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 كلمة المؤلف
 

وذلwwك مwwن منطلwwق   ،لم أتردد لحظة عندما بدأت فwwى التفكیwwر فwwى كتابwwة ھwwذا الكتwwاب
مرضwwwى السwwwكر القلیلwwwین الwwwذین اعwwwرفھم  ،والشwwwبابإحساسwwwي بمسwwwئولیتي نحwwwو األطفwwwال 

وكwwذلك لمwwا تبینتwwھ مwwن خwwالل مشwwواري األكwwادیمي والعلمwwي    .موالكثیwwرین الwwذین ال أعwwرفھ
ویتمثwwل  ،سنة من القصور الشدید الذي  یعاني منھ ھؤالء  المرضwwى ینثالث مدى نحوعلى 

 .والشباباألطفال  منتعلیم طبي متخصص لمرضي السكر  وجودأساسا فى عدم 
 

 
 وأحب أن ابرز بعض النقاط المتعلقة بھذا الموضوع :

لمرضwwي السwwكر مwwن  (التثقیف السwwكرى)القصwwوى للتعلwwیم الطبwwي المسwwتمر األھمیwwة •
النwwوع األول ولwwذویھم وأثwwر ذلwwك علwwي  الوقایwwة والعwwالج مwwن المضwwاعفات الحwwادة 
والمزمنwwة لمwwرض السwwكر والتعwwایش معwwھ مwwن خwwالل حیwwاة طبیعیwwة طwwوال عمwwر 

 المریض.
ینصب أساسا على   إن كل وسائل المعرفة أو التعلیم الطبي المتعلق بمرض السكر •

ھwwذا النwwوع مwwن   النwwوع الثwwاني للسwwكر الwwذي یصwwیب البwwالغین وكبwwار السwwن حیwwث أن
المرضwwي  ولكن في نفس الوقت ال یمكن تطبیقھ حرفیwwاً علwwىالمرض أكثر شیوعا، 

 األطفال من النوع األول.



 6 

 
وفwwي الكثیwwر مwwن الwwبالد  ،عwwدم وجwwود تخصwwص معلwwم او مثقwwف السwwكر فwwى مصwwر •

لتالي فإن أى مجھودات تبwwذل فwwى ھwwذا المجwwال ھwwى مجھwwودات   فردیwwة وبا ،العربیة
صwwغیرة مwwن المرضwwي وبطریقwwة غیwwر منظمwwة . ومwwا ھwwو  اً مشتتة ال تخدم  إال اعداد

سائر اآلن بمصر ھو قیام األطباء بأنفسھم بوظیفة الطبیب  المعلم او مثقف السwwكر 
وقwwت لمتابعwwة وعwwالج ویقومون بھ بصعوبة نظwwرا لعwwدم تفwwرغھم واحتیwwاجھم لھwwذا ال

 المریض. 
تتمتع كل من القاھرة واإلسكندریة ببعض الجھود الذاتیة فى مجال تعلیم السكر فى  •

ولذا فإن من دواعي  ،حین تحرم بقیة المحافظات والنجوع من ھذه الخدمة الممیزة
 األھمیة ان تصل ھذه المعرفة الى كل طفل مریض بالسكر فى أقاصي مصر.

 
 مwwنن یوفقني بعد نشر ھذا الكتاب إن أتمكن عن طریق االنترنwwت وأتمني من هللا ا

 .والعالم العربي السكر بمصر  وشبابمد الخدمة  إلي كل أطفال 
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 كلمة موجھھ الى الوالدین
 

 ... أعزائي الوالدین
إصwwابة طفلكwwم  أعرف أنكم قد أصبتم بالصwwدمة والحwwزن  واإلحسwwاس بالwwذنب  منwwذ

ولمالزمwwة   ،عwwھ لتعwwدد  الحقwwن والتحالیwwل  التwwى یقwwوم بھwwاوإنكwwم تتعwwاطفون م بمرض السكر
م  دون األطفال جمیعا قد أصwwیب .  وتسألون أنفسكم لماذا طفلكلمرض للطفل طوال حیاتھا
؟  ھذا رد فعل طبیعي ولكن  ال تجعلوا ھذه األحاسیس  تمنعكم من إعطاء أحسن فwwرص بھ

   العالج والرعایة لطفلكم العزیز .
 

 بعض النقاط بخصوص ھذا الصدد...دعونا نناقش  
أو ما یطلwwق علیwwھ البwwول   ،والمعتمد علي األنسولین والشبابمرض سكر األطفال  

لیس مرضا نادر الحدوث ، وھو فwwى نفwwس  الوقwwت لwwیس مرضwwا  ،السكري من النوع األول
شwwائعا.  فقwwد توصwwلت الدراسwwات المصwwریة عwwن مwwدى انتشwwار البwwول السwwكري بwwین أطفwwال 

ى كwwل مwwن جامعwwة القwwاھرة وعwwین والتي  قام بھا كل من وحدتي سwwكر األطفwwال فww ،المدارس
طفwwل غیwwر  1000إن نسبة انتشاره تصل الى حوالي طفل مصاب بالسكر لكwwل  الي ،شمس
وبمقارنwwة  ھwwذه النسwwبة بالنسwwب العالمیwwة لمختلwwف البلwwدان فھwwي تعتبwwر مwwن النسwwب   ،مصwwاب

 المتوسطة.
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أن معظwwم معلوماتنwwا العامwwة المتعلقwwة بمwwرض البwwول  ومن المھwwم األخwwذ فwwى االعتبwwار
علwwى  األنسwwولین أو مwwا  غیwwر المعتمwwدالسكري تنحصر فى مرض البwwول السwwكري للبwwالغین 

 یطلق علیھ البول السكري من النوع الثاني ألسباب متعددة .

او بمعنwwى آخwwر ان  ،بالمائwwة 12-10أولھا ان نسبة انتشاره عالیة فھي تتراوح بین  
أمwwا ثانیھwwا فیرجwwع الwwى   .بالسwwكر بwwین كwwل مائwwة صwwحیح بwwالغ  امریضww 12-10  نحwwوھنwwاك 

 انتشار ھذا النوع بین الكثیر من أقاربنا ومعارفنا. 

ان طفلكwwم لwwیس الوحیwwد بwwین اقرانwwھ  الwwذى قwwد   .وبذلك نرجع إلwwى بدایwwة ھwwذه النقطwwة
 .یة للتعرف علیھمفر الظروف الكافاومثلھ لم تت  رینولكن ھناك كثی ،أصابھ ھذا المرض

أنتم غیwwر فwwطفلكwwم فwwأنتم لwwم تورثwwوه ھwwذا المwwرض ،  ه لwwدىانتم غیر مسئولین عن ظھwwور -
 بھ أو كان فى مقدوركم منعھ او التنبؤ بحدوثھ. ن بھ ولم تھملوبمصاب

والتwwأقلم مwwع  ،سwwریعة جwwدا  الجسwwدیةإن نقاھwwة األطفwwال النفسwwیة مثالھwwا مثwwال النقاھwwة  -
.  مwwا یھwwم الطفwwل ؤھماألطفال ، علwwى  غیwwر مwwا یتصwwور آبwwا األوضاع الجدیدة أیسر على

ھو ما یرى من آثار مرضھ علwwى األبwwوین. ھwwل ھwwذه المسwwتجدات التwwي طwwرأت علیwwھ قwwد 
أمامwwھ  ر ویبكیwwانالعwwاث احظھمww ویلعنwwان حولت أبویھ إلى أبوین یغلفھم الحwwزن واألسwwى 

wwوین فwwدائما. ما یھم الطفل من ھذا المرض الجدید  أن یرى األبwwع  اى تعاملھمwwھ أو مwwمع
وأن یعیش  حیاتھ الطبیعة التى كان یعیشھا قبل حدوث  االیومیة كسابق عھدھم احیاتھم

 ھذا المرض.

ھل ھو مرض دائwwم.؟؟   نعwwم .  حتwwى االن ھwwو مwwرض دائwwم یwwالزم الطفwwل طwwوال حیاتwwھ  -
ھwwدفنا فwwى تعاملنwwا معwwھ ھwwو ان كثیwwرا مwwن األبحwwاث تجwwرى فwwى ھwwذا المضwwمار.  ولكwwن 
 یش الطفل وعائلتھ مع السكر  لیحیا حیاة طبیعیة آمنة سعیدة . یتعا

ولكنھwwا  الجسwwدیةإن التعریف األمثل للصحة عنwwد اإلنسwwان لیسwwت خلwwوه مwwن األمwwراض   -
wwي الwwي والعقلwwمي  والنفسwwھ الجسwwلة لتوازنwwؤالء  ذىالمحصwwد ھwwا عنwwول إلیھwwب الوصwwیج

 .والشباب األطفال 

اجمwwة عwwن مwwرض السwwكر  أو مwwا یعwwرف أعwwرف ان فwwى أذھwwانكم بعwwض األضwwرار الن -
خwwالل إمwwا بwwین أقwwاربكم او معwwارفكم او مwwن  ،والتwwي سwwمعتم عنھwwا ،بمضwwاعفات السwwكر

. نعwwم تحwwدث ھwwذه المضwwاعفات فwwى بعwwض الحwwاالت  قwwراءاتكم فwwى الصwwحف والمجwwالت
وبwwالتعلیم  ،من خالل تعاون المwwریض وعائلتwwھ مwwع فریwwق السwwكرو ،لیس فى كلھا ولكن 
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سwwیعیش طفلكwwم حیwwاة طبیعیwwھ  خالیwwة مwwن  ،والرقابwwة الذاتیwwة لسwwكر الwwدم الطبwwي المسwwتمر
 المشاكل .



 10 



 11 

 السكري والشابوكلمة موجھة الي الطفل 
 

او  ،نسولیناآلن  وقد عرفت أنك مصاب بمرض البول السكري  المعتمد على األ
. قد تتجمع لدیك مجموعة من األحاسیس ھي مزیج من الصدمة بما یسمي النوع األول

 لحزن والكآبة والغضب.  وقد تسأل نفسك .. وا

     جمیعھم  قد أصبت بھذا المرض ؟ والشبابلماذا أنا دون األطفال 

  ،وضعومتوقعة فى ھذا الم ة التي انتابتك  أحاسیس طبیعیةھذه األحاسیس المختلف
كر ھل أنت نفس اإلنسان ما قبل وما بعد بدایة الس :ي أسألكوالبد وأن تتغلب علیھا . دعن

ھل تستطیع ان تعیش  ؟  نشاطك . ھل ھي بعد السكر مثل ما قبلھ ،آمالك  ، رغباتك ؟
 ؟ة مع السكرحیاة سعید

طالما أنت وعائلتك قد تسلحت  بالمعرفة    ،وأقول  لك نعم  أسئلتكعن سوف أجیب 
تعمل بالتعاون مع فریق السكر  وما دمت الطبیة الكاملة للتعایش مع مرض السكر 

 ى التحكم األمثل فى مرض السكر على المدى الطویل. للوصول ال

نك قد تعایشت معھ وأیجب ان تفخر بنفسك النك قد تغلبت على ھذا اإلحساس  
الى أحسن النتائج. ال تجعل مرض السكر عدوك وال تكن فى حالة  وسنصل معا إنشاء هللا

ق الدائم الذى استنفار ومقاومة لھ ألنك لن تستطیع التخلص منھ ولكنھ سیكون الصدی
شبھ تفھمت عنھ كل حقائقھ والذي ستتعایش معھ فى سالم طوال حیاتك . نحن األطباء نُ 

بصدیق الظل المالزم لھ طوال حیاتھ یكون  والشباب األطفال مرض البول السكرى عند
 لھ . ھبھ وصدیقا حمیما فى حالة تفھمثقیال في حالة عدم معرفتھ 

أنت غیر مطالب   ؟أقاربك انك أصبت بالسكرھل قلت ألصدقائك و  :دعني أسألك
ً بالنسبة  ،بإعالم كل الناس بتلك المعلومة حیث أنھا غیر مھمة لدیھم ولكن الوضع مختلفا

ألصدقائك وأقاربك المقربون، فاألصدقاء یتشاركون ویكونوا عونا بعضھم لبعض 
الذین  وسیتفھمون نظام حیاتك وسیحترمونھ وسیساعدونك. وكذلك اقاربك المقربون

ستلتقي بھم دائما فى حیاتك العائلیة وتستمتع بصحبتھم وتشارك فى مناسباتھم ومناسباتك 
. نفس الوضع  قائم بالنسبة لمدرس فصلك وطبیب مدرستك.  ھذه حیاتك بعد السكر یجب 
ان تعیشھا بدون مواربة او إخفاء ویجب ان تتسلح بالمعرفة الذاتیة للمستجدات الجدیدة 
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متمیز تتحلي بالقوى النفسیة والتحدى  شابن تثق بنفسك فإنت طفل او علیك . یجب ا
من مرضي السكر مثلك من المتفوقین أو الریاضیین ون الدائم وطول النفس والكثیر

 المتمیزین.
 
 

 من ھو فریق السكر ؟؟؟
 

ھو مجموعة من األفراد الذین ستحتاج الى ان تتعامل معھم  منذ بدایة ظھور السكر 
ھدفھ ان تعیش حیاة ، دائما من أجلك  معایشتك لھ. ھو كعائلتك موجود وطوال لدیك

ن الطبیب المعالج، مسلحا بالمعرفة والتجربة .. ویتكون الفریق م ،صحیة دون مضاعفات
معك  ومع عائلتك بید  اائي النفسي كلھم یعملون ید، اخصائي التغذیة واألخصمعلم السكر
 من أجلك .
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 والشبابل التعریف بمرض سكر األطفا
 

مwwرض البwwول السwwكري ھwwو مwwرض مwwزمن نwwاتج عwwن خلwwل فwwي التمثیwwل الغwwذائي 
 للجلوكوز أو السكر ویؤدى إلى زیادة نسبة سكر الدم .

 
تنحصر معلومات معظم النwwاس عwwن مwwرض السwwكر فیمwwا یعرفونwwھ عwwن أقwwاربھم أو 

ظwwم ھwwذه معارفھم المرضي أو من خwwالل الوسwwائل  اإلعالمیwwة المسwwموعة والمقwwروءة ، ومع
او  ،نصب على النوع األكثر شیوعا وھو مرض السكر عند البالغین وكبار السwwنیالمعرفة 

البول السwwكري الغیwwر معتمwwد علwwى األنسwwولین . أمwwا األنwwواع  بwwالنوع الثwwاني  أو بwwبمwwا یسwwمي 
 والشwwباباألخرى من مرض السكر فھو السكر عند الحوامل وكذلك السwwكر عنwwد األطفwwال  

ولمعرفwwة النwwاس  ،نوع األول او البwwول السwwكري المعتمwwد علwwى األنسwwولینأو مwwا یسwwمي بwwال
بwwالنوع الثwwاني وجھلھwwم  بwwالنوع األول یتسwwبب ذلwwك فwwى كثیwwر مwwن الصwwدمات والبلبلwwة عنwwد 

 تشخیص السكر عند أوالدھم أو أوالد ذویھم . 
 

 ویختلف النوع األول عن النوع الثاني فى األوجھ آالتیة :
 :مسببات المرض
حتwwى اآلن . ویفسwwر حwwدوث النwwوع األول  نھائیwwا م تحدید مسwwببات النwwوع األوللم یت

إمwwا كwwرد  ،بعدة نظریات متعلقwwة أساسwwا بحwwدوث تفاعwwل ذاتwwي فwwي خالیwwا البنكریwwاس
. ویحدث ھwwذا التفاعwwل البنكریاسwwي  أو لسبب غیر معروف ،صابة فیروسیةفعل  إل

یبwwة جینیwwة معینwwة. حیwwث فwwي بعwwض األطفwwال  ذوى االسwwتعداد الwwوراثي أو ذوى ترك
ینwwتج عwwن ھwwذا التفاعwwل حwwدوث تلwwف دائwwم فwwي خالیwwا البنكریwwاس  المفwwرزة لھرمwwون 

 األنسولین مما یترتب علیھ حدوث قصور دائم فى افراز األنسولین.
 

وممwwا ھwwو جwwدیر بالwwذكر أن مwwا یرثwwھ الطفwwل مwwن األبwwوین ھwwو االسwwتعداد 
ولكن ھذا العامل وحده فى نفwwس   ،لحدوث ھذا التفاعل الذاتي فى خالیا البنكریاس

وقwwد تكwwون اإلصwwابة  بأحwwد الفیروسwwات  .الوقت  غیر كافى لحwwدوث مwwرض السwwكر
ھي البدایة لحدوث  ھذا  الخلل حیث قwwد تتشwwابھ مwwع خالیwwا البنكریwwاس فwwى تكوینھwwا 

وفي كلتا الحالتین فwwإن الجسwwم  .البروتیني او قد  تثبت نفسھا على خالیا البنكریاس
رف علیھا على أنھا اجسام غریبة فیكwwون  أجسwwام مضwwادة ضwwد خالیwwاه البشرى یتع

المفرزة لألنسولین مما یصwwیبھا بالضwwرر ویتوقwwف عملھwwا. وقلمwwا یحwwدث أن یھwwاجم 
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الفیروس مباشرة خالیا البنكریاس مثال فیروس الغدة  النكفیة مما یؤدى الى تلفwwھ. 
وع األول إنمwwا یwwدخل وكل ما سبق ذكره من شرح لمسببات  البول السكري من الن
غیwwر أن  ،یwwة حتwwي االنفwwي نطwwاق النظریwwات  العلمیwwة التwwي لwwم تجwwزم بطریقwwة قطع
ومwwن ھwwذا نسwwتطیع ان  .كثیر من األبحاث السابقة والجاریة تتنwwاول ھwwذا الموضwwوع

 ولwwذا ،نذكر ان السبب فى حدوث البwwول السwwكري مwwن النwwوع األول لwwم یحwwدد نھائیwwا
 منھ .فال یمكن حتى اآلن الوقایة 

 
فwwإن البwwول السwwكري مwwن النwwوع الثwwاني ھwwو  ،وعلwwي خwwالف النwwوع األول

مwwرض وراثwwي عwwائلي یمكwwن الوقایwwة منwwھ  أو تأجیلwwھ بالحفwwاظ علwwى الwwوزن المثwwالي  
ھذا النوع مwwن فقwwد  وینتجومزاولة الریاضة واالعتدال فى النظام الغذائي الیومي.  

بسwwبب العامwwل الwwوراثي والبدانwwة الجسwwم والكبwwد لھرمwwون األنسwwولین خالیا حساسیة 
ممwwا یwwؤدى الwwى ضwwعف عملwwھ وارتفwwاع نسwwبة السwwكر فwwى الwwدم. ویتمیwwز ھwwذا النwwوع 

حیث یحدث نقwwص شwwدید فwwى  ،بارتفاع مستوى األنسولین علي خالف النوع األول
 مستوى األنسولین . 

 
وأحب ان الفت نظر األبwwوین الwwى معلومwwة مھمwwة بخصwwوص نقwwص إفwwراز 

یطلبwwون مwwن طبیwwبھم  يحیwwث ان كثیwwرا مwwن أھwwالي المرضww ،لینالبنكریwwاس لألنسwwو
المعwwالج ان  یقومwwوا بعمwwل تحالیwwل كفwwاءة البنكریwwاس لطفلھwwم المصwwاب آملwwین أن  
تظھر ھذه التحالیل كفاءة البنكریwwاس لالسwwتغناء عwwن حقwwن األنسwwولین، وإذا أوردنwwا 

wwول السwwراض البwwور أعwwد ظھwwكري حقیقة مھمة بخصوص ھذه النقطة وھي أنھ عن
عند ھؤالء األطفال وبدء التشخیص اإلكلینیكي لھم فإن  الخالیا العاملة للبنكریاس 

مwwن مجمwwوع خالیwwا البنكریwwاس الكلیwwة وبالتwwالي   %20فى ھذا الوقت تمثل اقل مwwن 
فwwإن ھwwذه التحالیwwل  تمثwwل تكلفwwة مادیwwة ال تwwؤدى إلwwى نتwwائج یؤخwwذ بھwwا فwwي عwwالج 

 األنسولین أو لتحدید جرعتھ.
 
 كر النوع األول:عالج س

نظرا لما یحwwدث مwwن تفاعwwل ذاتwwي فwwى خالیwwا البنكریwwاس والwwذي یwwؤدى الwwى 
لwwذا فwwإن  العwwالج  ،ر مزمن فى إفراز ھرمون األنسولینحدوث تلف دائم بھ وقصو

الوحیwwد فwwي ھwwذه الحالwwة ھwwو تعwwویض ھwwذا الwwنقص بعwwالج األنسwwولین الwwذي یتلقwwاه 
، وفwwى حالwwة سwwولین مwwن البنكریwwاسل إلفwwراز األنالمریض طوال حیاتھ كعwwالج بwwدی

ألنسwwولین تتعwwرض حیwwاة المwwریض للخطwwر.  ومwwن المھwwم أن اعwwدم تلقwwي المwwریض 
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نؤكد خطورة استبدال عالج األنسولین بعالج آخر  مثل األقراص او األعشاب أو 
أي بwwwدائل أخwwwرى  سwwwواء عنwwwد بدایwwwة التشwwwخیص او فwwwي خwwwالل مراحwwwل المwwwرض 

ص یعتمد أساسا  علي تنبیھ إفwwراز األنسwwولین مwwن المختلفة حیث ان العالج باألقرا
، وكلتwwwا الیwwwا لألنسwwwولین الwwwذي یفwwwرزه الجسwwwمالبنكریwwwاس أو تحسwwwین  اسwwwتجابة الخ

ام إفwwراز األنسwwولین مwwن الحwwالتین ال یمكwwن حwwدوثھا فwwي سwwكر النwwوع األول النعwwد
 . وبالمقارنة فwwإن معظwwم حwwاالت السwwكر مwwن النwwوع الثwwاني تتمیwwز  بزیwwادةالبنكریاس

إفراز األنسولین مwwن البنكریwwاس لعwwدم تمكنwwھ مwwن القیwwام بعملwwھ نتیجwwة لفقwwد حساسwwیة 
استجابة خالیا   الجسم والكبد لألنسولین وبالتالي فإن العwwالج باألنسwwولین فwwى ھwwذه 
الحwwwاالت غیwwwر محwwwتم  وینحصwwwر عwwwالج معظمھwwwا فwwwى تحقیwwwق التwwwوازن  الغwwwذائي 

مwwع العwwالج بwwاألقراص والتwwي   ومزاولwwة الریاضwwة والحفwwاظ علwwى الwwوزن المثwwالي
وفى حالة اتباع ذلwwك فwwإن  .تحسن استجابة  الخالیا ألنسولین الجسم المتوافر بكثرة

سwwتغني عwwن العwwالج بwwاألقراص ویشwwفى المwwریض مwwن یكثیwwر مwwن ھwwذه الحwwاالت قwwد 
 مرض السكر من النوع الثاني.

  
 تاریخ مرض السكر من النوع األول

 :یليبمراحل متعددة كما  یمر مرض السكر من النوع األول
 مرحلة ما قبل التشخیص اإلكلینیكي : -1

وفwwي  ،وھي الفترة التي تسبق التشخیص اإلكلینیكي  والتي قwwد تمتwwد لسwwنوات
ھwwذه الفتwwرة تحwwدث التفwwاعالت الباثولوجیwwة الغیwwر محسوسwwة فwwى خالیwwا البنكریwwاس 

 المفرزة لألنسولین والغیر مصاحبة بأي من أعراض المرض.
 
 

 لتشخیص اإلكلینیكي : مرحلة ا -2
وھي فترة  حادة  تتمیwwز بظھwwور أعwwراض مwwرض السwwكر ومwwن أھمھwwا شwwرب 

الماء والتبول بكثرة وفقدان الكثیر من الوزن بالرغم من زیادة الشھیة. وكذلك من  
wwراض األخwwاد األعwwذھني، اإلجھwwز الwwة التركیwwوم، قلwwاء النwwالإرادي أثنwwول الwwرى التب

طریwwة بwwالفم فwwي األطفwwال الصwwغار  أو بالمھبwwل فwwى ، حwwدوث االلتھابwwات الفالمwwزمن
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الفتیwwات . ومwwن اخطwwر مظwwاھر التشwwخیص المwwـتأخر فwwي ھwwذه المرحلwwة ھwwو حwwدوث 
 غیبوبة ارتفاع السكر وحموضة بالدم والتي تنطوي على الكثیر من المخاطر.

 مرحلة النقاھة السكریة: -3
شwwھر حیwwث تعقب ھذه المرحلة فترة التشخیص االكلینیكي وتستغرق  حوالي 

یبwwدأ الwwتحكم فwwى مسwwتوى سwwكر الwwدم  مwwع بwwدأ العwwالج باألنسwwولین ویصwwاحبھ تحسwwن 
ذي یصwwاحبھ عwwادة ازدیwwاد ملحwwوظ الحالة العامة للطفل واسترداد عافیتھ ووزنھ وال

 مستوى شھیتھ وفي بعض الحاالت حدوث انتفاخ بالبطن.فى 

سwwن نسwwبي وقد یحدث  لبعض األطفال فى خwwالل مرحلwwة النقاھwwھ السwwكریة تح
ملحwwوظ فwwي مسwwتوى قwwراءات  سwwكر الwwدم مwwع حwwدوث نقwwص مطwwرد فwwى جرعwwة 
األنسولین والتى قد تتدني الي جرعات بسیطة جدا أو قد توقف فى بعض الحاالت 

 .میة ھذه المرحلة بفترة شھر العسلوجریت تس ،النادرة لفترة من الوقت
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 ماھي فترة شھر العسل :
قwwد تمتwwد مwwن  ،اء مرحلة النقاھwwة السwwكریةھي فترة زمنیة محدودة قد تحدث أثن

أسبوع الي اقل من  شھر وقلما تمتwwد أكثwwر مwwن ذلwwك. ومwwن تسwwمیتھا انھwwا فتwwرة جمیلwwة 
ت ولكنھwwا فwwى نفwwس الوقwwت قصwwیرة یحwwدث فیھwwا نقwwص نسwwبي ملحwwوظ فwwي جرعwwا

بفتwwرة نقاھwwة سwwكریة  . ھذا التحسwwن نwwاتج عwwن المwwرورولكنھ مؤقتاألنسولین الیومیة 
علwwى ھیئwwة حwwدوث ھبwwوط متكwwرر فwwى مسwwتوى سwwكر الwwدم حیwwث یقwwوم ملحوظwwة یظھر

الطبیwwب او المwwریض بwwاالقالل علwwى التwwوالي مwwن جرعwwة األنسwwولین حتwwي تصwwل الwwى 
عwwن  إعطwwاء  نجرعwwات ضwwئیلة ممwwا یwwوحي لألھwwل بالشwwفاء التwwام مwwن السwwكر فیتوقفwwو
وث ارتفwwاع بحwwد ناألنسولین وعن عمل تحالیل المتابعة الذاتیة  لسكر الدم ثم یفwwاجئو

بسwwكر الwwدم وظھwwور  اسwwیتون بwwالبول بعwwد انتھwwاء ھwwذه الفتwwرة . إضwwافة إلwwى ذلwwك فwwإن 
التوقف  عwwن إعطwwاء األنسwwولین نھائیwwا فwwي خwwالل فتwwرة شwwھر العسwwل  یعجwwل بحwwدوث 
اجھwwاد سwwریع لبقایwwا خالیwwا البنكریwwاس العاملwwة وتوقwwف عملھwwا نھائیwwا واالسwwراع فwwى 

 من األنسولین . التعویض  الكلي لھا بجرعات اكبر 
وتوصي مراكز السكر العالمیة بمحاولwwة إطالwwة ھwwذه الفتwwرة وذلwwك عwwن طریwwق 
محاولة الوصول الى اقل جرعات من األنسولین للحفاظ على مستوى سكر الwwدم فwwي 

واالنتظwwwام فwwwى المتابعwwwة الذاتیwwwة لسwwwكر الwwwدم لتجنwwwب الھبwwwوط او   ،الحwwwدود الطبیعیwwwة
 اإلرتفاع المتكرر . 
wwالل كذلك فإنھ مwwى خwwریض فwwق المwwن طریwwالج عwwف العwwلبیة لتوقwwار السwwن اآلث

فترة شھر العسل ھو حدوث  نكسwwة فwwى جوانwwب  التعلwwیم المختلفwwة الخاصwwة بمwwریض 
وكwwذلك   ،البwwول السwwكرى مثwwل حقwwن األنسwwولین والتحالیwwل الیومیwwة والتنظwwیم الغwwذائي

 حدوث ردة نفسیھ بعد أن یكون الطفل قد تعایش مع مرضھ.
 

 تقرار المرض:مرحلة اس -4
التwwى  تعقwwب النقاھwwھ السwwكریة حیwwث تسwwتقر جرعwwة األنسwwولین وھwwي الفتwwرة 

الیومیة الالزمة للطفwwل والتwwى قwwد تتغیwwر  بتقwwدم الطفwwل فwwى العمwwر أومwwع طwwول فتwwرة 
المwwرض.  وتعتبwwر فتwwرة البلwwوغ والتwwى یمwwر بھwwا الطفwwل خwwالل مراحwwل نمwwوه مwwن 

، %30نحwwو نسwwبة ن األنسwwولین بمww شwwابالفترات المھمwwة حیwwث تwwزداد احتیاجwwات ال
ویتطلب  ذلك  زیادة  جرعات األنسولین  واالھتمام باالنتظام فwwى المتابعwwة الذاتیwwة 

 .  .لمستوى سكر الدم للحفاظ علي مستوى سكر الدم  فى الحدود الطبیعیة
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وأحب أن أنبھ على نقطة مھمة بھذا الصدد حیث انھ في كثیwwر مwwن األحwwوال 
wwwادة جرعwwwل زیwwwھ األھwwwادة یواجwwwدین ان زیwwwق معتقwwwن القلwwwالكثیر مwwwولین بwwwات األنس

الجرعwwات تعنwwي تwwدھور فwwى تwwاریخ المwwرض وحwwدوث  مضwwاعفات. وھwwذا غیwwر 
صحیح فإن زیادة جرعات األنسولین امر حتمي لزیwwادة احتیاجwwات الجسwwم بازدیwwاد 

والفیصل ھwwو الجرعwwة المناسwwبة  ،وزن الطفل وتقدم عمره ومروره بمرحلة البلوغ
ا إلى القراءات  المطلوبة . كذلك ھناك تباین فى احتیاجwwات األنسwwولین التي توصلن

وبالتالي  فى جرعاتھ بین مختلف األطفال  وجرعة الطفwwل السwwكري المناسwwبة ھwwي 
الجرعة التي تؤدى بنا إلى القراءات المطلوبwwة سwwواء كانwwت ھwwذه الجرعwwة صwwغیرة 

 او كبیرة .
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 تنظیم سكر الدم فسیولوجیة
 

 االتیة: المعلوماتنستعرض  ولوجیة تنظیم سكر الدمكي نتفھم فسی

 السكر او جلوكوز الدم :
ھو المصدر األساسي للطاقة لكل خالیا الجسم وفي نفس الوقت ھو الناتج  

 النھائي للتمثیل الغذائي ألنواع الطعام المختلفة وبالذات  للمواد  الكربوھیدراتیة .
 البنكریاس :

 .مسئولة عن إفراز ھرمون األنسولین ھو الغدة الصماء الرئیسیة ال

 ھرمون األنسولین :
ھو الھرمون المسئول عن دخول الجلوكوز فى 

حتى نستفید منھ كمصدر والعضالت  خالیا الجسم والكبد
بالكبد والعضالت علي ھیئة نشا  یختزنحیث للطاقة 

أو النشاط  أثناء النوم أو الصیام فيیتحول الى جلوكوز
میة إفراز األنسولین عن طریق وتتفاوت ك الریاضي.

البنكریاس حسب مستوى سكر الدم حیث تتزاید كمیة 
وتتضاءل  ،أثناء تناول الوجباتفي إفراز األنسولین 

للحفاظ في أثناء الصیام والنوم في كمیتھ بین الوجبات و
مللیجرام قبل  70 عند نحــوالدم النھایةعلى مستوى سكر

 بعد الوجبات.مللیجرام  140أقل من الوجبات الى 

 الكبد : 
مختزن  ئة نشایقوم الكبد بتخزین الفائض من جلوكوز الدم بعد الوجبات على ھی

یقوم الكبد بتحویل ھذا النشا  كما ،كوجین فى وجود ھرمون األنسولیناو ما یسمي بالجلی
كبد یقوم ال كذلك .المختزن إلى جلوكوز بالدم فى حاالت النوم والصیام وبین الوجبات

كمصدر للطاقة أو في تكوین مستخدمة الغیر  ،ل الكربوھیدرات الزائدةبتحوی
 .الي خالیا دھنیة یوكوجین، لالج
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 الكلیتان : 
تقوم الكلیتان فى األحوال الطبیعیة بترشیح سائل الدم المار بھما مع عدم السماح   -

 180بفقدان جلوكوز الدم بالبول. اما فى حالة ارتفاع السكر بالدم  اعلي من  
تبدأ الكلیتان فى تسریب السكر لیظھر بالبول، وبذلك یفقد الجسم الكثیر فمللیجرام 

. وفي نفس حساس باالنھاك وكذلك فقدان الوزنمن مصادر طاقتھ فیكون اإل
الوقت یفقد الجسم الكثیر من السوائل المصاحبة للجلوكوز المرتشح بالكلیتان مما 

تبول بكثرة وقد یحدث  جفاف في یؤدى الى اإلحساس بالعطش  وشرب الماء وال
 الحاالت الشدیدة.
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كما ھو فى حاالت مرض البول  :  في حاالت نقص ھرمون األنسولین

السكري من النوع األول ال تستطیع خالیا الجسم والكبد االستفادة من جلوكوز الدم مما 
 ینتج عنھ ما یلي:

 ،ھ بالبول وعندئذ تتضح قراءات سكر الدم العالیةارتفاع سكر الدم وفقدان الكثیر من -
 وكذلك ایجابیة سكر البول .

یحاول الجسم أن یستمد طاقتھ من مصادر أخرى  ال تحتاج الى ھرمون  األنسولین  -
حیث یؤدى ذلك الى تكسیر ھذه الدھون وظھور  األجسام الحمضیة او  ،مثل الدھون

. وفي ي ایجابیة  الدم والبول لألسیتونإلالكیتونیة مثل األسیتون وأشباھھ مما یؤدى 
حالة عدم التغلب على  نقص األنسولین یؤدى ذلك الى حدوث حموضة بالدم مما 

وتسمي ھذه الحالة غیبوبة ارتفاع السكر او غیبوبة حموضة  ،یھدد المریض بالخطر
 سكر الدم .

 
 الھرمونات األخرى  المؤثرة على سكر الدم :

لشدة والتي تفرز بكثرة اوالتي نعرفھا بھرمونات  ھي مجموعة من الھرمونات
م فى حاالت الشدة التي یتعرض لھا جسم اإلنسان كإجراء  دفاعي من الجسم مثل أیا

بات البكتیریة ، العملیات الجراحیة، االلتھاأو النفسیة یة، الصدمة الجسدالمرض، النزیف
األدرینالین،  . وأھم ھذه الھرمونات ھو ھرمونوحاالت ھبوط السكروارتفاعھ

 الجلوكاجون وھرمون النمو. ،الكورتیزول
 

، ھو ارتفاع  سكر الدم على تج عن إفراز ھذه الھرمونات بكثرةومن أھم ما ین
عكس ھرمون األنسولین الذي یؤدى الى انخفاض سكر الدم. وتقوم ھذه الھرمونات برفع 

سكر او عن طریق سكر الدم عن طریق  تحویل النشا المختزن بالكبد والعضالت الي 
  .تحویل األحماض األمینیة الموجودة بالدم الى سكر عن طریق الكبد

 
  ما ھي عالقة ھرمونات الشدة بمرض السكر:

 :تتمثل عالقتھا فى حالتین 
في حالة ھبوط سكر الدم تقوم ھذه الھرمونات بتحویل النشا المختزن بالكبد  -

یة بالدم عن طریق الكبد  والعضالت الي سكر وكذلك بتحویل األحماض األمین
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الى سكر ولذلك یعقب ھبوط السكر ارتفاع ناتج عن القیام بھذه العملیات 
 الفسیولوجیة.

احیة  أو في حالة تعرض مریض السكر لاللتھابات البكتیریة أو العملیات الجر -
إثناء المرض قد یحدث  ارتفاع فى  فيیة أو النزیف اوالصدمة النفسیة او الجسد

لدم نتیجة إلفراز ھذه الھرمونات بكثرة وإن لم تزد جرعة مستوى سكر ا
یؤدى ذلك إلى ظھور األسیتون الناتج عن استخدام  ،األنسولین فى ھذه األحوال

 الجسم  للدھون كمصدر للطاقة.
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 تشخیص سكر النوع األول
 

على الساحة  وجودهیتمیز سكر النوع األول بسھولة تشخیصھ حیث انھ یعلن عن 
ویكون  مللیجرام 200ع ملحوظ بسكر الدم حیث تكون القراءات فوق بحدوث ارتفا

مصاحبا بأعراض معروفة لعامة الناس  وھي شرب الماء والتبول بكثرة مع فقدان الوزن 
 ي والذھني .القدرة على القیام بالمجھود الجسدواإلحساس باإلرھاق مع عدم 

أولي بالكشف عن ویمكن تشخیص السكر بسھولة فى ھذه المرحلة بعمل تحلیل 
البول حیث یكون ایجابیا مع  التأكید النھائي للتشخیص بعمل تحلیل سكر الدم في السكر 

وفى الكثیر من ھذه الحاالت تظھر المواد الكیتونیة  .مللیجرام 200حیث یكون فوق 
(وأشھرھا مادة األسیتون)  فى البول وقد یصاحبھا ارتفاع مستواھا بالدم مما یؤدى الي 

ة  المریض غیبوبة  ارتفاع سكر الدم،  وفي ھذه الحالة تتدھور حالوموضة حدوث ح
رائحة   ،، جفاف ، صعوبة بالتنفسوتظھر أعراض مثل القيء، المغص المتكرر

 ، فقدان التركیز او التوھان  او حدوث غیبوبة .األسیتون بالفم

 انھائی اشخیصل  سكر الدم یعتبر تن تحلیالنقاط المھمة التى أحب ان أؤكدھا أ ومن
النوع األول وال نحتاج فى اى حال من األحوال ان نعرض المریض الختبار منحني لسكر

مستوى السكر بالدم والذي یعتمد أساسا  على تناول كمیات كبیرة من السكر المركز 
. ومن والتى تؤدى  حتمیا الي ارتفاع شدید فى مستوى السكر وتدھور حالة المریض

د علي أن التشخیص األولي یكون بناء علي تحلیل معملي ولیس  علي األھمیة أیضا التأكی
حیث ان قراءات المعمل  نعلما بأن القراءتین  ال تتطابقا  ،تحلیل جھاز سكر الدم فقط

 من قراءات أجھزة السكر. %15-10 بنحوتكون أعلي 
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 مرض السكرأھدافنا فى التعامل مع 
 

ة لإلتحاد العالمي للسكر تتلخص ھذه األھداف طبقا للتوصیات األخیر
 :یلي فیما
 لیم الطبي المستمر للمرضي وذویھم.تحقیق التع -1
 .مستوى األمثل للتحكم فى مستوى سكر الدمالالوصول الى  -2
  .الوصول الى النمو الطبیعي -3
 ضي وذویھم والتعایش مع مرض السكر.تحقیق التوازن النفسي للمر -4

 
 السیطرة الناجحة على مرض السكر

یطرة الناجحة على مرض السكر البد من تكامل ولتحقیق الس
 الجوانب الرئیسیة االتیة :

 تعریف مریض السكر بطبیعة المرض وفسیولوجیة تنظیم مستوى سكر الدم . -1
اعھ ، طریقة حقن األنسولین ، أنواألنسولین : طریقة عمل األنسولینعالج   -2

 . وحفظھ
المقایضات الغذائیة  تطبیق نظام: أساسیاتھ، الغذائى لمریض السكر التنظیم -3

، إنخفاض تلفة مثل أیام المرض، إرتفاع السكروالتعامل فى األحوال المخ
 والمناسبات المختلفة . السكر

 المتابعة الذاتیة لسكر الدم .  -4
 .التعامل مع حاالت ارتفاع وانخفاض سكر الدم -5
 مزاولة الریاضة البدنیة .  -6
الیومیة المتعددة مثل ب الحیاة السیطرة الناجحة لمرض السكر أثناء معایشة جوان -7

 ، الحفالت.أیام المرض، المدرسة، الرحالت، السفر
إرشادات عامة تتعلق بالصحة البدنیة للجسم مثل رعایة االسنان واألقدام   -8

 . والمتابعة الدوریة لمریض السكر
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 :دعامات عالج مرض السكر 
لثالثة  للمثلث أحب ان امثل الدعامات الالزمة لعالج مرض السكر باإلضالع ا

وتتمثل الدعامات الرئیسیة لمرض  .والذي یستحیل اكتمالھ بدون ھذه األضالع الثالثة
 السكر فى :

 عالج األنسولین. -1
  .لمریض السكرالخطة الغذائیة  -2
 .المتابعة الذاتیة لسكر الدم -3

یجابي فى الحفاظ على مستوى سكر اوكذلك فإن مزاولة الریاضة البدنیة لھا تأثیر 
 الوقایة من أمراض تصلب الشرایین باألوعیة الدمویة .الدم و

وفى الحقیقة ال یمكن تكامل ھذه الدعامات للوصول الى التحكم األمثل  فى مستوى 
سكر الدم والتعایش مع المرض والحیاة بصورة طبیعیة اال بتوفیر التعلیم الطبي المستمر  

علي ایدى الفریق الطبي  المتعلق بكل جوانب السكر للمرضي وذویھم والذى یتحقق 
، مثقف السكر واألخصائي ، اخصائي التغذیةمن الطبیب األخصائيللسكر والمكون 

 النفسي.
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 المتابعة الذاتیة لسكر الدم

 الریاضـة 
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 دعامات عالج مرض السكر 
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 عالج األنسولین
ن عالج األنسولین ھو العالج الوحید لمرضي سكر النوع األول فإكما سبق ذكره 

یث یعطي األنسولین لھوالء  المرضي كتعویض ح ،وفي حالة توقفھ تتھدد حیاة المریض
 للنقص الشدید  فى  إفراز البنكریاس لھرمون األنسولین لدیھم.

 ھلیماثل فى تركیب  ةراثیع بالھندسة الووقد عم اآلن استخدام األنسولین المصن
 الكیمیائي ما یفرزه البنكریاس  ولذا فقد أطلق علیھ اسم األنسولین البشرى.

ثلي  من عالج األنسولین ولتحقیق الوصول الى  النسب الطبیعیة ولالستفادة الم
لمستوى سكر الدم یجب ان یتماثل عالج األنسولین  مع إفراز األنسولین بواسطة 

 البنكریاس  فى اإلنسان الصحیح كما یلي :
یقوم البنكریاس بإفراز ھرمون األنسولین على مدى الیوم الكامل ولكن بكمیات متفاوتة  -

ى سكر الدم الناتج عن أحوال الجسم الفسیولوجیة حیث یقل إفراز حسب مستو

ھذه األوقات یتعامل  فيو أثناء الصیام،في لنوم وبین الوجبات وأثناء افي األنسولین 

حیث یعتبر الكبد فى ھذه األحوال ھو مصدر  ،األنسولین مع السكر الناتج من الكبد

ز العصبي كمصدر للطاقة . ومن ھنا السكر  الوحید الذى یحتاجھ المخ وخالیا الجھا

فإننا نحتاج لمریض السكر  أنسولین مشابھ او ما یسمي باألنسولین القاعدي  أو 

 األنسولین متوسط المفعول او طویل المفعول .

فى اثناء تناول الوجبات یقوم البنكریاس بافراز كمیات اكبر من األنسولین تتناسب مع  -

ة ومن ھنا أیضا فإن مریض السكریحتاج ة بالوجبجودومكمیة  النشویات ال

نسولین للتعامل مع ھذه الوجبات ویسمي ھذا األنسولین باألنسولین المائي او لأل

 قصیر المدى او سریع المفعول.

  أنواع  األنسولین 
 :االنسولین المائي (قصیر المدى)  -1
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 ساعة ) 1الي  2/1(بعد    بدایة المفعول  -
 ساعة ) 4 – 2(  قمة نشاطھ  -
 ساعة ) 8-5(  مدة المفعول  -

 :(متوسط المفعول)المعكر  األنسولین  -2
 ساعة  ) 2-1 2/1(بعد   بدایة المفعول  -
 ساعة )    12-  6   (  قمة نشاطھ -
 ساعة )    24-18  (   مدة المفعول -

 األنسولین المختلط :  -3
 :مفعولمتوسط ال ئي قصیر المدى واألنسولین المعكروھو خلیط من األنسولین الما

 ساعة ) 1الي  2/1(بعد    بدایة المفعول  -
 ساعة ) 12 – 6(  قمة نشاطھ -
 )ساعة  24-18(  مدة المفعول  -

 ویتوفر ھذا الخلیط من نوعي األنسولین بنسب مختلفة 
 معكر ) %70مائي +  30%(   30/70
 معكر ) %50مائي +  50%(    50/50
 معكر ) %80مائي +  20%(    20/80
 معكر ) %90مائي +  10%(   10/90

 ویعتبر أول نوعان ھما األكثر شیوعا. 
المرونة للكثیر من یفتقد  ألنھ وال یحبذ استخدام األنسولین المختلط فى األطفال

لصعوبة الوصول الى التحكم األمثل فى مستوى سكر الدم حیث أن  فى إستخدامھ وكذلك
رعة نوعي األنسولین المائي أى تغییر فى جرعة األنسولین الكلیة یصاحبھ تغییر فى ج
 والمعكر و یتسبب ذلك فى عدم انضباط قراءات سكر الدم . 

 أشباه األنسولین:  - 4
یتم في ھذه األنواع تغییر طفیف فى تركیبة األنسولین البشرى لتحسین خواصھ مثwwال ذلwwك 

: 
 تتوافwwقدأ عملwwھ سwwریعا ویغطwwي فتwwرة اقصwwر (حیwwث یبww شبیھ األنسولین سریع المفعول -1

 مع تناول الوجبة ) مقارنة باألنسولین المائي او  قصیر المدى .
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 )دقائق 10-5  (بعد  بدء المفعول 
 )ساعة 1 2/1 – 2/1(  قمة النشاط

 )ساعة  3-2(  مدة المفعول 
 

ولذا  فیمكن إعطاءه مباشرة قبل الطعام وكذلك  في نھایة الطعام لألطفال الصغار 
تھم أو االقالل من جرعتھ تمشیا مع حجم الوجبة . كذلك والرضع بعد التأكد من تناول وجب

الیستلزم مع ھذا النوع  تنwwاول وجبwwة خفیفwwة بwwین الوجبwwات األساسwwیة حیwwث أنwwھ ال یصwwاحبھ 
ھبwwوط بالسwwكر بعwwد الطعwwام النتھwwاء عملwwھ . إضwwافة الwwي ذلwwك فwwإن شwwبیھ األنسwwولین سwwریع 

حیwwث یسwwتخدم علwwي ھیئwwة  ،نالمفعwwول یعتبwwر انسwwولین مثwwالي  فwwى حwwاالت ظھwwور األسwwیتو
 جرعات إضافیة متكررة كل ساعتین .
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سwwاعة  24 حwwوالي ویمتwwد عملwwھ الwwى مwwدة شبیھ األنسولین طویÇÇل المÇÇدى  -2
مقارنwwة باألنسwwولین متوسwwط  ،ویتمیز  بثبات مستواه بالدم بدون حدوث  قمة ظاھرة للنشwwاط

. كwwذلك مwwن  .سwwكر الwwدم  خاصwwة  أثنwwاء النwwومبwwوط وبwwذلك  تقwwل فرصwwة حwwدوث ھ ،المwwدى
خصائصwwھ أنwwھ ال توجwwد  أى اختالفwwات فwwى امتصwwاص ھwwذا األنسwwولین بwwین أمwwاكن الحقwwن 

ویراعwwي  عwwدم  .المختلفة سواء كان فى منطقة الذراعین  او البطن او  اإللیتwwین او الفخwwذین
 ،رة او حبیبwwات بwwھ،وأال یستخدم فى حالة ظھور  عكwwا خلط ھذا النوع مع أى أنسولین آخر

 حیث أنھ یتمیز بأنھ شفاف.
اسwwتخدام  ذویحبww ،وتختلwwف األسwwماء التجاریwwة لألنسwwولین حسwwب الشwwركة المنتجwwة

دم عنwwد المائي والمعكر  لنفس الشركة مع متابعة تحالیل سكر الww :انواع االنسولین المختلفة
 .التغییر من شركة الي اخرى

 
 :تركیز األنسولین

وحwwwدة بwwwالمللي وحالیwwwا یتwwwوافر بمصwwwر  100تركیwwwز االنسwwwولین یعمwwwم االن  عالمیwwwا 
 وحدة  بالمللي . 40وحدة و 100تركیزان 

وأحب ان أركز  علي أھمیة توافق تركیز األنسولین مwwع عwwدد الوحwwدات  بسwwرنجة 
 100وحwwدة مwwع سwwرنجات أنسwwولین  100إعطاء األنسولین  مثال ذلك استخدام األنسwwولین  

وحدة تجنبا لحدوث كثیر من المشاكل المترتبة علwwي ذلwwك  40ن وحدة ولیس سرنجة أنسولی
 . 

 

 :طرق إعطاء األنسولین 
حتwwى اآلن فwwإن الطریقwwة المwwؤثرة والمأمونwwة إلعطwwاء األنسwwولین ھwwي عwwن طریwwق 

تحwwت الجلwwد وذلwwك  امwwا بسwwرنجات او أقwwالم األنسwwولین الشwwائع  الشwwحمیةبالطبقwwة  الحقwwن
وسwwیتم  .اآلن ولین التwwي بwwدأ التوسwwع فwwى اسwwتخدامھاا او عن طریق مضخة األنسماستخدامھ

مناقشة الطرق األخرى إلعطاء األنسولین فى الفصwwل الخwwاص "الحwwدیث فwwى مجwwال عwwالج 
 السكر ".
 

 :سرنجات األنسولین  -1
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وحwwدة   100وحwwدة وتركیwwز  40یوجwwد بمصwwر تركیwwزان لسwwرنجات األنسwwولین تركیwwز 
 أنواع : 4وحدة فھناك   100ن تركیزوبالنسبة لسرنجات األنسولی ،بالمللي الواحد

 مللي   0.5 = وحدة   50   مللي   1 =وحدة  100
 مللي 0.25 =  وحدة   25   مللي    0.3 =  وحدة  30

 
وحwwدة ) األطفwwال ذوى  25، 30،  50وتناسب السرنجات  ذات األحجwwام الصwwغیرة (

 الجرعات الصغیرة  بحیث تسمح بالدقة فى تحدید الجرعة .
الجیل الجدید  من سرنجات األنسولین بدقة وصwwغر سwwن السwwرنجة وكwwذلك  اإلقwwالل ویتمیز 

 .من األلم عند  الحقن بھا الى حد كبیر 
 
 
 
 

       مضخة األنسولین :  -2
ھwwي جھwwاز صwwغیر  یماثwwل حجمwwھ جھwwاز 
المحمول  یعلق فى حزام بوسط المریض  ویماثwwل 
طریقwwة عملھwwا طریقwwة عمwwل البنكریwwاس حیwwث یwwتم 

تھwwا إلعطwwاء األنسwwولین بصwwفة مسwwتمرة علwwى برمج
مwwwدى الیwwwوم الكامwwwل وكwwwذلك إلعطwwwاء جرعwwwة مwwwن 

wwب ھwwات تتناسwwع الوجبwwولین مwwع األنسwwة مwwذه الجرع
ویwwwتم تغییwwwر سwwwن حقنwwwة حجwwwم ومكونwwwات الوجبwwwة. 

المضwwwwwwخة واألنابیwwwwwwب ألموصwwwwwwلھ لھwwwwwwا وخwwwwwwزان 
أیwwwwام علwwwwى ان یصwwwwاحبھا قیwwwwام  3األنسwwwwولین كwwwwل 

ومwwن ممیwwزات  . مwwرات یومیwwا 4الى 3بین  علي األقل لسكر الدم المریض بالمتابعة  الذاتیة
مضخة األنسولین انھا تساعد مwwریض السwwكر علwwى أن یعwwیش حیwwاة طبیعیwwة بwwال قیwwود حیwwث  
تعطي المریض حریة اختیار مواعید الوجبات  وكذلك كمیاتھا وحریة في مواعیwwد مزاولwwة 

 الریاضة . 
ن بتوافر خاصیتین مكملتwwین لبعضwwھما ویتمیز الجیل الجدید من مضخات األنسولی

الخاصیة األولي ھي إعطاء األنسولین تحwwت الجلwwد والخاصwwیة الثانیwwة ھwwي  :بنفس المضخة
ر الدم . وتقوم المضخة بالوظیفة الثانیwwة بعwwد إدخwwال قwwراءات سكتسجیل قراءات متواصلة ل
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العطwwاء حیwwث تبwwرمج المضwwخة ھwwذه القwwراءات  ،لسكر الدم مسجلة عن طریق جھاز السكر
 مستوى سكر الدم من خالل المؤشرات التي تسجلھا من الطبقة الشحمیة.

 
 
 

 قلم األنسولین : -3
لحقwwن األنسwwولین یجمwwع بwwین سwwرنجة وكwwذلك غیwwار یحتwwوى علwwى  بسwwیطھو  جھاز 

عالج األنسولین بدون الحاجة لتعبئة السرنجة.  ومن ممیزات القلم دقتھ وسwwھولة اسwwتعمالھ 
خwwارج المنwwزل وفwwي أیwwام  داجwwوتلعطwwاء جرعwwة األنسwwولین فwwي أوقwwات اوكwwذلك اسwwتخدامھ إل

 والزیارات . الرحالت  أ
وحدة بالمللي ویمكن التحكم  100نسولین األقالم الي تركیز إوقد تم توحید تركیز 

وحwwدة   فwwى اقwwالم  نصwwففى الجرعة بمقدار وحدة واحدة  فى كل  أنواع األقwwالم او مقwwدار 
 ا فى األطفال الصغار والرضع.الستخدامھ اتبعض الشرك

 
 :بالسرنجةطریقة حقن األنسولین 

شwwwفة نظیفwwwة اغسwwwل یwwwدك بالمwwwاء والصwwwابون ثwwwم اسwwwتخدم من -1
 .لتجفیفھا

 
فwwwى حالwwwة اسwwwتخدام األنسwwwولین المعكwwwر یخلwwwط األنسwwwولین  -2

 10بواسطة تحریكھ بwwین راحتwwي الیwwدین بwwدون رج حwwوالي 
 مرات .

 
ارفع الغطاء البالسwwتیكي مwwن فwwوق  -3

لغطwwwwwwwwwاء المطwwwwwwwwwاط لزجاجwwwwwwwwwة ا
األنسwwwwwولین مwwwwwع مراعwwwwwاة مسwwwwwح 

طwwwاطي بwwwالكحول فwwwى  الغطwwwاء الم

 .المرات التالیة
اسwwحب كمیwwة مwwن الھwwواء عمودیwwا  -4

بسرنجة األنسولین على ان تكwwون 
ھwwwwذه الكمیwwwwة  مسwwwwاویة للجرعwwwwة 
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 بالزجاجة عمودیا. إحقنھاالمطلوبة ثم 
معwwا  ااقلwwب زجاجwwة األنسwwولین مwwع السwwرنجة وإمسwwكھم -5

واحwwwدة  فwwwى مسwwwتوى العwwwین ثwwwم اسwwwحب جرعwwwة بیwwwد 
األنسwwwولین  المطلوبwwwة مwwwع التأكwwwد  مwwwن عwwwدم وجwwwود 

 فقاعات ھواء بالسرنجة.
في حالة خلط نوعین  من األنسولین  (مwwائي ومعكwwر )  -6

یحقwwن كمیwwة مwwن  الھwwواء مسwwاویة للجرعwwة المطلوبwwة فwwى 
زجاجwwwة األنسwwwولین المعكwwwر أوال  ثwwwم  یكwwwرر ذلwwwك  مwwwع 

ن المwwwائي . ثwwwم ابwwwدأ  بسwwwحب الجرعwwwة زجاجwwwة األنسwwwولی
المطلوبة من األنسwwولین المwwائي أوال مwwع التأكwwد  مwwن عwwدم  
وجwwود فقاعwwات ھwwواء فwwى السwwرنجة  ثwwم اسwwحب جرعwwة  

 .األنسولین المعكر ببطء  لتجنب سحب ھواء 
إذا أخطwwأت فwwى عwwدد الوحwwدات المطلوبwwة تخلwwص مwwن  -7

ة وأعwwد الخطwwوات السwwابقة كمیwwة األنسwwولین بالسwwرنج
 .رة أخرىم
 

فwwwwى  حالwwwwة نظافتwwwwھ الداعwwwwي  .تأكwwwwد  مwwwwن نظافwwwwة الجلwwwwد  -8
فیغسwwل بالمwwاء ھ السwwتخدام الكحwwول امwwا فwwى حالwwة اتسwwاخ

والصwwابون ثwwم  یعقwwم بwwالكحول وفwwي ھwwذه الحالwwة  یتwwرك 
 الكحول لیجف من  فوق الجلد قبل الحقن . 

بالیwwد األخwwرى ة بین اإلبھام والسبابة بیwwد واحwwدة  ثwwم ادفwwع اإلبwwر من الجلد ارفع ثنیة -9
درجة فى حالة النحافة الزائدة ) ثم ادفع  المكبس للداخل  45أودرجة ( 90بزاویة 

ثwwواني فwwى حالwwة اسwwتخدام السwwرنجة وحwwوالي  5حوالي  ،تماما وانتظر بضعة ثوان
  .فى حالة استخدام قلم األنسولین ثانیة 20

 
 
 
 
 

  إرفع ثنیة من الجلد بین اإلبھام والسبابة قبل الحقن
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درجة فى  45لحقن تحت الجلد ا

 حالة النحافة الذائدة
 
 
 
 

 درجة 90الحقن تحت الجلد  
 
 

 
فwwى حالwwة ظھwwور  نقطwwة دم او بعwwض األنسwwولین فwwوق الجلwwد بعwwد سwwحب السwwرنجة  -10

اضغط بقطعة من القطن علي  مكwwان الحقwwن بضwwعة ثwwوان وال یفضwwل تwwدلیك مكwwان 
 الحقن .

دھwwون وعضwwالت یراعwwي تبwwدیل موضwwع  للحفاظ علي صحة الجلد  وما  تحتwwھ مwwن -11
فwwى حالwwة اإلنتھwwاء  الحقن كل مرة فى نفس المنطقة ثم االنتقال الwwى منطقwwة اخwwرى 

 .منھا بالكامل 
 

یوضwwwح المرفwwwق  الشwwwكل
. اسwwتخدم أمwwاكن حقwwن األنسwwولین

كwwل األمwwاكن  فwwى منطقwwة واحwwدة 
 ،قبل االنتقwwال الwwى منطقwwة أخwwرى

وفwwي  اغلwwب األحwwوال  یسwwتغرق 
wwwwwوع الwwwwwة الرجwwwwwس المنطقwwwwwى نف
 حوالي شھر .

 
 

 
یغطي سن إبرة الحقن بغطائھا البالستیكي بدون لمس سن اإلبرة وفwwي ھwwذه الحالwwة   -12

یمكن استخدام سwwرنجة األنسwwولین عwwدة  مwwرات مwwع االحتفwwاظ بھwwا فwwى الثالجwwة بعwwد 
أمwwا فwwي حالwwة لمwwس سwwن  اإلبwwرة بالیwwد او   .االسwwتخدام بعیwwدا عwwن متنwwاول األطفwwال

 .ي استبدالھا  بسرنجة جدیدة بغیرھا فیراع
 :طریقة إعداد قلم األنسولین للحقن
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 .مرات 10قلب القلم حوالي  -1
إنزع الغطاء  الورقي الواقي لإلبرة ثم أحكم ربط اإلبرة بالقلم ثم انزع الغطاء  -2

 البالستیكي الخارجي .
عند استبدال غیwwار القلwwم بغیwwار جدیwwد یراعwwي الwwتخلص مwwن أى ھwwواء یكwwون قwwد  -3

خwwل القلwwم وذلwwك بنwwزع الغطwwاء البالسwwتیكي الwwداخلي لإلبwwرة ثwwم اضwwبط تجمع  دا
مؤشر القلم  على وحدتین ثم إمسك القلم رأسیا وسwwن اإلبwwرة متجھwwا الwwى أعلwwي 
وانقر بأصابعك علي القلم ثم اضغط مكبس القلم الي أن تظھر نقطwwة  صwwغیرة 

فwwى حالwwة عwwدم ظھورھwwا  تكwwرر   .مwwن  األنسwwولین علwwى طwwرف سwwن اإلبwwرة
 لخطوة السابقة الى ان تظھر.ا

القلwwم فwwى درجwwة  حwwرارة الغرفwwة بعیwwدا عwwن متنwwاول األطفwwال وضwwوء  حفwwظإ -4
ومصادر الحرارة . أما فى حالة ارتفاع درجwwة الحwwرارة فwwوق المباشر الشمس 

درجwwة مئویwwة ، فیوضwwع القلwwم فwwى الثالجwwة بعیwwدا عwwن الفریwwزر  بعwwد رفwwع  30
 عة مwwن األنسwwولین داخwwل السwwن الرفیwwاإلبرة منھ لتجنwwب تكwwون بللwwورات متجمwwد

 للقلم . 
 إتبع خطوات الحقن كما تم شرحة فى الحقن بالسرنجة. -5
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 :طریقة إعداد قلم األنسولین للحقن 
 

 
 

 

 

1 2 3 
 

 

 

 
 

4 5 6 
 

 ؟رر للمكان ما ھي عواقب الحقن المتك
یؤدى الحقن المتكرر لنفس المكان الى حدوث تغیرات فwwى الطبقwwة الشwwحمیة  علwwى 

تwwورم او ضwwمور بھwwا ممwwا یwwؤثر علwwى امتصwwاص األنسwwولین وبالتwwالي  ظھwwورھیئwwة 
 ولتفادى ذلك  یراعي تغییر أماكن الحقن. .علي قراءات سكر الدم

 

 :طریقة حفظ األنسولین 
فى درجwwة حwwرارة  الغرفwwة  المستخدم  ن او غیار قلم األنسولینتحفظ زجاجة األنسولی       

شwwمس المباشwwر او اى مصwwدر للحwwراراة او درجwwة مئویwwة) بعیwwداً عwwن ضwwوء ال 30(اقل مwwن 
وفwwى ھwwذه الحالwwة یمكwwن اسwwتخدامھا لمwwدة شwwھر. وفwwي حالwwة ارتفwwاع درجwwة الحwwراة  ،الرطوبة
الجة بعیدا عن الفریزر وفwwي ھwwذه درجة مئویة یمكن االحتفاظ بھا في رف الث 30اكثر من 

. ولمراعwwاة  اسwwتخدام زجاجwwة األنسwwولین لمwwدة شwwھرین وغیwwار القلwwم لمwwدة شwwھرالحالwwة یمكwwن 
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الدقة یكتب على الزجاجة تاریخ فتحھا ألول مرة . وفي حالة االحتفاظ بھا فى الثالجة تwwدفأ 
اإلبwwرة منwwھ لتجنwwب  كذلك یفضل في حالwwة حفwwظ القلwwم بالثالجwwة رفwwعبین الكفین  قبل الحقن. 

السwwن الرفیwwع للقلwwم .  ومwwن المعلومwwات المھمwwة  تكون بلورات متجمدة مwwن األنسwwولین داخwwل
األنسwwولین طویwwل المwwدى المتwwوافر حالیwwا بمصwwر عwwدم  حفظwwھ  بwwالقلم الwwدائم لشwwبیھالخاصwwة 

 درجة مئویة یحفظ غیار القلwwم بالثالجwwة بعwwد 30بالثالجة، أما في حالة درجة الحرارة فوق 
 فكھ من القلم مع إعادة تركیبھ قبل الحقن.

و مwwwن غیwwwارات قلwwwم أضwwwافیة مwwwن نwwwوعي األنسwwwولین إیسwwwتحب تخwwwزین زجاجwwwة و
درجwwة مئویwwة حتwwي  تwwاریخ انتھwwاء   8-2األنسولین في رف الثالجة بعیدا عن الفریزر بwwین 

 الصالحیة مع مراعاة تجنب التجمید .
قلwwم األنسwwولین  المwwائي او  غیwwار فى حالة ظھور  عكارة او حبیبات فى زجاجwwة او

او فwwى  أو فwwى حالwwة تجمwwد أى  منھمwwا قلwwم األنسwwولین المعكwwر غیwwار حبیبwwات فwwي  زجاجwwة او
 .حالة انتھاء فترة الصالحیة یتم استبعاد ھذا األنسولین
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  :معلومات عامة عن حقن األنسولین
لین مثwwال ذلwwك التأكید  علي ان یتوافق تركیwwز األنسwwولین مwwع تركیwwز سwwرنجة األنسwwو -

 100وحwwدة وكwwذلك حقwwن األنسwwولین  40وحدة  بسwwرنجة  40حقن األنسولین تركیز 
  .وحدة 100وحدة بسرنجة 

ومن األمور المھمة التاكد من صالحیة القلم بصفة دوریة وذلك بضبط مؤشر القلwwم  -
علي وحدتین ثم الضغط علي مكبس القلم حیث یضخ األنسولین بقوة في حالة عمل 

wwم بكفwwن القلwwداد بسwwدوث انسwwم او حwwل القلwwة تعطwwي حالwwولین فwwخ االنسwwدم ضwwاءة او ع
ارتفاعwwات غیwwر مبwwررة فwwي  وجwwودالحقن . ومن المھم القیwwام بwwذلك بالwwذات فwwي حالwwة 

 مستوى سكر الدم. 

وحwwدة  لسwwحب األنسwwولین  100في حالة تلف القلم یمكwwن اسwwتخدام سwwرنجة انسwwولین  -
 من غیار القلم.

یراعwwي   ،ف فى امتصاص األنسولین بین أماكن الحقن المختلفwwةاختال لوجودنظرا    -
، حیwwث یكwwون امتصwwاص األنسwwولین أسwwرع مwwن منطقwwة الحقwwن عنwwد ذلwwك عنwwد الحقwwن

الفخذین فwwى حالwwة  المجھwwود منطقة  فيولذا یستبعد  حقنھ  ،القیام بالمجھود العضلي
طقwwة كwwذلك فwwإن امتصاصwwھ مwwن منطقwwة الwwبطن والwwذراعین أسwwرع مwwن من .العضwwلي

االلیتwwین، ومنطقwwة االلیتwwین أسwwرع مwwن منطقwwة الفخwwذین،  ولwwذا یفضwwل حقwwن جرعwwة 
والغذاء فى الذراعین والبطن لتحقیق سرعة امتصاص  االنسولین ویفضل  راإلفطا

حقن جرعة العشاء وما قبwwل النwwوم فwwى منطقwwة االلیتwwین  او الفخwwذین  لتحقیwwق تغطیwwة  
 األنسولین بكفاءة خالل المساء . 

ة الحفاظ علwwي مواعیwwد حقwwن األنسwwولین وتنwwاول الوجبwwات لإلسwwتفادة القصwwوى مراعا -
أكثر مwwن سwwاعة سwwواء  المائي من األنسولین بحیث ال یختلف  میعاد حقن األنسولین

أمwwا بالنسwwبة لألنسwwولین المعكwwر أو طویwwل  .بالتقwwدیم او بالتwwأخیر عwwن المیعwwاد المعتwwاد
كwwذلك یراعwwي توافwwق البwwدء فwwى   .نفwwس الوقwwت كwwل یwwوم المwwدى فیجwwب ان یعطwwي فwwي

wwولین،الوجبwwول االنسwwدء مفعwwاد بwwع میعwwي حا ات مwwائي ففwwولین المwwتخدام األنسwwة اسwwل
قبwwل   دقیقwwة وفwwى حالwwة األنسwwولین السwwریع یحقwwن 30-20 یحقwwن قبwwل الوجبwwة  بنحwwو

نwwھ یمكwwن أ إال .األكثر علياو اثناء الوجبة  أو فى نھایتھا دقائق 10-5الوجبة  بنحو 
ذه المواعید بنwwاء علwwى مسwwتوى سwwكر الwwدم قبwwل تنwwاول الوجبwwة فwwیمكن تwwأخیر تعدیل ھ
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إعطاء الوجبة فى حالة ارتفاع مستوى سكر الدم أو تقدیم میعاد إعطwwاء الوجبwwة فwwى 
 فى حالة انخفاض مستوى السكر بالدم. ،نفس توقیت الحقن باالنسولین

ن المعطwwاة فتقwwل تناسwwب حجwwم الوجبwwة مwwع جرعwwة األنسwwولییومن النقwwاط المھمwwة ان  -
اكبwwر  جبwwةالجرعة اذا كانت الوجبة اصغر من المعتاد وتزداد الجرعة اذا كانwwت الو

 من المعتاد .
 

 :االستفادة من المتابعة الذاتیة لتعدیل جرعة األنسولین 
یمكwwن یمكن االستفادة من التحالیل الیومیة  لسكر الدم  لتعwwدیل جرعwwة األنسwwولین حتwwي 

 :وللقیام بذلك یجب األخذ فى االعتبار مایأتي لمثلي، الوصول الى القراءات ا

قمwwة   ،اإللمwwام بطریقwwة عمwwل انwwواع األنسwwولین المختلفwwة والتwwى تشwwمل بدایwwة المفعwwول -
 المفعول ومدة عملھ . 

استقاء المعلومات من تحالیل كافیة تم تسwwجیلھا فwwى كراسwwة السwwكر ولwwیس مwwن قwwراءات  -
 قلیلة متباعدة غیر منتظمة .

رعwwة األنسwwولین فwwى حالwwة تسwwجیل ارتفwwاع سwwكر الwwدم یكwwون ذلwwك بنwwاء علwwى  لتعwwدیل ج -
ایwwام علwwي األقwwل  فwwى نفwwس التوقیwwت  بعwwد اسwwتبعاد عwwدم  5 -  3تسwwجیل قwwراءات مwwن 

 اآللتزام بالنظام الغذائي أو العالجي .

ولتعدیل  جرعة األنسولین فى حالة تسجیل انخفwwاض سwwكر الwwدم یكwwون ذلwwك بنwwاء علwwى  -
یومان على األكثر فwwى نفwwس التوقیwwت بعwwد اسwwتبعاد أسwwباب ھبwwوط السwwكر تسجیل قراءة 

 االخرى بخالف جرعة األنسولین .

یراعي تغییر جرعة واحدة من األنسولین فى المرة الواحدة حیث ان الجرعة الواحدة   -
مراقبwwة القwwراءات تؤثر على اكثر من تحلیل فى الیwwوم الواحwwد. ولwwذلك یحبwwذ االنتظwwار  ل

 .عدیلبعد ھذا الت
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مwwwن الجرعwwwة سwwwواء بالزیwwwادة او   %10یراعwwwي أال یشwwwمل تغییwwwر الجرعwwwة أكثwwwر مwwwن -
حwwدة  واحwwدة القwwل ووحwwدات ،  5وحدة  للجرعة اقwwل مwwن 2/1النقصان وتصل لحوالي 

 األنسولین. منوحدة   20وحدة ووحدتان الكثر من  20من 
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 التنظیم الغذائي لمریض السكر

 
رادفات علwwى التغذیwwة  الخاصwwة بمwwریض السwwكر مثwwال یطلق األطباء الكثیر من الم

وإنwwwي أفضwwwل   ."التنظwwwیم الغwwwذائي ،"الخطwwwة الغذائیwwwة، التغذیwwwة الطبیwwwة، التغذیwwwة العالجیwwwة
، حیwwwث أن اإلرشwwwادات العامwwwة والخاصwwwة بغwwwذاء  يالمwwwرادف األخیwwwر وھwwwو التنظwwwیم الغwwwذائ

ولكنھ فى كwwل  ،األحسنمریض  السكر تؤدى بالفعل الى تنظیم  غذاء  مریض السكر  الى 
األحوال لیس كما یطلق البعض بwwرجیم غwwذائي یwwؤدى الwwى الحرمwwان مwwن الطعwwام كمwwا یعتقwwد 

wwن ذوى المرضwwر مwwاء يالكثیwwض األطبwwا بعwwح أیضwwا ینصwwدین وكمwwة أن  الوالwwي الحقیقwwوف .
حیwwث  ا،التعلwwیم الطبwwي الخwwاص بتغذیwwة طفلھمww اصwwیبھما الكثیwwر مwwن الدھشwwة عنwwد تلقیھمwwی

الكثیر من العادات  الغذائیة الخاطئة ویتناول الطفwwل غwwذاءا  متوازنwwاً صwwحیاً  الدیھم تصحح
 وبكمیات وفیرة مقارنة بما قبل إصابتھ بمرض السكر . 

 
لمwwریض السwwكر ان منظمwwة ابیwwة التwwي تحسwwب للتنظwwیم الغwwذائي ومwwن النقwwاط اإلیج

الصwwحي للمwwواطن األغذیة األمریكیwwة عنwwدما أرادت ان تصwwدر التعلیمwwات الخاصwwة بالغwwذاء 
، اسwwتخدمت تصwwلب الشwwرایین وارتفwwاع ضwwغط الwwدم األمریكي للوقایة من السمنة وأمwwراض

   .نموذج طعام مریض السكر على أنھ النموذج األمثل لتحقیق ذلك

، د العائلwwة لwwھویعتمد نجاح التنظیم الغذائي  لمریض السwwكر علwwى إتبwwاع سwwائر أفwwرا
نظwwام غwwذائي لمwwریض السwwكر،  ونظwwام  لطعwwام:الwwى وجwwود نظwwامین ألعwwداد ا دون الحاجwwة

 ،عند مناقشة النظام الغذائي لمریض السwwكر ،حیث كما سیتضح ،غذائي لباقي أفراد العائلة
wwة لطعامwwة غذائیwwداد خطwwریض إعwwن للمwwف یمكwwة  ھكیwwة متوازنwwة غذائیwwددة وبقیمwwأنواع متعwwب

 أحسن بكثیر مقارنة بالنظام الغذائي لسائر الناس . 

 اف المرجوة  من النظام الغذائي لمریض السكر فیما یلي :وتتلخص األھد
مستوى سكر الدم بالمستوى األمثwwل علwwى قwwدر المسwwتطاع  فwwي األحwwوال الحفاظ على  -1

 المختلفة للنشاط الیومي .
مللیجwwرام  200بحیwwث تكwwون  اقwwل مwwن  ،الحفاظ على دھنیات الدم بالمستوى الطبیعي -2

مللیجwwرام  100وأقwwل مwwن  ،للwwدھون الثالثیwwةمللیجwwرام  150وأقل مwwن  ،للكولیستیرول
 .التى تمثل العامل األساسي المرتبط بأمراض تصلب الشرایینللدھون قلیلة الكثافة 
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الحصول على السwwعرات الحراریwwة المناسwwبة للسwwن والجwwنس وحجwwم المجھwwود البwwدني  -3
 .المحافظة على الوزن المناسب والوقایة من السمنة ،الیومي

الكربوھیwwدرات والwwدھون حیwwث تعتبwwر  ،الغذائیwwة الالزمwwة الحصwwول علwwى العناصwwر -4
والبروتینwwات ھwwي  ،للطاقة الالزمة للنمwwو  وللنشwwاط الیwwومي للجسwwم يالمصدر الرئیس

لألحماض األمینیwwة الالزمwwة لبنwwاء الجسwwم وتجدیwwد خالیwwاه . وكwwذلك  الرئیسيالمصدر 
سwwwم وللوقایwwwة مwwwن فwwwإن الفیتامینwwwات والمعwwwادن الزمwwwة ألداء الوظwwwائف  الحیویwwwة بالج

 األمراض.
 
 
 
 

 :نظام  المقایضات (البدائل) الغذائیة 
یتمیز نظام المقایضات الغذائیة  أو البدائل الغذائیة بالمرونة مwwن حیwwث اختیwwار كمیwwة 

 والشwwwابأحیwwwث یمكwwwن للطفwwwل  الخفیفwwwة،الوجبwwwات األساسwwwیة والوجبwwwات بالطعwwwام وأنواعwwwھ 
عا لكمیة المقایضات التى سیتناولھا، ففwwي حالwwة السكرى أو ذویھ توفیق جرعة األنسولین تب

ات یمكwwن توفیwwق جرعwwة األنسwwولین علwwى رتنwwاول كمیwwة كبیwwرة او صwwغیرة مwwن الكربوھیwwد
وحدة  واحدة من األنسولین  المwwائي لكwwل مقایضwwة لحساب أن معظم الناس یحتاجون تقریبا 

تناول كمیwwة اصwwغر  اد في حالة تناول كمیة  اكبر او تخفض فى حالةزمن الكربوھیدرات ت
مwwن الكربوھیwwدرات. وبطریقwwة حسwwابیة بسwwیطة یمكwwن حسwwاب جرعwwة األنسwwولین المناسwwبة 

علwwى جرعwwة األنسwwولین الیومیwwة الكلیwwة، مثwwال ذلwwك اذا  500لكمیwwة الكربوھیwwدرات بقسwwمة  
 وحدة. 30كانت جرعة األنسولین الیومیة الكلیة  

لى وحدة أنسولین فwwى مقابwwل  جم وبذلك فإن المریض یحتاج ا 17 نحو=  30÷ 500
ئیwwة علwwى الجرعwwة جwwم مwwن الكربوھیwwدرات او بقسwwمة العwwدد الكلwwي لمقایضwwاتھ الغذا 17كwwل 

 .الكلیة لألنسولین

بwwین العناصwwر  احساب المقایضات الغذائیة على حقیقة  أن ھناك اختالفوتعتمد فكرة 
مwwواد الكربوھیدراتیwwة حیwwث تحتwwاج ال ،الغذائیة المختلفة مwwن حیwwث احتیاجھwwا الwwي األنسwwولین

، ولwwذلك  فعنwwد تنwwاول كمیwwات لین مقارنwwة بالبروتینwwات والwwدھونالى  كمیة اكبwwر مwwن األنسwwو
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كبیرة منھا یعقبھwwا ارتفwwاع أكثwwر لسwwكر الwwدم مقارنwwة بالكمیwwات الصwwغیرة فwwى حwwین أن تنwwاول 
 ال . بسكر الدم . ومن ھنا یبرز ھذا السؤ ظالبروتینات والدھون ال یصاحبھا ارتفاع ملحو

ھwwل یمكwwن االسwwتغناء عwwن الكربوھیwwدرات  واسwwتبدالھا بالبروتینwwات والwwدھون حتwwي 
 یمكن االستغناء عن حقن األنسولین او على األقل استخدام جرعات اقل من األنسولین.؟

، حیwwث  ان الیابwwانیین فیمwwا عwwدا األرز جربة الیابانیة فى  ھذا  المجالسأورد لكم  الت 
مwwwن الكربوھیwwwدرات بصwwwفة عامwwwة وقwwwد حwwwاولوا االسwwwتغناء عwwwن یتنwwwاولون كمیwwwات قلیلwwwة 
وبالرغم مwwن ذلwwك فwwإن قwwراءات سwwكر الwwدم  قwwد أصwwابھا التذبwwذب بwwین  .الكربوھیدرات نھائیا

متناع  عwwن االرتفاع واالنخفاض المتكرر ولم یحدث انتظام فى سكر الدم كنتیجة نھائیة لال
ئیwwا مwwن الدراسwwات المختلفwwة فwwى ھwwذا . اضwwافة الwwي ذلwwك فقwwد ثبwwت نھاتنwwاول الكربوھیwwدرات

  %60او  55نسبة تصل الى %بالكربوھیدرات فى طعام مریض السكر  وجودالمجال أن 
ھي الوضع األمثل للتغذیة حیث أنھا المصدر األساسي    ،من النسبة الكلیة لمكونات الطعام

سwwكر لحفwwاظ علwwي انتظwwام مسwwتوى ا فى طعام مریض السwwكر یسwwاعد علwwي اوجودھللطاقة و
 .الدم

 

 ومن الحقائق  الھامة ما نورده فیما یلي:
إن تناول الكربوھیدرات  المركبة بطیئwwة االمتصwwاص مثwwال النشwwویات والبقولیwwات  -1

والحبwwوب تسwwاعد علwwى الحفwwاظ علwwى مسwwتوى سwwكر الwwدم فwwى مسwwتوى ثابwwت بwwدون 
ھذا مقارنة بالكربوھیدرات السكریة سریعة  ،حدوث تذبذب بین االرتفاع والھبوط

یلیwwھ أیضwwا ، االمتصاص التى یعقwwب تناولھwwا حwwدوث ارتفwwاع سwwریع فwwى سwwكر  الwwدم
 ھبوط سریع فى مستوى السكر.  

البروتینwwwwات  والwwwwدھون  تحتwwwwاج الwwwwي جرعwwwwات اقwwwwل مwwwwن األنسwwwwولین مقارنwwwwة  -2
 .وال یمكن االستغناء عwwن  األنسwwولین علwwي اإلطwwالق عنwwد تناولھwwا .بالكربوھیدرات

ول كمیات كبیرة من الدھون والبروتینات فى الوجبwwة ولكن من المھم معرفة ان تنا
وبالتwwالي تwwأخر فwwي ارتفwwاع  ،یؤدى الي حدوث تأخر فwwى إفwwراغ المعwwدة مwwن الطعwwام

سwwاعات بعwwد البwwدء  فwwي تنwwاول  3سكر  الدم بعد الوجبة الذى قد یصwwل الwwى حwwوالي 
سwwاعات ولwwیس بعwwد  3ولwwذا ننصwwح فwwى ھwwذه الحالwwة بتحلیwwل سwwكر الwwدم بعwwد ،الوجبwwة

ساعتین للتعwwرف علwwى مسwwتوى سwwكر الwwدم  بعwwد الوجبwwة. كwwذلك  فwwى حالwwة اسwwتخدام 
شبیھ األنسولین السریع یؤخر إعطاءه الى بعد الوجبة حتي ال یحدث ھبوط بسwwكر 
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الwwدم حیwwث ان الwwدھون تwwؤدى الwwى تwwأخر افwwراغ المعwwدة وبالتwwالي  تwwأخر إمتصwwاص 
 الطعام .

لنشwwاط الیwwومي والتwwي یسwwتمدھا أساسwwا یحتاج الجسم الى مصادر  للطاقة الالزمة  ل -3
الwwدھون بوال یمكwwن االسwwتغناء عwwن الكربوھیwwدرات   .مwwن الكربوھیwwدرات والwwدھون

خطارھwwا الجسwwیمة  علwwي اإلنسwwان السwwلیم بصwwفة عامwwة ألكمصwwدر للطاقwwة نظwwرا 
 ولمریض السكر بصفة خاصة.

سwwان ال یسwwتطیع جسwwم اإلنأثنwwاء النwwوم  فwwيحتwwي فwwي حالwwة عwwدم تنwwاول الوجبwwات او -4
االسwwتغناء عwwن األنسwwولین كمwwا  ذكرنwwا  فwwي فصwwل األنسwwولین حیwwث ان األنسwwولین 

 یتعامل مع السكر الناتج من الكبد فى ھذه األوقات .
بwwاع نظwwام  ومما یسھل الوصول الى المستوى األمثل  لمسwwتوى سwwكر الwwدم بإت

 ط اآلتیة :ابد من اتباع النقالمقایضات الغذائیة ال
 ،بوھیدرات كل یوم وفي نفس وقت جرعة األنسwwولینتناول نفس كمیة الكر -1

ة الالزمwwة للنمwwو والنشwwاط من السwwعرات الكلیww  %60-55وھي تمثل حوالي 
  الیومي.

زیwwع نسwwب الكربوھیwwدرات علwwى الوجبwwات المختلفwwة للیwwوم الواحwwد مwwا بwwین تو -2
 .بالیوم) 3-1بالیوم) ووجبات خفیفة ( 3وجبات أساسیة (

لÇÇى الوجبÇÇات األساسÇÇیة وتتÇÇوزع نسÇÇب الكربوھیÇÇدرات ع
 :وجبات الخفیفة كما یليوال

    %25-20  إفطار 
 %40-30  غذاء 
 %25-20  عشاء 

 بwwین وتتwwراوح عwwدد الوجبwwات الخفیفwwة  %10وكل وجبة خفیفة تمثwwل 
 یومیا حسب السن والنشاط الیومي ونوع األنسولین المستخدم. 1-3

جبwwة الخفیفwwة وتعتبwwر الوجبwwة الخفیفwwة الصwwباحیة اكثwwر أھمیwwة مwwن الو
وكذلك النشاط البدني فى الصباح اكثر  ،ن جرعة األنسولینأالمسائیة حیث 

 وجبwwة العشwwاء أو  فwwى ھ أو سwwكریات ھwwالمساء . كذلك ال  یفضل أخwwذ فاكمن 
الوجبwwة الخفیفwwة قبwwل النwwوم حیwwث ان سwwكرھا سwwریع اإلمتصwwاص وسwwریع ب

 االختفاء من الدم . 
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یكون اقل فى حالة استخدام شwwبیھ كذلك فإن الحاجة للوجبات الخفیفة 
 ھwwذا حیwwث ان نشwwاط ،األنسwwولین السwwریع اال فwwى حالwwة القیwwام بمجھwwود بwwدني

األنسwwولین ینحصwwر أساسwwا فwwى وقwwت الوجبwwة . كwwذلك یمكwwن االسwwتغناء عwwن 
مللجwwرام  200الوجبwwة الخفیفwwة فwwى حالwwة ارتفwwاع مسwwتوى سwwكر الwwدم فwwوق 

 200الwwدم أقwwل مwwن   واعطwwاء نصwwف وجبwwة خفیفwwة فwwى حالwwة مسwwتوى سwwكر
ملیجرام ، وإعطاء وجبة خفیفة كاملة فى حالة اقل من  160حتي  مللیجرام
 .ذلك

مwwن السwwعرات  الكلیwwة وتمثwwل  %20الwwي   10  نحwwوان تمثwwل البروتینwwات   -3
مwwن السwwعرات الكلیwwة علwwى اال تزیwwد الwwدھون  %25الwwي  20 نحwwوالwwدھون 
الwwى  10مشwwبعة مwwن وتمثwwل الwwدھون األحادیwwة الغیwwر   %10 لwwيالمشwwبعة ع

 من السعرات الكلیة .  15%
التwwدریب علwwى معرفwwة كمیwwة الوجبwwات الغذائیwwة بطریقwwة حسwwاب  األوزان  -4

واألحجام لألغذیة المختلفة . ومwwع تكwwرار المwwران علwwي ذلwwك یمكwwن تقwwدیرھا  
 بالعین المجردة بدون استخدام معایرة لألوزان واألحجام .

تحتwwوى علwwى أنwwواع متعwwددة مwwن  األخwwذ فwwى االعتبwwار  ان بعwwض األغذیwwة -5
كل من الكربوھیدرات  والتي تحتوى على تالعناصر الغذائیة مثال البقولیا

 ،العناصwwwر مثwwwل البیتwwwزا والمخبwwwوزات والوجبwwwات متعwwwددة، والبروتینwwwات
. وفwwي ھwwذه األحwwوال تحسwwب لمضwwاف إلیھwwا الفواكwwھ او السwwكریاتواأللبwwان ا

 ناصرھا األصلیة.المقایضات بعد إرجاع ھذه الوجبات الى ع
أن یكون  الطعام متوازنا باحتوائھ على السعرات الحراریة الالزمwwة وعلwwي  -6

مثwwwل الكربوھیwwwدرات والبروتینwwwات والwwwدھون  المختلفwwwةالعناصwwwر الغذائیwwwة ا
ویقوم أخصائي التغذیwwة بتحدیwwد السwwعرات  ،واأللیاف والفیتامینات والمعادن

الیwwوم مwwع التwwدریب علwwى  يوالكمیات المناسwwبة مwwن ھwwذه العناصwwر علwwي  مwwد
ومwwن أھwwم النقwwاط فwwى  ھwwذا المجwwال االسترشwwاد  .إعطاء نماذج لھذه الوجبwwات

بالھرم الغذائي الذي یساعد فى  توازن الحصول على السعرات والعناصwwر 
 الغذائیة المختلفة لألعمار المختلفة.

، وصwwول الwwى احسwwن النتwwائجللمتابعة  الذاتیwwة لسwwكر الwwدم لاالمریض  مراعاة -7
 یث سیتیح لھ تفھم العالقة بین األغذیة المختلفة ومستوى السكر بالدم.ح

 
 أوال : األغذیة الكربوھیدراتیة :
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 وتقسم الى نوعین : 
 –البقولیwwات  -العجwwائن –المكرونwwة  –األرز  -بأنواعwwھ زمثwwل الخبww نشÇÇویات : -1

الخضروات النشویة مثل القلقاس والبسلة والبطwwاطس والبطاطwwا وتتمیwwز  -الحبوب
 جمیعھا بأنھا بطیئة االمتصاص .

إمwwا طبیعیwwة مثwwل الفواكwwھ بأنواعھwwا المختلفwwة او صwwناعیة مثwwل جمیwwع  :سكریات  -2
انwwواع الحلویwwات والعصwwیر والمیwwاه الغازیwwة العادیwwة والسwwكر الصwwناعي وتتمیwwز 

 جمیعھا بأنھا سریعة اإلمتصاص .

wwار ان كwwاس اعتبwwى أسwwدرات علwwات الكربوھیwwة ویعتمد نظام حساب مقایضwwل مقایض
مقایضwwة نشwwویة  1جرام من الكربوھیدرات وھي فى نفس الوقت تسwwاوى  15تحتوى على 

 مقایضة ألبان. 1مقایضة فاكھة  =  1= 

ویحبذ إعطاء السكریات الصناعیة فwwى حwwاالت محwwددة مثwwل الھبwwوط الحwwاد لمسwwتوى  
الwwة انتظwwام السكر بالدم وعند القیام بمجھود عضلي او فى بعض المناسبات المختلفwwة فwwي ح

اال تزیwwد عwwن مwwرة بwwالیوم مwwع   مسwwتوى سwwكر الwwدم ، وفwwي حالwwة إضwwافتھا للوجبwwات  یراعwwي
حسابھا ضمن المقایضات فى ھذه الوجبwwة واسwwتخدامھا بكمیwwات صwwغیرة مwwع اسwwتكمال بقیwwة 

 الوجبات من العناصر الغذائیة األساسیة للحصول على الطعام الصحي المتوازن.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 مجموعة األلبان            
 مقایضة  2-3             

 والسكریات  ،والزیوتمجموعة الدھون،
 )قلل من إستعمالھا(

 حوم ، البیضلال 
 حصة2- 1

 مجموعة الخضروات 
مقایضة  3-5       

، الحبوب زموعة الخبمج  
البقولیات العجائن،  

  مقایضة 6-11

 مجموعة الفواكھ 
 مقایضة 2-4
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 ھرم الغذائيال
 البروتینیة: ةثانیا األغذی

 .الزبادى –األلبان  -1
 .الجبن بأنواعھ  -2
  .بیضات أسبوعیا 4-3البیض مع تحدید استخدامھ  الى  -3
 .أسماك) –طیور  –اللحوم بأنواعھا (لحم أحمر  -4
 .عدس )–لوبیا  –فاصولیا  –طعمیة  -البقولیات بأنواعھا (فول -5
 .المكسرات -6

قایضwwات كربوھیwwدرات ، والبقولیwwات علwwى أنھwwا ملزبwwادي ویحتسب كل مwwن األلبwwان،  ا
والبروتینwwات فwwى حالwwة البقولیwwات ممwwا  ،الدھون والبروتینات فى حالة األلبwwانباإلضافة إلى 

یجعل ھذه األنواع بطیئة االمتصاص حیث تسwwاعد علwwي طwwول الحفwwاظ علwwي مسwwتوى سwwكر 
 الدم.

 –طیwwور -اسwwماك - بwwدون دھwwن  ویفضل  تناول البروتینات قلیلة الدھون مثال لحwwوم
الماء المالح بدال من الزیت مwwع مراعwwاة الشwwي او السwwلق أو السردین والتونة المحفوظة في 

 لwwةمwwع مراعwwاة ازا ،التحمیwwر بwwالفرن بwwدال مwwن القلwwي أو   )ني في ني (أوالطھي على البخار
ي قلیwwل او كwwذلك یفضwwل تنwwاول األلبwwان والزبwwاد .قبwwل الطھwwي جالدھون الظاھرة وجلد الwwدجا

نظرا الحتیاجھم للدھون لتكwwوین الجھwwاز   سنتان الدسم ما عدا فى األطفال تحت سن منزوع
 العصبي لدیھم ولذا یستحب اعطائھم األلبان والزبادى كامل الدسم.

 : ثالثا : األغذیة الدھنیة وتشمل
 .الزیوت –السمن  –الزبد  -1
 .القشطة –الكریمات  –المایونیز  -2
  .الھامبورجر –تر الفرانكفور –السجق  -3

علwwي اال تزیwwد عwwن ملعقwwة  خاصwwة  الزیwwوت المشwwبعة ،ویراعي تناول كمیwwات صwwغیرة منھwwا
كwwذلك یفضwwل الشwwي والسwwلق  .مwwع اسwwتخدام الزیwwوت السwwائلة غیwwر المشwwبعة متوسwwطة یومیwwا 

ویفضwwل عنwwد  التحمیwwر اسwwتخدام األوانwwي   .والطھي على البخار وبالفرن بwwدال مwwن التحمیwwر
 ستخدام كمیات ضئیلة من الدھون. التیفال  ال

 وتنقسم الدھون الى األنواع االتیة :
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  -الزبwwد   -الكریمwwة  –القشwwدة  –فwwى دھwwون اللحwwوم بأنواعھwwا  دھwwون مشwwبعة وتوجwwد -
الجwwبن والحلیwwب  والزیwwوت مثwwل زیwwت النخیwwل وجwwوز  –السwwمن  الحیwwواني والنبwwاتي 

wwت او السwwى الزیwwة فwwة المقلیwwى األطعمwwذلك  فwwد وكwwي الھنwwدھون الwwذه الwwؤدى ھwwمن. وت
لكولیستیرول والدھون الثالثیة بالدم والتي تwwرتبط بالتسwwبب فwwى أمwwراض ازیادة نسبة 

 تصلب الشرایین .

 –زیwwت عبwwاد الشwwمس  –زیwwت الصwwویا  –دھون متعددة غیر مشبعة مثل زیت الذرة  -
زیت الزعفران والعصفر وھي اقل ضررا من الwwدھون  -زیت الجوز –زیت القطن 

 بعة .المش

زیwwت  –دھون أحادیة غیر مشبعة وتشمل الزیوت النباتیة اآلتیة مثwwل زیwwت الزیتwwون  -
 زیت الفستق.  –اللوز 

 خاصیة عدم التشبع. نومن المعروف ان التسخین والتحمیر یفقد الدھو

رابعا: األغذیة  المسموح بتناولھا بحریÇÇة وال تحسÇÇب كمیاتھÇÇا  
عÇÇÇاة توزیÇÇÇع وال تÇÇÇدخل فÇÇÇى المقایضÇÇÇات الغذائیÇÇÇة مÇÇÇع مرا

 . كمیاتھا علي الیوم
وتسwwتخدم ھwwذه األطعمwwة للوصwwول الwwى اإلحسwwاس بالشwwبع عنwwد اسwwتكمال عwwدد المقایضwwات 

 .الغذائیة
 خامسا :  األلیاف الغذائیة:

تناول األلیاف فى غذاء مwwریض  السwwكر یسwwاعد علwwي إبطwwاء امتصwwاص الطعwwام ممwwا 
wwى اإلحسwwافة الwwدم باالضwwراج یساعد على تخفیض مستوى سكر الwwام االخwwبع وانتظwwاس بالش

 :ولذلك یراعي ما یأتي لإلكثار من كمیة االلیاف الغذائیة بالطعام 
أكwwwل البقولیwwwات وكwwwذلك الفاكھwwwھ التwwwي یسwwwتحب اكلھwwwا بقشwwwرھا بwwwدال مwwwن تقشwwwیرھا  -1

 والخضروات الطازجة والمطبوخة.
خبwwز الكاملة  بما فwwى ذلwwك قشwwرة القمwwح او ال حاختیار الخبز المصنوع من حبة القم -2

المضاف الیھ النخالة مثل الخبز البلدي او الخبز المصwwنع مwwن الحبwwوب مثwwل الwwذرة 
 او مجموعة الحبوب بدال من الخبز األبیض المصنع من الدقیق المنخول .

 .بالوجبات الخفیفة تالخضروات والفاكھة والبقولیا إدراج -3
 .شرب الماء بكثرة عندما تؤكل األلیاف  -4
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یضwwwات الغذائیwwwة نwwwدرج  جwwwدول اسwwwتبدال المقایضwwwات ولتسwwwھیل تطبیwwwق نظwwwام المقا
 المعلومات األخرى مثال : ) وكذلك بعض2(جدول رقم الغذائیة

 = نصف كوب من النشویات جم من الخبز  30 =مقایضة نشویة  1 -
 .كوب لبن  او زبادي 1 = مقایضة البان 1  -
الفاكھwwwwة الطازجwwwwة = نصwwwwف كwwwwوب   حجwwwwم وسwwwwط مwwwwن = مقایضة فاكھة 1 -

 = نصف كوب فاكھھ محفوظة = نصف كوب فاكھھ  مجففةفاكھة طبیعيرعصی
 ثلث مقایضة خضروات= نصف كوب خضار مطبوخ = كوب خضارنئ .  -

وحتي تكون التغذیwwة لمwwریض السwwكر متوازنwwة یسwwتحب الرجwwوع الwwى الھwwرم الغwwذائي 
 وبصفة عامة یجب اال تقل المقایضات عن المقایضات آالتیة :

 مقایضات األلبان :
  .یومیا لألطفال  اتمقایض 3-2عدد  -
 .للشبابیومیا  اتمقایض 4-3عدد  -
 .مقایضة یومیا للبالغین   2عدد  -

 مقایضات الفاكھھ :
 حسب السن.یومیة اتمقایض 4-2عدد  -

 مقایضات النشویات /الحبوب / البقولیات:
 .مقایضة یومیا حسب السن 11-6عدد  -
 .خفیفةمن الوجبة األساسیة او ال %50ویراعي ان تمثل  -

 :واترمقایضات الخض
 حسب السن.مقایضة یومیة  5-3عدد  -

حیwwwث یوضwwwح التوزیwwwع األمثwwwل   1ولمزیwwwد مwwwن التفصwwwیل  انظwwwر الجwwwدول رقwwwم 
ا  رشwwwادللمقایضwwwات الیومیwwwة مwwwن العناصwwwر الغذائیwwwة  المختلفwwwة حسwwwب السwwwن واست

 بالھرم الغذائي.
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 )1جدول رقم (
اصر الغذائیة التوزیع األمثل للمقایضات الیومیة من العن

 المختلفة  إسترشادا بالھرم الغذائي حسب السن 
 

 العناصر الغذائیة
 السن

2-6 
 سنوات

7-15 
 سنة

 15فوق 
 سنة

 11 8 6 حبوب اإلفطار –األرز  – ئنالعجا -الخبز
 5 4 3 مطبوخة ) –الخضروات (طازجة 

 4 3 2 الفاكھة
 3 3 2 *الجبن  –الزبادى  –األلبان 

 –* *البیض* -البقولیات – **األسماك –ور الطی –اللحوم 
 المكسرات

2 3 3 

 جرام من الجبن المصنع. 60جرام من الجبن  الطبیعي أو  45مقایضة الجبن  تساوى  *  

 .جرام  90الي   60مقایضة اللحوم او الطیور او األسماك تساوى من ** 

ولÇÇذى یسÇÇتحب اال   )بالبیضÇÇة مللجÇÇرام210یحتوى البÇÇیض علÇÇى نسÇÇبة عالیÇÇة مÇÇن الكولیسÇÇترول (***  
مÇÇرات اسÇÇبوعیا اال ان بیÇÇاض البÇÇیض یعتبÇÇر مصÇÇدر عÇÇالي  4-3 لÇÇياولÇÇھ عنیزیÇÇد عÇÇدد مÇÇرات ت

 .للبروتینات 
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 إرشادات عامة :
كبیwwwرة او كwwwوب  ملعقwwwةباسwwwتخدام ملعقwwwة  صwwwغیرة او لمتناولwwwةتقwwwاس كمیwwwة السwwwوائل ا -

ائل  فیسwwتخدم المیwwزان او لطعام الغیر سبالنسبة ل مللي اما  240معیارى مدرج سعتھ 
 یقاس حجمھ أو طولھ مع عرضھ أو قطره.

كwwذلك یجwwب اإللمwwام بالمعwwاییر االتیwwة والتwwى سwwتكون أسwwاس حسwwاب كمیwwة المقایضwwات 
 :الغذائیة

 مللیلتر     30 =  أوقیة =ملعقة كبیرة  المواد الصلبة  §
 مللیلتر     15 = نصف أوقیة  =ملعقة كبیرة  المواد السائلة §
 مللیلتر      5 =   قة صغیرةملع   
  للیلترم  240    = كوب أو فنجان شاى كبیر    
 سم  2.5=  بوصة 1 §

للوصول الى االحتیاجات الیومیwwة مwwن األلیwwاف والفیتامینwwات والمعwwادن یجwwب  مراعwwاة   -
من الفاكھة على األقل على  تینتناول ثالثة الي خمسة مقایضات من الخضروات واثن

مwwن مقایضwwات األلبwwان للحصwwول  نتwwینوكذلك تناول علwwى األقwwل اث ،دالیوم الواح  يمد
 .علي االحتیاجات الیومیة من الكالسیوم الالزم لنمو الجسم

 

 

األغذیة المسموح بتناولھwwا بحریwwة یمكwwن تناولھwwا للوصwwول الwwي اإلحسwwاس بالشwwبع بعwwد  -
 استكمال المقایضات الالزمة مع مراعاة توزیع كمیاتھا على الیوم الواحد.

مwwع مراعwwاة أن األطعمwwة المحفوظwwة اسwwتخدام ملwwح الطعwwام بصwwفة عامwwة التقلیwwل مwwن  -
سwwفرة یضwwاف الملwwح علwwى  ویفضwwل أال ،لي نسبة عالیة مwwن الملwwحوالجاھزة  تحتوى ع

 الت بإضافة البھارات .الطعام واالستغناء عن المخل

 المحافظة على الوزن الطبیعي  للجسم. -
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- wwب ان ال تكن مثل حیوانات المراعي والتwwن یجwwوم ولكwwوال الیwwت طwwي اى وقwwل فwwي تأك
تراعwwwي انتظwwwام مواعیwwwد الوجبwwwات األساسwwwیة والخفیفwwwة  حتwwwي تتمشwwwى مwwwع مواعیwwwد 
امتصاص  وقمة نشاط األنسولین للوصwwول الwwي أقصwwي اسwwتفادة منwwھ مwwع عwwدم حwwدوث 

 ضرر.

رفwwة تعلم ان تقرأ المعلومات الغذائیwwة علwwي األغذیwwة الجwwاھزة والمعبwwأة قبwwل تناولھwwا لمع -
جwwwwرام مwwwwن  15علمwwwwا بwwwwأن كwwwwل ،میwwwwة الكربوھیwwwwدرات  بھwwwwا بالجراماتمكوناتھwwwwا وك

ھل  الكربوھیدرات تعادل مقایضة واحدة مع األخذ فى االعتبار  نوع الكربوھیدرات 
 نشویة بطیئة االمتصاص أم سكریة سریعة االمتصاص .ھي 
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 )2رقم (جدول 
 المقایضات (البدائل)الغذائیة

 :بانأوال : مجموعة األل
علي جم من الكربوھیدرات وسنذكرھا 12كل مقایضة من مجموعة األلبان تحتوى علي 

 جم من الكربوھیدرات : 15 سبیل المجاز
 الكمیة النوع

 كوب  1 وقلیل الدسم او خالي الدسمألبن سائل  كامل الدسم 
 كوب  1 لبن سائل صویا 

 كوب  2/1 لبن مكثف كامل او خالي الدسم 
 كوب  3/1 كامل او خالي الدسم (جاف)مسحوق حلیب 
 كوب  2/1 لبن بالفواكھ

عبوة زبادى  1 2/1أو  كوب 4/3 زبادى كامل الدسم او قلیل الدسم أو خالي الدسم
 تقریبا

 كوب  4/3 لبن رایب كامل الدسم او قلیل الدسم او خالي الدسم 
 عبوة زبادى 1كوب او 3/1 زبادى بالفواكھ 
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 :   لكربوھیدراتاثانیا : مجموعة 
أنواع الكربوھیدرات وتشمل جم من  15ھذه المجموعة تحتوى علي كل مقایضة من 

 :  االتیةاألغذیة
 الخبز : -1

 الكمیة النوع
 4/1سم )  او  15رغیف  مستدیر صغیر  أبیض (قطر  2/1
 جرام) 120( بلدى متوسط فرغی

 جم 30

 جم 30 سم)10 –خبز ابیض  صغیر (بیتي بان   1
 جم 30 سم) 20خبز أبیض (  2/1
 جم 30 خبز أبیض صغیر رفیع ملفوف (للشاورمة ) 1
 جم 30 خبزھامبورجر 2/1
 جم 30 خبز فرانكفورتر  2/1
 جم 30 سم )10ضلعشریحة توست ابیض اواسمر (مربع  1
بقسماط  1سم عرض )أو 1.25سم طول ،  10بقسماط ( 2
  سم)2سم طول عرض 20(

 جم 20

 جم 20  )سم1سم طول عرض 20ھ (باتون سالی 3
انواع كثیرة جدا ومختلفة من الخبز بالسوق المحلي ولمراعاة الدقة  وجود: نظرا لملحوظة

ة بھذه األنواع یمكن في البدایة اإلستعانة وجودفي احتساب عدد نقاط الكربوھیدرات الم
وھیدرات بمیزان صغیر (میزان مطبخ) للتعرف علي وزن الخبز ثم احتساب نقطة الكرب

 جرام من ھذا الخبز.  30بما یساوى 
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  :النشویات المركبة والحبوب  والخضروات النشویة  -2
 الكمیة النوع

 كبیرة مملوءة ملعقة 2كوب أو   3/1 أرز أبیض او بني 
 كبیرة مملوءة مالعق3كوب أو  2/1 كشرى -لسان عصفور  –شعریة  -مكرونة 
 ملوءةكبیرة م مالعق 3كوب أو  2/1 نودلز

 كوب  2/1 حبوب افطار جاھزة أو بلیلة
 كوب  2/1 برغل -فریك  –حبوب شعیر 

 كوب  4/3 رقائق فالكس  خالیة من السكر 
 كوب  2/1 رقائق بران
 كوب  3/1 كسكسي

 سم)15( كوب او كوز ذرة وسط 2/1 ذرة 
 معالق  كبیرة مملوءة 3 دقیق

 معالق  كبیرة مملوءة 3 جنین قمح
 ب اكوأ 3 فشار  
 كوب  2/1 بسلة 

 كوب  2/1 قلقاس 
 صغیرة 1 بطاطس 

 حلقات  4 بطاطس حلقات
 كوب  2/1 بطاطس مھروسة 
 او كیس صغیر 20-15 بطاطس شیبسي 
 سم 8-5اصابع طول  10 بطاطس أصابع
 كوب  3/1 بطاطا مھروسة

 كوب  1 سلطة خضروات بالبسلة او الذرة او المكرونة 
 

 ت :البقولیا  -3
 الكمیة النوع

حمص   -ترمس –لوبیا  –فاصولیا بیضاء او حمراء 
 الشام  

 كوب  2/1

 كوب  4/1 فول مدمس
 كوب  2/1 عدس 

 كوب 2/1 كشرى 
 كبیرة 1وسط أو  2صغیرة  او  3 طعمیة 
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 الفاكھة : -4
 الكمیة النوع

 سم)6-5وسط ( 1 كتارین   ن –جوافة  –برتقال  –كمثرى  -تفاح 
 كبیرة  1صغیرة  أو  2 يیوسف
 كبیرة  1 كیوى

 وسط 2/1 رمان  –جریب فروت
 كبیرة  2/1صغیرة او   1 موز

 وسط 2 بلح –تین  –برقوق  –خوخ 
 وسط 4 مشمش
 صغیرة 2/1 مانجو
حبة وسط او عنقود حب  صغیر  15 عنب 

 حجم القبضة
 كوب 2/1حبة او  12 كریز

 كوب  1 4/1حبة او  15 فراولة 
 كوب  4/3 توت

 كوب  4/3 أناناس 
 كوب  1 4/1 بطیخ

كانیتلوب صغیر  3/1كوب او  1 كانتالوب 
 سم)12(

 كوب  1 باباز
 فاكھھ محفوظة (بدون الشراب)

 أناناس أو مشكل  –كمثرى  –خوخ  –مشمش  -تفاح 
  
 كوب   2/1

  فواكھ مجففة
 ملعقة كبیرة  2 زبیب 

 تین  1 2/1 تین 
 وسط 3 قراصیا
 وسط 2 بلح

 حلقات 4 تفاح 
 ثمرات  4 مشمش

  عصیر فاكھھ طبیعي 
 كوب  2/1 أناناس  –برتقال  –جریب فروت  –تفاح 
 كوب  3/1 عصیر كوكتیل  –برقوق  –عنب 
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 :مخبوزات وأطعمة كربوھیدراتیة أخرى -5
 الكمیة النوع

  4عدد  بسكوت شعیر 
 6عدد  بسكوت مملح ھش (تاك)

 5-3عدد  ل بسكوت قمح كام
 2عدد  بسكویت شاى 

 1عدد  بسكویت بالبلح 
 حدة او 2/1 مافن او بیجل 

  1عدد  سم)  10مربع الضلع وافل  (
 6عدد  بسكویت ویفر  فانیلیا  

 صغیر  1عدد  بسكویت ویفر بالشوكوالتھ 
 1عدد  سبرنج رولز

 جرام 22 بریتزل 
 طبق صغیر رقاق

 صغیر  2/1 كرواسون 
 مربع صغیر 2عدد  تة شیكوال

 2عدد  لقمة القاضي
 سم)5شریحة مربعة (الضلع  كیك سادة

 سم)5شریحة مربعة (الضلع 2/1 كیك مغطي او مكسي  
 واحدة  2/1 كاب كیك مغطي او مكسي 

 وسط 4/3 دونتس  سادة
 وسط 2/1 دونتس مكسیة 

 واحدة 2/1 دانش
 من الفطیرة  12/1 أبل باى

 من الفطیرة  8/1 باى مع كاسترد
 واحدة 2/1 سویس رول

 سم ) 10(القطر  2عدد  بان كیك  
 كوب 3/1 زبادى بالفاكھة

 كوب 2/1 أیس كریم 
 كوب  2/1 شیكوالتھ باللبن 
 ملعقة كبیرة  1 جیلي او مربي

 كوب  4/1 بودنج
 كوب  2/1 بودنج خالي من السكر 

 كوب  2/1 كستردة 
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 الكمیة النوع
 كوب  2/1 جالتین 
 ملعقة كبیرة  1 ل عسل نح

 ملعقة كبیرة  1 عصیر مركز 
 صغیرة  ملعقة 3ملعقة  كبیرة  او  1 سكر طعام 

 



 65 

 مقایضة النشویات للوجبات السریعة   -6
تتراوح  معظم ھذه الوجبات تحتوى على نسبة عالیة من الدھون المشبعة والتي

الخارجي المقلي جرام . كذلك فقد اخذ فى االعتبار الغطاء  42 جرام و 14بین  
 ویحتوى علي  دقیق وبقسماط ضمن حساب  المقایضات النشویة 

 عدد المقایضات النشویة النوع
 2 رجرھامب –تشیزبرجر  –رجر بیف ب

 2.5 كوراتز باوند  –فیش برجر  –تشیكن برجر 
 3 بیج تشیز برجر -بیج بیف برجر

 1 قطع 6ناجتس 
 1 ورك كنتاكي  –صدر كنتاكي 
 0.5 )1رجل كنتاكي (عدد أجنحة وأ

 3.5 فیلیھ فیش  –سندوتش فیلیھ دجاج 
 2.5 سندوتش روزبیف 

 2 سندویتش سوسیس 
 3 شاورما دجاج –سندویتش شاورما لحم 

 3 سندوتش كفتة
 3 سندویتش فالفل
 3.5 سندویتش فول
 4 بطاطس  سندویتش

 2.5 سم)12شریك سادة (قطر 
 1 )3سمبوسة جبن (عدد 

 1.5 )3خضروات (عدد  -لحم سمبوسة 
 1.5 كبیرة  8/1وسط أو  6/1صغیرة او  4/1ین كرست ) ثبیتزا رفیعة (

 2 كبیرة 8/1وسط او  6/1صغیرة او  4/1بیتزا سمیكة  (بان ) 
 8/1وسط او 6/1صغیرة او 4/1بیتزا محشیة (ستافت كرست ) 

 كبیرة
2.5 

 1 عیش بالثوم (واحدة)
 1.5 ة )بطاطس مقلیھ (الحجم العاد

 2.5 بطاطس مقلیة (الحجم الكبیر)
 3 حلقات بصل (وسط)

 1.5 سلطة كول سلو (الغرفة)
 1.5 سلطة سیزر (الغرفة)
 2 فطیرة تفاح (القطعة)

 6 فطیرةھوت كیك بالزبد 
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 عدد المقایضات النشویة النوع
 4 كریم كرامیل وسط

 6 میلك شیك
 2 بولة أیس كریم (كل األنواع)

 1.5 ماعدا فانیلیا 
 1 ة  بدون أیس كریم كون أیس كریم كبیر

 2 جرام ) 100كنافة  (
 2.5 جرام)100بورما بالبندق (

 3.5 جرام)  100بقالوة  (
 2 جرام ) 100مفروكة   (

 1 كوب ) 2/1 -مللي 120عصیر فواكھ (
 1 علبة) 2/1 -مللي  150شراب صودا(

 : ثالثا:  الخضروات الغیر نشویة
 كوب علما بأن   1.5علي   يطھال تحسب اال فى حالة تعدى الخضار الم

  .كوب مطھي 2/1كوب غیر مطھي  =   1مقایضة نشویة =  3/1
فلفwwل (كwwل  –بصل أخضر أو جwwاف  -بامیة –باذنجان  -طماطم  -فاصولیا خضراءوتشمل 
 -كرنwwب   -لفwwت  –سبراجز  -بنجر –جزر -بروكلي -مشروم –كوسة  –سبانخ  –األنواع)
 2/1عصwwیر جwwزر او طمwwاطم    - برسwwل-ملوخیwwة –ضwwار مشwwكل خ –خرشوف  –قرنبیط 

 .كوب 
 

 : رابعا أغذیة تؤكل  بحریة
 سعر بالوجبة وتشمل: 20وتحتوى ھذه الوجبات علي  أقل من

–جرجیر-بقدونس  –فجل  –بصل اخضر  :خضروات طازجة  (كوب واحد) -1
 .كرفس –كرنب -لیمون –نعناع –كسبرة خضراء –قثاء –شبت  –خیار –خس 

  .من الدسم مثال شوربة خضارالمرق الخالي  -2

البھارات  –الفلفل األخضر  –الفلفل األحمر( البابریكا)  -المخلل (الطرشي) -3
ملعقة  2یار سلطة (غ -كاتشب (ملعقة كبیرة )-المستردة  -الخل  –التوابل و

 .)ملعقة كبیرة 3تاكو( -كبیرة)
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 .المشروبات المحالة بمادة خالیة من السكر او غیر محاله -4

ك نیماء تو -المیاه المعدنیة الغازیة –الغازیة والصودا خالیة من السكر  المیاه
 .كبیرة) ملعقةبودرة كاكاو بدون اضافة سكر (  -شاى وقھوة  –خالي من السكر 

 :اضافات ال تحتوى على الملح او الصودیوم -5

اضافات  –بھارات  –ریحان  –كرفس  -بودرة شیلي   –قرفة  –كارى 
بودرة  –ثوم  -لیمون -–لوز  –فانیلیا -دون اضافة السكرأعشاب طبیة ب –طعم 

 –صویا  صوص  –فلفل اسود  -فلفل أحمر   –نعناع –فلفل حار  –بصل 
 .سترشایرصلصة ورش

 .كوب) 2/1راوند غیر محلي ( -كوب )  2/1توت برى غیر محلي ( :فاكھھ -6

مربي  -م ارتاسبا –السكارین  –الحلویات الخالیة من السكر  و اللبان والجیالتین -7
ملعقة  2كریم شانتیھ خالي من السكر ( -ملعقة صغیرة ) 2خالیة من السكر (

 .كبیرة )
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ھل  أستطیع  تناول األطعمة والمشروبات الخالیة من   
 ؟السكر

 
عادة یطرح ھذا السؤال فى جلسة التعلیم األولي او الثانیة على األكثر من قبل 

 المریض او من قبل  ذویھ . 

من أھم أھدافنا فى التعامل مع مرضي  أنھذاالسؤال أحب ان أؤكد  نع ولإلجابة
یاة طفل السكر ومن أھمھا تناول الكثیر حالسكر  ھو إدراج العادات الصحیة السلیمة فى 
ومثال ھذه األغذیة  األلبان والزبادى  .من األغذیة بسكرھا الطبیعي بدون إضافةالسكر

صحیة سلیمة یمكن االستغناء بھا عن استخدام  وھي فعال  عادة ،والعصائر  الطبیعیة
كمیات كبیرة من السكر. ولنتذكر ان الكثیر منا یتعود على تناول  ھذه األغذیة بدون 

 إضافةالسكر وال یستطیع تقبل طعمھا حتي عند اضافة كمیات قلیلة من السكر الیھا .

فلكس  أما فى حالة اضافة السكر الى بعض األطعمة  مثل البلیلة والكورن
(مثال وجبة والبسكویت والكیك فیفضل استخدام  كمیات صغیرة بالوجبات األساسیة

ھذه الكمیة الصغیرة من السكر مع الدھون والبروتینات  وجود حیث ان  اإلفطار)
واأللیاف بالوجبة األساسیة یقلل من حدة  إرتفاع السكر بالدم بعد الوجبة على ان تحسب 

، كذلك یمكن إدراجھا ضمن الوجبة الخفیفة عند ه الوجبةه الكمیة ضمن مقایضات ھذھذ
أثناء مزاولة الریاضة البدنیة  أو  بالمدرسة أثناء حصة األلعاب  مثال القیام بمجھود بدني

  .أثناء الجري فى الفسحة المدرسیةفي او
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  :ونستعرض فیما یلي انواع السكر المختلفة 

 السكروز  او سكر الطعام : -1
 5 نحوكما ذكرنا بمقدار بسیط  إضافتھالثنائیة الذى یمكن ات وھو احد السكری

بالوجبة األساسیة على أن تحسب ضمن مقایضات الوجبة  (ملعقة صغیرة)  جرام
 وكذلك یمكن إدراجھا بالوجبة الخفیفة فى حالة المجھود البدني.

 
 الفراكتوز أو سكر الفاكھھ : -2

لضعف مقارنة بسكر  الطعام. بالفاكھھ وتحلیتھ تبلغ ا یوجدوھو  سكر أحادى  
ویمكن عند استخدام الفراكتوز للتحلیة األخذ فى اإلعتبار احتسابھ ضمن 

الغذائیة بالوجبة  وال یستحب استخدامھ بكمیات كبیرة حیث یؤدى   المقایضات
 الى ارتفاع كولیسترول الدم. 

 
 المحلیات الغذائیة : -3

سعرات  4رام یحتوى على وھي مركبات سكریة ال تختلف عن سكر الطعام وكل ج
 –توز الیضات الغذائیة وتتمثل فى الماحراریة  لذا یتم حسابھ ایضا ضمن المق

 .زیلیتول -مانیتول –سوربیتول  –ایزومالتوز 
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 المحلیات غیر الغذائیة : -4

ھي مركبات صناعیة غیر سكریة عالیة  التحلیة  وقلیلة السعرات وتتمثل فى   
، ویؤخذ فى  اإلعتبار ان كل من فاملساألسیسو –لسیكالمیت ا –االسبارتام  –السكارین 

مرارة بالطعم عند  اكتسبیالكثیر من خاصیة التحلیة و االسكارین واالسبارتام یفقد
لتحلیة المشروبات  استخدمیال  ، ولذاة مئویةجدر 70ا  لدرجة حرارة فوق  متعرضھ

كل من السیكالمیت  الف. ھذا على خخبزھا الساخنة جدا أو لتحلیة المخبوزات قبل
 بدرجات الحرارة العالیة. اتأثریا ال مواالسیسو سلفام حیث انھ

 
 ذب استخدام المحلیات غیر السكریة بكمیات  كبیرة ویحبحستیوبصفة عامة ال 

المناسبات والحفالت ولتحلیة بعض  –أیام المرض  –استخدامھا فى حاالت ارتفاع السكر 
 التمر ھندى .  -الكركدیھ-یمونادة لبدون السكر مثل الالمشروبات غیر مستساغة الطعم 

كذلك من النقاط المھمة األخرى عند التعامل مع األغذیة والمشروبات خالیة السكر 
او الدایت أو الالیت التعرف على مكوناتھا حقیقة، حیث ان ھناك التباس عند الكثیر من 

الغیر مضافة الیھا سكر والتى  الناس بین المشروبات واألطعمة  خالیة  السكر واالخرى
وكذلك فإن  .تحتوى على سكرھا الطبیعي فقط  مثل عصیر الفاكھة  الطبیعي او االلبان

بعض األغذیة والمشروبات والتى یطلق علیھا الیت أودایت  قد یقصد بھا تقلیل كمیة 
ة او السكر بمكوناتھا او قد تحتوى  على سكر الفراكتوز او قد یقصد بھا ان تكون قلیل

خالیة الدھون، ولذا فمن المھم ان یتعود مریض السكر وذویھ على قراءة المعلومات 
 .الغذائیة بالمشروبات واالطعمة للتأكد من ھذه النقاط 
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 الذاتیة لسكر الدم (المراقبة) المتابعة
 

تشwwارك بwwدور فعwwال فwwى  أن الذاتیwwة لسwwكر الwwدم یمكwwن أوالمراقبwwة عن طریwwق المتابعwwة
ن النتwwائج تعتمwwد أساسwwا علیwwك .  بالمتابعwwة الذاتیwwة لسwwكر الwwدم یمكwwن ألسwwكر عالج مwwرض ال

 تحقیق األھداف اآلتیة :

المحافظة على نسبة سwwكر الwwدم فwwى نطwwاق القwwراءات المطلوبwwة  علwwى المwwدى الطویwwل  -1
 .وفقا لطبیعة حیاتك وفى األحوال المختلفة مثل المرض، السفر والحفالت 

 .الشخصیة  لمرض السكر  اكتساب  معلومات عن الخصائص -2

یwwرات مناسwwبة  بنفسwwك فwwى جرعwwة یتقییم فاعلیة العالج وھو ما سیتیح  لwwك القیwwام  بتغ -3
  .األنسولین ونظامك الغذائي وریاضتك البدنیة 

4- wwن عندئwwداف  یمكwwذه األھwwت  ھwwتطیع ان   ذإذا حققwwحیحا یسwwا صwwك شخصwwار نفسwwاعتب
 یحیا حیاة طبیعیة مثل إقرانھ.

ؤال. ھل یمكن أن أتعرف علwwى سwwكر الwwدم عwwن طریwwق أعwwراض یبرزھذا الس وھنا
ارتفاع وانخفاض السكر او بمعنwwى آخwwر إننwwي لسwwت محتwwاج لعمwwل تحالیwwل سwwكر الwwدم حیwwث 
أنني أستطیع أن أتعرف على مستوى السكر من خwwالل  األعwwراض التwwى أحسwwھا ؟؟ .. ھwwذه 

 المقولة  غیر صحیحة لألسباب االتیة :
السwwكر ال تظھwwر اال فwwى حwwدود المسwwتویات  شwwدیدة أعwwراض  ارتفwwاع وانخفwwاض  -1

  صحبھا ضرر شدید للمریض.یاالرتفاع  او شدیدة االنخفاض  والتى حتما 
ارتفاع السكر طویل األمد  فوق المستویات المأمونwwة وحتwwي غیwwر المصwwاحبة ألیwwة  -2

  .من مضاعفات السكر  على المدى الطویل أعراض یسبب الكثیر
الوقwwت علwwى أعwwراض ارتفwwاع  وانخفwwاض السwwكر   یتعwwود مwwریض السwwكر بمwwرور -3

 مستوى سكر الدم.وبالتالي ال یمكن  االستفادة من ھذه األعراض للحكم على 
 

 وتقاس نسبة السكر بالدم فى األوقات اآلتیة :
 .سكر صائم عند استیقاظك  من النوم  •
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 .عشاء) –غذاء  –قبل الوجبات الرئیسیة (إفطار  •
 ن  بدایة الوجبة او ساعة ونصف من انتھاءھا .بعد الوجبات اما بساعتان م •
 صباحا .  4-2الساعة نحو قبل النوم لیال واذا إستدعي األمر فى  •

 
ات یومیwwا حسwwب سwwبعة مwwر ون مرتwwان بwwیتwwراوح عwwدد مwwرات تحالیwwل السwwكر بالwwدم وی

دم وحwwدوث أحwwوال طارئwwة مثwwل المwwرض، ، انتظwwام مسwwتوى السwwكر بالwwالسن، مرحلة السكر
وتصwwل عwwدد مwwرات  التحالیwwل فwwى األطفwwال   .مزاولة المجھود العضwwلي احي أوالتدخل الجر

فwwي سwwن  الشwwبابمwwرات لألطفwwال و 3مwwرات یومیwwا  و  4الرضwwع واألطفwwال الصwwغار الwwى 
أمwwا فwwى األحwwوال الطارئwwة  فتwwزداد  عwwدد المwwرات  .المدرسwwة   ومرتwwان بعwwد سwwن المدرسwwة

نة وما قد یتبwwع ذلwwك مwwن تعwwدیل جرعwwات للحفاظ على مستوى سكر الدم فى المستویات اآلم
 األنسولین.
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صwwباحا مwwرة أسwwبوعیا  4-2كwwذلك یفضwwل عمwwل تحلیwwل وسwwط اللیwwل  مwwا بwwین السwwاعة 
و عنwwwد حwwwدوث أ الشwwwبابللرضwwwع واألطفwwwال الصwwwغار ومwwwرة  شwwwھریا ألطفwwwال المwwwدارس و

اإلحسwwwاس  أو، الصwwwداع،النwwwوم مثwwwل الكwwwوابیس، التشwwwنج أثنwwwاء فيأعwwwراض ھبwwwوط السwwwكر
 و ظھور أسیتون فى بول الصباح .أ ،إلنھاك فى الصباحبا

ویفضل في الشھر األول بعwwد تشwwخیص مwwرض السwwكر القیwwام بعمwwل تحالیwwل سwwكر الwwدم 
حیwwث ینتقwwل المwwرض مwwن الحالwwة  ،صwwباحا 4-2وكذلك ما بwwین السwwاعة  ،قبل وبعد كل وجبة

لعسwwل ، ثwwم یعقبھwwا فتwwرة الحادة الي حالة النقاھة اإلكلینیكیة التي قد یصاحبھا مرحلwwة شwwھر ا
ر السwwكر علwwي مسwwتوى مسااستقرار للمرض وكذلك للجرعات .وتنعكس ھذه التغیرات في 

قراءات سكر الدم مما یستلزم تعدیل لجرعات األنسولین . وباالضwwافة الwwي ذلwwك فwwإن القیwwام 
حیwwث یwwتفھم  ،بھwwذه القیاسwwات المتكwwررة یسwwاعد الwwي حwwد كبیwwر فwwي اإللمwwام بالثقافwwة السwwكریة

وكذلك یتعرف علي اسwwباب ھبwwوط  ،المریض وعائلتھ أثر التغذیة والمجھود علي القراءات
 یة عن كیفیة ضبط الجرعات .ویكون فكرة مبدئ ،وارتفاع السكر

بحیث تشمل جمیwwع فتwwرات عمwwل أنwwواع  ،وبصفة عامة یفضل توزیع تحالیل سكر الدم
كwwن الوصwwول الwwى التعwwدیل وكwwذلك مواعیwwد تنwwاول الوجبwwات حتwwى یم ،األنسwwولین المختلفwwة

ومwwن المواعیwwد التwwي یسwwتحب  .األمثwwل لجرعwwة األنسwwولین وتفھwwم عالقwwة التحالیwwل بالوجبwwات
قبل النwwوم علwwى ان تشwwمل و، قبل العشاء  الغذاء، قبل تحلیل قبل اإلفطار :تحالیل بھاعمل ال

wwات  فwwد الوجبwwل بعwwاتحلیwwاض اى منھwwاع او انخفwwة ارتفwwة  ى حالwwي حالwwودأو فwwوج wwاع إرتف
كwwذلك یفضwwل زیwwادة  للھیموجلوبین السكرى غیر متناسب مع القراءات الیومیwwة لسwwكر الwwدم.

، قبwwل وبعwwد  ت اإلحسwwاس بھبwwوط أو ارتفwwاع السwwكرعwwدد مwwرات  التحالیwwل الیومیwwة فwwى حwwاال
اتwwك ، وفwwي حالwwة تغییwwر نظwwام حی، أیwwام المwwرضاءمزاولwwة  الریاضwwةوفي بعض األحوال اثن
 ، وجرعة او توقیت األنسولین.ر نوعالیومي او فى حالة تغیی

ونورد في نھایة ھذا الفصل امثلة مختلفة بجدول التسجیل الیومي لقwwراءات سwwكر الwwدم 
 والتي تختلف حسب السن ومرحلة المرض . 

 
 ما ھي القراءات المسموح بھا:

مللیجwwرام  180الwwي  70من القwwراءات بصwwفة عامwwة مwwا بwwین   %80-75 نحوأن تكون  
 :یل نستعرض القراءات االتیة حسب السن اصلتفولمزید من ا

  :الشباببالنسبة ألطفال المدارس و
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 )140(اقل من   مللیجرام  120 -  70 صائم أو قبل الوجبات  •
 )180(أقل من   مللیجرام  160-100 ساعتان بعد الوجبات  •
 )200(اقل من   مللیجرام 160 – 120  وم قبل الن •
 

الرضع فالنسب المطلوبة أعلÇÇي مÇÇن أما بالنسبة لألطفال الصغار و
  .ذلك
 مللیجرام  140-100  صائم قبل الوجبات  •
 مللیجرام  180-140  ساعتین بعد الوجبات  •
 مللیجرام 200-160   قبل النوم  •
 

 
 

 :خطوات القیام بالتحلیل الذاتي  لسكر الدم
 .اغسل یدك بالماء الدافئ والصابون ثم استخدم منشفة لتجفیف یدیك  -1

كاكة للحصول على نقطة الدم مwwن جوانwwب أصwwابع الیwwدین او القwwدمین او استخدم ش -2
ویفضwwل االبتعwwاد عwwن أصwwبع  اإلبھwwام یwwر األمwwاكن .یمن حلمwwة األذن مwwع مراعwwاة تغ

 والسبابة نظرا الستخدامھما فى الكتابة  إلطفال المدارس .
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 مكان الحصول علـــي نقطة الدم بالشكاكة
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3- wwدم  المناسwwة الwwى نقطwwرائط دلك األصبع واضبط درجة الشكاكة للحصول علwwبة للش
ثwwم ضwwعھا علwwى منطقwwة  قwwةلمعویمكن قلب األصwwبع ألسwwفل لتحصwwل علwwى نقطwwة دم 

 االختبار بشریط التحلیل  واتبع التعلیمات الالزمة  ثم قید القراءة.
یمكwwن اسwwتخدام سwwن الشwwكاكة عwwدة مwwرات بعwwد مسwwح سwwن الشwwكاكة فwwى كwwل مwwرة  -4

ویمكwwن تغییwwر  صصبالكحول بعد الحصول على نقطة الدم ثم تغطي بالغطاء المخ
 .سن الشكاكة في المتوسط كل ثالثة ایام

یفضwwل اسwwتخدام كwwریم مرطwwب للجلwwد بمنطقwwة األصwwابع یومیwwا  مسwwاءا قبwwل النwwوم  -5
 وبالذات  أیام الشتاء للمحافظة علي لیونة جلد األصابع.

 االحتیاطات الواجب إتباعھا للقیام بالتحلیل الذاتي لسكر الدم :
والتأكد من دقة قراءات الجھاز بصفة دوریة  ولwwیكن أسwwبوعیا  القیام بتنظیف الجھاز -1

فى األحwwوال العادیwwة وكwwذلك فwwى حwwاالت المwwرض او ارتفwwاع او ھبwwوط السwwكر او فwwى 
حاالت عwwدم توافwwق القwwراءات مwwع الحالwwة العامwwة للمwwریض وفwwي حالwwة تغییwwر بطاریwwة 

 الجھاز.

ایرة للتأكwwد مwwن دقwwة كwwل أجھwwزة السwwكر الحدیثwwة بتوافرشwwریط او محلwwول معwwوتتمیز
 قراءات الجھاز. 

 التحلیل على الجھاز عند تغییر كwwل علبwwة شwwرائط والتwwي إمwwا طمراعاة نقل كود شرائ  -2
تتم یدویا على الجھاز أو عن طریق شریط كwwودي موجwwود بwwداخل علبwwة الشwwرائط  أن

 خطأ فى قراءات الجھاز .حدوث حیث ان عدم إجراء ھذه الخطوة یؤدى الى 

 .وات عمل التحلیل بدقة إتباع خط -3

 التأكد من تاریخ انتھاء صالحیة الشرائط. -4

الحفاظ على مستوى أداء الشwwرائط  بغلwwق العلبwwة مباشwwرة بعwwد أخwwذ الشwwریط والحفwwاظ  -5
علwwى الشwwرائط مwwن الرطوبwwة ، وعwwدم لمwwس منطقwwة االختبwwار  ، وعwwدم وضwwعھا فwwى 

 الثالجة.

ة أول بأول منھا والوصwwول الwwى تدوین القراءات بكراسة السكر  حتى یمكن االستفاد -6
ومwwن المعwwروف ان كwwل أجھwwزة السwwكر الحدیثwwة تتمیwwز  .المسwwتوى األمثwwل لسwwكر الwwدم
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وقwwد  یكتفwwي كثیwwر  ،بوجود ذاكرة تسمح بتخزین قراءات قد تصل إلي فترة أسبوعین
wwن المرضwwدوینھا  يمwwام بتwwدم االھتمwwع عwwة مwwراءات المخزنwwة القwwدین بمعرفwwاو الوال

فقwwد الھwwدف األساسwwي نا یؤخر  التدخل لتعدیل اى قwwراءات وبwwذلك  بكراسة السكر مم
 للسیطرة الذاتیة على مستوى سكر الدم. 

  ما ھو أحسن جھاز تحلیل  سكر الدم ؟
ألخیرة حدث تقدم ملحوظ فى تقنیة أجھزة السكر المختلفwwة  والتwwى السنوات اخالل 

التحلیwwل  ، أو طریقwwة  عمwwل  تشwwمل حجwwم نقطwwة الwwدم  المسwwتخدمة ، الفتwwرة الالزمwwة لقwwراءة
الجھwwاز . وفwwى الحقیقwwة فیمwwا عwwدا طریقwwة عمwwل الجھwwاز فwwإن جمیwwع األجھwwزة تعتبwwر متقاربwwة 

 وتتمیز بدرجة عالیة من الدقة .

وھÇÇل یمكÇÇن ان  ولكÇÇن ھÇÇل یمكÇÇن ان تتطÇÇابق قÇÇراءات ھÇÇذه األجھÇÇزة ؟
 تتطابق مع قراءات المعمل؟

نظرا الختالف طریقwwة عمwwل األجھwwزة فwwال یوجwwد تطwwابق  بwwین قراءاتھwwا وقwwد تصwwل 
بwwین األجھwwزة المختلفwwة وال تمثwwل ھwwذه الفwwروق أھمیwwة جسwwیمة  %15أو 10ھذه الفروق الي 

كwwذلك  فwwإن قwwراءات سwwكر الwwدم بwwاألجھزة تكwwون أقwwل  بحwwوالي . سwwكر الwwدمبتحكم الwwلمستوى 
 .المعملي  عن قراءات سكر الدم بالتحلیل 10-15%

 ولكن ما ھو الجھاز المثالي؟
الجھاز المثالي ھو الجھاز الذى یتم التأكد من قراءاتھ بصwwفة دوریwwة مwwع اسwwتخدام الشwwرائط 
المناسwwبة، واخwwتالف نwwوع الجھwwاز ال یمثwwل فرقwwا  جوھریwwا ولكwwن المھwwم ھwwو القیwwام بالمتابعwwة 

 الذاتیة لسكر الدم بصفة منتظمة یومیا.
 

  ھاز تحلیل السكر بشرائط بصریة؟ھل یمكن استبدال ج
نعم یمكن استخدام الشرائط البصریة للقیام بالمتابعة الذاتیة لمستوى سكر الwwدم حیwwث 

وتwwزداد دقwwة الشwwرائط البصwwریة بإتبwwاع  .انھwwا تعطwwي قwwراءة تقریبیwwة لمسwwتوى سwwكر الwwدم
األلwwوان،  ذلك  التدریب علwwى مقارنwwةاإلرشادات المتبعة للتحلیل  والحفاظ على الشرائط وك

ولذا من المھم مراجعة الخطوات  والقراءات مع الطبیب للتأكد من دقتھا. وتعتبر الشwwرائط 
البصwwریة وسwwیلة بدیلwwة لشwwرائط جھwwاز السwwكر فwwى حالwwة عwwدم الwwتمكن مwwن تwwوفیر الجھwwاز او 

المدرسwwة یمكwwن اسwwتخدامھا خwwارج المنwwزل أو ب كwwذلكشرائطھ او فى حالة حدوث عطل بھ .
 حمل جھاز السكر. فى حالة صعوبة
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وأكwwwرر انwwwھ فwwwى حالwwwة إتبwwwاع اإلرشwwwادات المطلوبwwwة فwwwالفرق بwwwین قwwwراءات األجھwwwزة 
الشرائط البصریة تعتبر بسیطة وال تمثل فرقا جوھریwwا ، المھwwم ھwwو  المختلفة وبین قراءات

 . عدم التوقف عن القیام بالمتابعة الذاتیة لسكر الدم  بأي من ھذه الطرق
 

 
 
 
 
 

 لذاتیة  لسكر الدم باستخدام  الشرائط البصریة.المتابعة  ا
 
 

 :الھیموجلوبین السكرى (الھیموجلوبین المتسكر) 
 ما المقصود بالھیموجلوبین السكرى او الھیموجلوبین المتسكر ؟ 

 90 نحwwوجلوبین ھو المحتوى األساسي لكرات الدم الحمراء  والذى یwwتم تجدیwwده كwwل والھیم
الكwwwرات وتكwwwوین  كwwwرات دم حمwwwراء جدیwwwدة . ویتكwwwون یومwwwا مwwwع تجدیwwwد ھwwwذه  120الwwwي 

 :الھیموجلوبین من ثالثة مكونات 
 .من النسبة الكلیة   %95-93ویمثل   Aھیموجلوبین  -
 .من النسبة الكلیة      %7-5ویمثل  1Aھیموجلوبین  -
 النسبة الكلیة.من  6-3ویمثل   1Aوھو جزء من الھیموجلوبین 1c Aھیموجلوبین ِ -

بخاصیة ممیزة حیث انھ یتحد مباشرة مع سكر الدم لتكwwوین  1A بین ویتمیز ھیموجلو
من  %7-5ما یسمي بالھیموجلوبین المتسكر الذى ال یزید  فى األحوال الطبیعیة عن 

 النسبة الكلیة للھیموجلوبین .
 ؟؟مؤشرا على ارتفاع مستوى سكر الدم  يولكن كیف یكون الھیموجلوبین السكر

بین السكرى الرتفاع مستمر فى مستوى سwwكر الwwدم تزیwwد فى حالة تعرض الھیموجلو 
فیعتبwwر  مؤشwwر  لمسwwتوى   نسبة  الھیموجلwwوبین السwwكرى عwwن النسwwبة الطبیعیwwة ولwwذلك

الwwي  90حیwwاة كwwرات الwwدم الحمwwراء  التwwى تتwwراوح بwwین    ةسكر الدم طوال فتwwرة  دور
 ر . أشھ 4الى  3او ما یساوى  ایوم 120

توى لھیموجلوبین السكرى یمثل مؤشرا طویل األمwwد  لمسwwومن ھنا یتضح ان اختبار ا
للمتابعة الذاتیة للوصول الى الwwتحكم األمثwwل لقwwراءات  التحكم فى سكر الدم وھو مكمل
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سكر الدم .ولكي نصل الي المستویات المثلي للھیموجلوبین السكري  فإننا نھدف الwwى  
والبwwالغین وأقwwل  شwwبابالسwwن المدرسwwة وفwwي فى حالة األطفال    %8مستوى اقل من  

او  اارتفاعww %1وبطریقwwة تقریبیwwة  فwwإن كwwل  .للرضwwع واألطفwwال  الصwwغار  %9مwwن 
 امللیجرامww 25الwwي  20فwwى مسwwتوى الھیموجلwwوبین  السwwكري یماثwwل تقریبwwا   اانخفاض

 ارتفاع او انخفاض فى مستوى سكر الدم.
 

 :تحالیل السكر بالبول
للمتابعة الذاتیة للسكر عن طریق القیwwام  الي وقت غیر بعید كان اإلعتماد االساسي

بالكشف عن السكر بالبول . ولكن فى الحقیقwwة فwwإن االعتمwwاد علwwي  تحالیwwل البwwول مwwن اجwwل 
 :التحكم فى مستوى سكر الدم قد شابھ الكثیر من النقائص أھمھا

1- wwاك اختالفwwح اأن ھنwwین اواضwwراد الطبیعیwwین األفwwار  ،بwwال والكبwwین األطفwwذلك  بwwوك
 .یظھرالبwwول ایجابیwwا ھللحد الذى عنwwده ترشwwح الكلیتwwان السwwكر بwwالبول وفوقwwبالنسبة 

 مللیجرام.  200الى  160ویتراوح ھذا الحد بین 

عند حدوث ایجابیة  سكر البwwول  فمعنwwي ذلwwك ان تكwwون القwwراءة المقابلwwة لسwwكرالدم  -2
وبwwذلك فwwإن ایجابیwwة السwwكر بwwالبول ال  ،مللیجwwرام 1000و  180أى قwwراءة مwwا بwwین 

ً دقیقا عطي مؤشرت  لدرجة إرتفاع سكر الدم . ا

 200كر بالدم تتwwراوح بwwین صwwفر وتحالیل البول السلبیة للسكر یقابلھا مستویات س -3
وارتفاعھ او انضwwباطھ یل البول ال تفرق بین ھبوط السكرمللیجرام وبذلك فإن تحال

 حیث انھا كلھا سلبیة بالبول .

فwwإن عینwwات البwwول التwwى یwwتم اجwwراء   نظwwرا لتخwwزین البwwول فwwى المثانwwة فwwى األطفwwال -4
التحالیل علیھا تمثل مسwwتوى السwwكر علwwى مwwدى سwwاعات طویلwwة ھwwذا بالمقارنwwة مwwع 

 لمستوى السكر الدم فى حینھ.   امباشر اً تحالیل  سكر الدم والتى تعطي مؤشر

 یبرز السؤال ھل كل تحالیل البول لیس لھا فائدة ؟  أیضا ومن ھنا
 لتحالیل البول فى متابعة االسیتون فى البول . تتمثل الفائدة الحقیقیة

 
  :تحالیل االسیتون بالبول



 79 

األسwwیتون بwwالبول وجwwود تتمثwwل أھمیwwة شwwرائط البwwول  فwwى الكشwwف عwwن األسwwیتون حیwwث ان 
ویعنwwي حwwدوث نقwwص فwwى  ،مصاحبا الرتفاع قراءات سكر الدم یعتبwwر مؤشwwر إنwwذار للخطwwر

دم تعویضwwھا تwwؤدى الwwى حwwدوث حموضwwة بالwwدم جرعة األنسولین الیومیة والتي فى حالة ع
 وغیبوبة ارتفاع  سكر الدم .

 
  :ویتم الكشف عن األسیتون بالبول فى الحاالت آالتیة

 مللیجرام . 250ارتفاع  متكرر فى مستوى سكر الدم  فوق  وجود -1
 .أیام المرض والشدة مثل العملیات الجراحیة وااللتھابات البكتیریة -2
 .حدوث قئ متكرر -3

د األسwwیتون بwwالبول فwwى فصwwل التعامwwل مwwع وجwwوشwwرح كیفیwwة التعامwwل مwwع حالwwة وسwwیتم 
 قراءات سكر الدم العالیة .

 
نÇÇي ارتفÇÇاع سÇÇكر ھÇÇل كÇÇل أسÇÇیتون بÇÇالبول یع ھwwذا السwwؤال أیضا یبرزومن ھنا 

 دم؟ ال
، ولكwwن فwwي بwwول لألسwwیتون یصwwاحبھا ارتفwwاع سwwكرالدمحیwwث ان ایجابیwwة ال ،نعÇÇم

د بول سلبي للسكر ویعنى وجھر أسیتون فى بول الصباح مع ود یظبعض الحاالت القلیلة ق
 أثناء اللیل. في  ھذا حدوث ھبوط بسكر الدم

 
 :التعامل مع قراءات سكر الدم من خالل المتابعة الذاتیة

تعامل مع قراءات سwwكر الwwدم مwwن خwwالل متابعتwwك الذاتیwwة یسwwتلزم ذلwwك مwwا تستطیع ان تحتي 
 یلي: 
األنسولین المختلفة : متwwى یبwwدأ عملwwھ ومتwwي یصwwل الwwى  اإللمام بطریقة عمل أنواع -1

 قمة نشاطھ  ومتى یختفي من الجسم  ویقل عملھ .
 معرفة أسباب ارتفاع وانخفاض سكر الدم . -2
 .اإللمام بالخطة الغذائیة لمریض السكر  -3
  .القیام بعمل تحالیل سكر الدم بصفة منتظمة -4
 .اإللمام بمستویات سكر الدم المطلوبة -5
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 .  بھریقة عمل أنواع األنسولین المختلفة یراجع ذلك بالفصل الخاص ولتفھم ط
ولكwwي نwwتفھم أساسwwیات التعامwwل مwwع قwwراءات سwwكر الwwدم مwwن خwwالل المتابعwwة الذاتیwwة 

 ستلزم ذلك ان نستعرض انظمة  األنسولین  العالجیة المختلفة.ی
 

 :النظام األول : ویتكون من 
 ولین معكر أنسولین مائي + أنس  قبل وجبة اإلفطار •
 أنسولین مائي     قبل وجبة الغذاء  •
 أنسولین مائي   قبل وجبة العشاء  •
 انسولین معكر    قبل النوم  •
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 وفى ھذه الحالة  یتم التحكم فى جرعة األنسولین كاالتي :
لجرعwwة األنسwwولین المwwائي  اً بساعتین وتحلیwwل قبwwل الغwwذاء مؤشwwرتحلیل بعد اإلفطار •

 قبل االفطار.
لجرعwwة األنسwwولین المwwائي قبwwل  اً مؤشwwرلغwwذاء بسwwاعتین او قبwwل العشwwاء ا تحلیل بعwwد •

 الغذاء.
  .لجرعة األنسولین  المائي قبل العشاء اً مؤشرتحلیل بعد العشاء  بساعتین  •
 .لجرعة األنسولین المعكر قبل اإلفطار اً تحلیل قبل العشاء مؤشر •
 كر قبل النوم .لجرعة األنسولین المع اً مؤشرتحلیل قبل افطار الیوم التالي  •
 

  :النظام الثاني : ویتكون من
 أنسولین مائي + أنسولین معكر   قبل وجبة اإلفطار  •
   أنسولین مائي   قبل وجبة الغذاء  •
 أنسولین مائي + أنسولین معكر   فبل وجبة العشاء •

  .ویتم التحكم فى جرعة األنسولین كما سبق فى النظام األول 

 :النظام الثالث  ویتكون من 
 انسولین مائي   قبل وجبة األفطار  •
 انسولین مائي   قبل وجبة الغذاء  •
 أنسولین مائي  قبل وجبة العشاء  •
 انسولین طویل المدى    قبل النوم •

 ویتم التحكم فى جرعة األنسولین كما سبق فى النظام األول .
 

 :النظام الرابع ویتكون من 
 عكرأنسولین مائي + أنسولین م    قبل وجبة اإلفطار  •
 أنسولین مائي + أنسولین معكر   قبل وجبة العشاء  •

  :ویتم التحكم فى جرعة األنسولین كما یلي
 .موشرا لجرعة األنسولین المائي قبل اإلفطارتحلیل بعد اإلفطار وقبل الغذاء  •
  .المعكر قبل اإلفطار نمؤشرا لجرعة األنسولیتحلیل بعد الغذاء وقبل العشاء  •
 .ا لجرعة األنسولین المائي قبل العشاء مؤشر تحلیل بعد العشاء •
  .مؤشرا لجرعة األنسولین المعكر قبل العشاءتحلیل قبل افطار الیوم التالي  •
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 :ویراعي ما یأتي عند تعدیل جرعات األنسولین
مراجعة أسwwباب ارتفwwاع او انخفwwاض قwwراءات السwwكر للتعwwرف علwwي بعwwض األسwwباب   -1

 فى الجرعة . لتعدیلالتى قد ال تحتاج 

ان یتضمن التغییwwر نwwوع واحwwد مwwن األنسwwولین  فwwى جرعwwة واحwwدة وذلwwك فwwى اعي یر -2
 المدة الواحدة ومراجعة اثر ذلك قبل تغییر اى جرعات أخرى .

أیام  4 – 3فى حالة ارتفاع سكر الدم یتم تغییر الجرعة بعد مراجعة قراءات  من  -3
سwwكر الwwدم وفى حالwwة انخفwwاض مسwwتوى  ،فى نفس الوقت للتأكد من ثبات القراءات

یتم تغییر الجرعة بعد مراجعwwة قwwراءات  یwwوم واحwwد او أقصwwي حwwد یwwومین متتwwالین 
 فى نفس الوقت.

 .فقط من جرعة األنسولین فى المرة الواحدة  %10یر أكثر من یان ال یشمل التغ -4

فى حالة استمرار ارتفاع او ھبوط القراءات بعد تعدیل الجرعات یراجwwع الطبیwwب  -5
 المختص. 
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 كیف تتعامل مع ارتفاع سكر الدم

 تتلخص اسباب ارتفاع سكر الدم  فیما یلي:
 اإلقالل من جرعة األنسولین أو الغاء  جرعات او عدم اإلنتظام بھا . -1
 .أیام المرض -2
  .اإلفراط فى الطعام -3
عدیل جرعات إھمال القیام بالمتابعة الذاتیة لسكر الدم مما یؤدى الى عدم القیام بت -4

 األنسولین.
اإلقالل من المجھود البدني المعتاد مثال أیام األجازات المدرسیة مقارنة بأیام   -5

 الدراسة أوالریاضة.
 ناء الدورة الشھریة .أو أث قبل في بعض الفتیات -6

 
دون غیرھا  إما بسبب  ارتفاع عرضي  بإحدى القراءات یحدثفي بعض األحوال 

حركة او بسبب ضغط نفسي وھذا ال یستدعي القلق ولكن وجبة او عدم الاإلفراط فى 
 ر ھذه اإلرتفاعات بسكر الدم .عدم تكرایحتاج الي المتابعة  للتأكد من 

اضھ مثل  تظھر اعرفمللجرام  250متتالیة فوق  اأما فى حالة ارتفاع سكر الدم أیام
وفي حالة عدم  ،، العطش وشرب الماء بكثرة وفقدان الوزنكثرة التبول، التبول الالرادى

التدخل لتعدیل جرعات األنسولین یستمر ارتفاع سكر الدم المصاحب لظھور  اسیتون 
وفي ھذه الحالة  باالضافة الى األعراض السابقة بول وقد یعقبھ حدوث  حموضة بالدم. بال

فاف بالجلد او األغشیة المخاطیة، جحدوث ، قيءالالمریض بالمغص والغثیان او  یشعر
 ، ظھور رائحة األسیتون او الفاكھھ بالفم والتنفس العمیق .الوعيباضطرابات  

وفیما یلي الخطوات التى نتبعھا فى حالة حدوث ارتفاع فى مستوي 
 :سكر الدم 

یحتاج  اریخط اتحلیل البول للكشف عن األسیتون حیث ان ظھوره یعتبر مؤشر -1
 الى التدخل السریع والمتابعة . 
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بناء  %10بالبول تزاد جرعة األنسولین بنسبة أسیتون   وجودفى حالة عدم   -2
، وإذا وجدت قراءة مرتفعة بتحلیل ما قبل علي ما یتضح من كراسة التحالیل 

اوتعطي جرعة إضافیة من   %10المعكر بنسبة األنسولین  النوم تزاد جرعة 
 شبیھ األنسولین السریع وذلك لتفادى حدوث ھبوط بسكر الدم أثناء اللیل. 

اسیتون بالبول فتعطي جرعة اضافیة من األنسولین المائي  وجودة أما فى حال -3
من وزن  %10أو  من الجرعة الكلیة  %10من جرعة األفطار او  %20تمثل 
ساعات  فى  4الي   3مع القیام بتحلیل سكر الدم واالسیتون بالبول كل  الجسم،

شبیھ  حالة استخدام األنسولین  قصیر المدى وكل ساعتین في حالة استخدام
اسیتون مع سكر  وجودوتكرر الجرعة االضافیة فى حالة  .األنسولین السریع

مللجرام أو أكثر  لحین اختفاء األسیتون . وفي حالة نزول سكر الدم    250الدم 
اسیتون بالبول  ال تعطي الجرعة االضافیة  وجودمللیجرام مع   200القل من 

غرق عدة ساعات بعد تحسن حیث ان اختفاء االسیتون من البول عادة یست
ولكن من المھم فى خالل ھذه الساعات متابعة اختفاء  .قراءات سكر الدم

 االسیتون من البول . 

 

 

یراعي كذلك تناول كمیة كافیة من السوائل لتساعد الجسم فى التخلص من  -4
في كذلك یفضل  .االسیتون عن طریق ادرار البول  وكذلك لمنع حدوث جفاف

في جبات تأجیل شرب الماء الى نھایة الوجبة حیث ان شرب الماء اثناء تناول الو
 أثناء الوجبة یؤدى الى سرعة إفراغ المعدة وسرعة ارتفاع  سكر الدم.

لسكر الدم بالرغم من  قراءات مرتفعة وجودمع فى حالة استمرار االسیتون   -5
تصل ، امرات من الجرعات االضافیة 3طاء وبعد اع ،اتخاذ االجراءات  السابقة

 بطبیبك المباشر.
 
 

 ؟ كیف نتعامل مع السكر ایام المرض
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يء وحدوث بالرغبة فى القتقل شھیة الطفل للطعام مع احساس في أیام المرض  
ولھذه األسباب تتوقع األم ان طفلھا لن یحتاج الي األنسولین ارتفاع فى درجة  حرارتھ، 

حتاج الي األنسولین أیام ن  فإن الطفل یاأیام مرضھ. وعلي غیر ما  یتصور الوالد
حیث انھ في أیام  ،المرض  قبل ایام الصحة بل قد یحتاج الي زیادة جرعات األنسولین

 ،المرض یزید افراز الھرمونات المضادة لألنسولین  والتي یطلق علیھا ھرمونات الشدة
ام ومن ھنا تتركز أھمیة عالج األنسولین أی .ویتسبب ذلك  فى حدوث ارتفاع فى سكر الدم
 .وث حموضة بالدم أو أسیتون بالبولالمرض لمنع حدوث ارتفاع بسكر الدم او حد

 

 :وتراعى االرشادات التالیة ایام المرض 
اعطاء جرعة األنسولین او اإلقالل منھا مع األستمرار  فى اخذ  عن  عدم التوقف -1

 الجرعة المعتادة .

ھو اجراء تحالیل خیر مؤشر للتغیرات فى مستوى سكر الدم بسبب حدوث المرض  -2
 مرات یومیا او اكثر مع تحلیل البول لالسیتون. 4سكر الدم علي األقل 

في حالة حدوث ارتفاع سكر بالدم او ظھور اسیتون بالبول تتخذ الخطوات كما  -3
 سبق .

فى حالة حدوث قيء متكرر او اسھال قد تحتاج األم  الي اإلقالل من جرعة  -4
 حتى ال یحدث ھبوط بسكر الدم .    %20الي  10األنسولین المائي بنسبة 

اذا كان الطفل غیر قادر علي تناول الوجبات بصفة منتظمة كالمعتاد فیمكن  -5
كل ساعیتن او ثالث ویفضل ان تكون  تؤخذ استبدالھا  بمقایضات كربوھیدراتیة

كوب  2/1 -كوب عصیر فاكھة2/1 –كوب میاة غازیة   2/1علي ھیئة سوائل مثال
 –كوب جیلي 2/1 -ستارداكوب ك 2/1 -كوب زبادى 1 -لبن وب ك 1 -ایس كریم 

كوب شوربة كریمة او لسان عصفور او شعریة او خضروات مشكلة، اما فى  2/1
قراءات عالیة فیتم اختیار السوائل قلیلة السكریات مثل صودا او میاة  وجودحالة 

حساب ویمكن  .غازیة خالیة  من السكر (دایت) او شوربة مرقة او شاى باللبن
فى الوزن بالكیلوجرام واعطاء ھذه  یلیترملل 70كمیة السوائل المطلوبة بضرب 
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 50ذلك اذا كان الوزن  مثال  ،ساعة 12الكمیة على فترات متقاربة  على مدى 
 كیلوجرام .

  .مللي3500= 50× 70فتكون كمیة السوائل  

بكمیات صغیرة  السوائل السابقة باردة تناولفى حالة القئ او اإلحساس بالغثیان  -6
ساعة ) ویستحب اخذ دواء  2/1- 4/1ملعقة كبیرة كل  2-1على فترات متقاربة (

 للقيء .

االسیتون تناول كوب ماء او كوب صودا خالیة من السكر (دایت)  وجودفى حالة  -7
كل ساعة لتساعد الكلیتین على التخلص من السكر واالسیتون ولمنع حدوث جفاف 

. 

 .استشر طبیبك الخاص  -8

مانع من اعطاء األدویة التى یحتاجھا المریض لمرضھ ویفضل األنواع  الخالیة  ال -9
ھا فتؤخذ األدویة فى وجود. اما فى حالة عدم  وجدتمن السكر من ھذه األدویة إذا 

 اثناء الوجبة حتي  یخف تأثیر السكر الموجود بھا .

بالدم وذلك  یراعي التحكم فى الحرارة حیث ان الحرارة تساعد علي ارتفاع السكر -10
 بإعطاء األدویة المخفضة للحرارة مع عمل كمادات او حمامات  مائیة .

بعد انتھاء المرض یتم الرجوع الى النظام الغذائي السابق للمریض وكذلك جرعة  -11
 األنسولین المعتادة اذا تم تغییرھا بناء على المتابعة الذاتیة لسكر الدم. 
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 كیف تتعامل مع ھبوط سكر الدم
  

مللیجرام ھو حدث فى مسار مرض  70ط أو انخفاض سكر الدم الي اقل من ھبو
ب حدوثھ بصفة متكررة أو ال ارتفاع سكر الدم ولكن ال یستحالبول السكري مثالھ مث

حیث أن  ،لوعيإلى حدوث تشنجات او فقدان كامل ل الوصول الى قراءات متدنیة تؤدى  
ولذا فالوقایة من   ،والجھاز العصبي السكر ھو المصدر األساسي للطاقة لخالیا المخ

 ھبوط السكر خیر من عالجھ.
 

 وتتلخص األسباب الرئیسیة  لھبوط سكر الدم فیما یلي :
إغفال  او تأجیل إحدى الوجبات الرئیسیة أو الوجبات الخفیفة أو عدم  -1

وذلك بعد حقن الجرعة المعتادة لألنسولین قصیر المدى أو شبیھ استكمالھا 
 یع المفعول.األنسولین سر

 أثناء المرض أو  عند حدوث  قيء أو إسھال . في  إغفال الطعام -2
المجھود البدني او مزاولة الریاضة البدنیة بدون تناول وجبات  إضافیة  -3

 وبالذات فى حالة المجھود البدني الطویل .
 زیادة جرعة األنسولین . -4

 
والجwwوع وقwwد  وعند حدوث  ھبوط  بسكر الدم فإنك تتصwwبب عرقwwا وتشwwعر بالرعشwwة

تسرع  ضربات قلبك وفي حالwwة االسwwتمرار فwwى انخفwwاض السwwكر فإنwwك تشwwعر بالتنمیwwل فwwى 
 فمك وبالصداع والدوار  والرؤیة المزغللة وتصبح مرتبكا وقد تصاب باإلغماء .

 
 :وتتلخص التعلیمات الخاصة بھبوط سكر الدم فیما یأتي 

الحwwال نسwwبة السwwكر بالwwدم  إذا شعرت بأي من ھwwذه األعwwراض  السwwابقة فwwاختبر فwwي -
مللیجwwرام  فإنwwك فwwى حاجwwة لتنwwاول شwwيء  غنwwي بالسwwكر فwwي  70فإذا كانت اقل من 

 الحال لرفع نسبة السكر فى الدم.
 2أو  العادیwwة كوب من المیاة الغازیwwة 2/1كوب من العصیر المركز أو  2/1مثال 
ل صwwغیرة مwwن عسwwل نحww مالعwwق 3-2مكعب سكر او من 2او  سكر صغیرة ملعقة

الغیر خالیة من السكر سریعة الذوبان و قطع صغیرة من الحلوى 6 أو المربي أو 
. 
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دقیقwwة تنwwاول نفwwس الكمیwwة مwwرة  15وفwwي حالwwة عwwدم اختفwwاء األعwwراض فwwى ظwwرف 
 70وفى حالةعدم تحسن األعراض  حلل مستوى السكر  بالwwدم  فwwإذا كwwان  ،اخرى

 .استشر طبیبكفذا لم تختفي فإ ،مللیجرام أو أقل  تناول نفس الكمیة مرة ثالثة
 وفي حالة عدم تمكنك من تحلیل مستوى السكر بالدم اتبع نفس الخطوات السابقة.

دقیقwwة  15-10مقایضة نشwwویة  2-1في حالة  اختفاء  إعراض ھبوط السكر تناول  -
 فاكھھ . 1 -كوب لبن أوزبادي - بعد تناول السكریات  مثال : سندوتش

ة توقwwف عwwن مزاولتھwwا أثنwwاء  مزاولwwة الریاضwwفwwى حالwwة حwwدوث أعwwراض الھبwwوط  -
 .واتبع ما سبق

أى شwwيء    ءفwwي حالwwة حwwدوث  تشwwنجات او فقwwدان كامwwل للwwوعي ال ینصwwح بإعطwwا -
ولwwwذا ینصwwwح بإعطwwwاء حقنwwwة  ،بwwwالفم حیwwwث یwwwؤدى تناولھwwwا الwwwى عواقwwwب وخیمwwwة 

جلوكاجون  تحت الجلwwد  او بالعضwwل فwwى اى مكwwان بالجسwwم حیwwث   یعقبھwwا ارتفwwاع 
ال مقایضwwة نشwwویة مثww 2-1دقائق یتم إعطwwاء  10لدم واستعادة للوعي وبعد بسكر ا

مwwن حقنwwة الجلوكwwاجون   وتبلغ الجرعwwة الالزمwwةفاكھھ.  1كوب لبن او سندوتش او 
 .الشبابلألطفال الكبار و سم 1و لألطفال الصغار  سم  2/1
 

قنwwة تكwwرر نفwwس الكمیwwة مwwن ح ،دقیقة 15أما فى حالة  عدم االستجابة فى خالل 
حقنة الجلوكاجون دائمwwا بwwالمنزل كصwwمام أمwwان حیwwث  وجودویستحب  الجلوكاجون.

. وفي حالة إذابة حقنة  الجلوكاجون یمكwwن تحفظ بالثالجة على مثال حفظ االنسولین
  ساعة اذا تم حفظھا بالثالجة وال تستخدم بعد ذلك. 48استخدامھا فى خالل 

مكعwwب مwwن السwwكر 2حمwwل معwwك دائمwwا وللعالج  السریع النخفاض السكر البwwد ان ت -
لعwwالج  ویفضwwل السwwكر .مwwن اقwwراص الجلوكwwوز 3كیس صغیر مwwن السwwكر أو  2او

عن الشیكوالتة و الحلوى حیث أنھwwا صwwعبة التنwwاول فwwى ھwwذه الحالwwة  ھبوط السكر 
 وامتصاص السكر بھا یكون بطیئا.

عنwwد حwwدوث  وأحب ان اوجھ اإلنتباه الي خطأ  متكرر  تقع بھ الكثیر مwwن األمھwwات -
ھبوط السكر  لدى طفلھا  حیث تصwwاب األم بwwالھلع  وتسwwرع الwwي اعطwwاءه  كمیwwات 

تشwwنجات او فقwwدان للwwوعي ، فیعقwwب ذلwwك  حwwدوثكبیwwرة مwwن السwwكریات خوفwwا مwwن 
ارتفwwاع شwwدید لسwwكر الwwدم نتیجwwة لتنwwاول الكمیwwات الكبیwwرة مwwن السwwكریات.  ومwwن 
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ط  سكر الدم  ھو رفع مستواه الي األھمیة ان نعرف ان ھدفنا في اثناء  عالج ھبو
قراءات آمنة  ولذلك فإن تناول السكریات بالكمیات المحددة السwwابق ذكرھwwا یwwؤدى 

نwwة  ، المكواع سریع بمستوى سكر الدم ثم یعقب ذلك تناول الوجبwwة الخفیفwwةالي ارتف
، والتwwي  تقwwوم بالحفwwاظ علwwي ھwwذه المسwwتویات اآلمنwwة أساسا من األلبان  والنشویات

 .القراءاتمن 
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 مزاولة الریاضة البدنیة
تعتبÇÇÇر مزاولÇÇÇة الریاضÇÇÇة البدنیÇÇÇة مÇÇÇن أساسÇÇÇیات العÇÇÇالج المھمÇÇÇة 

 لمرضي السكر لألسباب اآلتیة:
 تساعد على التحكم فى مستوى سكر الدم . -1
 .الوقایة من السمنة  -2
 .الدم وتصلب الشرایین  نخاصة المتعلقة بدھو، الوقایة من المضاعفات -3
  .أقرانك مثلعیش حیاة طبیعیة اإلحساس بالصحة وال -4
أثنwwاء  فwwي تسمح بتناول الكربوھیwwدرات سwwریعة االمتصwwاص  والتwwى یفضwwل أخwwذھا -5

wwى تمنwwة حتwwة الریاضwwكر عمزاولwwوط السwwدوث ھبwwأثر  ،حwwت ال یتwwس الوقwwي نفwwوف
 مستوى سكر الدم بتناولھا نظرا لحرق ھذه السكریات بفعل المجھود العضلي.

  :ینویقسم المجھود العضلي الي نوع
العرضwwwي الخفیwwwف وھwwwذا ال یحتwwwاج الwwwى تعwwwدیل فwwwى نظwwwام األنسwwwولین  : النÇÇÇوع االول

والوجبات ولكwwن یحتwwاج الwwى ان یكwwون بحوزتwwك كربوھیwwدرات سwwریعة االمتصwwاص لعwwالج 
 ھبوط السكر فى حالة حدوثھ .

الریاضwwة البدنیwwة  العنیفwwة او الریاضwwة  فھwwومwwن المجھwwود العضwwلي  : أما النوع الثاني
   :ة الیومیة المتكررة حیث یراعي اتخاذ اإلجراءات اآلتیةالبدنی

ة باختیار نوع الریاضة  المناسبة لنظام حیاتك  والتى ستتیح لك ریاضة مأمونة ومستح -
ویراعي أن تكwwون بصwwحبة  .لك حتى یمكن االستمرار فى مزاولتھا على المدى الطویل

wwرفون معwwف یتصwwرھم كیwwة وأن تخبwwة الریاضwwد مزاولwwرین عنwwك آخwwة إحساسwwى حالwwك ف
 بھبوط سكر الدم. 

اثنwwاء مزاولwwة  فwwي  التناول ةیجب ان تحمل معك كربوھیدرات سریعة اإلمتصاص سھل -
 الریاضة تتناولھا فى حالة حدوث ھبوط  بالسكر . 

یعتبر أحسن وقت لمزاولة الریاضwwة بعwwد الوجبwwة األساسwwیة بالwwذات بعwwد اإلفطwwار او بعwwد  -
 .مرتفعا الغذاء حیث یكون السكر نسبیا
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یراعwwي بقwwدر اإلمكwwان ان تثبwwت مواعیwwد مزاولwwة الریاضwwة حتwwى یمكwwن تنظwwیم جرعwwات  -
 .األنسولین المناسبة لذلك

التعرف على مدى استجابة جسمك  للریاضwwة فwwى حالwwة اسwwتمرارھا لمwwدة طویلwwة  بعمwwل  -
 لریاضة.ا ممارسةقبل وبعد وفي اثناء  متحالیل سكر الد

 زاولة الریاضة .یراعي تحلیل السكر بالدم قبل م -
 2تنwwاول وجبwwة صwwغیرة مكونwwة مwwن  ممللیجرا 120اذا كان مستوى السكر أقل من  .1

فاكھwwwwة )+  واحwwwwدة بطیئwwwwة  1(مقایضwwwwة نشwwwwویة واحwwwwدة سwwwwریعة  االمتصwwwwاص  
، مwwع األخwwذ فwwى اإلعتبwwار أخwwذ  مقایضwwة  سwwندوتش او كwwوب لwwبن) 1االمتصwwاص (

و كwwل سwwاعة مwwن المجھwwود نشویة لكل نصف ساعة من المجھود العضلي العنیwwف ا
 العضلي المتوسط. 

مللیجwwرام تؤخwwذ مقایضwwة نشwwویة   180و  120إذا  كwwان مسwwتوى السwwكر مwwا بwwین  .2
 .واحدة بطیئة االمتصاص مثال واحد سندوتش  أو كوب لبن 

ال تأكل شیئا وقwwم بتحلیwwل مللیجرام  250الي اقل من  180فى حالة سكر الدم فوق  .3
دقیقwwة   20الwwى  15م وجود أسیتون یعاد التحلیل بعد البول لألسیتون  وفي حالة عد
، أمwwا اذا ارتفعwwت القwwراءة أكمwwل التمwwرین الریاضwwي  مwwن الریاضwwة  فwwإذا انخفضwwت

 .خذ جرعة اضافیة من األنسولین القراءة توقف و
وجود أسیتون  يمللیجرام ف 250 أكثر أومللیجرام او 300أما إذا كان تحلیل الدم   .4

األنسwwwولین المwwwائي حتwwwي تتحسwwwن القwwwراءات ویختفwwwي اضwwwافیة مwwwن  خwwwذ جرعwwwات
 . وجودهاألسیتون فى حالة 

اثنwwاء مزاولwwة الریاضwwة تكwwون فwwي  المائي ان فاعلیة األنسولین یجب األخذ فى اإلعتبار  -
سwwاعات وان اثwwر   10 – 6ساعات  واألنسولین المعكwwر مwwا بwwین  4 – 2ا ما بین  عالھأ

سكر الدم كل ساعتین  متابعةب ولذلك یستح  . اتساع 10الریاضة العنیفة قد یمتد الي 
فى خwwالل ھwwذه الفتwwرة وقwwد  یحتwwاج الwwى االقwwال ل مwwن جرعwwة األنسwwولین التwwى تؤخwwذ قبwwل 

مwwن  %50وقwwد تصwwل الwwي   %20الwwي  10مزاولwwة الریاضwwة او بعwwد مزاولتھwwا بنسwwبة  
تwwرة وفwwي حالwwة  مزاولwwة الریاضwwة العنیفwwة فwwى الف  .ھبwwوط متكwwرر لwwوحظاذا  الجرعwwة

 . حتاج الي زیادة عدد النقاط بالعشاء او اعطاء وجبة خفیفة قبل النوم  تالمسائیة قد 

أما بالنسبة الماكن األنسولین فإذا كنت ستمارس الریاضة مباشرة بعwwد الحقwwن فیسwwتحب  -
 كن فى جدار البطن .یغیر مستخدم فى الریاضة ولالأخذھا فى المكان 
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 لحیاة الیومیةأثناء ا فيالتعامل مع السكر 
 

كما اتفقنا أن الھدف الرئیسي  فى التعامل مع مرض السكر ھو التعایش الیومي 
مع ھذا المرض مع الحفاظ علي المستویات الطبیعیة لسكر الدم وتفھم كیفیة التعامل  مع 

 ،الدراسة ،النظام الیومي ، مثال أیام المرضالمتغیرات التى تطرأ على 
والریاضة البدنیة لحفالت والمناسبات اإلجتماعیة ا ،الرحالتوالعطالت، السفر،اتاالجاز

 . وقد سبق استعراض التعامل مع السكر أثناء مزاولة الریاضة البدنیة وفي أیام المرض.
 

 التعامل مع السكر فى المدرسة
 

فالدراسة تنظم  ،حب أیام الدراسة عن أیام اإلجازةفي الحقیقة نحن أطباء السكر ن
والعائلة بصفة عامة. وھذا ما یتناسب مع مرض السكر حیث یحتاج  الطفل بصفة خاصة

 مع أیام الدراسة .  اً الى التزام وتنظیم وتفھم ویتوافق ھذا كثیر
 وسأستعرض معك مختلف األسئلة التى تطرح على بخصوص ھذا الموضوع:

كیف أتعامل  مع وجبة اإلفطار وحقنةالصباح وتحالیل  ما قبل اإلفطار؟   -1
ق الوقت قبل ضیتكون شھیتھ ضعیفة باالضافة الى  ليحیث ان طف

 النزول الى المدرسة .

 كیف أتعامل مع تحلیل ما بعد اإلفطار والوجبات الخفیفة ؟ -2
ھل أعطي حقنة الغذاء  بالمدرسة حیث ان میعاد الغذاء  یتأخر لطول  -3

 فترة الدراسة ؟

یة من ھل أذھب الى المدرسة الحلل لھ سكر الدم أو العطاء جرعة اضاف -4
 األنسولین ؟

 ماذا اذا أكل مباشرة قبل حضوره للمنزل فى میعاد وجبة الغذاء؟  -5

ھل اتركھ یأكل وجبات مدرسیة أم امنعھ وماذا افعل فى الحلویات التى  -6
 یشتریھا األطفال من مقصف المدرسة ؟
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ھل اسمح لھ بمزاولة النشاط الریاضي بالمدرسة  والذى قد یكون في  -7
 مباریات مدرسیة ؟صورة حصة العاب او  

 ھل امنعھ من الرحالت المدرسیة ؟ -8

ماذا أفعل مع إدارة المدرسة ومع أصدقاءه ومدرسیھ ؟ ھل ابلغھم  -9
 باصابتھ بالسكر ؟

 ھل یستحب لھ أخذ التطعیمات المدرسیة أم ال ؟ -10

إننى اخاف جدا من ھبوط السكر  وینتابنى القلق الحتماالت حدوثھ  -11
 بالمدرسة.

أخاف أن یتناولھا  ت  معھ لعالج ھبوط السكر،لھ سكریاوإذا أعطیت  -12
 بالرغم من عدم حدوث ھبوط بالسكر . 

 
وھو بخصوص  أوالً  9وللرد علي ھذه األسئلھ .. أفضل ان ابدأ بالرد علي السؤال  رقم 

 ومدرسیھ  بإصابتھ بالسكر أم ال ؟ھل  أبلغ إدارة المدرسة وأصدقائھ 
 

عرفة كل فرد بالمدرسة بأنھ مریض سكر ولذا  وأقول  لن یستفید إبنك او ابنتك  من م
ان یعرف ذلك ناظر  ولكن من المھم ،فنحن غیر مطالبون  بنشر ذلك فى المدرسة

المدرسة وطبیب المدرسة  ومشرف الدور او مدرس الفصل  وأصدقائھ المقربین  حیث 
ھ  عنایة یساعدونھ . طبیب المدرسة  سیولیلأن كلھم سیكونون عونا لھ وسیقومون بالكثیر 

خاصة وسیتعامل بنجاح مع حاالت الھبوط واالرتفاع . كذلك  فإن مدرس الفصل سیتفھم  
ذھابھ لدورة المیاه عند إحساسھ بالرغبة فى التبول بكثرة عند حدوث ارتفاع فى مستوى 
السكر وكذلك سیتفھم اعراض ھبوط السكر وسیساعده  وكذلك سیسمح لھ  بوجبة خفیفة 

أما اصدقائھ فھم بصفة خاصة سیكونون عونا  بالدم  ان استلزم ذلك. تحلیل سكر او بعمل
، وسیمنعونھ  ، سیساعدونھ عند حدوث ھبوط السكرسیتعاملون معھ بمسئولیة كوالدیھ ،لھ

من عدم االلتزام بوجباتھ الغذائیھ او بجرعات األنسولین وسیتفھمون عدم تناولھ بعض 
الة تناولھ اعون توفیر الغذاء المناسب لھ فى حولذلك سیر ،الوجبات السریعة عالیة السكر

 محددة امفى ھذا الصدد  إعطاء معلومات ومھ.  ولكن من المھم جدا الطعام لدیھم بالمنزل
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الفصل  وعدم تركھ فى حالة ھالمیة تؤثر على قیامھ  بواجبھ فى ھذه الحاالت .  لمدرس
 :ونلخص معا ھذه المھام

بالرغم من أن مرض السكر ھو مرض مزمن أنھ   أھمیة المام المدرس بحقیقة -1
زاول حیاتھ الیومیة مثل اقرانھ بما غیر معجز وأن الطفل یستطیع ان ی ولكن

یتضمن ذلك من المشاركة في أوجھ النشاط المدرسي  االجتماعي والریاضي 
 وأنھ من الخطأ الشائع حرمان الطفل  من ھذه األنشطة خوفا علیھ .

حدود الطبیعي مالم یكن  یكون في ىالسكر شابالوطفل لأن التحصیل الدراسي ل -2
الطفل  فى حاالت ھبوط او ارتفاع السكر والتى تصیبھ بحالة عدم التركیز او 

 عدم التجاوب  مع المدرس بالفصل .

المام المدرس بأعراض  ھبوط السكر وطریقة عالجھ وتوفیر مكعبات ضرورة  -3
 الحاالت . سكر مع الطفل وكذلك مع المدرس الستخدامھا في ھذه

السماح للطفل بالذھاب لدورة المیاه فى حالة رغبتھ فى ذلك وبالذات فى حاالت  -4
 بصفة متكررة . هاكر حیث ان الطفل یذھب لدورة المیارتفاع الس

بتناول وجبة خفیفة سریعة فى المیعاد  الذى یحدده الطبیب المعالج   لطفلالسماح ل -5
لھ بتناول السكر او العصیر فى حالة  السماحو ،بناء علي ترتیب الیوم  الدراسي 
 خفیفة وكذلك السماح لھ بتناول وجبھ اضافیة ،اإلحساس بأعراض ھبوط السكر
 فى المسابقات المدرسیة  الریاضیة . ءقبل حصة األلعاب او قبل البد

،  فى حالة طلب الطبیب المعالج لذلكالسماح للطفل بالقیام بعمل تحلیل سكر الدم  -6
خذ جرعة اضافیة من یأن أبأعراض ھبوط بسكر الدم أو  سھأو في حالة احسا

ذلك بخصوصیة بعیدا عن باقي بعلى أن یقوم األنسولین طبقا لتعلیمات محددة 
 وكذلك حقن  ،زمالئھ وأن یشرف على ابقاء جھاز تحلیل السكر ومستلزماتھ

 بعیدا عن متناول زمالئھ. ،األنسولینوأقالم 
 لطفل بتناولوافقھا مع میعاد الوجبة الخفیفة یسمح لفى حالة انعقاد اإلمتحانات وت -7

 جیالتین –السكر  –الزبیب  –العصیر  :بعض السكریات السریعة البسیطة مثل 
لمنع حدوث ھبوط سكر الدم أثناءاإلمتحانات  والذٮقد یؤثر على مستوى آداءه  او 

دورة  وأن یسمح لھ بوقت اضافي فى حالة استقطاع وقت لدخول .قد یفقده  وعیھ
 أثناء انعقاد االمتحان اذا لزم االمر.  في او القیام بعمل تحلیل سكر الدم هالمیا
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او فى حالة   يفى حالة وجود اى تعدیل فى مواعید الیوم الدراسإبالغ الوالدین  -8
 بأى نشاط مدرسي اضافي. أو بمناسبة اجتماعیة أو القیام برحلة

بمرض سكراألطفال  ت المتعلقة إللمام ببعض المعلومااقد یحتاج المدرس الي  -9
والتي ستفیده فى تعاملھ مع الطفل وقد یحتاج الى حضور جلسة مع الطبیب 

 المعالج او مع معلم السكر. 

كذلك قد یحتاج ان یقوم المدرس بتقدیم شرح مبسط لزمالء طفلك بالفصل عن  -10
حالة السكر لدیھ وأعراض ھبوط السكر وطریقة عالجھ وكذلك احتیاجھ الخذ 

بعض السكریات السریعة أو ألخذ ة المدرسیة ـــوقت الفسحیرـغ بة خفیفة فيوج
 تناولھا لعالج ھبوط السكر .لالتى قد یحتاج 

 
 
 
 

وإلیكي  یا سیدتي األم  بعض الخطوات التنظیمیة  التى یجب اتباعھا أیام المدرسة 
 كثیر من األسئلة التى یطرحھا الوالدین . نوالتي  ستجیب ع

للتحلیل وحقنة الصباح ووجبة اإلفطار مما یستوجب أن یبدأ  يافإعطاء وقت ك -1
 الطفل  یومھ مبكرا على األقل نصف ساعة مقارنة بمیعاده قبل مرضھ بالسكر.

كثیر من األطفال یعانون من قلة الشھیة لوجبة اإلفطار  عند االستیقاظ مبكرا أیام  -2
المدرسة قد تؤدى الى المدرسة والتي ان توافقت مع ضیق الوقت قبل النزول الي 

ولذا انصح باستكمال مقایضات وجبة اإلفطار  بأخذ نقاط   ،الغاء وجبة اإلفطار
لبن زبادى بالفواكھ او بعسل  -سریعة مثل البلیلة او الكورن فلكس مع ملعقة سكر

كوب عصیر طبیعي مع  –الكیك او البسكویت او الكرواسون مع اللبن  –النحل 
 .لبن ندوتش فول مع س -سندوتش

توفیر سكریات سریعة بصحبة الطفل وكذلك لدى مدرس الفصل  مثل مكعبات   -3
السكر او اكیاس السكر الصغیرة  او اقراص الجلوكوز الخذھا فى حالة  

وال یفضل استبدال السكر بالشیكوالتھ  .االحساس بأعراض ھبوط السكر 
سكر الطعام او ثل والبونبوني حیث انھا ال تؤدى الى سرعة ارتفاع سكر الدم مأ

احتماالت ان یتناول الطفل السكر بدون حدوث كذلك فإن  ،اقراص الجلوكوز
ھبوط بسكر الدم  اقل من  احتماالت تناولھ الشیكوالتھ والبونبوني. وال تخشي یا 
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سیدتي من احتماالت تناول الطفل السكر الذى بحوذتھ فإنھ قد ال یحدث أى تأثیر 
د  وجوكذلك یستحب  بالمدرسة. لبدني الذى یبذلھم بفعل المجھود اعلي  سكر الد

حقنة الجلوكاجون لدى طبیب المدرسة او الزائرة الصحیة  لحقنھا عند حدوث 
 تشنجات او فقدان للوعي .

التعرف على النظام الیومي للمدرسة وباالخص میعاد الفسحة المدرسیة حیث  -4
وھذه  .عشر صباحایكون میعادھا بعد الساعة الحادیة فى أغلب األحوال  انھا

الذى  قصیر المدى النقطة من األھمیة لألطفال الذین یتلقون األنسولین المائي
مما یتطلب اخذ وجبھ خفیفة فى ساعات بعد حقنھ  4-2یصل قمة نشاطھ بین 

 . ل ھذه الفترة والتى ال تتوافق في أغلب األحوال مع میعاد الفسحة المدرسیةخال
راتیة سریعة  التناول فى خالل ھذه الفترة بین ولذایستحب اخذ مقایضة كربوھید

الحصص المدرسیة مثل الفاكھھ التي التحتاج  الى التقشیر او سندوتش صغیر او 
ئیةفى الفسحة المدرسیة بعد بسكویت ثم تستكمل بقیة المقایضات الغذا 2عدد 
بة . أما فى حالة استخدام  الطفل لشبیھ األنسولین السریع فال یستدعي اخذ وجذلك

 خفیفة قبل میعاد الفسحة المدرسیة حیث ان قمة نشاطھ تتوافق مع وجبة اإلفطار. 

لیس من العدل  او المنطق حرمان الطفل من استخدام جزء من مصروفھ   -5
المدرسي لشراء الحلوى من مقصف المدرسة فإن الحرمان  سیولد  عنده 

ي حد  أن بعض اإلحساس بالشراھة لھذه الحلویات بدال من اإلعتدال فیھا ال
ھؤالء األطفال قد یستبدلون وجباتھم او بعض متعلقاتھم الشخصیة بالحلویات 

ولكن من المھم ان یتعلم الطفل ان یتناول كمیة  .التى یأخذ ونھا  من زمالئھم
اثناء  فسحة المدرسة حیث ان النشاط البدني فى ھذا الوقت في صغیرة منھا 

ى حالة النشاط الریاضي مثل حصة األلعاب سیعادلھا على ان تزداد ھذه الكمیة ف
ومن ھنا سیكتسب الطفل العادة الصحیة السلیمة فى  ،او المباریات المدرسیة 

اإلعتدال فى تناول   السكریات السریعة وربطھا بالنشاط الریاضي او المجھود 
 البدني  وعندھا لن یؤدى تناولھا الى ارتفاع سكر الدم علي اإلطالق. 

االیجابیة  فى ھذا السیاق ھو تشجیع الطفل  على إدخار جزء من ومن األفكار 
مصروفھ لشراء  لعب او العاب كمبیوتر  او مستلزمات اخرى یحتاجھا على ان 

 تكون مكافأة الطفل من ھذه الھوایات افضل بكثیر من مكافأتھ بالحلویات .

رسة یسمح وفي حالة تناول الطفل وجبة مدرسیة  أساسیة مثل وجبة الغذاء بالمد -6
للطفل بأخذ جرعة الغذاء تحت اشراف مدرس الفصل او مشرفة الدور  وفى 
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یقوم طبیب المدرسة او الزائرة الصحیة بإعطائھ  حقنة  ھحالة صغر سن
 األنسولین .

من النقاط المھمة  التعرف على اثر  الیوم الدراسي وما یتضمنھ من مجھود   -7
تحلیل سكر الدم عند الوصول الى بدنى ووجبات خفیفة أو اساسیة  وذلك بعمل 

وفي ھذه الحالة یمكن التعرف على احتماالت  حدوث ھبوط  او ارتفاع  ،المنزل
 بسكر الدم اثناء الیوم الدراسي . 

كما یراعي ان یتواجد اى من  أفراد العائلة بالمنزل عند رجوع الطفل من  -8
  المدرسة  خاصة بعد تعرضھ لحالة ھبوط  سكر بالدم بالمدرسة .

كذلك تحتاج األم  او الوالدین الى الذھاب  الى المدرسة بعد بدایة العام الدراسي  -9
لإلطمئنان على اتباع االرشادات السابقة ولإلطمئنان علي سالمة طفلھا وعمل 

 تحالیل سكر الدم  ان لزم األمر.

ال نفضل نحن أطباء السكر عمل تحالیل سكر الدم أو أخذ جرعات أنسولین  -10
فى بعض الحاالت االستثنائیة مثل عدم انتظام مستوى سكر الدم،   الإ ،بالمدرسة

الغذاء  ةحدوث ھبوط سكر او حدوث ارتفاع بالسكر او فى حالة  أخذ وجب
بالمدرسة . وفي ھذه األحوال یراعي احترام خصوصیة الطفل بعمل ذلك بعیدا 

ة المدرسة او الزائر ھ وتحت اشراف مدرس الفصل او طبیبعن اعین زمالئ
 الصحیة .

المدرسیة  التى ال یؤدى تلقیھا الى  لتطعیماتضرورة تلقي الطفل لجمیع ا -11
االضرار بمرض السكر بل  على العكس فإنھا تحمي الطفل من الكثیر من 

 األمرض المعدیة التى  قد تؤثر سلبیا علي سكر الدم فى حالة اإلصابھ بأى منھا .
 

 ن الطفل والشاب السكرى ؟یعرفھ المدرس / المدرسة ع ما الذى یجب ان
عزیزى المدرس / المدرسة ھذه مقدمة بسیطة  عن  مرض البول السكرى النوع األول 

ونحب ان تكون ملما بھا حیث ستساعدك الي حد كبیر في  ،الذى أصیب بھ تلمیذكم
علما بأن معلومات أغلبنا تتعلق بمرض البول السكرى النوع الثاني  ،التعامل مع حالتھ

 نجده بین اقاربنا ومعارفنا .  تشارا والذىاألوسع ان
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حدوثھ مقارنة بنسبة حدوث النوع الثاني وكذلك  ةیتمیز البول السكرى  النوع األول بندر

عاما. كذلك یعاني  40باصابتھ لألطفال والشباب باالضافة الي البالغین حتي سن 
لین والذى یعتبر حقن األنسوالعالج ب المرضى المصابین بھ باعتمادھم المطلق علي 

خفض سكر الدم . كذلك ھو مرض لیس  إلقراص العالج األساسي لھم مع عدم استجابتھم
 معدیا ولیس وراثیا والعوامل المباشرة المؤدیة لحدوثھ لم تحدد نھائیا حتي االن . 

 ونحب ان نركز علي النقاط االتیة . 
طفل او بالرغم من حقیقة ان مرض السكر مرض مزمن ولكنھ ال یصیب ال •

السكرى ان یزاول حیاتھ الیومیة  أو الشاب الشاب بالعجز حیث یستطیع الطفل
نھ، بل یكون ایضا من المتمیزین. داخل وخارج المدرسة  تماما مثل اقرا

ومن  ،ویتضمن ذلك المشاركة في أوجھ النشاط المدرسي اإلجتماعي والریاضي
 لیھ .الخطأ الشائع حرمانھ من مزاولة ھذه األنشطة خوفا ع

كذلك فإن تحصیلھ الدراسي  یكون في حدود الطبیعي مثل اقرانھ ما لم یكن في  •
حالة ھبوط او ارتفاع  بسكر الدم  والتي تصیبھ بحالة من عدم التركیز او عدم 

 التجاوب مع مدرس الفصل .
ھ علي ان یحظي صح بأن یعامل الطفل السكرى معاملة طبیعیة مثل زمالئنن •

حیث قد ھ في متابعة حدوث ھبوط او ارتفاع بسكر الدم ثلبرعایة متمیزة متم
سكر الدم او العطائھ جرعة إضافیة من األنسولین او لعمل تحلیل یحتاج الي 

 ألخذ وجبھ خفیفة . 
قد یصاب الطفل بحالة ھبوط بسكر الدم وھو من األحداث الغیر مستحبة للطفل  •

في حالة عدم تناول حیث قد یفقده الوعي او قد یصیبھ بالتشنجات  ،السكرى 
سكریات سریعة  لعالج حالة الھبوط. وأعراض ھبوط سكر الدم في مراحلھ 

األولي تتمثل في حدوث شحوب بالوجھ مع تصبب بالعرق ورعشة او رجفة مع 
 عالمات اإلرھاق  وتسارع ضربات القلب وفقدان االستجابة والتركیز .

 
مكعب سكر او  2ول الطفل لعدد ابتن في ھذه المرحلة یسھل معالجة ھبوط سكر الدم

ومن مھامك التأكد .  دائما كیس صغیر  من السكر والتي یجب ان تكون بحوذتھ 2
كمیات اضافیة لدى المدرس حال  وجودھا مع الطفل دائما كذلك یفضل وجودمن 

كذلك یمكن في حالة ھبوط سكر الدم تناول ثلث كوب من العصیر  نفاذھا من الطفل.
(لیس دایت) كمرادف للسكر المركز في  العادیة شروبات الغازیةالمركز او من الم
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والشیكوالتھ مصدر آخر للسكر   بونيونالب حالة عدم توفره وتمثل الحلویات مثل
  ،حیث انھا تحتاج الي وقت المتصاصھا ،ولكنھا  في المرتبھ الثانیة

مكعب سكر  4تزاد جرعة السكریات السریعة الي ف ،اما بالنسبة للطالب بسن الشباب
الغازیة  هكیس سكر صغیر او ثلثي كوب من العصیر المركز او من المیا 4او 

  .العادیة
دقیقة من تناول السكریات وجبھ خفیفة  15الي  10كذلك یراعي ان یتناول الطفل بعد 

تتمثل في سندوتش  او باكو بسكوت صغیر او كیس شیبسي  او كوب لبن او فاكھة 
 واحدة.

حقنة جلوكاجون برف الثالجة لدى طبیب المدرسة او  الزائرة  وجودكذلك یفضل 
الصحیة والتي یستلزم حقن الطفل بھا في حالة حدوث تشنجات او فقدان كامل للوعي 

جون كا. وتبلغ جرعة الجلو في ھذه الحالة عدم اعطاء اى شيء بالفم عليمع التأكید 
 نصف حقنة عند األطفال وحقنة كاملة للشباب .

 
ارتباط بین حدوث  ھبوط بسكر الدم وأثره علي التركیز الذھني  داجوتونظرا ل •

یراعي في حالة انعقاد  االمتحانات وتوافقھا مع میعاد الوجبة فلمریض السكر 
مثل العصیر  البسیطةلطفل بتناول بعض السكریات السریعةلالخفیفة ان یسمح 
في اثناء االمتحان  سكر الدم ب او الجیالتین لمنع حدوث  ھبوط المركز او الزبی

والذى قد یؤثر علي مستوى آدائھ او قد یفقده وعیھ، وأن یسمح لھ بوقف إضافي 
دخول دورة المیاه او للقیام بعمل تحلیل لسكر الدم في لفي حالة استقطاع وقت 

 اثناء انعقاد االمتحان اذا لزم األمر.

الطبیب المعالج  السماح للطفل باخذ وجبھ خفیفة سریعة في المیعاد الذى یحددده •
بناء علي ترتیب الیوم الدراسي والسماح لھ بتناول السكر او العصیر في حالة 

اضافیة خفیفة   ةاإلحساس باعراض ھبوط السكر  وكذلك السماح لھ بتناول وجب
 قبل حصة األلعاب او قبل البدء في المسابقات المدرسیة الریاضیة .

داء المجھود أ، عدم القدرة علي ھزالرتفاع سكر الدم فتتمثل في الأما اعراض ا •
 فكریشرب المیاه والتبول بكثرة . وفي ھذه الحالة  قد ، قلة التركیز ،البدني
سلبیا في حالة استئذان الطفل المتكرر للذھاب لدورة المیاه او لشرب  المدرس
 بكثرة اثناء الحصص المدرسیة  في حالة ارتفاع مستوى السكر بدمھ . ءالما
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طفل  بالقیام بعمل تحلیل سكر الدم في حالة طلب  الطبیب المعالج لذلك السماح لل •
سكر الدم  او كذلك السماح لھ بأخذ جرعة  او في حالة احساسھ باعراض ھبوط 

 اضافیة من األنسولین طبقا لتعلیمات محددة  عند حدوث ارتفاع بسكر الدم .

وان یشرف ویراعي  ان یتم  ذلك في خصوصیة بعیدا عن باقي زمالءه  
المدرس علي ابقاء جھاز تحلیل سكر الدم ومستلزماتھ وكذلك حقن او اقالم 

 األنسولین بعیدا عن متناول زمالئھ.

تعد الریاضة من  الدعامات الرئیسیة في عالج األطفال  ومرضي السكر وكثیرا   •
من ابطال الریاضة المتمیزین ھم مرضي بول سكرى . ولكن یراعي عمل تحلیل 

قبل وبعد المباریات التنافسیة للحفاظ علي القراءات االمنة لمستوى  لدماسكرل
سكر الدم. ویفضل اخذ وجبھ خفیفة قبل مزاولة الریاضة مثل أیس كریم او لبن 

كذلك یراعي ان یتناول  .او زبادى  بالفواكھ او سندوتش او بسكویت او فاكھة
عادیة قبل حصة األلعاب الطفل كوبا من العصیر المركز  او من المیاة الغازیة ال

 المدرسیة.

 

 

كذلك قد یحتاج المدرس الي ان یقوم بتقدیم شرح مبسط لزمالء الطفل بالفصل  •
عن حالة السكر لدیھ او اعراض ھبوط السكر وطریقة عالجھ وكذلك  احتیاجھ 

و ألخذ بعض السكریات الخذ وجبھ خفیفة في غیر وقت الفسحة المدرسیة ا
 لتناولھا لعالج ھبوط سكر الدم.ي قد یحتاج السریعة الت

التطعیمات المدرسیة ضرورة للطفل السكرى حیث انھا ال تتعارض مع مرض  •
البول السكرى  بل علي العكس فھي تحمیھ من الكثیر  من األمراض المعدیة 

 والتي قد تؤثر سلبیا علي سكر الدم في حالة اإلصابھ بأى منھا . 
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لیفون المباشر للطبیب المعالج لإلتصال یفضل ان یكون بحوزة مدرس  الفصل الت •
بھ في األحوال الطارئة وكذلك ان یكون لدیھ الرقم المباشر للوالدین في حالة 

 رغبتھ في االستعالم عن اى معلومات تخص مرض طفلھم.

أى تعدیل في مواعید الیوم الدراسي أو في حالة  وجودإبالغ الوالدین في حالة  •
تماعیة، مثل اعیاد المیالد او الحفالت المدرسیة، أو القیام برحلة  أو بمناسبة اج
 بأى نشاط مدرسي إضافي.
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أثناء العطالت واالجازات  فيالتعامل مع السكر
 المدرسیة

 
تتمیز العطالت واالجازات المدرسیة بنوع من التحرر من القیود  والمواعید  

كذلك النشاط الیومي والنظام الیومي حیث تختلف مواعید النوم واالستیقاظ  والوجبات و
من  ااو تخفف ا، ولكنھا لیست  بكل األحوال  تحررذى قد ال یخضع الى مواعید منتظمةال

 االلتزام العالجي  نحو مرض السكر .

.. زات المدرسیة  مثل سائر األشخاصنعم نستطیع ان نستمتع بالعطالت  واالجا
و التغذیة السلیمة او ولكن  ال نستطیع ان نضرب بعرض الحائط  جرعات األنسولین ا

 .التحالیل الیومیة 

 ونستعرض الحقائق االتیة :
ث تأخیر فى مواعید االستیقاظ والنوم دفي خالل األجازة المدرسیة والعطالت یح •

والوجبات مع اختالف ذلك من  یوم عن آخر. نعم یستطیع مریض السكر السھر 
ت ببعضھا حیث یمكنھ واالستیقاظ  متأخرا ولكن مع المحافظة على عالقة الجرعا

تقدیم او تأخیر میعاد الجرعات والوجبات ساعة عن الیوم السابق بدون حدوث  تأثیر 
. مع بدایة العطلة الصیفیة قد یحدث إختالف ملحوظ فى مستوى التحكم فى سكر الدم

كبیر فى مواعید النوم واالستیقاظ والوجبات عن أیام الدراسة ، فى  ھذه الحالة یمكن 
ع المواعید الجدیدة وذلك بالتدرج فى مواعید إعطاء األنسولین ساعة كل التمشي م

 تقلیراعي  اال قصیر المدى وفي حالة تلقي األنسولین المائي  یومین للوصول الیھا.
، أما فى حالة تلقیھ شبیھ ساعات 6ساعات الي  5عن  المدة بین جرعة وأخرى

ى أى وقت حیث ان فعالیتھ تنتھي األنسولین السریع  فیمكن أخذ جرعة قبل الوجبة ف
 ساعات . 3 نحوبعد 

یستحب الفصل بین جرعة أنسولین العشاء وجرعة األنسولین المعكر الى ما قبل النوم  •
ساعات. وكذلك یراعي فى حالة اخذ  4الى  2على ان تتراوح المدة بینھما بین 

ل النوم وبین جرعتین یومیا من األنسولین المعكر اال تزید المدة بین جرعة ما قب
 ساعات. 10جرعة قبل اإلفطار عن 
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تتمیز العطالت الرسمیة واالجازات بمزاولة النشاط الریاضي او المجھود البدني  اكثر  •
من أیام الدراسة  والذى قد یصاحبھ ھبوط فى مستوى سكر بالدم .. ولذلك یجب 

الة المجھود خذ مقایضات اضافیة فى حھتمام  بتناول الوجبات الخفیفة وأمراعاة اإل
 البدني الزائد.

حیث  یكثر فى ھذه األوقات تناول الوجبات  ،كذلك یجب مراعاة نوعیة الطعام •
الخارجیة السریعة والتى تحتوى على كمیات كبیرة من الدھون او الملح او السكریات 

مع ادراجھا ضمن مقایضات السریعة ولذا یجب االعتدال فى تناولھا (مرة اسبوعیا) 
 .ب اخذھا فى اثناء المجھود البدنيما بالنسبة للحلویات فیستح. أالوجبات

لغاء وجبة من الوجبات  لظروف االستیقاظ المتأخر او النوم المبكر او إیحدث أحیانا  •
ألنسولین المائي  للوجبة ولذا ال یستحب أخذ ا ،قضاء یوم غیر مخطط خارج المنزل

ولكن علیك تحلیل سكر الدم كر الملغاة والتأكید علي إعطاء جرعة األنسولین المع
للتعرف على أثر ھذا على مستوى سكر الدم مع األخذ في االعتبار انھ مع تكرار ھذا 
التصرف یحرم الطفل من السعرات الحراریة الالزمة وتحدث تذبذبات غیر مستحبة 

 في مستوى سكر الدم.
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 السكر وأعیاد المیالد  والمناسبات اإلجتماعیة
حفالت والمناسبات اإلجتماعیة ھي مواقف سعیدة یجب أن یحتفل أعیاد المیالد وال

ان نعترف بولكن فى نفس الوقت علینا  ،بھا مریض السكر مع أسرتھ واصدقائھ وأقاربھ
كل یوم او فى  ن اعیاد المیالد  والمناسبات االجتماعیة على مدار السنة قلیلة ولیست فىأ

 كل اسبوع. 
 

 ھذه المناسبات:ویراعي بعض النقاط االتیة  فى 
یمیل بعض  االباء واألطباء الى اعطاء جرعة اضافیة من األنسولین المائي قبل  •

ونحن ال  نفضل  .تناول حلویات اعیاد المیالد حتي ال یحدث ارتفاع بالقراءات
فى نفس الوقت  واجراء ذلك فى األطفال  حیث انھم فى  اعیاد المیالد  یأكلون 

 یر من ھذه السكریات.  ولذا یستھلكون الكث ،یلعبون
ولذا من المھم اجراء تحلیل بعد األكل بساعتین للتعرف علي اثر األكل والمجھود 

مللیجرام او اكثر تؤخذ جرعة  300فإذا ارتفعت القراءة  فوق  ،على  سكر الدم
اضافیة او قد تكون  القراءة معتدلة فال تحتاج الي أخذ جرعة اضافیة  او قد  تكون 

 .قد یحتاح وجبة اضافیة خفضة وبذلكمن
فیمكن زیادة جرعة األنسولین المائي قبل األكل   الشبابأما بالنسبة لألطفال الكبار و

معظم الوقت جالسون  فال یوجد لدیھم عامل  بوحدة او وحدتان حیث انھم فى
 المجھود البدني.

ذا كان بوجبة عید المیالد  فإ الشبابتستبدل الوجبة األساسیة فى األطفال الكبار و •
یتم االستغناء عن وجبة العشاء  واذا كان ظھرا  یتم االستغناء  عید المیالد مساءاَ 

یتم استبدال الوجبة  الخفیفة بطعام  فعن وجبة الغذاء . اما بالنسبة لألطفال الصغار  
ة وكمیات طعامھم قلیل ونشاطھم دعید المیالد حیث ان فى حفالتھم  األنواع  محدو

 كثیر .

ر االمكان التوازن في تناول انواع طعام عید المیالد ویفضل استخدام بقد یراعي •
المشروبات العادیة بجوار طعام ) بدال من المشروبات الخالیة من السكر (الدایت

 عید المیالد.
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المآدب  والمطاعم  فیمكن استعراض قائمة الطعام  تناول الطعام في أما بخصوص •
یة مع مراعاة تحلیل سكر الدم بعد ساعتین واختیار ما یتناسب مع مقایضاتك الیوم

 .ألكلویستحب القیام بمجھود بدني او المشي بعد ا
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 السكر والرحالت والسفر
 

األخذ فى  ولكن مع ماالقیام بالرحالت مثل اقرانھ يالسكر والشابطفل الیستطیع 
 ات.اإلعتبار بعض اآلحتیاط

كثرة النشاط بالنسبة لرحالت الیوم الواحد والتى تتمیز أغلبھا ب •
مع  ،االھتمام  بأخذ جرعة االفطار  ووجبة  االفطار  كالمعتاد  ي یراع  البدني

اخذ وجبات خفیفة تحتوى علي سكریات ونشویات  مثل اللبن بالشیكوالتھ او 
االیس كریم  ثم   -الشیكوالتھ   -البسكویت واللبن   -بالفاكھة الزبادى –الفاكھة ب

مكعبات سكر  أو اكیاس  وجودالغذاء كذلك یراعي  اخذ جرعة الغذاء  قبل وجبة
صغیرة من السكر  او العصیر او المیاه الغازیة العادیة لتناولھا فى حالة ھبوط  

 توافر جھاز وشرائط تحلیل سكر الدم.أیضا  سكر الدم . ویراعي 

  :بالنسبة  للرحالت الطویلة  والسفر فیراعي توافر ما یأتي •
جلیزیة  تحتوى على مقدمة عن الطفل ونظامھ شھادة طبیة باللغة اإلن .1

العالجي والغذائي وما یتخذ حیالھ في حالة ھبوط  السكر او ارتفاعھ او 
 أیضا یراعيو .المعالج للطبیبالتلیفون المباشر و ،ظھور االسیتون بالبول

فى حالة السفر  للخارج و .جارى او العلمي  لنوعي األنسولینكتابة اآلسم الت
طبیة  موجھھ لإلدارة الطبیة بجھة  السفر  وكذلك الدارة  شھادة  تكتب

 وتتضمن محتویاتھا .  ھتالمطار للسماح لھ بحمل شنطة العالج بصحب
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 ھیز شنطة العالج وتتضمن ما یاتي :جت .2

ما اآلنسولین بنوعیھ بكمیة تعادل على األقل  مرتان الي ثالثة مرات  -
 امبوالت وغیار أقالم. فترة اإلقامة على ان یتوافر فى شكلتتطلبھ 

  .فر قلم وسنون اقالم اضافیةاسرنجات وأقالم أنسولین مع تو -
وأسیتون بالبول  جھاز وشرائط تحلیل  سكر بالدم وشرائط تحلیل سكر -

 بطاریات لجھاز السكر . بكمیة كافیة وكذلك
 .جلوكاجونحقنة  -
 كراسة لتدوین الجرعات والقراءات والمالحظات. -

 
راكب على ان تقسم ھذه الكمیة علي نصفین البصحبة  حمل شنطة األدویة   .3

وعدم شحنھا مع بقیة الشنط بمخزن الطائرة. كذلك   ،فى حالة ضیاع اى منھا
الحفاظ على درجة حرارة األنسولین  والجلوكاجون ما  مراعاةمن األھمیة 

درجة مئویة  باستخدام كولمان  او ترموس بفتحة واسعة مع  30الي 9بین 
ن أومن المعلومات المھمة  .مباشرة حتي ال یتجمد  الثلج  عليھم عدم وضع

أشعة اجھزة الكشف بالمطارات ال تؤثر  على األنسولین او  الجلوكاجون او 
 الشرائط.

حمل وجبتان ووجبة خفیفة فى حالة تأخر وجبات الرحلة او عدم توفر طعام  .4
 .مناسب 

 ر الوجبة .عطاء جرعة األنسولین اال بعد التأكد من توافعدم إ .5
الحیویة  ونقط  والقيء واالسھال وبعض المضادات توفیر أدویة الحرارة .6

 األنف.
 .رومتر لضبط درجة حرارة ثالجة حفظ االنسولینترمومتر طبي وتتوفیر  .7
اى نشاط  ووجودالتعرف بالتفصیل على  برنامج الرحلة من قبل السفر  .8

 .بدنى  اضافي خاللھا
 فر  ویتضمن ھذ الكارت ھذه الفقرة :بلد الس توافر كارت السكر بلغة .9

بالسكر واحتاج للسكر االن وفي حالة اصابتي بغیبوبة او أنا مریض 
 تشنجات رجاء نقلي  على وجھ السرعة الى اقرب مستشفي . 

 .حمل معك فى السفر زوج من االحذیة المریحة والتي سبق استخدامھاإ .10
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ء  فى غیار قلم فى خالل  رحالت الطیران قد یحدث  تكون فقاعات ھوا .11
ولتالفي ذلك  یرفع سن القلم  ،الھواء ضغطاالنسولین نظرا لالختالف في 

قبل  من ھذا الھواءوفى حالة تجمع الھواء تخلص  ،مباشرة بعد كل حقنة
 .الحقن

فى حالة  تغییر الوقت من البلد االصلي الي البلد المسافر الیھ  احتفظ   .12
خذ جرعات األنسولین والوجبات بتوقیت ساعة البلد األصلي واستمر فى ا

وعند الوصول الى البلد المسافر الیھ عدل توقیت  ،بناء على ھذا التوقیت
 ساعتك وخذ جرعات االنسولین والوجبات بناء علي ذلك. 

صباح یمكن تقسیم لد فرق كبیر بین جرعتي المساء واوجووفي حالة  
اعات فى خالل س 6جرعة األنسولین الى جرعات من األنسولین المائي كل 

وقت الطیران ثم الرجوع الى  الجرعة األصلیة  عند الوصول الى البلد 
جاه تكذلك فى حالة السفر عبر القارات فى ا  .المسافر الیھ بناء على  توقیتھ

الغرب  یكون الیوم  اطول وبالتالي قد تحتاج الي جرعة اضافیة من 
ولذلك  فقد تحتاج الى  اما فى اتجاه الشرق فیكون الیوم اقصر ،األنسولین

 جرعة اقل.

القیام بتحلیل سكر الدم  عدة مرات  بالیوم  للتعرف على  اثر تغییر المكان  .13
 .والوقت والوجبة والمناخ على مستوى سكر الدم 

ق فى حالة االحتیاج الى شراء أنسولین أوسرنجات من بلد السفر یراعى تواف .14
انسولین  تركیز  معوحدة 100سرنجة كیز األنسولین والسرنجات (تر

 مع استخدام نفس عدد وحداتك . )وحدة100

بالمشي كل ساعة او ساعتین بممرات  مكذلك فى حالة السفر الطویل ق .15
الطائرة او القاطرة وكذلك یراعي  تحریك القدمین  وانت جالس طوال فترة 

 السفر .
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 الصحة الجسدیة لمریض السكر
 
سان منذ الصغر، وحینئذ یستطیع  التعwwایش تتشكل العادات الصحیة السلیمة لدى االن

 وشwwابمع ھذه العادات طwwوال حیاتwwھ بwwدون صwwعوبة او ضwwجر. ومwwن المھwwم ان یwwتعلم طفwwل 
ولتفwwادى اى   ینوذلك  للعیش آمنww ماالسكر ھذه العادات الصحیة منذ اكتشاف المرض لدیھ

 .كل مستقبلیة اعادات خاطئة  قد تؤدى الى حدوث مش
 الصحیة السلیمة تحت البنود االتیة :وتندرج ھذه العادات 

  .رعایة القدمین   -1
  .رعایة األسنان   -2
 .رعایة الجروح وااللتھابات    -3
 .االمتناع عن التدخین   -4

 
 أوال رعایة القدمین :

 وتتمثل فى النقاط االتیة :  
وخاصwwة بwwین األصwwابع مwwع  ،غسل القدمین یومیا مع تجفیفھما بفوطة ناعمwwة نظیفwwة *

 للحفاظ على نعومةالجلد. وضع كریم مرطب
عند قص األظافر یفضل قصھا بعد االستحمام مباشرة على ان یكون  قصھا  *

مراعاة عدم استخدام االالت الحادة مع استخدام المبرد لتھذیبھا و بالعرض
 لتنظیف األظافر، ویمكن االستعانة بشخص آخر للمساعدة فى ذلك . 

تي على  الرمال بشاطيء البحر  مع حمایة األقدام وذلك  بتفادى المشي حافیا ح *
 عدم استخدام حمامات القدم الساخنة او الزجاجات او القرب الساخنة . 

مقدمة عریضة  تسمح   مریح على ان یكون مقاسھ مناسبا  وذا اختیار الحذاء ال *
سم علي األقل أمام األصبع األكبر للقدم ، وأن یكون من الجلد 1د مسافة بوجو

داخلیة ، ویفضل تجربتھ  قبل استخدامھ للتأكد من ذلك .  الطرى بدون نتوءات
كذلك یفضل  الحذاء ذو النعل السمیك لتقلیل الضغط المباشر علي أسفل القدمین 

 أثناء المشي.  
اختیار الجوارب الرفیعة  المناسبة من القطن أو الصوف مع تفادى الجوارب  *

یومیا . ویفضل الجوارب  تبدیلھاوالمصنوعة من األلیاف الصناعیة او الحریر  
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مع تجنب الجوارب ذات الثنیات أو األستك والتي قد تؤثر علي الدورة  ،القصیرة
 الدمویة للقدم .

 رجع في ذلك الى الطبیب المختص .إال تحاول  ازالة الكالو بنفسك و *
الزالة الشعر من الجسم یفضل استخدام ماكینة الحالقة الكھربائیة عن استخدام  *

 الموس . 
طمئنان على صحة القدم بالكشف بین األصابع وكذلك على باطن القدم اال *

یومیا مع طول تاریخ المرض  ن ذلكباستخدام مرآة بصفة دوریة، على أن یكو
  تورم او تقرح . وجودوالرجوع الى الطبیب المعالج فى حالة تغییر اللون او 
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ال تضع رجلیك فى الماء لفترة 
 طویلة

جیدا وخاصة بین  جفف قدمیك
 األصابع

إغسل قدمیك كل یوم بالماء 
 الدافيء

   

 ال ترتدى أحذیة ضیقة
 

 ال ترتدى الصنادل المفتوحة
 بدون جورب

 تجنب المشي حافى القدمین
 

   
 
 
 
 
 

 ال تستخدم القصافات واالمواس 
 

ارتدى جوارب رقیقة من القطن 
 ویفضل الجوارب القصیرة

مقدمة  اذإرتدى حذاء مریح 
 عریضة من الجلد الطرى 

 خطوات العنایة  بالقدمین
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إستشر الطبیب فى حالة وجود 
 تورم اوالتھابات او قرح بالقدم

 

 
 إفحص بعنایة بین األصابع

 

قص أظافرك بالعرض ثم  یمكنك 
استخدام المبرد لتسویة األظافر 

 بعد االستحمام مباشرة
 

 
 

 
 دم باستخدام  مرآة بصفة دوریةإكشف علي باطن الق

 

في حالة الجروح اغسلھا بالماء 
والصابون ثم طھرھا  وغطھا 

 بالشاش والبالستر 
 

 

 

 

 

 رعایة األسنان : –ثانیا 
 الفم : تتخذ االجراءات االتیة لمنع حدوث تسوس األسنان او التھابات

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 
 

  

 خطوات العنایة بالقدمین
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مع استخدام خیط  غسل األسنان بعد االكل وقبل النوم باستخدام فرشاة اسنان ناعمة -
 األسنان یومیا .

 الزیارة الدوریة لطبیب األسنان كل ستة شھور.  -

 .ج فى حالة أى تدخل جراحي ألسنانكمتابعة طبیب األسنان مع الطبیب المعال -
 
 

 :رعایة الجروح وااللتھابات  -ثالثا 
 :حالة الجروح تتخذ الخطوات االتیةفى 

  ،غطیتھ بالشwwاش والبالسwwتر  وربwwاط طبwwيغسل الجرح بالماء والصابون ثم تطھیره وت -
 .لم او حدوث تورم او احمرار حولھ تدل علwwى بدایwwة االلتھwwاب بwwھألزیادة ا أن ویالحظ

وفى حالة إذا كان الجرح عمیقا او كبیرا او فى حالة ظھwwور اى التھابwwات یجwwب زیwwارة 
 الطبیب المعالج على الفور .

 

 

- wwد اتخwwت الجلwwة تحwwدوث فقاعwwة حwwة  حالwwى حالwwراءات فwwس االجwwة  ذ نفwwة المتبعwwي حالwwف
غسwwل تمن التقرح . اما فى حالة تقرحھا  ف ھاالجروح،  ثم قم بتغطیتھا بالبالستر لحمایت

بالماء والصابون وتغطي بمرھم مضاد حیوى ثم تغطي بالشاش والبالستر مwwع الغیwwار 
 مرتین یومیا . اعلیھ

 
 :االمتناع  عن التدخین -رابعا

ین عامل رئیسي فى التسبب بسرطان الرئة وكذلك فى من المعروف ان التدخ
حدوث تصلب بشرایین القلب والمخ والكلي واألطراف.  ولذا یجب علیك االمتناع عن 

ً التدخین نھائیا حتى ال تضاعف اخطار مرضك . وكذلك حاول اال تكون مدخن ً سلبی ا  ا
 باالبتعاد عن  أماكن المدخنین.
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 ماذا تعرف عن مضاعفات مرض السكر
 

أعرف انك ترید ان تسأل ھذا السؤال من بدایة ھذا الكتاب وأنك تحس بالقلق الداخلي 
 .بسبب ما تسمعھ او تقرأه عن ھذه المضاعفات 

 تعال معا نناقش بعض الحقائق المتعلقة بھذا الموضوع:
ان معلوماتك عن مضاعفات مرض السكر تنحصر فى الحاالت الشدیدة التى  -1

والتى سمعت عنھا إما من أقاربك او معارفك  او من أصیبت بأسوأ المضاعفات 
اإلعالم  المسموع او المقروء . ولكن ھل تعلم أیضا ان كثیرا من مرضي السكر لم 

 یصابوا بھذه  المضاعفات ؟؟
یة او التركیبة قد یتعلق حدوث المضاعفات بأسباب متعددة مثل الخریطة  الجین -2

ارتفاع مستوى سكر الدم وأسباب  ،الوراثیة للمریض ، مدة تاریخ مرض السكر
تحكم بھ نولكن كما یظھر ان العامل الوحید والذى نستطیع ان  ،اخرى قد ال نعلمھا

 والعمل علیھ ھو الحفاظ على مستوى سكر  الدم  علي  المدى الطویل . 
أثبتت الدراسات المتعددة  والتى أجریت فى الكثیر من مراكز  السكر على أعداد  -3

أن ھناك عالقة مباشرة بین نسبة حدوث  (DCCT) يكبیرة من المرض
المضاعفات وبین ارتفاع مستوى  سكر الدم ، وقد  أثبتت أیضا ھذه الدراسات ان 

 زول بعد التحكم فى مستوى سكر الدم.یحسن او یتالكثیر من ھذه  المضاعفات  
بھ.  ضرالحفاظ على  الجسم ھو مفتاح الصحة وفي نفس الوقت اإلھمال المستدیم  ی - 4

وسأعطي لك مثالین ألمراض بسیطة قد تتسبب فى الكثیر من الضرر فى حالة 
مثل التھابات اللوزتین المتكرر والذى قد یتسبب فى حدوث حمي  اإھمال عالجھ

وكذلك التھابات البول  ،روماتیزمیة وإصابة القلب بالضرر فى حالة إھمال عالجھا
 .إھمالھا ى فى حالةالمتكررة والتي قد تتسبب فى حدوث فشل كلو

ففي حالة إھمالھ نعم یؤدى الى حدوث مضاعفات ولكن الفرق ھنا  ،كذلك السكر 
وھذا ، بین مرض السكر وبین ھذین المثالین ھو ان السكر یالزمك طوال حیاتك 

ل حیاتك على ان االسكر طو  ھو التحدي ان تحافظ علي نفسك وان تزامل مرض
 ذى ستكسبھ مع الوقت . تكون من أصحاب النفس الطویل  ال

 وسألخص لك إضرار مرض السكر :
، غیبوبwwة حموضwwة مثل غیبوبة ھبوط السwwكر :أوال إضرار حادة  او وقتیة

وقد تكلمنا عن كل  من الغیبwwوتین فیمwwا  .اوزیادة السكر، االلتھابات الفطریة والبكتیریة
أن السwwكر ھwwو مwwن  ف علwwىھابات البكتیریة والفطریة  فقد تعwwوراما بالنسبة لاللت .سبق



 123 

أمراض نقص المناعة حیث تزداد نسبة حدوث ھذه االلتھابات فwwى حالwwة ارتفwwاع سwwكر 
وبصwwفة عامwwة فwwإن مwwریض السwwكرالذى یحwwافظ  علwwى  .الwwدم المسwwتمر وإھمwwال عالجwwھ

مستوى سكر الدم فى الحدود المطلوبة ال یحتاج احتیاطات أكثر من اإلنسwwان الطبیعwwي  
 حیث تنظیفھا وتطھیرھا وعالجھا . فى تعاملھ مع الجروح من 

 ثانیا  مضاعفات مزمنة:
وتشمل بعض التغیرات فى شعیرات العین والكلي واألعصاب الطرفیة او  

  .تصلب شرایین القلب والمخ واإلطراف
ولذا فمن المھم ان یمر مریض السكر ببعض التحالیل والمتابعة الدوریة للتحقwwق 

 دایة العالج مبكرا عند حدوث اى منھا.من سالمة أجھزة الجسم المختلفة وب
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 لسكر والمتابعة الدوریةا
 

نحب أن نطمئن دائما على سالمتك وأن نحافظ على أجھزتك  -السكر اطباء -نحن
 حتى تستطیع ان تحیا حیاة سعیدة  آمنة خالیة من أى متاعب إنشاء هللا.

 
بعض  یام بعملالقولذا فنحن  نوصي بالقیام بالمتابعة الدوریة  والتي تشمل 

.  ویستحب ان نبدأ بالقیام بھذه المتابعات  سنویا التحالیل  المعملیة والكشوف الطبیة
سنوات من بدایة اإلصابة بمرض السكر  فى حالة حدوثھ قبل سن  5  نحوالدوریة بعد 

 سنوات من بدایة حدوثھ فى سن البلوغ أو بعده.  3 نحووبعد  ،البلوغ
 
مستوى الدھون بالدم ، وظائف الكبد ،  وظائف الغدة  وتشمل التحالیل المعملیة •

الدرقیة وبروتینات البول ، أما الكشوف الطبیة فتشمل عمل فحص قاع للعین 
 وفحص لألسنان . 
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 السكر  والزواج واإلنجاب والوراثة
 

یتبادر الى  ذھن الكثیر من األمھات واالباء  بمجرد  معرفتھم بإصابة طفلھم 
فى  هقد قدر لھ بعدم الزواج  أو القدرة على اإلنجاب او توریثھ البناءبمرض السكر  إنھ 

ن مریض السكر یستطیع ان إحالة تمكنھ من اإلنجاب. أما بخصوص  الزواج واالنجاب ف
یحافظ على مستوى  سكر الدم فى الحدود  ما دام یتزوج ویمارس حیاتھ الزوجیة وینجب 

الحوامل الى المتابعة الدقیقة خالل   ضاتیرعلي المدى الطویل.  وتحتاج المالمطلوبة 
فترة الحمل والوصول الى مستویات طبیعیة لمستوى سكر الدم الستكمال  فترة الحمل  

 بسالم  ولمیالد  طفل سلیم بدون أى مضاعفات او عیوب . 
 

أما بالنسبة لتوریث  مرض السكر لألوالد فإن نسبة ظھور مرض السكر  فى أى 
السكر من النوع األول فى أى من   وجودفي حالة    % 6 – 2وح بین من  األوالد  تترا

اذا كان   %6اذا كانت األم مصابھ بھذا النوع من السكر وتبلغ    %2حیث تبلغ  ،األبوین
طفل سكرى آخر بین األخوات فتتراوح بین  وجود. أما نسبة ھو المصاب بھذا النوع األب

3 – 10%  . 
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 نوع األولالمستقبل فى مجال سكر ال
 

نحن محظوظون فى القرن الحادي والعشرین باالكتشافات العلمیة  المختلفة والتى  
لخدمة االنسان ولتحسین  هیدى عبادأعلى  وتعالي لنا وسرعة تطورھا سخرھا هللا سبحانھ

یمكننا   ،احدث وأحدثالي حین یقوم العلماء باكتشافات و ،فرصھ واالقالل من معاناتھ
 . ة  آمنة بما ھو بین أیدینا االنكر في حیاة سعیدالتعایش مع الس

 ویتركز التقدم العلمي  فى مجال سكر النوع األول فى المجاالت االتیة :
 ) الوقایة 2  )  العالج 1

 
  أوال : العالج 

 االنسولین عن طریق االستنشاق :  -1
یق االستنشاق االنسولین عن طر 2006اعتمدت منظمة األغذیة األمریكیة  فى بدایة عام 

كعالج بدیل ألنسولین الحقن لمرضي السكر من النوع األول والثاني وفیما یلي بعض 
 الحقائق المتعلقة بھذاالنوع.

q عن طریق الفم باستخدام جھاز لتحویل بودرة  ھتعتمد فكرة استخدامھ على استنشاق
 األنسولین الى رذاذ على مثال الجھاز الذى یستخدم في مرض الربو الشعبي.

ویؤخذ ھذا األنسولین قبل الوجبات كبدیل لألنسولین المائي الذٮیؤخذ عن طریق 
الحقن. ولكن ال یمكن االستغناء عن  إستخدام األنسولین القاعدى  اما على ھیئة 
حقنة واحدة (انسولین طویل المدى) او استخدامھ على ھیئة حقنتین (انسولین 

 متوسط المدى) .
q  النوع من األنسولین على  المرضي مدة ثالثة سنوات.استغرقت فترة  دراسة  ھذا 
q ر الرئة والجھاز التنفسي امھ فى األطفال وذلك خوفا من تأثھناك حظر الستخد

طة ییعتبر  فى مرحلة نش الشبابباالنسولین حیث ان الجھاز التنفسي فى األطفال و
 من النمو.

q 18 هسكر عمركان لمریض  مرضي النوع األولمن  ااقل سن  تم تجربتھ علیھ 
 سنة 
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 :األنسولین عن طریق الفم   -2
ما زالت األبحاث جاریةعلي ھذا النوع للوصول الى الحفاظ علي كفاءة األنسولین 
بعد تعاطیھ عن طریق الفم  حیث ان تعرضھ الفرازات العصارة المعدیة تفقده الكثیر من 

 فاعلیتھ .
 

 :زرع خالیا البنكریاس   -3
البنكریاس على ادخال خالیا سلیمة بالجسم حتي تقوم  تعتمد فكرة زرع خالیا

نسیج غریب عن جسم االنسان یصحبھ  ومن المعروف ان زرع اى .بوظیفة البنكریاس
تفاعل مناعي  من الجسم لمحاولة طرد النسیج الجدید ، وبالتالي البد ان یصاحب عملیة 

سم لإلنسجة الجدیدة . الزرع اعطاء المریض ادویة لتثبیط مناعة الجسم لمنع  طرد الج
وحتي سنوات قریبة قد تركزت عملیات   الزرع فى زرع البنكریاس او جزء منھ 

البنكریاس والكلي زرع كل من لمریض السكر الذى  یعاني من الفشل الكلوى حیث  یتم 
. أما األبحاث الجدیدة من المتوفیین حدیثاریاس والكلي فى نفس الوقت ویكون مصدر البنك

 :الن  فتختلف اساسیاتھا عما سبق فى النقاط االتیةالجاریة ا
محاولة توسیع مدى االستفادة من خالیا البنكریاس  بحیث یمكن استخدام خالیا  •

لعدد اكثر من المرضي او تكرار زرع الخالیا لنفس المریض ،  الواحدالبنكریاس 
 یا.وذلك بحفظھا فى مزارع تسمح بتكاثرھا للحصول على مالیین من ھذه الخال

حقن ھذه الخالیا فى الورید  البابي المؤدى للكبد حیث تستقر ھناك الخالیا وتبدأ  •
 عملھا فى افراز األنسولین .

استخدام أدویة مثبطة للمناعة اكثر امنا من األدویة السابق استخدامھا والتى سجل لھا  •
 كثیر من األعراض الجانبیة .ال

تعتبر حاالت ا فى اى من مراكز الزرع الحاالت التى اجریت لھا عملیات زرع الخالی •
من البالغین ذوى التاریخ المرضي الطویل حیث كان اقل تاریخ العدد  محدودة

 عام. 18نحو مرضي لھذه الحاالت 
حیث ان ھذه األبحاث قصیرة المدى فلم یحدد حتي االن مدى نجاح الحفاظ على  •

حیث انھ من المتوقع  فقد  الخالیا العاملة المسئولة عن الحفاظ على مستوى سكر الدم
عدد من ھذه الخالیا مع الوقت والذى یؤدى  فى ھذه الحالة الى حدوث ارتفاع  فى 

 سكر الدم.
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 زرع الخالیا الجزعیة : – 4
تتسابق اآلن الكثیر من المراكز البحثیة المتخصصة في مجال السكر في الكثیر من بلدان 

الیا الجزعیة كمصدر لتصنیع خالیا البنكریاس العالم باالبحاث التى تتناول استخدام الخ

 .بیتاالمفرزة لألنسولین المسماه بخالیا 

وتعتبر الخلیة الجزعیة الخلیة األم التي تتطور الي األنواع المختلفة ألنسجة الجسم . 

وھناك نوعان من الخالیا الجزعیة  النوع األول وھي الخالیا الجزعیة الجنینیة والنوع 

الیا الجزعیة البالغة الموجودة بالبنكریاس والنخاع العظمي والكبد . الثاني وھي الخ

ویعتبر االنجاز الحقیقي في ھذا المجال ان یكون مصدر ھذه الخالیا من المریض نفسھ  

وذلك لإلستغناء عن استخدام    ،الكبدیةؤخذ من نخاعھ العظمي او من خالیاه حیث ت

   .ي الكثیر من اآلثار الجانبیةة  للمناعة والتي تؤدى الطاألدویة المثب

 حتي االن فيشر في  ھذه األبحاث  ولكنھا مازالت ببالرغم  من التقدم السریع  والمو

 نطاق التجارب 

 
 ة ـــالوقای : ثانیا

 
ألول أعتمدت األبحاث التى تناولت الوقایة من مرض النوع ا

 :من السكر على النقاط االتیة
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بة بالمرض وھم اخوات مریض العالیة لإلصاذوى االحتماالت تحدید األطفال  -1
من النوع األول حیث یتشاركون معھ فى  الخریطة الجینیة او االستعداد السكر

 الوراثي ومن ثم محاولة منع حدوث المرض او تأخیر حدوثھ .
إعطاء ھؤالء األطفال أنواع من العالجات المختلفة والتى تعتمد اساسا على  -2

 اتي للجسم ككل أو لتثبیطھ بخالیا البنكریاس .تثبیط التفاعل المناعي الذ
أما األبحاث الجاریة التى تتناول ھذا  الموضوع فھي كثیرة ولكن حتى  االن لم  -3

 تثبت فاعلیتھا في الوقایة.
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 شخصیات  ممیزة مع السكر
 

نعم .. أنت ممیز مثلھم ألنك  قد قبلت التحدى وتعایشت مع السكر فأنجزت دراستك  
  وا. ح فى مجالك  بتوفیق من هللا كما نجحوعملك  وستنج

wwع  ركثیwwاة مwwى الحیwwوقھم فwwوا تفwwذین حققwwاھیر  الwwة  والمشwwیات  الناجحwwن الشخصwwم
 نمالزمwwة مwwرض السwwكر لھwwم طwwوال حیwwاتھم  لwwم ینwwدبوا الحwwظ العwwاثر الwwذى جعلھwwم یصwwابو

عwwن السwwكر كثیwwر تعلمwwوا الھملwwوه . بwwل قبلwwوا الواقwwع، ، لم یتمردوا علیھ ولwwم یبمرض السكر
وتعایشوا معھ فعاشوا حیاة طبیعیة  سعیدة  آمنwwة وناجحwwة  أیضwwا  ه، فھموومازالوا یتعلمون
 افwwوا حقیقwwة مرضwwھم بwwل انھwwم اعتبروھww. لwwم یتwwواروا ولwwم یكwwذبوا ولwwم یخ وحققوا انجwwازاتھم

مرضwwھم مwwن . لم یمنعھم بل تفوقوا فى حیاتھم ،ولھم ونجحوانقطة تحدى  تمیزھم عن ما ح
wwwذل اقصwwwدھم بwwwم.لتلي جھwwwا هللا لھwwwى وھبھwwwاة التwwwع بالحیwwwع  متwwwى جمیwwwنھم فwwwد آالف مwwwیوج
بwwل   ،منھم شخصیات سیاسیة وریاضیة وثقافیة ومواھwwب موسwwیقیة وتمثیلیwwة ،التخصصات

 منھم ملكات جمال أیضا.
 

یل المثwwال ولwwیس علwwي سwwب، وسwwأورد لwwك اسwwماء بعwwض ھwwؤالء الشخصwwیات  الممیwwزة
وأكثر مwwنھم ال تعwwرفھم . وسwwتالحظ أنھwwم جمیعwwا شخصwwیات تعرفھم  ون، منھم كثیرالحصر

ھwwذه  ولكwwن لتwwوافر ،اجنبیwwة لwwیس لعwwدم وجwwود شخصwwیات مwwثلھم مwwن العwwرب والمصwwریین
 ت .المعلومات على شبكة اإلنترن

 
 

 شخصیات ممیزة فى مجال الریاضة :
عwwاني مwwن التفرقwwة سwwون والwwذى ني روبیالعwwب البیسwwبول األمریكwwي األسwwود جwwاك •

جدارتwwھ فwwى مجwwال الریاضwwة  احقیwwة المسwwاواه بwwین السwwود بولكنھ اثبwwت  ،العنصریة
 .والبیض بالوالیات المتحدة األمریكیة 

 العب الجولف كیلي كون والذى حاز على الكثیر من المیدالیات والجوائز . •
  .العب الكروكیھ الباكستاني العالمي وسیم أكرم •
 .لیمبیة الذھبیة السباح جارى ھول والذى حاز على المیدالیة األو •
 .كیني داكیتالعب كرة القدم   •
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  .العب الھوكي المحترف كیرت فریزر •
العب التجدیف األنجلیزى ستیف ریwwدجریف والwwذى حwwاذ علwwى المیدالیwwة االولمبیwwة  •

 .2000األولمبیة عام  بسنوات متتالیھ بدورة االلعا 5الذھبیة لمدة 
  .العب الھوكي المعروف بوبي كالرك •
ویعتبر اول العب تنس أمریكي من اصل افریقي  .لعالمي ارثر اشالعب التنس ا •

 التنس بالعالم . العبيوالذى حاز على التصنیف األول ل
علي العب التwwنس  1973ن كینج والتى تغلبت عام یالعبة التنس المعروفة بیلي ج •

شخص وشاھدھا علwwى التلیفزیwwون  30427ي ریجز فى المباراة التى حضرھا ببو
 اھد. ملیون مش 90
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 شخصیات ممیزة فى مجال الفن :
 .الممثل ویلفرد بریملي •
 .يالممثل المعروف سبنسر تراس •
 .شاإلذاعي والموسیقي سما •
 .الممثل تومي لي •
 .بیرلمینى  میدیةالممثلة الكو •
  .المغني المعروف لوثر فاندروس •
 .الموسیقي العب الترمبت المعروف دیزى جیلیسبي •
 .المغني المعروف جوني كاش •
ملحن والموزع الموسیقي العالمي أندرو لوید الذى لحن الكثیwwر مwwن المسwwرحیات ال •

 الغنائیة.
 .ممثل التلیفزیون جیرى ماسترز  •
 .مایكلز والذى  حاز على الكثیر من جوائز االسطوانة البرونزیة المغني برت •
 .كینج والذى اعتبر ملك موسیقى البلوز  بي بي •
تي حازت علي عشرة جوائز من جوائز وال الدیرمغنیة الجاز المعروفة ایالفیتز ج •

 للغناء .  جرامي
 للتمثیل .  إیميالممثلة الكومیدیة  دلتا بیرك والتى رشحت مرتان لجائزة  •
 .الممثلة واالعالمیة المعروفة مارى تایلر مور  •
 .الحسwwن ممثلwwة إیمwwيالممثلwwة المعروفwwة ھwwالي بیwwرى والتwwى حصwwلت علwwى جwwائزة  •

  ممثلwwةكیwwة مwwن أصwwل افریقwwي تحصwwل علwwى جwwائزة احسwwن وتعتبwwر أول ممثلwwة أمری
 .2001باوسكار عام  

 ممیزة فى مجاالت أخرى : اتشحصی
رنسwwت ھیمنجwwواى وھwwو مwwن اعظwwم كتwwاب الروایwwات فwwى القwwرن إالروائwwي العwwالمي  •

 . 1954العشرین وقد حصل على جائزة نوبل  عام 
 .توماس أدیسون مخترع المصباح الكھربي  •
التى بدأت حیاتھا مwwع السwwكر فwwى یكول جونسون ون 1999لعام  جمال امریكا ةملك •

 وھي من مستعملي مضخات األنسولین .  .عام19سن
 . 15-فرید باتریك الطیار علي الطائرات المقاتلة أف •
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 ومن ھذه الشخصیات الممیزة من ساھم فى اعطاء الدعم المعنوى لمرضى السكر 

 .Pump girlsفتیات المضخات  •
 عي مكون من فتیwwات یرتwwدون مضwwخات األنسwwولین ھwwدفھم تشwwجیوھو فریق موسیق

 السكر للتعایش مع مرضھم .  شباب
مارى تایلر مور وھي حالیا  الممثل  الشرفي لمؤسسwwة ابحwwاث  واإلعالمیة الممثلة •

 مرض سكر األطفال .
ا بالسwwكر عنwwدما اصwwیبت بالغیبوبwwة صwwھوالتى كانwwت بدایwwة تشخی البلي باتالمغنیة   •

. وتذكر باتي ان اصابتھا بمwwرض السwwكر قwwد وضwwعھا علwwى الطریwwق  على المسرح
ولwwwة الریاضwwwة وتنwwwاول الطعwwwام فwwwى اھمیwwwة المحافظwwwة علwwwى مسwwwتوى السwwwكر ومزا

امwwي للغنwwاء جرفwwى حصwwولھا علwwى جwwائزة   ھامرضww ھمأسww، ولھwwذا  فقwwد الصwwحي
عتبwwر حwwدث سwwيء طالمwwا یاصwwابة المwwرء بالسwwكر ال  نبwwأ بwwاتي كما تضwwیف  .مرتان
 . فیھتحكم  انت ت

ملكwwة جمwwال أمریكwwا نیكwwول جونسwwون وھwwي مwwن مسwwتعملي مضwwخة األنسwwولین وقwwد  •
قامت بالكثیر من الجwwوالت الداخلیwwة والخارجیwwة لتعریwwف المجتمwwع بسwwكر األطفwwال 

 .الشبابو
علwwى العكwwس فقwwد   ،الممثلwwة المعروفwwة ھwwالي بیwwرى والتwwى لwwم تخفwwي حقیقwwة مرضwwھا •

بالمدرسة وھي في سن العاشwwرة قwwد  تنبwwأت لھwwا  أذاعت فى احتفالیتھا ان مدرستھا 
سwwببا فwwى إعطائھwwا وقwwد اصwwیبت بالسwwكر الwwذى كwwان  .ھبھ من عنده سیمنحھان هللا بأ

 .وكانا سببا  في ما وصلت الیھ لحیاتھاأرادتھما القوة والتصمیم اللذان 
األول تحwwت عنwwوان  ینالكتwwرونی نیعموق أتاأنش األختان انجیال وروزجوود واللتان •

تحت عنوان قریبا ستصwwبح  الثانيوالموقع   Famous diabeticsشاھیر السكرم
 . Soon to be famous diabeticsمن مشاھیر السكر 

اعطاء الدعم المعنwwوى لمرضwwى السwwكر وتوصwwیل اإلحسwwاس لwwدیھم   ماوھدفھ
قwwوة ومwwن التصwwمیم  قلیwwلبوإنwwھ مwwع السwwكر  صwwراعھمبwwأنھم لیسwwوا الوحیwwدین فwwى 

ا ذكرت انجیال جwwوود فwwى موقعھwwا موك .ھ ألنفسھم نقیق ما  یتمنوالعزیمة یمكن تح
رة فى مسار تحقیق اھدافك ثیكون مرضك مع السكر ع ال االلكتروني  " یجب ان

 ."وآمالك
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 أخطاء شائعة الحدوث لمرضي سكر النوع األول
 

 :المرض اتبدای
ك إخفاء مرضك بالسكر عن اإلدارة الصحیة للمدرسة وعن مدرسیك وزمالئ -1

 مة .صوأقاربك المقربون واعتباره و
، ئل أخرى مثل األعشاب ، قرص النحلاستبدال عالج األنسولین باالقراص او بدا -2

 العالج باالوزون او الطب البدیل . 
عدم األخذ فى اإلعتبار  أن مدة شھر العسل نقاھة مؤقتة واعتبارھا شفاء تام مع  -3

 یل سكر الدم الیومیة.القیام بتحالوعن التوقف عن إعطاء األنسولین 
 

 عالج األنسولین والتنظیم الغذائي :
الوجبات او اغفال الوجبات  وعدم المحافظة علي مواعید حقن األنسولین  -1

 والجرعات.
 اكثر او اقل من الجرعات الیومیة لألنسولین . تناول الوجبات بكمیات -2
بدء فى تناول عدم األخذ فى اإلعتبار الفترة الزمنیة ما بین حقن األنسولین وال -3

وكذلك الفترة الزمنیة بین جرعة  ،نوع األنسولین المائي يالوجبة والتى تعتمد عل
 وأخرى لألنسولین .

 إغفال الوجبة الخفیفة فى حالة استخدام  األنسولین قصیر المدى . -4
 .إعطاء مواد سكریة او فاكھة فى وجبة العشاء او ما قبل النوم  -5
 الوجبات عالیة السعرات .تناول الوجبات السریعة بكثرة  و -6
عدم توافق تراكیز األنسولین مع عدد الوحدات بسرنجة األنسولین  (مثال  -7

 وحدة). 40وجدة مع سرنجة  100انسولین 
 مزج األنسولین المائي مع شبیھ األنسولین طویل المدى. -8
  .من الجلد مباشرة بعد الحقن سحب سن قلم األنسولین -9

 علي سطح الجلد. نسولینأ وجودحالة  ىالقیام بتكرار  حقن األنسولین ف -10
المضي فى حقن جرعة األنسولین  التى حدث بھا خطأ فى عدد الوحدات او عدم  -11

 الوحدات بھا . دالتأكد من عد
االستمرار فى حقن األنسولین فى أماكن تورم الطبقة الدھنیة الناتج عن تكرار  -12

 حقن األنسولین . 
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سولین مائي ظھرت بھ حبیبات او عكارة استخدام أنسولین منتھي الصالحیة او أن -13
 .داو انسولین معكر بھ حبیبات او انسولین تعرض للتجم

 تخزین زجاجات األنسولین التى لم یسبق استخدامھا بدرجة حرارة الغرفة . -14
( مثل العربة ایام الصیف)  او  لقانسولین تم وضعھ فى مكان ساخن مغ استخدام -15

 ر حرارى.فى ضوء الشمس المباشر او بجوار مصد
في حالة تلف او نفاذ األنسولین  بأنسولین إضافي كإجراء احتیاطيعدم االحتفاظ  -16

 المستخدم.
 حقیبة العالج فى اثناء السفر. وجودإھمال  -17
 إغفال التأكد من صالحیة عمل قلم األنسولین والحقن في حالة وجود ھواء بھ. -18
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 : ضبط مستوى سكر الدم
وأعراض  ر واالعتماد على اعراض ارتفاعالتوقف عن التحالیل الیومیة للسك -1

  .ھبوط سكر الدم لضبط مستواه فى الدم
د قراءات وجوإغفال تسجیل التحالیل الیومیة اعتماداً على الذاكرة  أو علي  -2

 مسجلة بجھاز السكر.
عدم القیام بمعایرة (التتمیم على دقة قرائة) جھاز تحلیل السكر بصفة دوریة او  -3

 لشرئط علي الجھاز المستخدم.عدم القیام بنقل كود ا
لمس منطقة  اإلختبار بالشرائط أو استخدام شرائط بھا رطوبة او انتھت  -4

 صالحیتھا .
 عدم إتباع خطوات التحلیل بدقة  عند استخدام الشرائط البصریة .  -5
فقدان  توقف اعطاء األنسولین أیام المرض او االقالل منھ بناءاً علي حدوث -6

 حرارة الطفل.للشھیة او ارتفاع بدرجة 
عدم اإلقالل من جرعة األنسولین ایام المرض فى حالة حدوث قيء او إسھال  -7

 مصاحب لھبوط فى مستوى سكر الدم .
 .عدم القیام بالتحالیل الیومیة اثناء المرض -8
عدم الكشف عن األسیتون  في حاالت ارتفاع السكر ، أیام المرض اوعند حدوث  -9

 متكرر بالبطن . قيء  او مغص
االنسولین المعكر بدالً من المائي او اعطاء جرعات من افیة جرعات إضإعطاء  -10

  .اضافیة ارتجالیة
 فى نفس الیوم.كل جرعات األنسولین المائي والمعكرتعدیل  -11
عدم تناول مادة سكریة سریعة فى حالة اإلحساس بأعراض ھبوط السكر وكذلك  -12

 أعراض الھبوط. اء المادة السكریة بعد زوالطعدم تناول نقطة نشویة بعد اع
 االستمرار فى القیام بمجھود بدني عند االحساس بأعراض ھبوط سكر الدم. -13
 .اثناء القیام بمجھود بدني في عدم حمل مصدر للجلوكوز معك وبالذات  -14
 إغفال اخذ وجبة  إضافیة فى حالة القیام بمجھود بدني تتناسب مع شدتھ ومدتھ. -15
 .تتناسب مع حجم المجھود الریاضي تناول كمیات كبیرة من المواد السكریة ال -16
أو اكثر   300قراءات عالیة  بسكر الدم  وجودالقیام بالمجھود الریاضي مع  -17

 مللیجرام مصاحبا بأسیتون بالبول .  250أو
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 الصحة الجسدیة :
 .كالو بالقدمللبس األحذیة الضیقة غیر المریحة المسببة للتقرحات او  -1
 .محاولة ازالة الكالو بنفسك  -2
  .إلھتمام بعنایة األسنانعدم ا -3
 إھمال التحالیل الدوریة اذا طلب منك ذلك  الطبیب المعالج. -4
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 التثقیف السكرى  لمرضي السكر وذویھم
 

وفي حالة إجابتك علیھا سأطمئن  .إلیك بعض األسئلة المھمة التى أطرحھا علیك
ند عندئذ أنك قد أصبحت ملما بكل جوانب التثقیف الطبي لمرض البول السكرى ع

معرفتك بھا برجاء الرجوع  . وفي حالة عدم تأكدك من أى اجابة اوعدمالشباباألطفال و
 .ام استفادتك من قراءة ھذا الكتابللفصل الخاص بھا حتي أتأكد من تم

 
 مرض البول السكرى :  بدایاتمعلومات عن 

 ما ھي أنواع مرض البول السكرى؟ -1
 ھل مرض البول السكرى عند األطفال وراثي ؟ -2
 ھو الھرمون المسئول عن التحكم فى مستوى سكر الدم؟ ما -3
 ھل من الطبیعي ان یحتوى دم اإلنسان علي سكر ؟ وما فائدتھ ؟ -4
 ما ھو مصدر السكر بالدم أثناء الصیام والنوم ؟ -5
 ما ھو معدل  السكر الطبیعي بالدم ؟ -6
 ھل من الطبیعي ان یحتوى بول اإلنسان على السكر ؟ -7
 ل عند مریض البول السكرى ؟لماذا یظھر السكر فى البو -8
 ما ھي أعراض وعالمات مرض البول السكرى ؟ -9

 ماذا تعرف عن عالج مرض البول السكرى بنوعیھ ؟ -10
 ھل عالج األنسولین حتمیا لمرض السكر من النوع األول؟ -11
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 :معلومات عن عالج األنسولین 
لمدى ما ھي أنواع األنسولین الذى نحتاجھ لعالج سكر النوع األول ؟ وما ھو ا -1

 المؤثر لكل نوع؟
 ما ھي تركیزات األنسولین المتداولة فى مصر ؟ -2
ھل إعطاء األنسولین بطریقة الحقن المتكرر أفضل من أعطاءه مرة اومرتین  -3

 یومیا؟ ولماذا؟
ھي یجب أن یتزامن حقن األنسولین مع تناول الوجبات ؟ وما ھو نوع األنسولین  -4

 المناسب لذلك؟
 )؟أوطویل المدى (األنسولین المعكر نسولین المتوسطلماذا نحتاج الى إعطاء األ -5
تعطي  حقنة المعكر  لھ قبل النوم؟  لھفولم یأخذ وجبة العشاء   لإذا نام الطف -6

 ولماذا ؟
 ما ھي مواعید إعطاء األنسولین أیام المدرسة وفي أثناء اإلجازات الصیفیة ؟ -7
مضي أكثر  دبع ما ھي كیفیة  حفظ األنسولین المستخدم ؟ وھل یمكن استخدامھ -8

من شھر عند حفظھ خارج الثالجة وإذا مضي أكثر من شھرین عند حفظھ 
 بالثالجة؟

 ما ھي كیفیة حفظ األنسولین تحت التخزین ؟ -9
 ھل یمكن استخدام األنسولین بعد تجمیده اوبعد انتھاء صالحیتھ ؟ -10
في حالة خلط األنسولین المائي والمعكر بسرنجة الحقن، أیھما یسحب أوال  -11

 رنجة ؟بالس
فى حالة عدم التأكد او الخطأ فى عدد الوحدات المسحوبة بالسرنجة قبل الحقن  -12

 ؟ماذا تفعل 
 اذا وجدت نقطة دم أوانسولین بعد الحقن على سطح الجلد ماذا تفعل ؟ -13
 الحقن اى سطح ھل یستخدم  مرة أخرى ؟ ةإذا المس سن إبر -14
 ما ھي األماكن التى یمكن حقن األنسولین بھا ؟ -15
 رف عن طریقة الدوران الماكن اعطاء الحقن ؟ ولماذا نتبعھا ؟ماذا تع -16
 .؟ذا تفعلاإذا حدث تورم بالجلد ناتج عن تكرار اعطاء األنسولین بنفس المكان م -17

 
 معلومات عن التغذیة الصحیة لمرضي البول السكرى:

 ھل طعام مریض السكر صحي أم ال ؟ -1
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ة لنمو الطفل ولنشاطھ ھل طعام مریض السكر یوفر السعرات الحراریة الالزم -2
 الیومي؟

بھ  أفراد  یحتذى یفضل ان النظام الغذائي لمریض السكر یطبق علیھ فقط أم لھ -3
 ؟ األسرة ؟ ولماذا

 ما ھي عناصر التغذیة األساسیة التى یجب ان یتضمنھا طعام مریض السكر ؟ -4

 الكربوھیدرات فى طعام مریض السكر ؟ وجودما ھي أھمیة   -5

 یدرات ؟ما ھي أنواع الكربوھ -6

 البروتینات في طعام مریض السكر ؟ وجودما ھي أھمیة  -7

ما ھي أنواع البروتینات ؟ وما ھي أنواع البروتینات التى تحسب فى نظام  -8
 المقایضات الغذائیة؟

 نسبة من الدھنیات فى طعام مریض السكر ؟ وجودما ھي أھمیة  -9

 إعطاءھا لمریض السكر ؟بما ھي انواع الدھنیات المسموح  -10

 ي في ني  أو مشوى ؟نضل ان یكون طعام مریض السكر مسلوقا ، یف ھل -11

 ما ھي أنواع الطعام التى یمكن تناولھا بحریة ؟ -12

 الیاف طبیعیة فى طعام مریض السكر ؟ وأین تتوافر ؟ وجودما ھي أھمیة  -13

 ما ھي األحوال التى یمكن فیھا تناول السكریات السریعة ؟ -14

 ھل یجب اإلقالل من الملح ؟ ولماذا؟ -15

 ؟لنشاط الیومي الخاص بك لھي عدد السعرات الالزمة  ما -16

 ما ھي عدد النقاط ؟ وما ھي محتویات كل وجبة ؟ -17
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ما ھي عدد الوجبات الرئیسیة والوجبات الخفیفة المناسبة لك ؟ وما ھي مواعیدھا  -18
 فى اثناء الدراسة واالجازات الصیفیة ؟

 تناولھا؟ ما ھي فائدة الوجبات الخفیفة ؟ وماذا یحدث فى حالة عدم -19
 راقبة الذاتیة لسكر الدم :لممعلومات عن ا

 ما ھو الھدف من المراقبة الذاتیة لسكر الدم؟ -1
رض البول السكرى ھل المراقبة الذاتیة لسكر الدم مھمة الیجاد توازن بین م -2

 بیعیة ؟والحیاة بصورة ط
ھل ھناك عالقة بین ارتفاع مستوى سكر الدم على المدى الطویل وبین  -3

 لسكر؟مضاعفات ا
ھل استطیع االعتماد على اعراض ارتفاع وانخفاض السكر واالستغناء بھا عن  -4

 التحالیل الیومیة للسكر  لضبط مستوى سكر الدم ؟
ھل أستطیع  ضبط مستوى سكر الدم بإستبدال تحالیل سكر الدم الیومیة بتحالیل  -5

 ؟سكر البول
 كیف تحفظ شرائط التحلیل بصورة صالحة ؟ -6
ذى یمكنك من  معرفة مستوى التحكم فى سكر الدم فى خالل ما ھو االختبار ال -7

 الثالثة شھور الماضیة؟
ق افضل مستوي للتحكم ما ھي عدد مرات تحلیل سكر الدم الیومیة الالزمة لتحقی -8

 ؟فى سكر الدم
 ھل تتبع خطوات التحلیل بدقة ؟فاذا كنت تستخدم الشرائط البصریة  -9

بتكوید (نقل كود  ھل تقومفدم إذا كنت من مستخدمي أجھزة تحلیل سكر ال -10
 الشرائط للجھاز) والتأكد من دقة قراءات الجھاز؟

ھل تستطیع اإلستغناء عن تسجیل قراءات سكر الدم بكراسة البیانات واالعتماد  -11
 علي  الذاكرة  او ذاكرة جھاز السكر لضبط مستوى سكر الدم ؟

كل ، بعد األكل ما ھي القراءات التى تشیر الي ضبط مستوى سكر الدم قبل األ -12
 بساعتین ، وقبل النوم ؟

 ما ھي أسباب ارتفاع سكر الدم ؟ وما ھي القراءات التى تشیر الي ذلك ؟ -13
 ما ھي أعراض ارتفاع سكر الدم ؟ -14
 ھي ھناك اضرار من ارتفاع سكر الدم ؟ وما ھي ؟ -15
وماذا تفعل فى حالة عدم  متي یجب االكثار من عدد مرات تحلیل السكر بالدم؟  -16

 بة لمحاوالت ضبطھ؟االستجا
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 متي یجب تحلیل األسیتون بالبول ؟ -17
 .؟أسیتون بالبول مصاحب بإرتفاع سكر الدم ؟ ماذا تفعل  وجودني عماذا ی -18
أسیتون فى بول الصباح مع قراءات طبیعیة  وجودھل یمكن  فى بعض األحوال  -19

وھل یحتاج ذلك الى اعطاء جرعة اضافیة من ؟ الدم  لسكراو منخفضة 
 . ؟األنسولین

 ما ھي اسباب نقص السكر بالدم ؟ وما ھي القراءات التى تشیر الي ذلك ؟ -20
 ما ھي اعراض نقص السكر بالدم؟ -21
یجب تحلیل السكر  نقص السكر بالدم ؟وھل ست بأعراضحسأماذا تفعل اذا  -22

 بالدم؟
التي  ةوعي ماذا تفعل ؟ ما ھي الحقنللحالة حدوث تشنجات او غیاب كامل ي ف -23

 او بالسفر لعالج ھذه الحالة؟ ھا بالمنزلوجودیفضل 
 یوقف  اعطاء األنسولین أیام المرض ؟ لھ -24

 
 

 
 ما ھي اإلرشادات التى یجب اتباعھا ایام المرض بالنسبة لكل من : -25

 .تحلیل السكر بالدم •
  .تحلیل األسیتون بالبول •
 .نظام التغذیة •
 .جرعات األنسولین •
 .األدویة التى یحتاجھا المریض •

أیام متتالیة وجدت ارتفاع ملحوظ  4لذاتیة  لسكر الدم لمدة ند قیامك بالمتابعة اع  -26
وبعد استبعاد األسباب األخرى الرتفاع سكر  ،لقراءات السكر فى المواعید االتیة

 الدم ،ما ھي جرعة األنسولین المسئولة عن ذلك :
  

q قبل اإلفطار. 
q بعد اإلفطار بساعتین. 
q  قبل الغذاء. 
q  بعد الغذاء بساعتین. 
q  قبل العشاء. 
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q  بعد العشاء بساعتین. 
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 معلومات عن مزاولة الریاضة البدنیة:
 اإلنسان ؟ مما ھي فوائد الریاضة لجس -1
 ھل یمكن لمریض السكر ان یمارس الریاضة البدنیة ؟ -2
أنسولین كافي بالجسم ؟ ماذا یحدث فى حالة  وجود ھل تحتاج مزاولةالریاضة -3

 نقص باالنسولین ؟ وجود
 ؟عھا قبل وبعد  وأثناء ممارسة الریاضة ما ھي الخطوات الواجب اتبا -4
أو اكثر   300ھل یمكن مزاولة الریاضة فى حالة ارتفاع مستوى السكر فوق  -5

 اسیتون بالبول ؟ ماذا تفعل ؟ وجودمللیجرام مع  250من 
 
 

 معلومات عن الصحة الجسدیةوالمتابعة الدوریة :
المستحبة  للقیام  ما ھي وسائل العنایة  بالفم واألسنان ؟ وما ھي المواعید -1

 لطبیب األسنان ؟  ریةبالمتابعة الدو
ما ھي الوسائل التى یجب ان یتبعھا مریض السكر للعنایة بالقدمین بالنسبة  -2

التھابات او  وجود -قص أظافر القدمین -الجوارب   –لما یأتي: (الحذاء 
 جروح او كالو )؟

 ما ھي أھمیة المتابعة السنویة لمریض السكر ؟ -3
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 شكر خاص
 

شكرا ó سبحانھ وتعالي الذى أعانني ووھبني العزیمة  *
 .والتوفیق التمام ھذا الكتاب 

مرضي السكر وذویھم الذین علموني الكثیر من خالل ل *
 تجربتھم مع السكر قبل ان أعلمھم.

الستاذتي الفاضلة الدكتورة / أیزیس محمد غالي  التى تعلمت  *
عطاء  لألطفال منھا الكثیر من المنھج العلمي والتصمیم وال

 .ویھمذمرضي السكر والغدد الصماء و
لزمالئي وأعضاء وحدتي التي شرفت برئاستھا ولقسم  *

األطفال بكلیتي ، من ھؤالء جمیعا حظیت بالتعاون األخوى 
 والمناخ العلمي .

المتخصصین فى مجال سكر النوع األول ولشركات األدویة  *
 طبیة . الذین إستعنت بالكثیر من نشراتھم ومراجعھم ال

 .ھم فى اخراج ھذا الكتاب الكل من س *
ید قدم نت سندا وحافزا لي حتي استطیع ان أولعائلتي التى كا *

 . الشبابالمعاونة لمرضي السكر من األطفال و
 

 

 


