
1. tür şeker hastalığınız da olsa, 2. tür şeker hastalığınız da olsa, günlük hastalık veya 
enfeksiyonlar hemen hemen daima kan şekeri düzeylerinin yükselmesine neden 
olabilir. O nedenle, soğuk algınlığı ve virüs gibi herhangi bir hastalığın en erken 
belirtilerinde harekete geçmeniz önemlidir.

İyi değilseniz ne yapmalısınız Doktorunuzu ne zaman aramalısınız

1. Birisine söyleyin
	 Tek	başınıza	iseniz,	iyi	olmadığınızı	birisine	söyleyin	ki	sizi	kontrol	

edebilsinler.

Yardıma	ihtiyacınız	varsa	ve	‘bakıcınız’	
size	yardım	edemiyorsa,	doktorunuzu	
aramasını	isteyin.

2. Test
	 Kan	şekeri	düzeylerinizi	en	az	her	2-4	saatte	bir	kontrol	edin	

(iyi	olunduğunda	ideal	hedef	yemeklerden	önce	6-8	mmol/L	ve	
yemeklerden	sonra	(yemeğe	başladıktan	2	saat	sonra)	6-10	mmol/
L’dir.)	Daha	fazla	bilgi	için	Kan	Şekerinin	İzlenmesi	bilgilendirme	
belgesine	başvurun.

3. İçmeyi ve (mümkünse) yemeyi sürdürün
İnsülin	veya	şeker	hastalığı	tableti	alıyorsanız,	hipoglisemiden	(kan	şekeri	azlığı)	kaçınmak	önemlidir	–	
aşağıya	bakın.
Ayrıca,	her	saat	su,	diyet	meşrubatları,	diyet	şurupları,	açık	çay,	kahve,	sebze	suyu	veya	et	suyu	gibi	
tatlandırılmamış	sıvıları	ekstra	olarak	içerek	susuz	kalmaktan	kaçınmak	da	önemlidir.

• Normal bir şekilde YİYEBİLİYORSANIZ 
Normal	bir	şekilde	yemeyi	sürdürün	ve	her	saat	(yukarda	
sıralanan)	tatlandırılmamış	sıvılardan	ekstra	½	-	1	bardak	
yudumlayın.

Doktorunuzu	arayın.	Belki	de	şeker	
hastalığı	ilaçlarınızı	veya	insülini	almayı	
sürdürmeniz	ve	ne	yapmanız	konusunda	
tavsiye	almanız	gerekecektir.

• Normal bir şekilde YİYEMİYORSANIZ 
Her	1-2	saatte	bir,	biraz,	idare	etmesi	kolay	karbonhidratlı	içecekler	
için,	çerezler	veya	az	miktarda	yemekler	yeyin	(2’inci	sayfadaki	
önerilere	bakın).

• Eğer hiç YİYEMİYORSANIZ ve kan şekeri düzeyiniz: Hiç	yiyemiyorsanız	doktorunuzu	arayın.
• 15	mmol/L’den	fazla	ise:	Yukarda	sıralanan	tatlandırılmamış	

sıvılardan	için.
•	 15	mmol/L’den	az	ise:	2’inci	sayfada	sıralanan	tatlandırılmış	

sıvılardan	için.	

12	saatten	uzun	bir	süre	kan	şekeri	
düzeyiniz	sürekli	olarak	15	mmol/L’den	
fazla	ise,	doktorunuzu	arayın.

Şu	durumlarda	doktorunuzu	arayın:
•	 Kusma	veya	ishal	12	saaten	uzun	bir	

süre	devam	ederse.
•	 Kendinizi	iyi	hissetmemeniz	veya	

uyuşukluğunuz	devam	ederse.

İyi olmadığınızda kan şekeri düzeylerinizi 
sık sık ölçün, içmeyi ve mümkünse yemeyi 
sürdürün ve dinlenin. Doktorunuzu veya 
şeker hastalığı eğitimcinizi aramanız gereken 
zamanlar olabileceğine dikkat edin.
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hastalık	günleri	ve	2.	tür	şeker	hastalığı

Karbonhidrat ve sıvılarınızı almayı sürdürmek, hasta olsanız bile, çok önemlidir. İşte, 
kan şekeri düzeyleriniz, özellikle şeker hastalığınız için insülin veya tablet alıyorsanız, 15 
mmol/L2nin altında ise her saat 15 gram karbonhidrat almanın kimi yolları.
Yaklaşık 15 gram karbonhidrat sağlayan içecekler
Süt 1	fincan	(250	ml)
Süt	+	tatlandırıcı ¾	fincan	süt	+	1	çorba	kaşığı	Milo®,	Actavite®	veya	Quik®
Meyve	suyu* ¾	fincan
Çay	veya	kahve 1	çorba	kaşığı	şeker	veya	bal	ekleyin
Sıcak	limon	suyu 1	çorba	kaşığı	şeker	veya	bal	ekleyin
Bitki	çayı 1	çorba	kaşığı	şeker	veya	bal	ekleyin
Gastrolit 4	küçük	paket
Normal	meşrubat*	veya	şurup*	(diyet	değil) ¾	fincan
Spor	içecekleri	(örn:	Gatorade) 1	fincan
Yaklaşık 15 gram karbonhidrat sağlayan çerezler
Krakerler	veya	peksimet 3	Sao®/Ryvita®	vs.
Kızarmış	ekmek 1	dilim
Sade	tatlı	bisküviler 3	Milk	Arrowroot/Sabah	Kahvesi	vs.
Patates	püresi ½	fincan
Pilav ⅓	fincan
Kahvaltı	gevrekleri ½	fincan	Special	K®,	2	Weetbix®
(Suyla	yapılmış)	yulaf	lapası ⅓	fincan
Normal	jöle	veya	muhallebi ½	fincan
Dondurma 3	dondurma	kepçesi
Buz	bloğu 1	½	çubuk

*		İshal	meydana	gelirse	bu	sıvılara	dikkat	edilmelidir.	En	iyi	şekilde	alınabilmeleri	için	1:5	
ölçüsüyle	sulandırılmaları	gerekebilir.

Avustralya’nın önde gelen şeker hastalığı kuruluşuna katılmak ister misiniz?
>	Beslenme	hizmetleri >	Ücretsiz	dergiler	 >	Çocuk	hizmetleri
>	Eğitimsel	yayınlar	 >	Ürün	ucuzlukları	 >	Destek	grupları

Daha	fazla	bilgi	için	1300 136 588	numaralı	telefonu	arayın	veya	Eyalet/Bölge	Kuruluşunun	
internet	sitesi:
ACT	 www.diabetes-act.com.au	 NSW	 www.australiandiabetescouncil.com
NT	 www.healthylivingnt.org.au	 QLD	 www.diabetesqueensland.org.au
SA	 www.diabetessa.com.au		 TAS	 www.diabetestas.com.au
VIC	 www.diabetesvic.org.au		 WA	 www.diabeteswa.com.au

Bu	şeker	hastalığı	bilgilendirme	belgesinin	tasarımı,	içeriği	ve	yayını	şu	kuruluşlarca	yapılmıştır:	

> ACT	Diabetes	ACT	 	 > NSW	Australian	Diabetes	Council 
 > NT	Healthy	Living	NT	 > QLD	Diabetes	Australia	–	Queensland 
> SA	Diabetes	SA	 	 > TAS	Diabetes	Tasmania 
> VIC	Diabetes	Australia	–	Vic	 > WA	Diabetes	WA

Bu	bilgilendirme	belgesinin	asıl	 tıbbi	ve	eğitimsel	 içeriği	Health	Care	and	Education	Committee	of	
Diabetes	Australia	Ltd.	tarafından	gözden	geçirilmiştir.	Bu	yayının	asıl	şekliyle	fotokopisine	sadece	
eğitimsel	amaçlarla	izin	verilmiştir.	Üçüncü	kişiler	tarafından	başka	şekillerde	yeniden	yayını	yasaktır.	
Bu	bilgilendirme	belgesine	ilişkin	herhangi	bir	konu	hakkında	lütfen	dapubs@tpg.com.au	adresinden	
veya	02	9527	1951	numaralı	telefondan	Ulusal	Yayınlar’la	ilişkiye	geçin.	

Sağlık profesyonelleri:	Bu	kaynağın	çok	sayıda	kopyası	için	listede	görülen	Eyaletinizdeki/	Bölgenizdeki	Şeker	
Hastalığı	Kuruluşu	ile	ilişkiye	geçin.
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