
الحقـن وأيضاً فـي التدريج حيث أن بعـض األنواع يكون 
كل خـط في التدريج معبـر عن وحدة واحـدة وفي أنواع 
أخرى يكون كل خطين معبر عن وحدة واحدة ولذلك يجب 
الحرص عند تغيير نوع الحقن، ويتم تعبئة الحقن بالكمية 
المناسبة من األنسـولين التي تتناسب مع الجرعة الدوائية 

لكل مريض.
مضخات األنسولين:

تقـوم مضخـات األنسـولين بضخ 
األنسولين بمسـتوى ثابت خالل ساعات 
اليوم وتتكون المضخة من جزء يستخدم 
كمخـزن ألنسـولين وهذا الجـزء متصل 
بأنبوب بالسـتيك وفي نهاية هذا األنبوب 
ابـرة صغيرة تقوم بضخ األنسـولين في 

النسـيج الدهني تحت الجلـد، وتكون مضخة األنسـولين 
مثبتـه طول الوقت ويمكن فصلها عند االسـتحمام أو عند 
الحاجـة إلي ذلك في أي وقت آخر، ويلزم قياس مسـتوى 
السـكر في الدم خالل سـاعات النهار لمعرفة مدى كفاءة 
عمل مضخة األنسولين. بعض المرضى الذين ال يروق لهم 
اسـتخدام مضخات األنسـولين يمكنهم أن يسـتفيدوا من 
مميزات مضخات األنسـولين بدون اسـتخدامها وذلك عن 

طريق استخدام األنسولين ممتد المفعول.
األقالم التي ال تكتب:

عندما تصاب بداء السكري عليك أن تؤهل نفسك لحمل 
أشياء مثل الحقن واألنسولين وجهاز قياس السكر في الدم 
ومن الممكن أن تجمع اثنين من هذه األشـياء لتخفيف من 
هذا العبء وذلك باستخدام أقالم األنسولين التي تجمع بين 
األنسـولين والحقنة في وقت واحد وهذه األقالم يكون لها 
إبر مستهلكة تسـتخدم لمرة واحدة فقط وال بد من سؤال 
الطبيب المعالج ليسـاعدك في اختيار األداة المناسـبة لك 

في أخذ األنسولين.
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أوالً: حفظ سجالت يومية
للمصاب بداء السكري

أوالً: يجب حفظ سجالت خاصة بداء السكري.
تسجيل البيانات مهم جداً. تصور انك أمضيت سنوات 
تبحث عن عالج لبعض اإلمراض على سبيل المثال داء السكري 
وفجأة عن طريق دراسة سجالت البحث توصلت إلى العالج. 
هل تتصور هذا العمل فيه شـيء من الملل بالنسبة لمصاب 
بداء السكر حفظ السجالت يجب أن يكون جزء من المعيشة 
اليومية وليس بالضرورة أن يكـون هذا العمل ممالً. عندما 
تساعدك سجالتك وتساعد فريق الرعاية الصحية الخاص بك 
على سبيل المثال في معرفة سبب نقصان مستوى السكر في 
دمك في وقت محدد من النهار ثم كيف تغير هذا النمط، أو 
لماذا السكر في دمك يزيد بشكل كبير كل يوم أربعاء ويوم 

الجمعة بعد الغداء وماذا تفعل عند حدوث ذلك.
األسرار الخاصة:

المصاب بداء السكر يحتفظ بسجالت تمكنه من معرفة   
اآلتي:

• لماذا استيقظ مع السكر المنخفض في الدم تقريبا كل 
ليلة عند منتصف الليل؟

• ما هي كمية األنسـولين الذي يحتاجها الجسم للتعامل 
عند أكل الكبسة او اآليس كريم أو السلطة؟

• لماذا اسـتيقظ مع السـكر المنخفض فـي الدم يومي 
الخميس والجمعة وليس باقي أيام األسبوع؟

ولمعرفة ما ذكر يبدأ بالنظر في سـجالتك لألسـابيع 
القليلـة الماضيـة. لمعرفة ما الذي يجـب إن تتبعه فكر في 
األشـياء التي تؤثـر على التحكـم في المرض مثـل الغذاء: 
األرز، اللحـوم، الجـزر، اآليس كريم، المـوز، الحليب. كمية 
الكربوهيـدرات والدهـون والبروتينات فـي الغذاء. جرعات 

األنسولين. ممارسة الرياضة والتمارين والمشي.

وال بـد من وضـع بطاقـة تعريف طبي بصفـة دائمة 
توضح أنك مريض بالسـكر: لكي يعرف المحيطون بك انك 
مريض بالسكر ألن في بعض األحيان مستوى السكر في دمك 
ينخفض أو يرتفع فجأة وتصاب بحالة إغماء ال يكون هناك 
وقـت كافي العالم المحيطين بك أنك مصاب بداء السـكري 
والحـل في هذه الحالة هو وجـود تعريف طبي معك بصفة 

دائمة.
هـذا التعريف يعرف عمال اإلسـعاف والطـوارئ انك 
مصاب بداء بالسـكري ليوفـروا لك الرعاية المناسـبة على 
سـبيل المثال بعض األدوية ال تصلح للمصاب بداء السكري 
أن يأخذها ألنها تزيد حالته الصحية سوءاً، وأيضا لكي يقوم 
الطبيب المعالج لك بقياس مسـتوى السـكر وتوفير العالج 

المناسب في حاالت الطوارئ.
يمكنك االختيار بين كثير من أنواع التعاريف الطبية مثل 
التعريف الطبي الذي يوضع على السـاعة أو الخاتم ويكون 
مكتوب عليه انك مصاب بداء السكري وكذلك الجرعات التي 

تتناولها.

ثالثاً: أدوات حقن األنسولين

أدوات ضـخ األنسـولين مثـل سـرنجات، المضخـات 
واألقالم.

يكون االختيار صعبًا ولكن مهما كان اختيارك كل هذه 
األدوات تؤدي نفس الغرض.

اعتـمـاداً على عمـرك وأوقات حصولـك على جرعات 
األنسـولين بعـض هـذه األدوات تكـون لهـا أفضليـة على 

األخرى.
حقن األنسولين:

يوجد في األسـواق أنـواع عديدة من حقن األنسـولين 
وعليك االختيار بمساعدة طبيبك النوع المناسب واالختالف 
في األنواع يكون على سـبيل المثـال في طول أو قصر إبرة 

كيفية عمل السجالت:
• يمكن أن تصمم سـجالتك بنفسك عن طريق تخصيص 
مذكـرة لكتابة مسـتوى السـكر فـي الدم فـي األوقات 
المختلفة وكذلك جرعات الدواء والنظام الغذائي المتبع. 
كما يمكنك الحصول على عينه من السـجالت عن طريق 

الطبيب المعالج.
ماذا بعد كتابة السجالت:

• وبمجـرد االنتهاء من جمع هـذه المعلومات يكون لديك 
ولدى فريق الرعاية الصحية سـجالت يمكن استخدامها 
في حل بعض المشـاكل الصحية الخاصـة بك. يمكنك 
البحث عن كيفية استخدام المعلومات الخاصة بك لعمل 
بعـض التعديالت في جرعات الدواء مثال أو في األنماط 
الغذائية المختلفة وذلك بمساعدة فريق الرعاية الصحية 
الخـاص بك. وفريق الرعاية الصحية يريد معرفة ما إذا 
كانت طريقة العالج مناسبة أم ال فلذلك ال بد من إعطاء 

معلومات دقيقة.
حفظ السـجالت بدقة ومشـاركة فريق الرعاية الصحية 
وتجميع بيانات عن داء السـكري يشـكل نجـاح لك وللفريق 

الطبي.

ثانياً: اعرف نفسك

إن كثير مـن الناس المصابون بداء السـكري يصابون 
بالضيق عندما يظن شـخص ما أن داء السـكري هو الشيء 

الوحيد المعروف لهم.
وعند إعالم أي شخص معين بأنك مريض بداء السكري 
قـد يكون أكثر أهمية من أي شـيء آخر لـك يمكن أن تقوله 
«داء السـكري» هو كلمة واحدة وأنـت بحاجة إلى أن نعرف 
أنك مريض بداء السـكري وذلك بالطبع فـي الحاالت الطبية 

الطارئة.


