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عند وصول الشـخص إلى مرحلة 
الشـباب يكون معتمًدا على نفسه في 
أشـياء كثيرة والشـاب المصـاب بداء 
السـكري ال بد أن يكـون معتمداً على 
نفسـه فـي جانـب الرعايـة الصحية 
الالزمة كونه مصاب بهذا الداء، فال بد 
أن يهتم برعاية نفسه عن طريق إتباع 
تعليمـات الطبيـب وأخذ العـالج في 
األوقات المحددة واالهتمام بنوعية الغذاء 

الصحي وأيضاً ممارسة الرياضة.
بعـض الشـباب الذيـن ينفـذون 
برنامج غذائي لتقليل الوزن ويقومون 
بأجـراء التمرينـات الرياضـة وكذلك 
يستخدمون األنسولين إلنقاص الوزن 
يعرضون أنفسـهم للخطـر. كل هذه 
األشـياء إذا استخدمت بدون استشارة 
الطبيب من الممكن أن تكون في شدة 

الخطورة على صحة المريض.

التدخين والسكري

عدد كبير من الشـباب يدخنون السـجائر ويزداد عـدد المدخنون كل يوم، 
وهذا يعني أن عدد كبير من االفراد في عمر الشـباب يزيد عندهم خطر اإلصابة 
بسرطان الرئة أو الفم باإلضافة إلى مخاطر أمراض القلب، علماً بأن لديك كثير 

من األصدقاء المدخنين، وأنت تود أن تشاركهم في ذلك.

التعليمات الواجب معرفتها قبل اتخاذ القرار بالتدخين

تدخين السجائر له تأثير ضعيف أو ليس له تأثير مطلقاً على داء السكري، 
أخبار سارة للمصابين بداء السكري ولكن األخبار السيئة أن التدخين يؤثر تأثير 
سلبي على الدورة الدموية واألوعية الدموية وبما أن داء السكري يزيد من مخاطر 
اإلصابة بإمراض القلب فإن التدخين يجعل التأثير مزدوج واالمتناع عن التدخين 

من الممكن أن يجنبك هذه المخاطر.

داء السكري والقيادة

من أكثر األشياء التي تجعل الشباب يشعرون باستقاللية هو رؤية صورتهم 
على رخصة قيادة السيارة، وقبل الحصول على رخصة القيادة تتعلم الكثير عن 
قواعـد المرور وكيفية القيادة في المدينة والطرق السـريعة ولكن عندما تكون 

مصاب بداء السكري هناك بعض األشياء األخرى التي يجب أن تعرفها.
على سبيل المثال: أن انخفاض مستوى السكر في الدم من الممكن أن يؤثر 
على سـرعة رد فعلك وهذا قـد يعرضك للخطر ومن معك مـن الركاب وآخرون 

للخطر، فعليك إتباع النصائح للتأكد من سالمتك أثناء القيادة:

قم بقياس مستوى السكر في الدم    •
قبل القيادة خاصة وكذلك القيادة 
لمسافات طويلة ولو كان مستوى 
السكر منخفض قم بأخذ العالج. 
واستشـر الطبيـب عن مسـتوى 
السكر الذي يحقق لك األمان في 

القيادة.
• احتفظ ببعض أقراص العالج في 

السيارة وبعض الحلوى.
• لو شـعرت بأي ضعـف أو إجهاد 
قـم بالتوقف الفوري عن القيادة 
وتأكـد من مسـتوى السـكر في 
الدم وال تعاود القيادة حتى يعود 
مستوى السكر إلى المستوى الذي 

يحقق لك األمان في القيادة.
• حافظ على وجود التعريف الطبي 

الخاص بك بصفة دائمة.


