
 

 

GEORGIAN  

საგანგებო მდგომარეო ბები და საგანგებო მზადყოფნა დიაბეტით დაავადებულ 

პირებში 

 

დიაბეტით დაავადებული პირების  საგანგებო  მდგომარეობის დროს მზადყოფნა 

დიაბეტიანი პირის  ყოველდღიური ცხოვრება გარკვეულ რეჟიმს მოითხოვს. 

საგანგებო  მდგომარეობამ შესაძლოა სერიოზულად იმოქმედოს თქვენს 

ჯანმრთელობაზე და  სპეციალური მართვა 

რთული გახდეს. თუ თქვენ და თქვენი 

ოჯახი წინასწარ მომზადებული იქნებით, 

შეძლებთ პრობლემის გადაჭრას, იმ 

შემთხვევაშიც კი,  თუ ეს ელექტროენერგიის 

გათიშვას ეხება. კატასტროფის პირველი 72 

საათი ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ის 

მომენტია, როცა შესაძლოა სულ მარტო 

იყოთ. აუცილებელია, გქონდეთ სამოქმედო 

გეგმა მსგავსი კრიტიკული 

მდგომარეობისთვის, რაც უზრუნველყოფს  

თქვენი და თქვენი ოჯახის  ძირითად 

საჭიროებებს პირველ საათებში. 

რა უნდა გაკეთდეს საგანგებო სიტუაციების დროს დიაბეტიანი პირებისათვის 

 დიაბეტიანი პირები  განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დგანან საგანგებო 

სიტუაციების და ბუნებრივი კატასტროფების (როგორიცაა ქარიშხალი, 

მიწისძვრა, ტორნადო და ა.შ.) დროს. თუ თქვენ ევაკუაცია, საფრთხიდან 

გარიდება ან საგანგებო თავშესაფარში ყოფნა გიწევთ, აცნობეთ  სხვებს,  რომ  

შაქრიანი დიაბეტი გაქვთ, რათა საჭიროების შემთხვევაში დახმარება გაგიწიონ. 

თუ თქვენ ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებიც გაქვთ, მაგალითად,  თირკმლის 

ქრონიკული უკმარისობა ან გულის დაავადებები, ამის შესახებაც 

აუცილებლად აცნობეთ  

 მიიღეთ ბევრი სითხე, განსაკუთრებით,  წყალი. სუფთა  სასმელი წყლის 

მოპოვება შესაძლოა რთული იყოს საგანგებო მდგომარეობის დროს, მაგრამ თუ 

საკმარისი რაოდენობით წყალს არ მიიღებთ, შესაძლოა ჯანმრთელობის 

პრობლემები შეგექმნათ.  მაღალი ტემპერატურა, სტრესი, სისხლის  გლუკოზის 

მაღალი  დონე ან ზოგიერთი ანტრიდიაბეტური პრეპარატი, მაგალითად, 

მეტფორმინი, იწვევს  სითხის დაკარგვას, რაც ზრდის დეჰიდრატაციის 

განვითარების რისკს 



 

 

 მუდმივად ატარეთ შაქრის შემცველი რაიმე სასმელი, საკვები, ტაბლეტები, 

იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოთ სისხლის გლუკოზის ნორმაზე მეტად 

დაქვეითება.  შეიძლება არ გქონდეთ საშუალება, გაიზომოთ სისხლში 

გლუკოზის დონე, ამიტომ აუცილებელია კარგად იცოდეთ ჰიპოგლიკემიის 

სიმპტომები 

 განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ თქვენს ფეხებს. მოერიდეთ 

დაბინძურებულ წყალს, ყოველთვის ატარეთ მოხერხებული ფეხსაცმელი, 

დაითვალიერეთ ტერფები. ნებისმიერი ინფექციის აღმოჩენისთანავე მიიღეთ 

სათანადო ზომები. 

შეადგინეთ სამოქმედო გეგმა  თქვენთვის და თქვენი ოჯახისათვის 

 ყოველთვის თან ატარეთ საიდენტიფიკაციო ბარათი, რომ დიაბეტი გაქვთ 

 თუ თქვენ ინსულინს იკეთებთ, შეეკითხეთ  თქვენს ექიმს, როგორ უნდა 

მოიქცეთ კრიტიკულ სიტუაციაში 

 თუ სხვა სახის  შაქრის დამწევ მედიკამენტს იღებთ, ასევე ჰკითხეთ ექიმს, 

როგორ უნდა მოიქცეთ კრიტიკულ სიტუაციაში, როცა წამალი არ გაქვთ 

 მოამზადეთ საგანგებო მდგომარეობისთვის საკვები და წყლის მარაგი  

 თქვენს საგანგებო ნაკრებში იქონიეთ მინიმუმ 3 დღის (უმჯობესია მეტის) 

საყოფი საკვები და მედიკამენტები. თხოვეთ ექიმს ან ფარმაცევტს, კარგად 

აგიხსნათ, როგორ უნდა შეინახოთ თქვენი წამლები (გულის, წნევის დამწევი 

და ინსულინი). დაგეგმეთ, როგორ უნდა შეინახოთ წამლები (მაგ, ინსულინი), 

რომლებსაც მაცივარი ჭირდება 

 არ დაგავიწდეთ, რომ პრეპარატებს მოქმედების ვადა აქვს. რეგულარულად 

შეამოწმეთ ყველა პრეპარატი თქვენს ნაკრებში და შეარჩიეთ ისინი, 

რომლებსაც უფრო ხანგრძლივი ვადა აქვს 

 საგანგებო ნაკრებში შეინახეთ რეცეპტების და სხვა სამედიცინო 

დოკუმენტაციის ასლები, მათ შორის თქვენი ექიმის/ექთნის  ტელეფონის 

ნომერი, რომელიც შესაძლოა დაგჭირდეთ საგანგებო მდგომარეობის დროს 

 შეადგინეთ და საგანგებო ნაკრებში შეინახეთ სამედიცინო მოწყობილობების 

ტიპი და მოდელის ნომერი (მაგალითად, ინსულინის ტუმბო) 

 თუ თქვენ გყავთ დიაბეტით დაავადებული შვილი, რომელიც დადის სკოლაში 

ან  ბაღში, გაეცანით სკოლის  საგანგებო სიტუაციების გეგმას. მათთან ერთად 

შეადგინეთ  სამოქმედო სქემა, რათა თქვენი შვილი ყველაფრით 

უზრუნველყოთ საჭიროების შემთხვევაში 

 თუ რეგულარულად გჭირდებათ სამედიცინო მკურნალობა, მაგალითად, დიალიზი, 

აუცილებლად შეეკითხეთ  თქვენს ექიმს, ამ შემთხვევაში საგანგებო სიტუაციების 

დროს როგორ მოიქცეთ.  

საჭირო ნივთების სია 



 

 

ქვემოთ ჩამოთვლილი სამედიცინო ნივთები უსაფრთხო ან ადვილად ხელმისაწვდომ 

ადგილას შეინახეთ: 

 ინფორმაცია თქვენი სამედიცინო მდგომარეობის შესახებ (ამონაწერი) 

 რეცეპტების დამატებითი ასლები 

 ინსულინი ან ტაბლეტები (ყველა ის მედიკამენტი, რომელსაც დღის მანძილზე 

იღებთ, ასევე, ის წამლები, რომლებსაც რეცეპტის გარეშე იღებთ) 

 ნემსები / შპრიცები 

 სპირტის შემცველი ტამპონები 

 ბამბა/ბინტი 

 გლუკოზის საზომი აპარატი 

 გლუკოზის პროფილის დღიური 

 ინსულინის პომპისათვის განკუთვნილი დამატებითი ნივთები (თუ პომპ-

თერაპიაზე იმყოფებით) 

 გლუკოზის საზომი აპარატის ტესტ-ჩხირები 

 შარდში კეტონის განმსაზღვრელი ტესტ-ჩხირები 

 ლანცეტები და სკარიფიკატორი 

 სწრაფად მოქმედი ნახშირწყლები (მაგ, გლუკოზის ტაბლეტები, ფორთოხლის 

წვენი და სხვ.) 

 ნელა მოქმედი ნახშირწყლები (მაგ, ბუტერბროდი ყველით და კრეკერები) 

 გლუკაგონი (ინსულინთერაპიის შემთხვევაში) 

 ცარიელი მყარი პლასტმასის ბოთლი სახურავით, რომელშიც გამოყენებულ 

ლანცეტებს და შპრიცებს მოათავსებთ. 

 

სხვა საჭირო ნივთები:   

 ფანარი სათადარიგო ბატარეით, ბლოკნოტი/ფანქარი, სასტვენი, 

ასანთი/სანთელი, სათვალის დამატებითი წყვილი, პირველადი დახმარების 

ნაკრები 

 ქალის სანიტარიული ნივთები 

 ჯანმრთელობის დაზღვევის ბარათის ასლი 

 მძიმე სამუშაოებისათვის განკუთვნილი ხელთათმანები 

 ოჯახის აუცილებელი საბუთები 

 სასმელი წყალი 

  საკვები 

 ტანსაცმელი და საწოლის თეთრეული 

 რადიო დამატებითი ბატარეებით 

 მობილური ტელეფონი 



 

 

 დარწმუნდით, რომ აუცილებელი ნივთების საკმარისი რაოდენობა გაქვთ, 

რომელსაც 2 კვირის მანძილზე გამოიყენებთ. ამ ნივთების მდგომარეობა 

ყოველ 2-3თვეში შეამოწმეთ. 

საჭირო ინფორმაცია ინსულინის, კალმების და შპრიცების შესახებ 

 ინსულინი ოთახის ტემპერატურაზე (დაახლოებით, 29 გრადუსზე) ინახება 28 

დღის განმვალობაში, ასევე, ინსულინის კალამიც შეიძლება შეინახოთ ოთახის 

ტემპერატურაზე (წაიკითხეთ ინსტრუქცია) 

 ინსულინი არ უნდა მოხვდეს ზედმეტი სინათლის, სიცხის ან სიცივის ქვეშ. 

ინსულინი რეგულარი/ხანმოკლე მოქმედების და ლანტუსი - ორივე სუფთა 

(გამჭვირვალე) ხსნარია 

 NPH, ხანგრძლივი, ულტრახანგრძლივი, ქარხნულად შერეული ინსულინები 

75/25,50/50, 75/30 შენჯღრევამდე უნდა იყოს ერთგვაროვანი, ღრუბლისებრი 

 ინსულინი, რომელიც ბოთლის გვერდებზე რჩება ან ფერი აქვს შეცვლილი, არ  

გამოიყენოთ !!! 

 არ არის რეკომენდებული უკვე გამოყენებული შპრიცების ხელმეორედ 

გამოყენება, თუმცა, თუ სხვა გამოსავალი არ არის, ესეც დასაშვებია 

 არ გამოიყენოთ სხვისი შპრიცი. 

რა უნდა გვახსოვდეს 

 სტრესმა შესაძლოა სისხლის გლუკოზის დონის მომატება გამოიწვიოს 

 საკვების მიღების დროის დარღვევა შესაძლოა სისხლის გლუკოზის 

ცვლილებების მიზეზი გახდეს 

 ინტენსიურმა ფიზიკურმა დატვირთვამ შესაძლოა გამოიწვიოს სისხლის 

შაქრის დონის დაქვეითება (თუ არ შეისვენებთ საკვების მისაღებად) 

 როდესაც სისხლის გლუკოზის დონე  >250მგ/დლ-ზე,  ზედმეტი ფიზიკური 

აქტივობა გლუკოზის დონის მატებას იწვევს 

 ჩაიცვით დამცავი ტანსაცმელი და გამძლე ფეხსაცმელი 

 ყოველდღე დაითვალიერეთ ტერფები, ხომ არ არის კანი გაწითლებული, 

გაღიზიანებული ან ინფიცირებული, ასევე, ხომ არ აღინიშნება ღია ჭრილობა 

ან ბუშტუკი 

 განსაკუთრებით მაღალი გლიკემიის დროს ინფექციის მიზეზი შესაძლოა 

სიცხე, სიცივე, გადაჭარბებული სინესტე, ერთი და იგივე ფეხსაცმლისა და 

წინდის ხშირი გამოყენება გახდეს. არასდროს იაროთ ფეხსაცმლის გარეშე. 

რჩევები ცხელი ამინდის დროს 

 დარჩით შენობაში, რომელიც ვენტილატორით გაგრილებული ან 

კონდიცირებულია. არ ივარჯიშოთ შენობის გარეთ 

 ატარეთ ღია ფერის, ბამბის ტანსაცმელი 

 მიიღეთ დიდი რაოდენობით სითხე (წყალი, დიეტური სასმელები) 

 არ მიიღოთ მარილის ტაბლეტები, თუ არ არის ექიმის მიერ დანიშნული 



 

 

 შემდეგი სიმპტომების გამოვლენისას აუცილებლად მიმართეთ გადაუდებელ 

სამედიცინო დაწესებულებას: დაღლილობა, საერთო სისუსტე, მუცლის 

ტკივილი, შარდის შემცირება, მაღალი ტემპერატურა, თავბრუსხვევა 

 ყოველთვის თან ატარეთ დიაბეტის საიდენტიფიკაციო ბარათი. 

იმ საკვების ჩამონათვალი, რომელიც ყოველთვის უნდა გქონდეთ 

 მარილიანი კრეკერების დიდი გაუხსნელი ყუთი 

 1 ქილა არაქისის კარაქი 

 რძის ფხვნილის პატარა ყუთი (გამოყენების ვადა, არანაკლებ, 6 თვე) 

 3-4 ლიტრი ან უფრო მეტი რაოდენობის წყალი ერთ ადამიანზე დღეში და 

არანაკლებ  1 კვირის მარაგისა 

 ყველის და კრეკერების 2-6 შეფუთვა ან 1 პატარა თავი ყველი 

 მშრალი არატკბილი მარცვლეულის ერთ კილოგრამიანი შეფუთვა 

 ჩვეულებრივი გამაგრილებელი საშუალება, 6 თუნუქის ქილა  

 დიეტური გამაგრილებელი საშუალება, 6 თუნუქის ქილა  

 6 პაკეტი დაკონსერვებული ფორთოხლის ან ვაშლის წვენი 

 6 პაკეტი რძე 

 ოჯახის ყოველი წევრისათვის 1 კოვზი, ჩანგალი, დანა, ერთჯერადი ჭიქები 

 გლუკოზის ტაბლეტები ან საწუწნი კანფეტები (4 შეფუთვა), რომელსაც 

გლუკოზის დაბალი დონის დროს გამოიყენებთ 

 ოჯახის ყოველი წევრისათვის 1 ქილა ორაგულის, ტუნას, ქათმის კონსერვი და 

თხილის/არაქისის შეფუთვა 

 ქილის გამხსნელი 

 ეს ნივთები ყოველწლიურად უნდა შემოწმდეს და საჭიროების შემთხვევაში 

საკვები პროდუქტები შეიცვალოს. 

საგანგებო სიტუაციები და საკვები 

1. ასეთ დროს საკვები და სასმელი შესაძლოა შეზღუდული და/ან 

დაბინძურებული იყოს. არ მიიღოთ საკვები, თუ ფიქრობთ რომ ის 

დაბინძურებულია. ასევე, გამოყენებამდე წყალი 10 წთ-ის მანძილზე ადუღეთ 

2. მიიღეთ დიდი რაოდენობით წყალი 

3. რამდენადაც შესაძლებელი იქნება, შეინარჩუნეთ კვების რეჟიმი. მიიღეთ 

სხვადასხვა სახეობის პროდუქტი, როგორიცაა ხორცი/ხორცის შემცველი 

პროდუქტები, არაქისის კარაქი, ხმელი ლობიო, კვერცხი, რძე/რძის ნაწარმი, 

ხილი, ბოსტნეული, მარცვეული 

4. შეზღუდეთ შაქარი/ შაქრის შემცველი საკვები. ასეთ საკვებს მიეკუთვნება:  

 ჯემი, მურაბა, ხილფაფა 

 თაფლი 

 სიროფში დაკონსერვებული ხილი 

 მატონიზებელი სასმელები 

 შაქარზე დამზადებული ნამცხვარი 

 დამტკბარი ან შაქრით მომზადებული ბურღულეული / მზა ფაფები 

 ფუნთუშები, საკონდიტრო ნაწარმი, ნამცხვრები 



 

 

 შოკოლადი, მარმელადი, კანფეტები 

 კრემი, შარბათი, ნაყინი 

 შაქარზე დამზადებული ჟელე, ბლომანჟე, შოკმანჟე 

 შაქრიანი გამაგრილებელი სასმელები 

 

5. ხშირად აკონტროლეთ გლიკემია და ჩაწერეთ დღიურში 

6. ყურადღებით წაიკითხეთ ეტიკეტი  და შეზღუდეთ მზა პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს: 

• შაქარს 

• სიროფს 

• დექსტროზას 

• საქაროზას 

• მარცვლეულისგან დამზადებულ  შაქრის შემცვლელებს 

• თაფლს 

• ბადაგს 

• ყავისფერ შაქარს 

• ხილის სიროფს 

7. მოერიდეთ ცხიმიან, შემწვარ პროდუქტებს 

8. შეეცადეთ ძირითადი კვება და წახემსება ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს გქონდეთ. 

ერიდეთ ხანგრძლივ შიმშილობას და საკვების ზედმეტად მიღებას. საკვების რაოდენობა და 

სიხშირე ფიზიკური აქტივობის ადექვატური უნდა იყოს. 

გაზარდეთ საკვებისა და წყლის მიღება ძლიერი ფიზიკური დატვირთვის პერიოდში ან 

დამატებით წაიხემსეთ ფიზიკურ აქტივობამდე, ან ძირითად კვებაზე საკვები დაამატეთ. 

10. ყოველთვის თან ატარეთ შაქრების სწრაფი წყარო: 

 გლუკოზის აბები 

 1 პატარა შეკვრა ქიშმიში 

 6-7 მცირე ზომის შაქარზე დამზადებული საწუწნი კანფეტი. 

საგანგებო მდგომარეობები და  თანმხლები დაავადებები 

 ინსულინის ინექცია გაიკეთეთ ან აბები მიიღეთ ყოველთვის თავის დროზე ან 

დაახლოებით, ერთსა და იმავე დროს. არასდროს გამოტოვოთ ინსულინის 

ინექცია თქვენი ექიმის რეკომენდაციის გარეშე. ინსულინი იმ შემთხვევაშიც 



 

 

ვარგისია, თუ არ არის მაცივარში შენახული. გამოყენებული ან 

გამოუყენებელი ინსულინის ფლაკონი შეიძლება შეინახოს ოთახის 

ტემპერატურაზე (15C -30C) 28 დღის განმავლობაში. 28 დღის შემდეგ ამ 

ინსულინის გამოყენება უკვე არ შეიძლება. 

 ყოველთვის თან იქონიეთ ყველა ტიპის ინსულინის ზედმეტი ფლაკონი 

 ინსულინის ინექციიდან (დამოკიდებულია ინსულინის ტიპზე) ან შაქრის 

დამწევი მედიკამენტების მიღებიდან 15წთ-ში, ან არაუგვიანეს ნახევარი სთ-სა 

მიიღეთ საკვები. ეცადეთ საკვები მიიღოთ თავის დროზე. 

 არასდროს გამოტოვოთ კვება. თუ  არ შეგიძლიათ მყარი საკვების მიღება 

გულისრევის, ღებინების ან ფაღარათის გამო, დალიეთ რამდენიმე ყლუპი 

ჩვეულებრივი კოკა-კოლა, ჩაწუწნეთ კანფეტი, დალიეთ ხილის წვენი ან 

მსუბუქი სასმელები. 

 ყველაზე მნიშვნელოვანია: 

 არ მიიყვანოთ  თავი გაუწყლოებამდე 

 მიიღეთ დიდი რაოდენობით სითხე კვებათა შორის შუალედებში, 

ყლუპობით დალიეთ დიეტური გამაგრილებელი სასმელები (ეს არ 

ჩაანაცვლებს საკვებს, მაგრამ დაგეხმარებათ გაუწყლოების თავიდან 

აცილებაში) 

 იყავით მოსვენებულ მდგომარეობაში 

 გაიზომეთ შაქარი სისხლში. შეატყობინეთ  ექიმს, თუ  გლიკემიის დონე 

240მგ/დლ-ზე მეტია ან თუ  ავადმყოფობა 2 დღეს გაგრძელდა 

 შეამოწმეთ შარდი კეტონებზე, როცა 

 სისხლში შაქრის დონე > 240მგ/დლ 

 თუ გაქვთ ღებინება 

 თუ გაქვთ მაღალი შაქრის (ჰიპერგლიკემიის) სიმპტომები -

გაძლიერებული წყურვილი ან შიმშილი ჩვეულებრივზე მეტად, წონის 

სწრაფი კლება, გახშირებული შარდვა, ძლიერი დაღლილობა,მუცლის 

ტკივილი, გახშირებული სუნთქვა ან ამოსუნთქვის დროს  ხილის სუნი 

 დაურეკეთ  ექიმს თუ კეტონზე ტესტი იძლევა საშუალო ან მაღალ მაჩვენებელს 

და/ან თუ გაქვთ ჰიპერგლიკემიის სიმპტომები (იხ. ზემოთ). შეიძლება თქვენ 

დაგჭირდეთ ინსულინის ჩვეულებრივზე მეტი დოზა ავადმყოფობის დროს. 

ექიმი დაგეხმარებათ დოზის კორექციაში 

 თუ თქვენ გჭირდებათ სამედიცინი დახმარება ან თუ თქვენ დაგიმთავრდათ 

ყველანაირი მედიკამენტი და საკვები, ან ვერ ახერხებთ ექიმთან მისვლას 

დაუყოვნებლივ:  

 მიაკითხეთ უახლოეს ჰოსპიტალს  

 ან გადაუდებელი დახმარების ცენტრს  

 ან მიმართეთ პოლიციას 

 ან წითელ ჯვარს. 
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