
وتجدر اإلشـارة إلـى أن العناية بالسـكري يجب أن 
تتم بمشـاركة المهتمين بك مثـل (أفراد العائلة واألصدقاء 
واألخصائييـن الصحييـن واألطباء)، وهذه أفضل وسـيلة 

لمساعدتك في التحكم بداء السكري بصورة جيدة.

ماذا يجب أن تفعل؟

• خذ قسًطا وافرًا من الراحة.
• افحص بانتظام نسبة سكر الدم لديك.

• إذا كنـت تعاني من ارتفاع بالحرارة أو أوجاع، تناول 
أقـراص البانـادول لتخفيـض الحـرارة أو لتخفيف 

الوجع.
• إذا كنت تعاني من داء السكري الذي يعتمد عالجه على 
األنسولين يجب عليك أن تفحص بولك بانتظام للتأكد 

من عدم وجود مركبات الكيتون العضوية.
• اشـرب كميـة وافـرة مـن السـوائل مثـل المـاء أو 
المشروبات الغازية التي تحتوي كمية سعرات حرارية 

منخفضة.
إن فحص نسـبة جلوكوز الدم لديك بانتظام سـوف 
يساعدك على معرفة ما إذا كنت تحتاج إلى مرطبات تحتوي 
كمية طاقة منخفضة أو عادية بناء على مدى ارتفاع نسبة 

جلوكوز الدم لديك.

ا كن عضوً
وساهم في تقليل انتشار داء السكري

لإلتصال
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إذا كنـت تعاني من داء السـكري فان أي مرض عادي 
يمكن أن يؤثر على تحكمك بنسـبة السكر لديك. إن المرض 
أو االلتهابات تسـبب بصورة شـبه دائمة ارتفاعا في نسبة 
جلوكـوز الدم لذا من المهم جدا أن ال تتوقف أبدا عن تناول 
أقراصك أو أخذ األنسولين أو تقليل الجرعة حتى ولو شعرت 

بعدم القدرة على تناول وجبتك العادية.
إذا كنت تشعر فعال بغثيان وال ترغب في األكل فانه من 
الضروري أن تتناول مزيدا من السـوائل. وإذا كنت تتناول 
أقراصا للسـكري أو تأخذ أنسولين فانه من الضروري جدا 
التأكد من تناول نوع من أنواع الكاربوهيدرات أيضا. وإلعادة 
تزويـد جسـمك بالكاربوهيدرات، اشـرب قليـال من عصير 
الليمـون أو عصير الفاكهـة المحلى (نصف كوب) كل فترة 
٢٠ إلـى ٣٠ دقيقـة أو ملعقتين إلى ٣ مالعـق صغيرة من 
السكر المذاب في الماء فهذا يفترض أن يمنع حدوث نقص 

سكر الدم.
بإمكانك أيضا تناول الشـاي أو القهوة مع ملعقتين أو 
ثالث مالعق صغيرة من السـكر أو العسل، أو كمية صغيرة 
من الجيلي العادي، أو الفاكهة المعلبة، أو قطعتين إلى ثالث 

قطع بسكويت عادي، كبسكويت الحنطة المطحونة.

متى ينبغي أن تراجع طبيبك؟

• إذا كنـت تعانـي مـن أعـراض ارتفاع جلوكـوز الدم، 
كالشعور بالتعب الشديد أو العطش أو التبول بكثرة.

• إذا الحظـت عالمات التهـاب، كاالحمـرار أو التورم أو 
تصريف من جرح.

• إذا لم يعد تناول األقراص المسـكنة من الوجع يعطي 
فائدة.

• إذا كنـت تعاني من ارتفاع في الحرارة لفترة تجاوزت 
٢٤ ساعة.

فحص دم خاص يسـمي HbA1c يتكـرر مرة كل   .٤
فترة ٦ إلى ١٢ شـهرا: يقوم طبيبك بإحالتك إلجراء 
هذا الفحـص لتقيم مـدى التحكم العام لديك بنسـبة 

الجلوكوز في الدم عن الفترة السابقة.
فحص الكولسـترول وثالثيات الدهـون (TG) كل   .٥
ثالثة شهور ويتكرر مرة كل ١٢ شهرا: وهو عبارة 
عن فحص دم يقوم طبيبك بإحالتك إليه لمعرفة نسبة 

الدهون في دمك.
فحص الكليتين ويتكرر مرة كل ١٢ شـهرا: وهو   .٦
فحص يدلـك علـى أي عالمـات مبكرة لمشـاكل في 
الكليتين بسبب السكر. وإلجراء هذا الفحص يتم تحليل 

عينة من البول.
فحص العينين ويتكرر مرة كل ١٢ إلى ٢٤ شهرا:   .٧
يتم الفحص على يد طبيب العيون أو أخصائي قياس 
البصر للتأكد من عدم وجود أي ضرر لألوعية الدموية 

في قاع العينين.

وتذكر أن التحكم الجيد بداء السكري يقلل من احتماالت 
حدوث مضاعفات السـكر، وتفادي المضاعفـات أو تأخير 

حدوثها بالوسائل التالية:
• تناول طعاما صحيا. اجعل معظم ما تأكله من األطعمة 
الغنية باالكاربوهيدرات مثل الفاكهة والخضار والبقول 
والخبـز والحبوب وال تتنـاول إال القليل مـن األطعمة 

الدهنية.
• القيام بانتظام ببعض النشاطات الجسدية.

• عدم التدخين فالتدخين يسبب ضيًقا في األوعية الدموية 
الذي بدوره يمكن أن يلحق أضراًرا أخرى.

• افحص قدميك كل يوم.

• إذا كنت تعاني من داء السـكر الـذي يعتمد عالجه على 
األنسـولين وتبيـن وجود مركبات كيتـون العضوية في 

بولك.
إذا بقيت نسـبة جلوكـوز الدم لديك مرتفعـه لمدة ٢٤•  

ساعة.
• إذا كانت لديك شكوك وتريد االطمئنان.

العناية الطبية والصحية
للمصابين بداء السكري

إذا كنـت تعاني مـن داء السـكر يقوم طبيبـك بإجراء 
عدد من  الفحوصات لمعرفـة حالتك الصحية، يلحق الضرر 
بالعينين والكليتين واألعصاب واألوعية الدموية، إن قيام طبيبك 
بفحوصات سـنوية هي الطريقة األفضـل لمعرفة تطور أية 
مضاعفات، وبالعالج السـريع يمكن وبصـورة كبيرة تفادي 

تفاقم أي ضرر.

الفحوصات التي يحتاج الطبيب أن يقوم بها

ضغط الدم ويتكرر فحصه عند كل مراجعة عادية:   .١
يساعد هذا الفحص طبيبك على مالحظة أية عالمات تدل 

على مشاكل صحية عامة.
الوزن ويعاد أخذه عند كل مراجعة عادية: يسـاعد   .٢
أخـذ الوزن طبيبـك على لمعرفـة أية مشـاكل بالوزن 

بصورة مبكرة.
فحص القدمين ويتكرر ذلك كل سـتة أشهر: يقوم   .٣
طبيبك بفحص القدمين للتأكد من عدم وجود ما يشير 
إلـى تقرحـات أو التهابات أو شـيء غيـر طبيعي. إذا 
الحظت أي من هذه العالمات فيجب مراجعة أخصائي 

األقدام.


