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المقدمة
داء السكري مرض خطير يؤثر على املاليني من البشر )البالغني واألطفال( وبالرغم من 
كل التقدم يف عالج داء السكري، إال أن التثقيف والتوعية سيظالن حجر الزاوية يف 
التعامل مع داء السكري ويعد من أكثر األمراض املزمنة شيوعاً لدى األطفال يف مرحلتي 

الطفولة والبلوغ. 
مرشدين  توفير  فيجب  باملدارس  السكري  بداء  املصابني  األطفال  التحاق  زيادة  ومع 
صحيني ذو خبرة ودراية بداء السكري وكيفية التعامل مع الطالب والطالبات املصابني 

به وذلك لتوفير الرعاية اجليدة للمصاب. 

تنفذ جمعية السكري السعودية اخليرية برنامج تدريبي متكامل للمرشدين واملرشدات 
وتزويدهم  السكري  داء  عن  املدرسة  إدارة  طاقم  وتنوير  لتثقيف  باملدارس  الصحيني 
بيئة  يف  يدرس  أن  املصابني  والطالبة  الطالب  تساعد  التي  واإلجراءات  باملقترحات 

تعليمية صحية وآمنة.
نحقق  وايجابية حتى  أمنة  دراسية  بيئة  السكري  بداء  املصابني  الطالب  يعطي  وهذا 

العناصر التالية: 
• سالمة الطالب أو الطالبة أثناء وجودهم داخل املدرسة. 	
• تأمني مشاركة الطالب أو الطالبة فـي كل األنشطة املدرسية. 	
• تقليل إمكانية حدوث أي مضاعفات للسكري داخل املدرسة. 	
• داء 	 مضاعفات  من  وقايتهم  خالل  من  مستقباًل  الطالبة  أو  الطالب  سالمة 

السكري.
باإلضافة إلى حتقيق األهداف السابقة تهدف جمعية السكري السعودية اخليرية إلى 
ضرورة تفعيل »اخلطة الصحية للطالب والطالبة املصابني« جلميع طاقم إدارة املدارس 
املصابني  الطالبة  أو  للطالب  اآلمنة  البيئة  ، مما يساهم يف حتقيق  مبملكتنا احلبيبة 
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ومتكينهم من النجاح الدراسي. 
وميكن حتقيق اخلطة بااللتزام الكامل من جميع املؤسسات املعنية على أن يكون جميع 

طاقم فريق املدرسة على وعي تام بواجباتهم ومسؤولياتهم جتاه هؤالء الطالب. 
الطبية  الرعاية  بتوفير  الدولة  وتلتزم  مستوى صحي  بأعلى  التمتع  يف  احلق  »للطفل 

والوقائية والتثقيف الصحي للمجتمع«.  
املدارس ملا قد  للمرشدين واملرشدات وإدارات  التدريب  والذي دفعنا إلصدار وإقامة 
يحدث من حاالت االنخفاض أو االرتفاع ملستوى السكري يف الدم يف املدرسة حرصاً 
على سالمة الطالب والطالبات املصابني بداء السكري، وكذلك تطبيق اخلطة الصحية 

باملدرسة.  
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تعريف داء السكري
• هرمون 	 تصنيع  على  القدرة  اجلسم  فقد  نتيجة  الدم  جلوكوز  نسبة  ارتفاع  هو 

األنسولني أو فقده القدرة على استخدامه بالطريقة  الصحيحة.
• السكري وهو الوقود الذي تستخدمه خاليا اجلسم إلنتاج الطاقة الالزمة ويتراكم 	

األنسولني  هرمون  نقص  بسبب   اخلاليا  دخوله  من  بدال  الدم  يف  السكري  هذا 
وعجزه عن القيام بوظيفته، لذا ترتفع نسبت السكري يف الدم.

• البنكرياس : غذه صماء موجودة خلف املعدة وتفرز هرمون األنسولني الذي بدوره 	
يقوم بتنظيم مستوى السكري بالدم.

أنواع داء السكري
• الذين 	 واألشخاص  األطفال  عند  يحدث  األنسولني  على  املعتمد  األول:  النوع 

أعمارهم حتت الثالثني سنة.
• الثالثني 	 الغير معتمد على األنسولني يحدث عند األشخاص فوق  النوع الثاني: 

من العمر.
• سكر احلمل: يحدث عند بعض النساء أثناء فترة احلمل.	

التشخيص
كيف يعرف املريض بإصابته بالسكري؟

هناك بعض األعراض التي تدل على احتمال وجود الداء لدى املريض منها:
• نقص الوزن )خاصة النوع األول(.	
• زيادة التبول.	
• اإلحساس الشديد بالعطش واجلوع.	
• عدم وضوح الرؤية.	
• إحساس بالتعب واإلرهاق.	
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عوامل الخطورة
من هم األشخاص املعرضون لإلصابة بداء السكري ؟

من غير املمكن معرفة ما إذا كان الشخص سيصاب بالسكري أم ال لكن هناك بعض 
العوامل التي تساعد على توقع حصول اإلصابة بالسكري ومن هذه العوامل: 

• العوامل الوراثية.	
• األصل العرقي.	
• عمر املريض.	
• السمنة )خصوصاً النوع الثاني(.	
• عدم ممارس الرياضة أو عدم احلركة )النوع الثاني(.	
• احلمل	

كيفية التعايش مع داء السكري
يعتبر داء السكري من األمراض املزمنة وميكن التحكم فيه بالوسائل التالية:

• احلمية الغذائية.	
• ممارسة الرياضة.	
• تخفيف الوزن.	
• العالج باألدوية.	
• املتابعة الذاتية للمصاب يف البيت.	
• املتابعة واملراجعات الدورية لعيادة السكري. 	
• التثقيف الصحي للمريض.	

• التهابات متكررة يف اجللد أو املسالك البولية.	
• غيبوبة يف احلاالت الشديدة.	
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اختبار مستوى السكري بالدم
عن طريق جهاز قياس السكري يف البيت.. 1
عن طريق التحاليل املخبرية.. 2

مضاعفات داء السكري
* املضاعفات احلادة منها:. 1

• نقص السكري يف الدم.	
• ارتفاع السكري يف الدم.	
• حدوث احلموضة الكيتونية.	

* املضاعفات املزمنة ومنها تأثير السكري على:. 2
• العني.	
• الكلى.	
• القلب والشرايني.	
• القدم السكرية.	

ما المقصود بانخفاض مستوى السكري في الدم ؟ 
يحصل عندما يكون مستوى السكري يف الدم أقل من 60 ملغم / دسل ويختلف من 

شخص آلخر. 
أحياناً يشعر املريض بأعراض االنخفاض ومنها:

• تعرق شديد.                                    	
• عدم القدرة على التركيز.	
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• رعشة.	
• جوع مفاجأ.	
• ضربات القلب السريعة.	
• يف بعض احلاالت يفقد املريض وعيه.	

عالج انخفاض السكري في الدم
* عندما ينخفض السكري عند املريض يجب: . 1

• وجبة 	 إعطاءه  ثم  مركز(  محلى  )مشروب  أو  املريض  سوائل محالة  إعطاء 
خفيفة.

• معاجلة سبب انخفاض السكري عند املريض.	
• إذا حصل أن املريض فقد وعيه اليتم إعطاءه أي شي عن طريق الفم، يجب                	

حقنه إبرة جلوكاجون ونقله للمستشفى فوراً. 
* إبرة جلوكاجون وهي عبارة عن هرمون معاكس لألنسولني يعمل على زيادة السكري . 2

يف الدم وذلك بتكسير السكريات املخزونة يف الكبد ونقلها الى الدم.

على املرافق واملتابع للمريض معرفة كيفية التعامل مع املريض يف حالة االنخفاض

* أسباب انخفاض السكري يف الدم . 3
• زيادة يف جرعة األنسولني.	
• عدم تناول الطعام بكميات كافية.	
• القيام مبجهود كبير وعدم االلتزام بنظام الوجبات.	
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ما المقصود  بارتفاع  مستوى السكري في الدم؟
يحدث ارتفاع نسبة السكري يف الدم متى كانت النسبة أكثر من 200 ملغم / دسل.. 1
أي مريض سكري ممكن أن يتعرض الرتفاع السكري يف الدم من وقت ألخر وإذا . 2

لم يتم التحكم فيه بسرعة وإعادته للمستوى الطبيعي فإن املريض سيكون عرضة 
للمضاعفات املستقبلية املزمنة .

األسباب املؤدية الرتفاع سكري الدم : . 3
• نقص العالج أو عدم  أخذه يف الوقت املخصص له.	
• تناول كمية كبيرة من األكل. 	
• عدم ممارسة الرياضة. 	
• اإلصابة ببعض األمراض كالزكام أو األنفلونزا ......... 	

املبكر  السكري  ارتفاع  الكتشاف  متكررة  بإجراء فحوصات  املريض  ينصح  مالحظة: 
وعالجه يف الوقت املناسب وذلك لتجنب ظهور األحماض الكيتونية وخاصًة النوع األول.

عالج ارتفاع السكري في الدم :
1/ يف حالة ارتفاع نسبة السكري ينصح بعمل حتليل للبول .

2/ عند استمرار ارتفاع السكري ليومني أو أكثر يجب زيارة الطبيب املعالج أو املثقف 
الصحي.
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التوصيات
• تناول العالجات بانتظام.	
• فحص نسبة السكر بالدم بصورة منتظمة.	
• أحمل معك دائماً أقراص السكر حتسباً ألي طارئ.	
• تناول األطعمة الصحية.	
• جتنب التدخني.	
• ممارسة التمارين الرياضية.	
• احمل معك بطاقة هوية تدل على انك مصاب بداء السكري.	
• يجب فحص دوري ملضاعفات داء السكري.	



16

الخطة الواجب إتباعها للمصابين بداء السكري
يجب أن تتوفر لكل طالب او طالبة الرعاية الصحية وخطة التدخل السريع فـي حاالت 

الطوارئ يف جميع املراحل الدراسية. 
 

مسؤوليات المرشد / والمرشدة في المدرسة 
• تقدمي الرعاية الالسعافية للمصابني وكذلك تنفيذ برنامج التثقيف وتدريب طاقم 	

إدارة املدرسة على طرق متابعة وعالج أعراض داء السكري. 
• يجب على املرشدين باملدرسة االلتحاق بالدورات التدريبية والتعليمية املنظمة من 	

قبل جمعية السكري السعودية اخليرية. 
• املصابني 	 للطالب  الصحية  اخلطة  ملف  بتعبئة  املدرسة  مرشد/ومرشدة  يقوم 

بالسكري مع الفريق الطبي وأخصائي التغذية وبالتشاور مع ولي أمر الطالب. 
• يتولى املرشدين باملدرسة االتصال املستمر بولي أمر الطالب املريض بداء السكري 	

املعلومات  لتبادل  والتنسيق  للتشاور  دورية  بصفة  الصحية  الرعاية  فريق  وكذلك 
التي تخدم وضع الطالب والطالبة الصحي والنفسي خالل فترة تواجدهم باملدرسة 

وإنشاء بيئة آمنة وعالجية خالل ساعات الدراسة. 



برنامج الدورات والمحاضرات
دورة المرشدين والمرشدات للمدارس

www.alsukkary.org.sa17

الوقاية الصحية فـي المدرسة
الصحية  واملرشدة  للمرشد  املستمر  الدعم  اخليرية  السعودية  السكري  جمعية  تنفذ 
التأكد من أن طاقم  باملدرسة  املرشدين  والتدريب، وعلى  التعليم  باملدرسة عن طريق 
إدارة املدرسة املتصلني اتصال مباشر بالطالب والطالبات مبا فيهم املعلمني ومدربي 
الرياضة وسائقي احلافالت والعاملني باملقصف على دراية بطرق التعامل وعالج الطالب 

والطالبة املصابني بداء السكري كلما دعت احلاجة.
 

يتم تنفيذ ورش على كيفية التعايش مع داء السكري للعاملني يف املدرسة على نوعني :-  
 

النوع األول: 
يجب على من يقوم بالرعاية الروتينية أو الطارئة على دراية تامة بجميع متطلبات رعاية 

الطالب أو الطالبة املصابني داخل املدرسة . 

النوع الثاني :  
يتم تدريب طاقم إدارة املدرسة والذين لديهم مسئوليات مباشرة وروتينية بالطالب أو 
الطالبة )كاملعلمني واملعلمات ، ومدربي الرياضة وسائقي احلافالت( ولكن ليس عليهم 
واالحتياجات  السكري  داء  أساسية حول  مبادئ  التدريب  ويشمل  الصحية  املهام  أداء 
الصحية للطالب والطالبة املصابني والتعرف على أعراض انخفاض وارتفاع داء السكري 

يف الدم ومعرفة كيفية االتصال عند الضرورة لطلب املساعدة.    
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ورش العمل التدريبية ألعضاء إدارة المدرسة:
يجب على أعضاء إدارة املدرسة أن يكونوا على دراية تامة بدورهم يف تطبيق اخلطة 
أهمية  على  والوقوف  السكري  بداء  املصابني  والطالبات  بالطالب  اخلاصة  الصحية 

العالقة واألدوار التي يقومون به ودور األشخاص اآلخرين املعنيني برعاية املصابني. 
يجب على مرشد ومرشدة املدرسة إجراء جلسات مع أهل الطالب والطالبة ملعرفة كافة 

التفاصيل اخلاصة بخطة الرعاية اخلاصة بالطالب والطالبة. 
احتياجات  على  إلطالعهم  املدرسة  ألعضاء  التدريبية  العمل  ورش  املرشدين  ينفذ 

الطالب والطالبة. 

أهداف مرشد / مرشدة المدرسة :
اإلعداد والتجهيز : 

التدريبية حتديد معرفة  العمل  يجب على املرشد واملرشدة الصحية قبل بداية ورش 
مستوى طاقم إدارة املدرسة وكذلك الطرق الواجب إتباعها للطالب والطالبة املصابني 
معرفتهم  مستوى  مع  يتالئم  مبا  التدريب  برنامج  عمل  يتم  ذلك  بعد  السكري،  بداء 

باملرض وأعراضه 

• املدة الزمنية : 	
ورش العمل التدريبية تستغرق ثالثة ايام على األقل، ولكن قد يتطلب األمر املزيد من 

الوقت لبعض أعضاء إدارة املدرسة. 

• احلضور :  	
مباشر  اتصال  لديهم  الذين  األشخاص  جميع  وكذلك  املدرسة  إدارة  أعضاء  جميع 

بالطالب  أو الطالبة املصابني يف أيام الدراسة. 
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• ورش العمل التدريبية : 	
مقدمة عن خطة الرعاية الصحية.  -
التعرف على نوع داء السكري وكيفية التعايش معه.  -
فحص  - شرائط  السكري،  قياس  )جهاز  من  والفحص  املتابعة  وسائل  تتكون 

السكري، مستلزمات الفحص، سجل الفحوصات السابقة(. 
أعراض انخفاض أو ارتفاع مستوى السكري يف الدم.  -
السكري  - ارتفاع مستوى  أو  الطوارئ النخفاض  املتبعة يف حاالت  اإلجراءات 

يف الدم. 
أساليب وتقنيات املتابعة.  -
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أهمية الخطة الصحية للمصابين
اخلطة الصحية لرعاية املصابني بداء السكري :

التعاون واالحتاد والتخطيط هو العنصر األساسي لنجاح تنفيذ اخلطة الصحية للطالب 
أو الطالبة املصابني.

الهدف من الخطة الصحية :
مساعدة الطالب والطالبة املصابني على حتقيق النجاح الدراسي من خالل توفير البيئة 
الدراسية اآلمنة والتي تخلو من مخاطر ارتفاع أو انخفاض السكري يف الدم والتمتع 

بنفس فرص الزمالء والزميالت باملدرسة. 
يتعاون فريق الرعاية الصحية )الطبيب وأخصائي/أخصائية التغذية( وولي أمر الطالب 
وطاقم إدارة املدرسة العمل كفريق واحد لتنفيذ خطة الرعاية الصحية للطالب وكذلك 

الطالبة. 
املرشد/املرشدة هما املسئولني عن تبليغ إدارة املدرسة بأحوال الطالب أو الطالبة. 
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الرعاية الواجب إتباعها :  
• حتديد مستوى السكري يف الدم وكيفية التعامل مع القراءات املختلفة. 	
• فحص مستوى السكري يف الدم بصفة دورية. 	
• تنظيم اخلطة الغذائية.	
•  تنظيم خطة النشاط البدني خالل اليوم الدراسي. 	
• تنظيم اخلطة العالجية باألنسولني.	
• اإلملام باألنشطة والظروف اخلاصة داخل املدرسة. 	
• معرفة مكان األدوات واألغذية اخلاصة بداء السكري. 	
• كيفية معاجلة حالتي انخفاض وارتفاع مستوى السكري يف الدم. 	
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عناصر الخطة الصحية داخل المدرسة
يجب تدريب طاقم إدارة املدرسة على كيفية التعامل والتعايش مع داء السكري.  -
الصماء  - الغدد  استشاري  طريق  عن  باملدرسة  واملرشدات  املرشدين  تدريب  يتم 

والسكري وكذلك أخصائي التغذية حول اإلجراءات واملسؤوليات احملددة التي يجب 
األخذ بها يف احلاالت العادية أو الطارئة ، علي أن يتواجد املرشدين بصفة مستمرة 
حلاالت الطوارئ لذلك فان الفهم اجليد للعالج الطبي والتغذية والنشاط البدني 

يعتبر أمَرا ضرورياً.
 

الهدف من وضع خطة فعالة لرعاية الطالب أو الطالبة هو التحكم يف نسبة السكري 
يتناوله  ما  بني  جيداً  توازناً  ذلك  يتطلب  لذا   ، الطبيعي  للمعدل  أقرب  ووضعه  بالدم 
الطالب من طعام وبني ما ميارسه من رياضة ونشاط بدني، فالقاعدة العامة هي أن 

الطعام يرفع نسبة السكري أما الرياضة واألنسولني فيخفضان النسبة. 

حاالت الطوارئ : 
قد يعاني الطالب أو الطالبة املصابني بداء السكري من مشاكل بالرغم من اجلهود 
كيفية حتديد  معرفة  املدرسة  إدارة  على  .ويجب  املرض  على  للسيطرة  املبذولة 
حاالت الطوارئ وما يجب عمله ويجب على اآلباء وفريق الرعاية الصحية تقدمي 
بداء  املصابني  والطالبة  الطالب  لرعاية  الصحية  باخلطة  اخلاصة  التفاصيل 

السكري. 
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* الخطوات التي يجب على المرشدين وطاقم 
المدرسة إتباعها : 

• فحص نسبة السكري. 	
• معرفة أعراض هبوط السكري. 	
• معرفة أعراض ارتفاع السكري. 	
• إتباع النظام الغذائي احملدد للطالب أو الطالبة املصابني بداء السكري. 	
• تشجيع ممارسة الرياضة بشكل دوري. 	
• إعطاء األنسولني عند الضرورة. 	
• التخطيط للرحالت اخلارجية. 	
• التعامل مع االنفعاالت والضغوط اليومية. 	
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فحص نسبة السكري:
يتم قياس نسبة السكري يف الدم عدة مرات خالل وجوده باملدرسة باستخدام جهاز 
قياس السكري يف الدم، لتفادي احلاالت الطارئة وجعل الطالب والطالبة قادرين على 

التحصيل خالل اليوم الدراسي. 
ارتفع  أو  )هيبوجليسيميا(  شديداً  انخفاضاً  الدم  يف  السكري  مستوى  انخفض  فإذا 
التصرف  بالسكري  املصاب  الطالب  على  يجب  )هايبرجليسيميا(  شديداً  ارتفاعاً 

الصحيح مثل تناول الطعام أو تعديل مستوى النشاط البدني أو تعاطي األنسولني.
قد يشكل االنخفاض احلاد يف نسبة السكري بالدم خطورة على احلياة. 

يقوم الطبيب املعالج بإجراء الفحوصات الدورية لتحديد مستويات السكري يف الدم. 

* التوصيات )هام جداً( : 
السماح للطالب أو الطالبة بفحص السكري )إذا دعت احلاجة( يف أي مكان داخل 
الصف أو يف أي مكان آخر باملدرسة وكذلك الذهاب إلى دورة املياه أو الذهاب 

للمرشد أو املرشدة الصحية باملدرسة لقياس نسبة السكري يف الدم.
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النصائح الغذائية :
املصاب أو املصابة بداء السكري ال يحتاج إلى طعام خاص ولكنه يحتاج إلى نظام غذائي 
صحي بحيث يحتوي على جميع املجموعات الغذائية كما يجب تقليل الدهون وزيادة 

تناول األلياف كما يجب :-
االمتناع عن تناول األطعمة املقلية.

احلمية املشبعة باأللياف لها فوائد صحية .
يجب توقيت وجبات الطعام الرئيسية واخلفيفة مع اخذ العالجات.

مصادر األلياف :-
أ- احلبوب:-

القمح - األرز – الذرة – الشوفان.

ب- اخلضار:-
الذرة – الكوسة – البطاطا – القرع – البازالء.

ج-  الفواكه :-
البرتقال - التفاح - املاجنو - اخلوخ – الكمثرى.

مصادر الدهون :-
أ- الوجبات :-
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الفطائر- البسكويت - الكعك - البيتزا - الكرواسون.

ب- اللحوم:-
املرتديال – النقانق.

التوصيات: 
ال بد من تنظيم الوجبات الرئيسية وكذلك اخلفيفة.. 1
يجب تناول الوجبات اخلفيفة يف حالة ممارسة التمارين الرياضية.. 2
على املدرسة توفير قوائم الغذاء ألسرة الطالب والطالبة يف البداية.. 3
تناولهم . 4 من  والتأكد  سناً  األصغر  والطالبات  الطالب  مالحظة  من  بد  ال 

لوجبات الطعام.    
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الرياضة:
يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يف حدود 30-45 دقيقة يومياً.

نسبة  على  للسيطرة  السكري  بداء  للمصابني  أساسية  الرياضة  ممارسة  بأن  علماً 
السكري يف الدم باإلضافة للفوائد العامة للصحة.

بداء  املصابني  والطالبات  الطالب  ملساعدة  املدارس  داخل  الرياضة  ممارسة  يجب 
السكري.

على ممارسة  وحثهم  الطالبة   / الطالب  تشجيع  املدرسة  ومرشدة  مرشد  على  يجب 
التمارين الرياضية وعلى املرشدين مراقبة نسبة السكري بالدم.

النصائح:
 يجب قياس نسبة السكري بالدم قبل ممارسة التمارين الرياضية.

يف حالة إذا كانت نسبة السكري بالدم أقل من 100ملم/ديسيلتر يجب ان يتناول الطالب 
والطالبة وجبة خفيفة قبل املشاركة يف التمارين.

أو  الطالب  250ملم/ديسيلتر مينع  من  اعلى  بالدم  السكري  نسبة  كانت  اذا  حالة  يف 
الطالبة من ممارسة الرياضة ويجب عليهم اخللود للراحة وكذلك شرب املاء بكثرة .
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التوصيات:
يجب أن يتوفر يف املالعب وأماكن ممارسة الرياضة التالي:

جهاز قياس نسبة السكري بالدم ومتطلباته.
الوجبات اخلفيفة.
توفر مياه الشرب.

يجب على مرشد ومرشدة املدرسة واملدربني معرفة عالمات االنخفاض وطرق 
الوقاية والعالج.

البد من تكرار فحص نسبة السكري بالدم أثناء القيام بالرياضة الطويلة جتبناً 
حلاالت االنخفاض.

وذلك  املعالج  الطبيب  مراجعة  األنسولني  ملضخة  واملستخدمني  املصابني  على 
لتغيير ضخ كمية األنسولني عند ممارسة التمارين الرياضية.
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بوفية المدرسة )المقصف(.
من الواجب على العاملني يف املقاصف املدرسة معرفة حاالت الطالب والطالبة وهي:

اخلطة الصحية للطالب والطالبة املصابني بداء السكري.
برنامج الوجبات اخلاصة باملصابني.

توفر خطة الطوارئ السريعة للمصابني.
يجب مراجعة قوائم الغذاء مع أخصائي أو أخصائية التغذية.

يجب معرفة عالمات انخفاض وارتفاع السكري بالدم وكيفية التعامل وإعطاء العالج 
للمصابني.

يف حالة تغيير سلوك الطالب / الطالبة هذا تابعاً من تغير يف نسبة السكري بالدم.
يجب معرفة النظام الغذائي السليم.

تناول الوجبات الرئيسية واخلفيفة يف الوقت احملدد.
عدم تناول الغذاء يف الوقت املناسب قد يؤدي على انخفاض مستوى السكر بالدم.

توفر عالج انخفاض مستوى السكري بالدم.
توفر امللف العالجي اخلاص باملصابني.

التواصل ومعرفة حالة الطالب أو الطالبة من مرشد ومدرشة السكري يف املدرسة.
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التوصيات من قبل األطباء بفحص السكري أثناء 
اليوم الدراسي في األوقات التالية: 

• قبل تناول الوجبات اخلفيفة والرئيسية.	
• قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة.	
• قبل وأثناء االمتحانات.	
• ساعتان إلى ثالث بعد تناول الوجبة إذا ٌطلب من قبٌل الطبيب.	
• عند مالحظة بوادر هبوط السكري أو ارتفاعه.	

 
يتم فحص مستوى السكري يف الدم عشوائياً بصفة دورية للذين يشتبه أصابتهم بارتفاع 

أو انخفاض سكري الدم.
إن مراقبة مستويات السكري بالدم ال تشكل خطراً على الطالب اآلخرين أو العاملني 
باملدرسة عند وجود خطة للتخلص السليم من اإلبر وغيرها من املواد التي تالمس الدم، 

ينبغي على األسرة واملدرسة االتفاق على خطة للتخلص من تلك املواد.

* نصيحة هامة:  
بالدم،  السكري  قبل فحص مستوى  نظيفة  والطالبة  الطالب  يد  تكون  أن  يجب 
والبد من غسل اليدين يف دورة املياه إذا لم يكن ذلك متاحاً يف الفصول الدراسية.
ميكن استخدام املناديل املعقمة واملطهرات، ولكن يجب أن تكون األصابع جافة 

قبل وخز اإلبرة.
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أولياء األمور
• عند تسجيل الطالب أو الطالبة يجب إبالغ أدارة املدرسة بحالته الصحية إذا كان 	

يعاني من داء السكري. 
• تقدمي معلومات دقيقة وحديثة لالتصال يف حاالت الطوارئ . 	
• توفير خطة الرعاية الصحية الفردية ملرشد / ومرشدة املدرسة. 	
• احلضور واملشاركة مع املرشدين يف املدرسة ملناقشة تنفيذ اخلطة الصحية للطالب 	

أو الطالبة املصابني بداء السكري وما يحتاجونه من وسائل تعليمية. 
• تقدمي معلومات محددة عن حالة الطفل أو الطفلة املصابني وكيفية التعامل معهم.	
• تبادل املعلومات الطبية الالزمة لسالمة الطالب والطالبة يف املدرسة. 	
• إبالغ العاملني يف املدرسة بأي تغييرات يف الوضع الصحي للطالب والطالبات. 	
• توفير جميع املستلزمات واملعدات الالزمة لتنفيذ خطة الرعاية الصحية للمصابني، 	

مثل أجهزة قياس السكري يف الدم  وكذلك األنسولني ، والوجبات اخلفيفة واجللوكوز 
سريع املفعول ومجموعة اجللوكاجون للطوارئ. 

• توفير وصيانة اللوازم واملعدات التي يحتاجها الطالب أو الطالبة. 	
• عند مشاركة الطالب أو الطالبة يف األنشطة املدرسية يجب إبالغ اإلدارة عن حالته 	

حتى تتم الرعاية الالزمة. 
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األخصائي / األخصائية االجتماعي
العمل مع العاملني باملدرسة علي تعزيز بيئة تعليمية. 

أن يكون على استعداد لالستجابة لالحتياجات العاطفية للطالب أو الطالبة. 
تذليل الصعاب لدى الطالب أو الطالبة املصابني بداء السكري. 

يف أغلب األحوال الطالب أو الطالبة املصابني بداء السكري ال يتبع نظام احلمية.
يفضل املصابني بداء السكري أخفاء إصابته باملرض. 

بث روح االعتماد على النفس وتشجيع املصاب على ذلك. 
توفير املعلومات للمرشد أو املرشدة الصحية اخلاصة. 

التواصل مع مرشد / مرشدة املدرسة عن أي مخاوف بشأن الطالب أو الطالبة املصابني 
بالسكري. 

احترام خصوصية الطالب والطالبة . 
 

* مالحظات عن سن المراهقة : 
السكري غالباً ال يشكل أولوية للمراهق ، ألن املراهقني بطبيعة احلال لديهم أولويات 

خاصة بهم تشمل: 
• النضال من أجل االستقالل. 	
• النمو والتغييرات التي حتدث للجسم. 	
• الهوية الذاتية. 	
• عالقات الزمالء. 	

كل هذه العوامل تؤثر على مستويات السكري يف الدم، صعوبة التعايش مع داء السكري 
خصوصاً للمراهقني حيث يجدون صعوبة يف التحكم يف نسبة السكري بالدم يف كثير 

من األحيان. 
مساعدة  الرئيسي يف  الشخص  هو  املدرسة  االجتماعي يف  األخصائية   / األخصائي 
الطالب أوالطالبة للتعامل مع الضغط والتوتر والتمسك بخطة الرعاية الصحية اخلاصة 

بداء السكري.  
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الخطوات التي يجب على المصابين إتباعها
• املشاركة يف االجتماع املدرسي ملناقشة اجلديد بداء السكري. 	
• حمل بطاقة تعريف وكذلك قطع من السكر. 	
• يف حالة شعورك بأعراض هبوط أو ارتفاع السكري يجب إخبار املدرس بذلك. 	
• يجب إبالغ إدارة املدرسة عند احلاجة للمساعدة.  	
• خطوات العناية بالطالب و الطالبة وتتمثل يف :- 	

فحص السكري وتسجيل النتيجة. . 1
حتديد جرعة األنسولني. . 2
حقن إبرة األنسولني. . 3
رمي مخلفات فحص السكري )احلقن، إبرة الوخز ( يف املكان املخصص. . 4
تناول الوجبات الرئيسية واخلفيفة. . 5
معاجلة بوادر انخفاض السكري. . 6
حمل جهاز الفحص بصورة دائمة. . 7

* نصائح للطالب والطالبات المصابين بداء السكري: 
• الشخص 	 وملعرفة  السكري  للسيطرة على  إلى مساعدتك  الصحية  تهدف اخلطة 

املناسب ملساعدتك أثناء وجودك باملدرسة وكذلك معرفة ما يجب أن تفعله جتاه 
نفسك. 

• يف حاالت الطوارئ يجب معرفة األشخاص الواجب االتصال بهم وكذلك معرفة ما 	
يجب أن تفعله يف حالة انخفاض مستوى السكري يف الدم لديك. 

• تنفيذ التعليمات التالية :-	
قياس نسبة السكري يف الدم. -



برنامج الدورات والمحاضرات
دورة المرشدين والمرشدات للمدارس

www.alsukkary.org.sa37

تناول الوجبات اخلفيفة.  -
معرفة كيفية أخذ األنسولني.  -
• معك 	 وجودها  عدم  حالة  يف  السكري  مستلزمات  تخزين  مكان  تعرف  أن  يجب 

ومعرفة مبن تتصل عند استخدامها. 
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سائلين اهلل عزوجل
للجميع الصحة والعافية



لإلتصال
الهاتف: 920002660 - 4704147 - فاكس: 4703839

alsukkary@gmail.com :البريد اإللكتروني
twitter@ALSUKKARY1 :تويتر
ص.ب 341135 الرياض 11333

فرع املدينة املنورة
هاتف: 966148451052+ / 966148451054+

فاكس: 966148451052+   حتويلة: 106
لتبرعاتكم

بنك البالد:
IBAN : Sa0215000999300000710003 :رقم اإليبان

بنك الرياض:
IBAN : Sa9120000002180909009940 :رقم اإليبان

مصرف الراجحي:
IBAN : Sa3680000251608010020127 :رقم اإليبان

البنك األهلي التجاري:
IBAN : Sa1910000020165729000106 :رقم اإليبان

بنك•االمناء
IBAN : Sa340500006820107206600 :رقم•اإليبان
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