.نامێنێت" منداڵ بوون"دووگیانی 

شەکرە لەجۆری دووەم

لە جۆرەکانی دووی نەخۆشی شەکرە 

ۆلینی نەخۆشەکە توانای دروستکردنی ئینس
بەتەواوی لە ناو نەچووە بەاڵم ڕێژەی 

.ەش ناکاتئینسۆلین بەشی پێویستییەکانی ل



Uranus

Pluto

.  زیادبوونی تینوێتی1.

.  زوو، زوو میز کردن2.

.  تەڵخبونی چاو و بینین3.

. ھەست کردن بە ماندووبون4.

سەر ئێشە5.

نیشانەکانی بەرزی ڕێژەی 

Hyperglycemiaگلوکۆزە 



.  نیگەرانی و قەلەقی1.

.  ئارەقکردنەوە2.

.  لەرزین3.

.  سەرشێواوی4.

برسێتی5.

نیشانەکانی کەمی ڕێژەی 

Hypoglycemiaگلوکۆزە 
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شەکرەپشکنینیجۆرەکان

Random Blood Sugar

واتە پشکنینی 

ڕێژەی شەکر لە 

خوێندا دوای نان 

خواردن

Fasting Blood Sugar

واتە پشکنینی 

ڕێژەی شەکر لە 

کاتژمێر8خوێندا 

دوای نان 

.خواردن



ڕێگاکانی ئەنجامدانی پشکنینەکە

کی ئەم ڕێگەیە بە ئامێرێ

بچووک ئەنجام دەدرێت 

ێکی  Stripلەگەڵ 

.ەتایبەت بە پشکنینەک

1

3

5
کە لەناو ئامێری  Stripسەرەتا 

ر پشکنینەکە دا دەنێین و دوات

ئامێرەکە خۆی دادەگیرسێت و 

.ئامادە دەبێت بۆ پشکنین

2

 ) Lancetپاشان لە ڕێگەی 

سەری پەنجەی کەسەکە ( دەرزیەکەوە

ە کون دەکەین و یەکەم دڵۆپی خوێنەک

ە دەسڕینەوە و دڵۆپی دواتر لە خوێنەک

ەی کە لە ناو  Stripدەکەینە سەر ئەو 

.ئامێرەکە داماون ناوە

4

دواتر چەند چرکەیەک لەسەر

شاشەی ئامێرەکە 

ئەنجامەکەی دەر دەخات بە 

mg/dl.

Fasting Blood Sugar65-120 mg/dl

Random blood sugar 80-140 mg/dl



چارەسەر

دانیئەنجام

بەڕێگەی ئامێری پشکنینە 

کیمیاییەکانئەم ڕێگەیە سیرەمی 

ە نەخۆشەکە ئامادە دەکەین و دەیکەین

ناو ئامێرەکەوە و، ناوی نەخۆشەکە و

کە  Blood Sugarپشکنینی 

دەکەین و پاشان  Startھەڵدەبژێرین و 

.چەند خولەکێک ئەنجامان دەداتێ

ڕێگەی تر



HbA1cپشکنینی شەکرەی سێ مانگی یان 

انی پشکنینێکی خوێنە بەکاردێت بۆ پێو

تێکڕای ڕێژەی شەکر لەناوخوێن لەماوەی

سێ مانگی پێشودا

%6.2بۆ 4.5ڕێژەی ئاسایی پشکنینەکە 

70%

90%

55%

75%
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چۆن خۆم ئامادەبکەم پێش پشکنینەکە؟

33%

خواردن و خواردنەوە ھیچ کاریگەریەک لە ئەنجامی پشکنینەکە

کراو ناکەن واتە پێویست ناکات برسی بیت یان خواردنێکی دیاری

نەخۆیت لەبەرئەوەی ئەم پشکنینەپەیوەندی 

بەخڕۆکەسورەکانەوەھەیە ھەبونی ھەر کێشەیەک لە خوێن کە 

ری کاریگەری لەسەر ماوەی ژیانی خڕۆکە سورەکان ھەبێت کاریگە

.لەسەر ئەنجامی ئەم پشکنینەش دەبێت

14%

25%

28%
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Thanks!


