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 الدول يف السكري مرض ازدياد معدل أن إىل تشري اليت التقارير واليتت

 وقف يف األساس حجر هى التوعية تبقى االرتفاع، حنو يتجه العربية

 يف نسمة مليون 220 من أكثر السكري ويصيب املرض، هذا انتشار

 الضعف تفوق بنسبة العدد ذلك يزداد أن املرّجح ومن العامل، أحناء مجيع

 أن كما ذلك، دون للحيلولة إجراءات أّية ُتتخذ مل إذا 2030 امع حبلول

 السكر مريض علىو . شخص مليون 3.8 تبلغ عنه الناجتة الوفيات عدد

 جمابهته يستطيع حتى وذلك جيد، بشكل مرضه على يتعرف أن

 .عليه والتغلب

 

 T : السكر ملريض عامه ارشادات

 

  املثالي الوزن على احملافظة 

 . األقل على يوميا مرتني وتنظيفها سنانباأل االعتناء 

 . التدخني عن التوقف 

 . احملدد املوعد يف العالج تناول 

 . عام كل مره والعيون األسنان طبيب زيارة 

 . السيطره وحماولة الدم ضغط ارتفاع جتنب 

 بقصور لإلصابه معرض يكون بالسكر فاملصاب .بالقدمني العناية 

  جيعل مما الدمويه الدوره فى صنق وكذلك الطرفيه باألعصاب

 .وااللتهابات باجلروح لإلصابه عرضى القدمني 

 مقدمة من جلسدك سريع بفحص القيام عليك جيب: جلسدك سريع فحص 

 تقرحات أو حلمراءاالبقع  و اجلافة البقع عن إحبث ، قدميك إلمخص رأسك

 أو البطنيا حتت و الثديني كتحت الثنايات بني األماكن تغفل ال.باجللد

 .البكترييا إلختباء عرضى أكثر تكون حيث قدميك أصابع بني

 من قطع 6 وضع: الطوارئ حاالت يف خفيفة وجبة وجود على دائًما إحرص 

 يف السكر معدل بإخنفاض اإلصابة لتجنب ، دائمًا حقيبتك يف احللوى

 .الدم



 جبوارك السكر نسبة من التحقق جهاز بوضع قم: سريعة اختبارات إجراء 

 ترتاوح الطعام تناول قبل لديك السكر نسبة تكون أن املفرتض من و دائمًا،

 . 180إىل  تصل الطعام تناول وبعد  130 – 70بني  

 أو املدى، طويل ألنسولنيا يكون أن املمكن من: لك املناسب األنسولني أختار 

 الوجبة تناول قبل األنسولني إعطاء يتم .لك املالئمة هي األنسولني مضخات

 دقيقة 30 مرور بعد العمل يف ويبدأ

 خاصة بطاقة حيمل أن من السكر ملريض بد ال :السكر مريض بطاقة 

  بالسكر مريض بأنه حوله من تعرف

 تقل ال مدة الرياضة ارسةمم السكري مرضى على جيب: الرياضة ممارسة 

 نسبة على احلفاظ على تعمل الرياضة فممارسة ، يوميا دقيقة 30 عن

 .السكري داء عن الناجتة القلب مشاكل من وتقلل لديك السكر

 من املزيد فقد على لديك السكر نسبة إرتفاع يعمل: املياه من املزيد تناول 

  ًا رطب جلدك ليصبح املياه من املزيد بشرب قم ، املياه

 قليلة نسبة على حتتوي اليت األطعمة كمعرفة علي : غذائك يف حتكم 

 السكر من

 كل الطبيب زيارة على حيرص أن سكرال مريض على : املستمرة املتابعة 

 وكذلك السكر كمية عن فكرة يأخذ أن يستطيع حتى أشهر؛ ثالثة

 دمه يف HbA1c الرتاكمي السكر بفحص يسمى ما جيري أن هلم البد

 الطعام عن كثريا خيتلف ال :السكر مريض طعام .مضت اليت الفرتة خالل

 جيب بل الطعام تناول من نفسه املريض حيرم أن جيب فال املتوازن؛ الصحي

 والدهون، والسكريات النشويات كمية من يقلل أن بساطة وبكل عليه

 اللحوم من الربوتني من كمية تناول ضرورة مع خلضراواتا تناول من ويكثر

 .  املختلفة والبقوليات

 

  



  -: السكر غيبوبة حالة يف

 

 

 غيبوبة زيادة

 نسبة السكر فى الدم

 

 نقصغيبوبة 

 نسبة السكر فى الدم

 

 االسباب:

حدوث نقص حاد فى هرمون االنسولني مما يؤدى 

 .إىل زيادة حادة فى نسبة السكر فى الدم 

 

 عراض: األ

  تبدأ بداية تدرجيية 

  الشعور بفقدان الشهية أو الغثيان أو امليل

للقيئ ،وأحيانًا اإلحساس باآلالم فى 

البطن مع زيادة كبرية فى نسبة البول 

 مع زيادة اإلحساس بالعطش.

  التنفس يكون عميقًا وسريعًاوذو

 رائحة التفاح املعطب ) رائحة األسيتون(

  عالمات تدل على اجلفاف : ظهور 

 لدجفاف اللسان وجفاف اجل -

 العيون تكون غائرة  -

 النبض يكون سريعًا وضعيفًا -

 ضغط الدم يكون منخفضًا  -

 

 االسباب

 من هرمون األنسولنيأخذ جرعة زائدة  (1

 عدم تناول الطعام الكافى (2

 بذل جمهود زائد  (3

 عراض: األ

 تبدأ بداية مفاجئة 

  الشعور بقلق مع االحساس بزيادة فى

عدد دقات القلب مع االحساس برعشة 

فى اليدين أو القدمني مع ضعف فى 

 الرؤية 

 شحوب شديد مع التعرق الغزير 

  يوجد إمكانية حلدوث بعض

 التشنجات 

  حدوث حتسن سريع إذا مت إعطاء املريض

أى طعام أو شراب حيتوى على كميات 

 عالية من السكر.

 

 

 فات االوليةاإلسعا

  إعطاء املريض وحدات من االنسولني املائى

 بالوريد

 نقل املريض فورًا إىل أقرب مستشفى  

 

 فات االوليةاإلسعا

  املريض أى طعام أو شراب حيتوى إعطاء

من السكر مثل  على كميات عالية

العصري أو اللنب أو السكر أو العسل أو 

 بعض قطع احللوى 

 نقل املريض فورًا إىل أقرب مستشفى   

 

  فى املستشفى

 دخول قسم العناية املركزة  (1

قياس ضغط الدم وقياس النبض + قياس نسبة  (2

 السكر فى الدم 

 قياس نسبة االسيتون فى البول (3

إعطاء املريض االنسولني املائى مع إعطاءه  (4

احملاليل الطبية واألدوية املناسبة مع عالج 

 العوامل التى أدت إىل حدوث الغيبوبة

 

 فى املستشفى 

 قياس ضغط الدم وقياس النبض +قياس (1

  نسبة السكر فى الدم

إعطاء املريض حملول اجللوكوز  (2

 برتكيزات وكميات مناسبة 

التحكم وضبط نسب العالج الطبى من  (3

أنسولني وأدوية أخرى مع املتابعة 

 املنتظمة لنسب السكر فى الدم والبول

 

 


