
 
 
Kapēc man ir jāpārbauda asins glikozes līmeni? 
Viena no diabēta problēmam ir tā, ka atšķirībā no daudzām citām veselības problēmām, Jūs to nevarat saredzēt 
un ļoti bieži Jūs to nejūtat. Regulāras asins glikozes līmeņa pārbaudes palīdzēs Jums redzēt kas notiek un ļaus 
noteikt kad asins glikozes līmenis ir sasniedzis mērķa diapazonu un jūsu ārstam pieņemt pareizus lēmumus par 
jūsu ārstēšanu. Glikozes līmeņa noteikšana asinīs poliklīnikas laboratorijā tukšā dūšā vienu reizi mēnesī nedod 
ārstam un pacientam nekādu būtisku informāciju par to, vai diabēta ārstēšana ir pareiza. 
 
Kad man ir jāveic glikozes līmeņa kontrole asinīs? 
Testēšanas biežums ir atkarīgs no ārstēšanas metodes un Jūsu ārsta individuālajiem norādījumiem. Ir ļoti svarīgi 
lai Jūs zinātu, ko nozīmē iegūtie testēšanas rezultāti un kas ir jādara iegūstot noteiktus rezultātus. Dažas vispārīgas 
vadlīnijas ir atspoguļotas zemāk. 
 

ĀRSTĒŠANA TESTĒŠANAS BVIEŽUMS 

vienu insulīna injekciju dienā katru dienu (vai vismaz divas dienas nedēļā) vismaz 2 
testēšanas dienā 

Injicējot insulīnu divreiz dienā katru dienu (vai vismaz divas dienas nedēļā) vismaz 3 
testēšanas dienā 

Injicējot insulīnu trīs vai četras reizes dienā katru dienu vismaz 4 testēšanas dienā 

tikai orālie aģenti (tabletēm) vismaz divas reizes nedēļā četras reizes dienā 

 
Kad jūs vispār varat kontrolēt glikozes līmeni asinīs? 
•    Pirms brokastīm, pirms pusdienām, pirms vakariņām, 
•    2 stundas pēc brokastīm, 2 stundas pēc pusdienām, 2 stundas pēc vakariņām, 
•    pirms gulētiešanas, 
•    pulksten 2 — 3 naktī, 
•    pirms un pēc palielinātas fiziskas slodzes. 
•    pašsajūtas izmaiņu gadījumos (hipoglikemija, neparasts nogurums, slāpes u.c). 
 
Kas ir labs glikozes līmenis asinīs? 
GLIKOZES LĪMENIS ASINĪS: LABS APMIERINOŠS 
Tukšā dūša 5 – 6 mmol/l < 7,8 mmol/l 
2 stundas pēc ēšanas 6 – 8 mmol/l < 10 mmol/l 
Pirms gulētiešanas 6 – 7 mmol/l < 9 mmol/l 
 

Paškontrolē iegūtos rezultātus pierakstiet "Diabēta kontroles burtnīcā". Ārsts pēc paškontroles mērījumiem 

noteiks nepieciešamās izmaiņas jūsu medikamentu devās, diētā un fiziskās slodzes režīmā. 


