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Şəkərli diabet xəstələri üçün fəlakət və fövqəladə hallara hazırlıq 

Şəkərli diabet xəstələri üçün fəlakət hallarına hazırlıq: 

Şəkərli diabeti olan biri kimi sizin 

gündəlik həyatınız qrafik və planlama 

üzərində qurulub. Fövqəladə hallar sizin 

sağlamlığınıza ciddi təsir edə bilər. 

Fəlakət baş verən zaman, onunla 

mübarizə çətin ola bilər. Əgər fövqəladə 

hal cəmi bir neçə saatlıq elektrik 

kəsintisindən ibarət olsa belə, siz və 

ailəniz qabaqcadan hazırlıqlı və planlı 

olmalıdır. Fəlakətin ilk 72 saatı ailəniz üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Bu zaman kəsiyini siz çox 

güman ki, təkbaşına keçirəcəksiniz.  Fəlakətin ilk saatlarında siz və ailənizin əsas ehtiyaclarını 

ödəmək üçün ehtiyat çantanızın və ilkin fəaliyyət planınızın olması başlıca tələblərdən biridir.  

 Fövqəladə hallarda şəkərli diabet xəstələri üçün nə etməli: 

Şəkərli diabeti olan insanlar burağan, zəlzələ və qasırğa kimi fövqəladə hallar və təbii fəlakətlər 

zamanı əlavə çətinliklərlə üzləşirlər. Əgər siz təhlükədən uzaqlaşmaq üçün evinizi tərk edir və ya 

sığınacaqda qalırsınızsa, öz sağlamlığınızı qorumaq məqsədilə insanları şəkərli diabet olduğunuz 

barədə xəbərdar edin. Əgər sizin xroniki böyrək xəstəliyiniz və ya ürək çatışmamazlığınız varsa, 

bu haqda da başqalarını məlumatlandırdığınızdan əmin olun. 

Çoxlu maye xüsusilə də, su için. Sığınacaqlarda içməyə yararlı suyun tapılması çətin ola bilər, 

ancaq çoxlu su qəbul etməsəniz səhhətinizin pisləşməsi qaçınılmazdır. Temperatur, stress, 

yüksək qan təzyiqi və metformin kimi bir sıra diabet dərmanları maye itkisinə səbəb olur, bu isə 

öz növbəsində orqanizmdə su çatışmamazlığı meydana gətirir. 

Qan şəkərinin təhlükəli həddə enməsi hallarına qarşı (hipoqlyukomiya), özünüzlə hər zaman 

şəkər tərkibli qida saxlayın. Qan şəkəri səviyyəsini yoxlamaq hər zaman mümkün olmaya bilər, 

ona görə də aşağı qan şəkərinin xəbərdarlıq əlamətlərini bilin.  

Ayaqlarınıza xüsusi diqqət yetirin. Çirkli sudan kənar qalın, ayaqqabı geyinin, və ayağınızda hər 

hansı infeksiya və ya zədə əlaməti olub olmadığını diqqətlə yoxlayın. Hərhansı zədə varsa təcili 

tibbi müdaxilə əldə etməyə tələsin. 

 Özünüz və ailəniz üçün fövqəladə hallara hazırlıq planı hazırlayın: 



 

Üstünüzə hər zaman şəkərli diabet xəstəsi olduğunuzu göstərən işarə taxın. 

Əgər insulin qəbul edirsinizsə, mütəmadi qəbul zamanı həkiminizdən fövqəladə hallarda insulin 

olmadığı və tapa bilmədiyiniz zaman nə etməli olduğunuzu soruşun. 

Əgər şəkərli diabet əleyhinə digər dərmanlar qəbul edirsinizsə, fövqəladə hallarda bu 

dərmanların olmadığı təqdirdə nə etməli olduğunuzu həkiminizdən soruşun. 

Fövqəladə hallarda istifadə etmək üçün su və ərzaq ehtiyatınızı ayırın.  

Ehtiyacınızdan asılı olaraq ən azı 3 və ya daha çox günə kifayət edəcək dərman və tibbi 

ləvazimat ehtiyatınızı ehtiyat çantanıza toplayın. Həkim və ya farmasevtinizdən insulin, ürək və 

ya qan təzyiqi dərmanı kimi reseptli dərmanların saxlanılması qaydalarınızı soruşun. İnsulin kimi 

adətən soyuducuda saxlanılması tələb olunan dərmanları necə qoruyacağınızı planlaşdırın.  

Ehtiyat çantanızdakı dərman və tibbi ləvazimatlarınızın daim istifadəyə yararlı və yeni qalmasını 

təmin etmək məqsədilə onları mütəmadi olaraq yeniləri ilə əvəzləyin. Bütün dərman və digər 

tibbi ehtiyatların son istifadə tarixini tez-tez yoxlayın. 

Reseptlərin surətlərini və ya həkimlərinizin əlaqə nömrələri kimi digər vacib tibbi informasiyanı 

ehtiyat çantanızda saxlayın. 

İnsulin pompası və ya istifadə etdiyiniz digər tibb ləvazimatların növ və model nömrəsinin 

siyahısını ehiyat çantanızda saxlayın.  

 Əgər məktəbə və ya gündəlik nəzarətə gedən şəkərli diabetdən əziyyət çəkən uşağınız varsa, bu 

qurumların fövqəladə hallar zamanı fəaliyyət planı ilə tanış olun. Fövqəladə hallarda uşağınızın 

şəkərli diabet ehtiyatı ilə tam təmin olunacağına əmin olmaq üçün onlarla əməkdaşlıq edin. 

Əgər sizə dializ kimi daimi tibbi müalicə lazımdırsa, öz xidməti təchizatçınızla onların fövqəladə 

hallarda fəaliyyət planı haqqında danışın. 

Hazırlanmış siyahı:   

Siz aşağıdakı tibbi ehtiyatları daim təhlükəsiz və əlçatan yerdə saxlamalısınız: 

Fövqəladə hallarda tələb olunan informasiya və tibbi ehtiyaclar siyahısının surəti 

Reseptlərin əlavə surətləri 

İnsulin və ya həblər (reseptsiz dərmanlar daxil olmaqla gündəlik qəbul etdiyiniz bütün 

dərmanlar) 

Şprislər 



 

Spirtli tomponlar 

Pambıq topaları və parçalar 

Qan şəkərini ölçmək üçün sayğac 

Qan şəkəri gündəliyi 

İnsulin pompası təchizatları (əgər istifadə edirsinizsə) 

Sayğacınız üçün zolaqlar 

Sidikdən keton götürülməsi üçün zolaqlar 

Kəsmə cihazı və neştər 

Sürətli təsir edən karbohidratlar (məs, qlukoza həbləri, portağal şirəsi və s.) 

Gec sovrulan karbohidrat mənbələri (məs, pendir və krakerlər) 

Ehtiyat qlukaqon (insulindən istifadə olunursa) 

İşlədilmiş şpris və neştərləri yığmaq üçün  plastik yuyucu vasitə qutusu və ya flakonu 

Digər təchizatlar: 

Fənər və əlavə batareya, yastıq, qələm, fit, kibrit\şam, əlavə gözlük, ilk yardım çantası ilə siqnal 

işıqları 

Qadın gigiyenası ehtiyatları 

Sağlamlıq sığortası kartlarının surəti 

Ağır iş əlcəkləri 

Vacib ailə sənədləri 

Alətlər 

Su 

Qida  

Geyim və yataq dəstləri 

Radio və əlavə batareyalar 



 

Mobil telefon 

Ən azı iki həftəlik ehtiyatınızın olmasından əmin olun. Bu təchizatlar azı hər 2-3 ayda bir 

yoxlanılmalıdır. Son istifadə tarixlərinə diqqət yetirin. 

 

 

İnsulin, insulin qələmləri və şprislər haqqında yararlı məlumatlar 

İnsulin otaq temperaturunda (59 C – 86 F) 28 gün qoruna bilər. İstifadə edilməkdə olan insulin 

qələmləri istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq otaq temperaturunda saxlanıla bilər. 

İnsulin həddən artıq işıq, istilik və soyuğa məruz qalmamalıdır. Adi və lantus insulinləri təmiz 

olmalıdır. 

NPH, Lente, Ultra Lente, 75\25, 50/50, və 70\30 insulinləri istifadədən əvvəl bulanıq olmalıdır.  

Şüşənin kənarlarına yapışmış insulin istifadə edilməməlidir. 

Baxmayaraq ki, insulin şprislərinizin yenidən istifadəsi ümumilikdə məsləhət görülmür, ancaq 

həyat və ölüm anlarında başqa çıxış yolu qalmaya bilər. Öz insulin şprislərinizi başqa insanlarla 

bölüşməyin. 

Vacib məqamlar 

Stress sizin qan şəkərinizi qaldıra bilər. 

Nizamsız yemək vaxtları qan şəkərinizdə dəyişikliyə səbəb ola bilər. 

Fəlakətin törətdiyi ziyanı aradan qaldırmaq üçün görülən fasiləsiz iş (yemək fasiləsi olmadan) 

qan şəkərinizi aşağı sala bilər.  

Qan şəkərinizin 250 mq-dan yüksək olduğu vaxtlarda həddən artıq fiziki iş görmək şəkərinizin 

daha yuxarı qalxmasına gətirib çıxara bilər.  

Qoruyucu paltar və möhkəm ayaqqabı geyinin. 

Gündəlik olaraq öz ayaqlarınızı qıcıqlanma, infeksiya, açıq yara və qabarlara qarşı yoxlayın. 

Fəlakət zamanı meydana gəlmiş dağıntılar zədə riskini artırır. Qan şəkərinin yüksək olduğu 

insanlarda isti, soyuq, həddən artıq rütubət, və uzun müddət ayaqqabıları dəyişməyin mümkün 

olmaması infeksiyaya gətirib çıxara bilər. Heç vaxt ayaqqabılarsız gəzməyin. 

 



 

 

 

 

 

İsti havaya qarşı ipucları 

Kondisioner və ya sərinkeş işləyən qapalı məkanlarda qalmağa üstünlük verin. Açıq havada fiziki 

işdən uzaq olun. 

Açıq rəngli pambıq parçadan tikilmiş geyimlərə üstünlük verin. 

Çoxlu su için (su, pəhriz içkiləri). 

Həkiminiz təyin etmədiyi təqdirdə, duz tərkibli dərmanlardan yan keçin. 

Yorğunluq, zəiflik, qarın ağrıları, sidiyin azalması, hərarət, və çaşqınlıq hiss etdiyinizdə dərhal 

tibbi yardım istəyin. 

Siz şəkərli diabet işarəsini hər zaman üzərinizə taxmalısınız. 

 

Lazımlı qidalar 

Bir böyük qutu açılmamış kraker (duzlar) 

Bir banka yer fıstığı yağı 

Bir kiçik qutu toz süd (6 ay ərzində istifadə edin) 

Azı bir həftə olmaqla hər gün adambaşı azı 1 qalon (3.7 litr )və ya daha çox su 

2-6 paket pendir və kraker və ya bir banka yumşaq pendir 

Bir paket quru və şəkərsiz taxıl mənşəli sıyıq 

6 dəmir qutu adi qazlı içki 

6 dəmir qutu qazlı pəhriz içkisi 

6 paket portağal və ya alma şirəsi 

6 paket istifadə müddəti uzun olan süd 



 

6 qutu sadə və ya su içində saxlanan meyvə 

Adambaşı bir qaşıq, çəngəl və bıçaq 

Tək istifadə üçün nəzərdə tutulmuş qablar 

Aşağı qan şəkəri əleyhinə 4 qutu qlyukoza həbi və ya kiçik sərt konfetlər 

Adama 1 dəmir qutu tuna, qızılbalıq, toyuq və fındıq 

Mexaniki dəmir qutu açıcısı 

Bu təchizatlar daim yoxlanılmalı və hər il yenilənməlidir  

Fəlakət hallarında qida ehtiyatı 

1.Qida və su təchizatı məhdud və\və ya istifadəyə yararsız ola bilər. Natəmiz hesab etdiyiniz 

qidanı qəbul etməyin. İstifadədən əvvəl suyu ən azı  10 dəqiqə qaynadın. 

2.Çoxlu su qəbul edin. 

3.Öz qida planınızı bacardıqca qoruyun. Qida planınıza ət\ət əvəzediciləri (məs, fıstıq yağı, 

qurudulmuş paxlalılar və yumurtalar), süd\süd məhsulları, meyvə, tərəvəz, taxıl məhsulları daxil 

olmalıdır. 

4. Şəkər\şəkər tərkibli qidaları məhdudlaşdırın. Bu qidalara daxildir: 

Jele, cem, konfitür 

 Bal 

 Siroplar (Şəkər siropunda qablaşdırılmış meyvələr, blinlər) 

 Toniklər (unsiyasında 1 kaloridən çox olmayan dietik toniklərə icazə verilir) 

 Dondurulmuş tortlar 

 Əvvəlcədən şirinləşdirilmiş, və ya şəkərlə örtülmüş taxıl mənşəli yeməklər 

 Piroq, un məhsulları, danimarkasayağı un məhsulları, ponçiklər 

 Şokolad 

 Kremli çörəklər, puddinq, şərbət, dondurma 

 Jelatin 



 

 Qazlı içkilər 

 Peçenyelər, piroqlar 

 

 

5. Qan şəkərinizi tez-tez ölçün və gündəliyə qeyd edin. 

6.Etiketləri oxuyarkən, tərkibində şəkər olan bu məhsulları məhdudlaşdırın: 

 Şəkər 

 taxıl siropu 

 Qlükoza 

 Sukroza 

 Taxıl mənşəli şirinləndiricilər 

 Bal 

 Konfitür 

 Qəhvəyi şəkər 

 Meyvə siropu 

7.Yağlı, qızardılmış qidalardan çəkinin 

8.Qida və qəlyanaltıları hər gün eyni vaxtda qəbul etməyə çalışın.Aclıq və həddən artıq qida 

qəbul etməkdən çəkinin.Sizin qida qəbulunuzun miqdarı və tezliyi sizin aktivlik həddinizdən asılı 

olaraq hər gün oxşar həcmdə qalmalıdır. 

9.Böyük qüvvə itkisi və fiziki aktivlik dövrlərində yemək qəbulları arasında kiçik qəlyanaltılarla ya 

da yemək qəbulu zamanı əlavə qidalar qəbul etmək yolu ilə ümumi yemək  və su qəbulunu 

artırın. 

10. Tez həzm olan şəkər tərkibli qida məhsullarını yanınızda daşıyın: 

 Qlukoza həbləri 

 Bir kiçik qutu kişmiş 

 6-7 şəkərli kiçik konfet 



 

  

 

 

 

Fəlakət zamanı səhhətin pisləşməsi 

İnsulini və ya həblərinizi həmişə vaxtında və ya vaxta yaxın qəbul edin. Həkim demədiyi təqdirdə 

insulini buraxmayın. Soyuducu olmadığı təqdirdə belə insulin istifadəyə yararlıdır. İstifadədə 

olan və ya yeni insulin flakonu 28 gün otaq temperaturunda(15C-30C) saxlana bilər. Soyuducuda 

saxlanılmamış insulini 28 gün sonra tullayın. 

İstifadə etdiyiniz hər növ insulinin bir flakonunu hər zaman əlinizin altında saxlayın. 

İnsulini və ya şəkərli diabet dərmanını istifadə etdiyiniz andan 15 dəqiqə və ya yarım saatdan 

gec olmayaraq (insulin tipindən asılı olaraq) qida qəbul edin. Çalışın vaxtında yeyin. 

Qida qəbulu vaxtını heç zaman buraxmayın. Əgər ürəkbulanma, qusma, və\və ya ishala görə 

sərt qidalar qəbul edə bilmirsizsə gündəlik yemək planınız yerinə qurtum-qurtum adi kola için , 

konfet, meyvə yeyin, və ya vaxtaşırı qazlı içkilər qəbul edin.  

Ən mühümü isə: 

Özünüzü susamağa qoymayın. 

Yemək vaxtları arasında çoxlu maye için, qurtum-qurtum pəhriz sodası için.(Bu qidanı əvəz 

etməyəcək, ancaq sizə susamamağa kömək edəcək. 

İstirahət edin. 

Öz qan şəkərinizi yoxlayın.Əgər qan şəkəriniz ortalama 240 mq’dan yuxarıdırsa və ya artıq iki 

gündür özünüzü pis hiss edirsinizsə həkimi bu barədə məlumatlandırın. 

Aşağıdakı hallarda sidiyinizin keton analizini edin: 

Sizin qan şəkəriniz ortalama 240 mq’dan yuxarıdırsa. 

Qaytarırsızsa. 

Yüksək qan şəkərinin simptomları varsa (güclü susuzluq və ya aclıq, sürətli çəki itkisi, sidiyə 

çıxmanın artması, həddən artıq yorğunluq, qarın ağrısı, təngənəfəslik və ya meyvəli nəfəs iyi). 



 

Əgər keton testinin nəticələri mülayim və ya yüksəkdirsə və\və ya yüksək qan şəkərinin 

simptomları varsa həkiminizi çağırın (nömrə 8-də qeyd edildiyi kimi). Həmin günlərdə digər 

günlərə nisbətən daha çox insulinə ehtiyacınız ola bilər. Həkiminiz sizi bu barədə 

məlumatlandıracaqdır. Əgər tibbi köməyə ehtiyacınız varsa və ya dərmanlarınız, qidanız 

qurtarıbsa və həkim ilə əlaqə qura bilmirsizsə, onda dərhal: 

Ən yaxın xəstəxanaya baş çəkin; və ya polislə əlaqə yaradın; və ya Qızıl Xaç komitəsi ilə əlaqə 

saxlayın; və ya Fövqəladə Hallar Zamanı fəaliyyət göstərən Tibbi Məntəqəyə müraciət edin.  

  

 


