الجامعة المستنصرية
المركز الوطني لعالج وبحوث السكري
داء السكـــــــري
التشخيص والعالج والوقاية

أ0م0د 0عباس مهدي رحمه
مدير المركز الوطني للسكري  /الجامعة المستنصرية

اآلنسة سحر علي حسن
رئيس مبرمجين/مسؤولة شعبة الحاسبة االلكترونية

1

مقدمـ ــة:
داء السكري :
وهو داء واسع االنتشار ناتج عن نقص مادة االنسولني أوضعف تأثريه فعندئذ يعجز اجلسم عن
استعمال السكر كمصدر للطاقة فيجتمع السكر يف الدم ويتلف خمتلف أعضاء اجلسم مث يطرح
بعد ذلك يف االدرار.
داء السكري واسع االنتشار حيث أنه يصيب حوايل  %4,01من العراقيني بني عمر  52سنة و
 52سنة ومعدل االصابة به يف تزايد ال هذه النسةة حدد باسمس الذي أرري يف العرا عام
 5,,5من قةل وزارة الصحة وحتت رعاية منظمة الصحة العاسمية.

السكري نمطان:
 -1النمط االول:
يصيب صغار السن وينتج عن فشل الةنكرياس يف ضخ االنسولني عندئذ حيتاج هؤالء
اسمرضى اىل االنسولني يف عالرهم.
 -2النمط الثاني :
وهو النمط الشائع وميثل  %0,من مرضى السكري 0حيث حيصل يف الغالب بعد
عمر  1,عام ومعظم اسمرضى اسمصابني بالسمنة.
معاجلة السكري تتطلب هنا تقليل الوز اىل الطةيعي والسيطرة على السكري وارتفاع
ضغط الدم والدهو .
أ حتقيق تلك االهداف يقلل من احتمال حصول اسمضاعفا اخلطرية وعلى رأسها
االحنطاطية يف شةكية العينني والقصور الكلوي

اعتالل االعصاب احمليطية والتغريا
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من اسممكن تقليل احتمال االصابة باسمضاعفا

عن السيطرة اسمثالية على السكري

وحتقيق االهداف ورعل السكر الرتاكمي مقاربا اىل (.)%7

االغذية الممنوعة :
السكر 0العسل 0اسمرىب 0الدبس 0اسمشروبا

الغازية والعصائر احملالة بالسكر 0االيس كرمي0

احللويا مثل الزالبية والةقالوة 0الفواكه اجملففة واسمعلةة 0الصاص والكتشب.

االغذية المسموحة :
النشويات  :اخلةز 0الصمو  0الرز 0الةطاطا 0اسمعكرونة 0الةقول اجلافة .عدم تناول نوعني من
النشويا يف الورةة الواحدة قدر االمكا فيختار الشخص النشويا اسمناسةة وبشكل حمدود يف
كل ورةة وكما يلي( :لديه خيار واحد يف كل ورةة من اسمواد النشوية (الكاربوهيدرا ) وكما
يلي:

أوال :وجبة الفطور:
 -4ميكن تناول صمونة واحدة
 -5أو رغيف خةز واحد.

ثانيا :وجبة الغداء:
 8 -4مالعق رز
 -5أو صمونة.

ثالثا :وجبة العشاء:
 -4صحن معكرونه
 -5أو بطاطس مسلوقة مع نصف صمونة
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 -3أو صمونة واحدة .
تقليل كمية الرز واخلةز يف ورةة الغداء اذا مت تناوله مع أحد أنواع الةقول اجلافة.
الخضراوات  :مثل الشجر 0القرنابيط 0اللهانة 0الفاصوليا اخلضراء 0الةامية 0الةاذجنا  0الفجل0
اجلزر 0الشلغم -----اخل .ميكن تناوهلا بكميا

غري حمدودة ويف أي وقت ا كانت على

شكل سلطا أو مطةوخه (حر بدو دهن) ميكن تناوهلا بني ورةا الطعام حلظة اجلوع وقةل
الطعام وأثناء الطعام.
الفاكهة  :ميكن تناوهلا بكميا

حمدودة وبني ورةا

الطعام وليس بعد الطعام مةاشرة 0مثال

ميكن تناول أحد االنواع التالية بني الفطور والغداء (الضحى) وبني الغداء والعشاء (عصرا).
برتقالة واحدة 0تفاحة خضراء واحدة 0ربع رمانة 5 0قطعة رقي أو بطيخ 0نصف موزة صغرية0
خوخ 0عرموط 0كريب فرو  1 0قطع مشمش أو كورة 5 0مترة.
البروتينات  :ميكن تناوهلا بكميا معتدلة وتشمل :اجلنب 0الةيض 0حلم الةقر 0والغنم 0والدراج
والسمك  .ميكن تناول قطعة من هذا اجملموع أثناء كل ورةة طعام ففي الفطور مثال (بيض 0رنب
يف الفطور) ( 0حلم –يف الغداء) ( 0حلم أو رنب يف العشاء) ويفضل عدم تناول صفار الةيض
والكةد والكالوي واسمخ.
الحليب واللبن  :ميكن تناوله مبقدار قدح ( 5,,مل) أثناء كل ورةة طعام على أ يكو
منـزوع الدسم.
الدهون :مثل الزيو النةاتية ميكن اضافة كمية قليلة منها للطعام وجتنب االكثار من تناوهلا
يوميا.
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االشربة  :ميكن تناول اسمشروبا

الغازية الدايت والشاي 0القهوة 0نومي بصرة (بدو سكر)0

بدو قيود.
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نصائح عامة :
جيب االكثار من الرياضة مثل اسمشي سمدة نصف ساعة يوميا  2أيام كل اسةوع .
جيب حتاشي التدخني أو تركه ا كنت مدخنا
جيب االبتعاد عن التصديق باخلرافا واالفكار غري العلمية اسمنطقية مثل أ العسل مفيد سمرضى
السكري أو أ االعشاب أفضل من االدوية اسمعروفة .

االهداف المرجوة من العالج :
ا السكر الغري مسيطر عليه سيؤدي اىل مضاعفا بعد سنوا من االصابه باسمرض يف العينني
واالعصاب احمليطية والكليتني وبتحقيق االهداف وهي عةارة عن أرقام حيث يكو سكر الدم
قةل الفطور حوايل 45,ملغم 4,,/س س وبعد الطعام حوايل  48,ملغم  4,, /س س .أما
بالنسةة اىل احلوامل فاهلدف خيتلف حيث تكو االرقام أقل من ذلك بكثري .

هبوط السكر :
قد ينجم عن استعمال الدواء هةوط يف السكر أكثر من اسمطلوب وأعراضه :ارجتاف 0تعر
شديد 0خفقا  0روع .وعالره هو تناول السكريا بسرعة وقطع عالج السكر واخةار الطةيب
اسمعاجل .

ارتفاع ضغط الدم الشراني :
هدفنا من معاجلة ارتفاع ضغط الدم الشرياين هو الوصول اىل )  82/43,ملم ( زئةق ال
حتقيق هذا اهلدف مينع اسمضاعفا اسمستقةلية ومنها :اجللطة الدماغية 0واحتشاء العضلة القلةية وال
يشرتط أ يكو ارتفاع ضغط الدم مصحوب بأعراض كالصداع فعدم ورود الصداع ال يعين شيئا
.
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ليس من الضروري أ يكو للسكري أعراض وقد يكتشف بالصدفة لذلك جيب قياس السكر يف
الدم بشكل دوري مثال كل سنة عند:
 -4اسمصابني بالسمنة.
 -5الذين هلم قصة عائلية للسكري كأ يكو أحد أفراد عائلته من الدررة االوىل مصاب
بالسكري.
 -3اسمصابني بارتفاع ضغط الدم.
 -1النساء احلوامل اسمصابا

بسكر احلمل سابقا أو ممن لديهن مشاكل يف احلمل السابق

فمثال كأ تكو لديها اسقاطا متكررة أو ولد وليدا وزنه أكثر من  1كغم (كةري
احلجم).

ضعف تحمل السكر:
اذا كا قياس السكر صةاحا قةل الطعام أكثر من  4,,ملغم  4,,/س س فهذا يعين ضعف
حتمل السكر حيث سيكو الشخص معرضا للسكري اكثر من غريه عندئذ جيب عليه أ يغري
منط حياته كأ يكثر من الرياضة ويقلل تناول السكريا والدهو ويزيد تناول اخلضر.

ظاهرة خاطئة:
عند حتليل السكر الول مرة وتةني أنه عاليا جيب عدم تغيري تناول الطعام والةدء باحلمية ولكن
جيب اعادة التحليل اكثر من مرة للتأكد من االصابة ومن مث زيارة الطةيب والذي يةدأ بتغيري
الطعام ومنط احلياة أو يةدأ بالعالج اسمناسب.

ظاهرة أخرى خاطئة:
بعض اسمرضى لد زيارة الطةيب يقطع العالج وال يتناول الطعام وهذا خطأ كةري ال الطةيب
يريد أ يعرف مستو السكر واسمريض على حياته اسمعتادة يوميا على العالج والطعام حيث اذا
ورد االرقام غري مناسةة عندئذ سيأخذ دوره بارراء التغيري.
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لدى زيارة الطبيب:
اسمريض اسمشخص بالسكري لد مرارعته لطةيب جيب أ :
 -4جيلب الدواء معه.
 -5يكو قد تناول ذلك الدواء.
 -3يكو قد تناول طعامه اسمعتاد احملدد كما يف كل يوم لري الطةيب حالة اسمريض كما يف
كل يوم.

جهاز قياس السكر:
هو رهاز معتمد عاسميا وجيب االعتماد عليه وهذا يتطلب:
 -4أشرطة حديثة خمزونة يف رو بارد وراف مثال أمام اسمكيف ولكن ليس يف الثالرة.
 -5غسل اليدين باسماء والصابو وجتفيفهما مبنشفه نظيفة ردا مث وخز االصةع من اجلانب
الخراج قطرة الدم بسهولة دو االعتماد على عصر االصةع عدة مرا  0أول قطرة دم
متس وأما الثانية توضع على الشريط.
 -3أكثر االخطاء اليت يتهم هبا اجلهاز ناجتة عن سوء االستخدام وعدم اتةاع التعليما .

ظاهرة هبوط السكر:
أهنا ظاهرة خطرية ناجتة عن العالج وأعراضها :ررفة 0تعر  0خفقا  0روع فيجب تناول سكر
حاال دو تردد أما اذا تأخر اسمريض عن تناول السكر قد حيدث ما ال حتمد عقةاه مثل الصرع
واسمو .
جيب أ تكو السكريا

راهزة دوما وخصوصا أثناء النوم فقد يهةط السكر ويسةب ارتةاك

يتعذر على اسمريض أثناؤه الةحث عن السكر وقد يطول الةحث ويصل اسمريض اىل مرحلة الصرع
وفقدا الوعي.
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أهداف العالج:
أ السكر وارتفاع ضغط الدم يعاجلا الهنما يؤديا اىل مضاعفا

مثل عجز القلب والعمى

وعجز الكليتني والتهاب االعصاب احمليطية وبرت القدمني والعجز اجلنسي.
أ اسموضوع هو موضوع أرقام وليس أعراض فغياب االعراض ال يعين أ السكر مضةوط وصحي
أ ما يهمنا هو أ يكو الضغط أقل من  82/43,ملم /زئةق والسكر قةل الطعام بني -7,
 43,ملغم  4,, /س س وبعد الطعام بساعتني أقل من  48,ملغم 4,, /س س لكي
يكو اسمريض بأما من كل اسمضاعفا اسمتوقعة فنحن نعاجل االرقام وليس االعراض.
عالج السكر والضغط هو وقاية من مشكلة قادمة وليس عالج سمشكلة حالية.

هل أن ارتفاع ضغط الدم لديه عالقة بوجبات الطعام؟
اجلواب  :كال
هنالك خطأ شائع بأ الضغط يرتفع بعد الطعام وهذا ال قيمة له وتلك الظاهرة تشةه معاجلة
ارتفاع ضغط الدم بتناول السوائل والنومي بكثرة وهذه حكايا شعةية ال صحة هلا.

العالج الوقتي ال قيمة له:
بعض مرضى السكري يزور اسمستشفى ويعطى ررعة أنسولني النزال السكر اهلائل وهذا خطأ ال
السكر مرض مزمن وأنه دوما مرتفع فهو مرتفع دوما منذ أشهر وليس اليوم وسينخفض سمدة 5
ساعا فقط مث يرتفع فيجب علينا اجياد حل هنائي وعالج ثابت معروف يسيطر على السكر
دوما وليس هلذه الساعا فقط.
نفس احلالة تتكرر لد مرضى الضغط فاسمريض يزور اسمستشفى ويعطى ابرة مدرر (الزكس) النزال
الضغط اسمرتفع مث يعود اىل اسمنزل وكأ اسموضوع قد انتهى 0أ الضغط سريتفع بعد ساعا دو
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أ يدري اسمريض بذلك لذا جيب اعادة النظر باحلةوب اليت تتناوهلا للضغط فهي قطعا غري كافية
وال بد من الةحث عن حلول بديلة جيعل الضغط طةيعيا دوما.

هل أن عدم وجود الصداع يعني أن الضغط جيد؟
اجلواب  :كال
ليس بالضرورة أ يؤدي ارتفاع ضغط الدم اىل الصداع فغياب الصداع أو وروده ال قيمة له
فالضغط هو قياس وليس احساس.
االدوية مواد كيمياوية ال يفهمها اال الطةيب والصيدالين فيجب رلب الدواء دوما دو وصفه
بااللوا كأ يقال احلةة احلمراء أو الصفراء فهذا الوصف يربك الطةيب وقد يؤدي اىل أخطاء
فادحة فال بد من رلب الدواء يف كل زيارة.

أوهام وخرافات:
 -4االعشاب أفضل من الدواء .
 -5اسمواد اسمرة تعادل ارتفاع السكر.
 -3التمر مادة ميكن تناوهلا حبرية .
 -1العسل عالج للسكر.
 -2اسمريض طةيب نفسه حيث يأخذ اسمريض على عاتقه كل شيء ويقع يف أخطاء فادحة
تؤدي اىل اسمضاعفا .
 -5مريض السكر ال يتزوج.
 -7ضغط الدم يعاجل بالنومي بصرة .
 -8االنسولني مادة قاتلة (العكس هو االنسولني مادة منقذة للحياة والتأخر يف استعماله هو
مشكلة ) حيث أ اسمريض يرفض استعمال االنسولني .

12

متابعة المريض:
 -4زيارة الطةيب كل شهر أو شهرين .
 -5فحص السكر ثالث مرا

على االقل يوميا يف مرض السكري اسمعاجل باالنسولني

واحلوامل ومرتني يف كل اسةوع 0مرة قةل الفطور ومرة بعد الطعام بساعتني لد
اسمرضى اسمعاجلني باحلمية أو احلةوب.
 -3فحص الدهو والسكر الرتاكمي كل  3أو  5أشهر .
 -1فحص ختطيط القلب كل سنة مع رلب التخطيطا السابقة دوما سمقارنتها مع اجلديد
وقد حيتاج اسمريض الرراء التخطيط يف أي وقت مثل أمل الصدر أو قةل العمليا
اجلراحية.
 -2ا عالج السكر والضغط متغريا حسب القياس وجيب تغيري العالج بني فرتة وأخر
وقد يغري عالج السكر اىل االنسولني وهو أمر جيب تقةله ال هذا يعين أ احلةوب
بدأ

الحتقق االهداف ال الةنكرياس أصة خاليا من االنسولني عندئذ استعمال

االنسولني أصة البد منه واال سريتفع السكر وتنتهي االمور مبضاعفا

خطرية ال

عالج هلا وقد تكو مميتة أو تؤدي اىل مضاعفا وعاها كالعمى أو برت القدم أو
عجز الكليتني فاالنسولني عندئذ أصة واقيا من هذه اسمضاعفا اخلطرة.

قيادة السيارة :
ميكن للمصاب بالسكري أ يقود السيارة ولكن بعد ابالغ دوائر من رخص قيادة السيارا
باصابته 0وجيب حتاشي هةوط السكري عند القيادة.
اذا كا قياس السكر قةل قيادة السيارة أقل من  450ملغم /دل يستحسن تناول قطعة من
النشويا

مثل الكعك أو الةسكت لتحاشي حدوث هةوط السكري والذي قد يؤدي اىل

حصول حوادث.
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الكحول والسكري:
جيب عدم جتاوز احلدود اسمقةولة للشرب بواقع  54وحدة للررال و  41وحدة للنساء موزعة على
مد أسةوع وليس دفعه واحدة على أ ختلوا بعض االيام من احلكول.
وحدة الكحول تساوي حوايل كوب صغري من النةيذ أو ررعة واحدة من الفودكا أو اجلن أو
الوسكي 0وجيب أيضا حتاشي شرب الكحول مع اجلوع.
خيلط الكحول مع خلطا خالية من السكر .
الكحول حيوي سعرا حرارية ولكنه أحيانا يؤدي اىل هةوط السكري يف الدم.
الكحول يؤدي اىل اضطراب الدهو وعلى رأسها الدهو الثالثية.
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ارشـ ـادات عام ـ ـة
المأكوالت
اللحوم
الدراج
السمك
ومنتجاهتم
احلليب ومشتقاهتا

تجنب ما أمكن

اختر ما أمكن بكمية محدودة

 حلم اخلروف 0اللحوم الدهنية

 حلم العجل

 حلوم االعضاء الداخلية مثل الكةد والكالوي .

 اللحوم اخلالية من الدهو الظاهرة (اللية)

 اللحوم اسمصنعة الغنية بالدهو مثل اسمرتديال
واهلو دوغ السجق النقانق.

 دراج بدو رلد
 مسك مشوي

 احلليب واللنب اخلايل الدسم

 احلليب واللنب واللةنة كاملة الدسم.

 االرةا الةيضاء وقليلة الدسم

 القشطة الكرمية واآليس كرمي (الةوظه).

 االرةا الصفراء واالرةا القابلة للدهن.

 اللةنة اخلالية الدسم

 الكرمية اسمةيضة للقهوة (كويف ميت).
مرتني باالسةوع فقط

الةيض

 التزم بالكمية احملددة من صفار الةيض

 بيض مسلو

 بيض مقلي بكمية قليلة من الزيت أو اسماء.
الزيو والدهو

الزيو النةاتية (غري اسمشةعة بالدهن) بكميا
مثل:

 السمن النةايت

 زيت عةاد الشمس

 مجيع االطعمة اليت تدخل يف تركيةها هذه اسمواد

 زيت الذرة  -زيت الزيتو

 الزبدة – اسمقايل

 الطحينة وزيت السمسم  -االفوكادو.
النشويا

 اخلةز االبيض واالمسر

 اسمعجنا
الصفراء

 اسمعكرونة

 اسمناقيش – الةيتزا

 الكعك – االرز

اخلضار
احللويا
(جتنب تناوهلا
بكميا كةرية)

قليلة  السمنة احليوانية

اليت حتتوي على السمنة والزبدة واجلةنة

 الةطاطا اسمشوية واسمسلوقة

 الةسكويت – الةطاطا اسمقلية

 اخلضار الطازرة واسمطةوخة بطريقة الشوي
أو السلق أو الةخار

 اخلضار احملضرة بالزبدة أو الكرمية
 اخلضار اسمقلية

 احللويا قليلة الدسم وقليلة السكر

 احللويا العربية اسمصنوعة من السمنة.

 اسمشروبا اخلالية من الدسم والسكر

 اآليس كرمي  -الشوكوالته

 اسمشروبا عالية الدسم كحليب الشوكوالته.
 الكيك احملضر خارج اسمنزل .
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مصادر الكوليسترول في الطعام
كمية الكوليسترول
عالية ردا

أنواع االغذي ـ ــة
 حلوم االعضاء الداخلية مثل الكةد والكالوي والطحاال والنخاعا واالحشاء الداخلية.
 الدهن الظاهر على اللحوم.
 صفار الةيض
 اسمايونيز.

عالية

 اللحوم ومنتجاهتا.
 اسمرتديال.

 احلليب كامل الدسم .
 الةوظه (اآليس كرمي).
 القشطة.

 اجلةنة الصفراء .
 الزبدة.

 معظم الكعك والةسكو واسمعجنا .
قليلة

 الدراج بدو اجللد

 احلليب خايل الدسم
 اللنب قليل الدسم
خالية من الكوليسرتول  مجيع اخلضراوا .
 مجيع الفاكهة .

 الزيو النةاتية .
 الزيتو .

 اسمكسرا .
 االرز واسمعكرونة واحلةوب والةقوليا .
 بياض الةيض.
 السكر.
 اخلةز .
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ما هي الخطوات التي يجب اتباعها للمحافظة على قلب سليم ؟
ان الطريقة المثلى لتخفيض مستوى الدهنيات الضارة هي:
 تناول طعام صحي حيتوي على كمية قليلة من الدهو وغين بااللياف ما أمكن.
 ختفيض الوز ما أمكن والوصول اىل وز مقةول وصحي.
 الوصول اىل اسمستو اسمطلوب من السكر وضغط الدم والكوليسرتول والدهو الثالثية يف
الدم.
 ممارسة التمارين الرياضية وأفضل التمارين الرياضية هي اسمشي السريع سمدة  3,دقيقة على
االقل يوميا.

عليك اتباع ما يلي :
 امتنع ما أمكن عن استعمال السمنة والزبدة يف حتضري طعامك.
 استعمل ما أمكن كمية قليلة من الزيو النةاتية عند الطةخ وحتسب كميتها حسب
احتياراتك اليومية.
 تناول احلليب وااللةا ومنتجاهتا القليلة أو اخلالية من الدسم ما أمكن.
 حاول االمتناع عن االرةا الصفراء.
 تناول اللحوم احلمراء اسمنزوعة الدهن والدراج بدو اجللد وبكميا معتدلة ما أمكن .
 حاول تناول اخلضار بكميا

غري حمدودة والفاكهة بكمية حمدودة يوميا الهنا غنية

بااللياف.
 تناول اخلةز واحلةوب بقشورها وخنالتها ما أمكن الهنا غنية بااللياف .
 تناول اسمكسرا بكميا قليلة الهنا مفيدة ولكن االكثار منها ضار ويسةب السمنة.
 مارس التمارين الرياضية سمدة  3,دقيقة يوميا ما أمكن.
 التدخني خطر على حياتك.
17

بعض النصائح العملية التي يجب اتباعها عند الطبخ للتقليل من الدهون في الطعام :
 استعمل اسمصفاة لتصفية الزيو عند الطةخ.
 استعمل طريقة الشوي أو الةخار أو السلق بدال من القلي يف حتضري الطعام.
 قم بازالة مجيع الدهو الظاهرة عن اللحوم وازالة رلد الدراج قةل الطةخ.
 استعمل كميا قليلة من الزيو النةاتية ما أمكن عند الطةخ.
 قم بغلي اللحمة مرتني قةل استعماهلا يف الطةخ وذلك للتخلص من أكرب كمية ممكنة من
الدهو .
 قم بقشط الدهو والتخلص منها قةل استعمال مرقة اللحوم أو الدراج يف الطةخ.
 حاول تربيد الطعام الزالة الدهن الظاهر على الوره قةل اسمتابعة يف حتضريه.

اذا دعت الحاجة الى استعمال طريقة القلي اتبع ما يلي:
 استعمل كمية قليلة من الزيت.
 ضع الطعام اسمقلي يف مصفاة للتخلص من الزيو .
 ضع الطعام اسمصفى على ور أو حمارم المتصاص أكرب كمية من الزيت.
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تعليمات زرق االنسولين
 -4عند استعمال االنسولني اخلابط والصايف يف حمقنة واحدة جيب مراعاة ما يلي:
أ -جيب أ تكو العلةتني من شركة واحدة مثال:
Actrapid, insulatard
Humilin R, Humilin N
Juslin R, Juslin N
ب -يسحب الصايف أوال مث يتةعه اخلابط ويزر دو تأخري ال تأخري اسمادتني يف
حمقنة واحدة يؤدي اىل تفاعل ويغري طةيعة العالج.
 -5هنالك ظاهرة خطرية ونادرة وهي خةط الصايف واخلابط يف علةة واحدة مث السحب من
العلةة اجلديدة الحقا وهذا مرفوض .
 -3احلذر من اجنماد االنسولني النه يؤدي اىل تلفه .
 -1دررة حرارة اخلز ما بني   8-5م .
 -2عند اخراج االنسولني من باب الثالرة يفضل تركه  4,دقائق على االقل مث حتريكه هبدوء
ليتجانس قةل استعماله وحتاشي الرج الشديد.
 -5االنسولني اخلابط خيتلف عن اسمخةوط بالرغم من أ كليهما لونه حليةـي ال اسمخةوط
حيتوي على الصايف واخلابط يف وقت واحد.
 -7اذا ما تعذر توفر اسمخةوط فيمكن استعمال اخلابط والصايف بديال عنه حيث أ كل 4,
وحدا

خمةوط تساوي  3صايف و  7خابط أما  54وحدة خمةوط فتساوي 7

وحدا صايف و  41وحدة خابط.
 -8يزر االنسولني حتت اجللد قةل الطعام حبوايل  5,دقيقة وال جيوز زرقه دو طعام يليه.
 -0جيب حتاشي استعمال االنسولني منتهي الفعالية.
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 -4,اذا حصل تغري يف لو االنسولني أو ترسب على حافة العلةة الداخلية اذا اصة يشةه
اللنب اسمقطع أي أنه غري متجانس عندئذ جيب حتاشي استعماله.
 -44أماكن الزر :
 الةطن بعيدا عن السرة. الذراع. -الفخذ.

ظاهرة خطرة:
بعض اسمرضى يتقةل هةوط السكر ويعاجله بتناول سكر حاال 0أ هذه الظاهرة تؤدي اىل :
 -4السمنة .
 -5مبرور االيام يفقد اسمريض العالما

االنذارية (االرجتاف – التعر – اخلفقا ) حيث

يفقد اسمريض الوعي مةاشرة دو انذار وهذا أمر خطري للغاية قد يؤدي اىل الوفاة.
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الوقاية من قــدم السكري:
جيب مراعاة النقاط االتية:
 -4قص االظافر بشكل أفقي .
 -5أفحص قدميك يوميا وخصوصا راحة القدم وبني االصابع.
 -3اغسل قدميك يوميا مباء معتدل احلرارة مث رففها مبنشفة نظيفة وخصوصا منطقة بني
االصابع.
 -1اذا كانت بشرة القدمني رافة فيمكن استعمال كرمي مرطب مع حتاشي وضعه يف منطقة
بني االصابع.
 -2افحص باطن احلذاء يوميا عن أي نتوء أو خشونه أو رسم غريب .
 -5عدم وضع القدمني أمام اسمدفأة أو اهليرت .
 -7ابتعد عن وضع قدميك قرب الوسادا اسمسخنه (كيس اسماء).
 -8ال متشي حافيا أبدا.
 -0عند حصول عارض يف القدم جيب مرارعة الطةيب اسمختص حاال دو تردد مع حتاشي
التالعب باالصابة من قةل غري الطةيب اسمختص.
 -4,يف أيام الشتاء الةارد جيب عدم تقريب القدمني من اسمدفاة أو اهليرت أو كيس اسماء احلار
ال ذلك قد يؤدي اىل كارثة (حرو غري حمسوسة) وقد تنتهي بةرت القدم.
-44اذا كنت تعجز عن فحص قدميك بنفسك 0اطلب ذلك من أحد أفراد العائلة.
-45ارصد مشاكل قدميك يف مراحلها االوىل وقةل فوا االوا .

قدم السكري :
ا داء السكر يؤثر على االوعية الدموية اسمغذية للقدم وعلى االعصاب اخلاصة به عندئذ يضعف
احساس قدم اسمريض باسمتغريا كالربد واحلرارة واسمواد احلادة مثل اسمسامري واالرسام الغريةة يف
احلذاء وهذا قد يؤدي اىل التقرحا

وااللتهابا
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دو أ حيس اسمريض هبا وللوقاية من تلك

اسمشاكل جيب فحص القدم يوميا من كل اجلها
غريب سمنع حصول القرح وفوا

وجيب فحص احلذاء من اي نتوء أو رسم

االوا  .جيب انتقاء احلذاء اسمناسب الكفيل بعدم ايذاء القدم

وجيب أ يكو احلذاء ذو قياس ريد ال حيمل أي بروز أو نتوء أو مكانا خشنة.
يستحسن قص االظافر بشكل أفقي مبقظمه أظافر حديثة وحتاشي استعمال اسمقص القدمي أو
شفرة احلالقة أما اذا كا نظر اسمريض ضعيفا فيجب أ يقوم من يساعده من أفراد العائلة بقص
االظافر.
عند حصول طارئ يف القدم جيب مرارعة الطةيب اسمختص واالبتعاد عن االرتهادا

الصادرة

من الناس الةعيدين عن االختصاص والذين قد يورهوا بنصائ تؤدي اىل عواقب سيئة.
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تحاشي المعالجة عند الحاجة
بعض اسمرضى يقوم بقياس السكر فيجده عاليا عندئذ يتناول حةة اضافية ذلك اليوم فقط أما
الواقع فهو أ السكر عاليا دوما وليس حلظة قياسه فقط فاالمر يتطلب حتديد الدواء وررعته
وتثةيتها من قةل الطةيب لكي يكو قياس السكر دوما مقةوال أي أننا نةحث عن الدواء الذي
جيعل السكر قةل وبعد الطعام مقةوال دائما.
القصة تتكرر يف معاجلة ارتفاع ضغط الدم حيث اذا ورد اسمريض أ ضغطه عاليا يتناول حةة
اضافية وهذا خطأ ال الضغط عايل دوما وليس يف تلك اللحظة فيجب الةحث عن الدواء
واجلرعة اسمناسةة اليت جتعل ضغط الدم مقةول دوما وهذا ما حيدده اسمختص.
اذا كان بصري جيدا فهل من الضروري فحص الشبكية لدى طبيب العيون ولماذا؟
قد تصاب الشةكية دو احساس اسمريض اىل أ يقرتب الضرر من الشائةة الصفراء (اسمنطقة
احلساسة لالبصار) عندها يةدأ الةصر باالهنيار أما اذا ورد الطةيب ضررا يف الشةكية فيمكن ا
يعاجل االمر بالليزر لعمل ما يشةه السد الواقي الذي حيمي اسمنطقة احلساسة من التلف.
الليزر ال حيسن الةصر وقد يضعف االبصار من اجلوانب ولكن الرب هو محاية الةصر من الفقدا
النهائي والعمى.
لماذا فحص العيون لدى طبيب العيون كل ستة أشهر؟
اصابة الشةكية يف الةداية ال تعطي أعراض أي أ اسمريض ال يشكوا من بصره ولكن طةيب العيو
قد يكتشف اسمشكلة ويعاجلها قةل فوا

االوا أي أ الضرر يقرتب من اسمنطقة احلساسة

لالبصار يف الشةكية مسةةا العمى لذلك فا زيارة طةيب العيو كل  5أشهر ال بد منها حلماية
العني من مشكلة قادمة.
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الفحص الدوري
-

فحص السكر الرتاكمي كل  3أشهر واهلدف ا يكو أقل من .%7

-

فحص الدهو كل  3أشهر.

-

فحص ختطيط القلب مرة كل سنة على األقل.

-

فحص العيو للةحث عن تغريا الشةكية كل  5أشهر لد طةيب العيو أما اذا كانت
الشةكية مصابة فيتطلب االمر فحص الشةكية كل  3أشهر.

سكر الحوامل
داء السكر الذي يرافق احلمل ويغيب بعد الوالدة 0ومن أرل احملافظة على اجلنني تنص االم بعدم
الصوم جتنةا للمضاعفا

النامجة عن ارتفاع واخنفاض السكري وميكن لالم الصوم يف وقت

مناسب آخر وهي معرضة الحقا لالصابة بالسكري من النمط الثاين الذي قد يعاجل باحلمية
الغذائية واالدوية الفموية.
يفضل قةل احلمل أ تستعد اسمريضة اسمصابة بالسكري بأشهر وذلك بتهيأة احملل اسمناسب لنمو
اجلنني ويتم ذلك عن طريق معاجلة السكري بشكل مثايل جيعل السكر الرتاكمي قريةا من %7
ليتكو اجلنني يف مناخ مناسب وهذا يقلل احتمال تعرض اجلنني اىل التشوها

اخللقية لذلك

فالفرتة ما قةل احلمل مهمة ردا ال مرارعة الطةيب بعد احلمل جتعل الوقت متأخر حيث أ
اجلنني قد يكو منا يف مناخ غري مناسب وهو يف بداية تكوينه.
قد حيصل داء السكري أثناء احلمل دو أعراض تذكر لذلك جيب الةحث عنه بارراء الفحوص
اسمختربية اسمعقدة خصوصا يف هناية االسةوع  5,من احلمل ال عدم معاجلته قد تؤدي اىل
تشوها خلقية أو والدة طفل كةري احلجم ومعرض سمشاكل متعددة أثناء وبعد الوالدة.
أ عالج السكري أثناء احلمل يتطلب الدقة وفهم تام للموضوع حيث أ هدفنا أ يكو السكر
قةل الفطور حوايل  0,ملغم وبعد الطعام بساعة اقل من  41,وبعد الطعام بساعتني أقل من
 45,ملغم/دل وهذا يستدعي زيارة الطةيب بشكل متكرر اضافة اىل متابعة حالة الطفل لد
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طةيةة االمراض النسائية لقياس حجمه وحركته وحالة قلةه مث حتديد موعد الوالدة وحملها اسمناسب
واالمر قد يتعد ذلك حيث أ الوالدة تستدعي ورود طةيب أطفال لفحص الوليد وتقييم حالته
ومعاجلة اسمشاكل اسمتوقعه ومنها هةوط السكر  /الريقا  /نقص الكالسيوم /صعوبة التنفس وغريها.

االنسولين:
هي مادة طةيعية أمينة تصنع باهلندسة الوراثية خالية من أي مشكلة والطب احلديث أخذ يتجه
حنو استعمال االنسولني مةكرا السعاف اسمريض ومنع حصول اسمضاعفا كالتهاب االعصاب
والقصور الكلوي واصابة شةكية العينني.
االنسولني خيفض السكر يف الدم وهناك انواع متعددة منه (الصايف – يةدأ بالعمل بعد نصف
ساعة ويصل اىل القمه بعد ساعتني مث هتةط كفاءته بعد حوايل مخس ساعا أي أ الصايف اذا
زر قةل الفطور الساعة السابعة والنصف صةاحا يتوقع أ يةدأ بالعمل بعد نصف ساعة ويصل
القمه بعد ساعتني (حوايل العاشرة صةاحا).
لو أردنا مزج االنسولني الصايف مع اخلابط فيجب اتةاع ما يلي:
 -1جيب أ يكو النوعا من نفس الشركة .
 -2يسحب الصايف أوال مث يسحب اخلابط.
 -3يزر مةاشرة بعد امتام السحب دو تأخر ال ذلك التأخر يف السرنج يؤدي اىل تغري
تركيب االنسولني.
الصايف يعمل بعد نصف ساعة ويصل القمة بعد ساعتني مث ينتهي مفعوله بعد حوايل  2ساعا
أما اخلابط فيعمل بعد ساعتني ويصل القمة بعد  5ساعا أي أ هةوط السكر اذا ما حصل
بعد ساعتني من الزر فهو ناتج عن الصايف وأما اذا حصل بعد  5ساعا (هناية الدوام الرمسي
قةل الغداء) فالسةب هو اخلابط .لذلك فا حتاليل السكر يف أوقا

خمتلفة قادرة على تقييم

اجلرع اسمناسةة فاذا كا السكر طةيعيا عند الضحى فهذا يعين أ الصايف مناسب واذا كا طةيعي
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قةل الغداء فهذا يعين ا خابط الصةاح مناسب 0أما ررعة الليل فالصايف يقيم بقياس السكر بعد
العشاء بساعتني أما خابط الليل فتقييمه بقياس السكر قةل النوم ليال وعند السحور وصةاح اليوم
التايل قةل االكل فاذا كا السكر يف الصةاح قةل االكل عايل فهذا يعين أ خابط الليل قليل أما
اذا هةط السكر يف منتصف الليل أو عند السحور فهذا يعين أ خابط الليل كثري وزائد عن
احلارة جيب تقليله.
أحيانا نفشل يف تقليل السكر بعد ورةة الغداء اىل الطةيعي باستعمال الصايف واخلابط صةاحا
ومساءا وهنا نضطر اىل اضافة صايف قليل قةل الغداء.
أما اسمخةوط فهو صايف مع خابط راهز وممزوج بواقع ثلث صايف وثلثا خابط أي أ 4,
وحدا خمةوط =  3صايف  7 +خابط 5, 0وحدة خمةوط =  5صايف  41 +خابط وهكذا.
اذا تعرض االنسولني اىل احلرارة أو التجمد هذا يعين أنه قد تلف فيجب عدم خزنه يف اجملمدة أو
فريزر الثالرة أو الصاقة بالثلج أو بطل اسماء اجلامد لتحاشي اجنماده وتلفه.
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الصوم وداء السكري:
ما هي اسمشاكل اسمتوقع حصوهلا عند مريض السكري عند الصوم؟
 -4اخنفاض السكري الذي قد ينجم عن تناول أدوية السكري واالمتناع عن الطعام
وخصوصا بعد مرور أكثر من  8ساعا

على الصوم حيث يستهلك خزين الكةد

من السكريا وتةقى أدوية السكري فعالة.
 -5ارتفاع السكري بعد الطعام وخصوصا ما بعد االفطار.
 -3قلة النوم.
 -1فقدا السوائل عن طريق كثرة الةول الذي قد يؤدي اىل اجلفاف وزيادة احتمال التخثر.
اسموضوع حيتاج اىل مداولة بني الطةيب وررل الدين وينص الطةيب بشرح اسمرض بتفاصيله دو
اخلوض يف اسمسائل الشرعية الهنا ضمن اختصاص السلطة الدينية.
عدد البأس به من السكريني يصرو على الصيام بالرغم من نصحهم بعدم الصوم وهذا ميثل
حتديا للطةيب والسلطة الدينية للتعامل مع تلك احلاال .
جيب تصنيف اسمرضى وامكانيتهم الصيام اىل فئا لغرض الوصول اىل حلول صحيحة فيصنف
السكريو اىل أربعة جماميع خطورة.
 -4خطورة عالية ردا.
 -5خطورة عالية.
 -3خطورة متوسطة.
 -1خطورة قليلة.
اجملموعة االوىل والثانية تنص بعدم الصوم.
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اجملموعة الرابعة تنص بالصوم.
اجملموعة الثالثة فتحتاج اىل مداولة ودراسة مستفيضة حلسم االمر.

مجموعة الخطورة القليلة (الرابعة):
وهم السكريو الذين يعاجلو باحلمية الغذائية أو اسمتفورمني ويف تلك اجملموعة قد يكو الصوم
فرصة النقاص الوز الزائد لد اسمصابني بالسمنة.

مجموعة الخطورة المتوسطة (الثالثة):
وهم السكريو من النمط الثاين الذين حالتهم مسيطر عليها باحلةوب وأحيانا جبرعة واحدة من
االنسولني طويل االمد.

مجموعة الخطورة العالية (الثانية):
وهم الذين سيطرهتم على السكر غري مقةولة قةل الصيام حيث يةلغ السكر الرتاكمي لديهم
 %0-7.2واسمصابني باجللطة القلةية أو الدماغية وكةار السن اسمصابني بأمراض مرافقة والذين
يستعملو أدوية تؤثر على االدراك والقابلية الدهنية.

مجموعة الخطورة العالية (االولى):
 اسمصابني بالسكري من النمط االول (اسمعتمد على االنسولني). اسمصابرين السكري من النمط الثاين والذين حيتارو اىل حقن االنسولني قةل كلورةة طعام وعند النوم.
 -اسمرضى اسمصابني بالقصور الكلوي الذين يستورب الديلزة (غسل الكلية).
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 اسمرضى الذين سكرهم مضطرب قةل رمضا كأ يكونوا مصابني بنوبا هةوطالسكري أو ارتفاع السكري الشديد أو عدم الشعور هبةوط السكري أو محوضة
الدم قةل الصوم بثالث أشهر.
 -احلوامل اسمصابني بالسكري.

نصائح عامة :
جيب حتاشي مجع الدواء بورةة واحدة وهو خطأ شائع قد يسةب هةوط السكر يف وقت وارتفاعه
بشدة يف وقت آخر 0ينص اسمريض بتحري اخنفاض وارتفاع السكري قةل وبعد ورةا الطعام.
اسمصاب بالسكري من النمط االول قد يتعرض اىل هةوط السكري الذي يصعب تصحيحه حيث
أ اهلرمونا اسمسؤولة عن ذلك وهي الكلوكاكو واالدرينالني قد ال تؤدي غرضها بشكل ريد.
اسمرضى من النمط الثاين توزع حةوهبم كما يلي:
اسمتفورمني يوزع اىل ررعتني أحدمها بعد السحور والثاين بعد االفطار واذا احتاج اسمريض جلرعة
ثالثة فقد يتناوهلا قةل السحور.
االدوية من نوع سلفونيل يوريا ميكن تناوهلا قةل االفطار أما االدوية قصرية االمد مثل الريناكلنايد
والفاتكلنايد فيمكن تناوهلا قةل السحور واالفطار.
االدوية من نوع  DPP4مثل فلداكليتني أو الستياكليةتني فيمكن تناوهلا بعد االفطار أو السحور.
اذا أصر اسمرضى من النمط االول على الصوم فيمكن تناول انسولني سريع اسمفعول مثل أسةار 0
لسربو ,,,0قةل السحور واالفطار وأنسولني طويل االمد مثل  NPHالنتس أو ليفيمري قةل
النوم.
الرياضة مهمة وميكن ممارسة التمارين بعد االفطار بساعتني وال ينص اسمريض مبمارسة الرياضة قةل
االفطار لتحاشي هةوط السكري 0وجيب مراعاة أ الصالة اسمتعددة هي نوع من أنواع الرياضة.
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سرنج االنسولين المدرجة
الى  000وحدة قياس

كل خط صغير يمثل وحدتين
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كل خط صغير يمثل وحدة واحدة من االنسولين

سرنج االنسولين المدرجة
الى  00وحدة قياس
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حساب االنسولني قةل الطعام يعتمد على الطعام الذي سيتناوله الشخص وما حيويه من نشويا
اضافة اىل قياس السكر احلايل قةل الطعام وبعده عن اهلدف اسمنشود واهلدف حوايل 43,
ملغم 4,,/س س.
اذا كا اسمريض خيطط لتناول طعام حيوي على  3مةادال من النشويا ( 12غم) فهو
حيتاج عندئذ حوايل  3وحدا من االنسولني الصايف لغرض االستفادة من هذه الورةة ولكن قد
حيتاج اىل كمية أكثر من االنسولني وتسمى ررعة التصحي وهذه تعتمد على قياس السكر قةل
الطعام فاذا كا عاليا فهو عندئذ حيتاج اىل عملية أكرب من االنسولني الصايف لتعديل قياس
السكر احلايل مضافا له االنسولني احملدد مسةقا حلر النشويا اليت يدوم تناوهلا.
ررعة التصحي = قياس السكر قةل االكل – 43,
1,
فاذا كا قياس السكر قةل الطعام مثال 4 = 43,-47, : 47,
1,
فهو حيتاج اىل وحدة واحدة من االنسولني الصايف اضافة اىل الثالث وحدا

فتصة اجلرعة

النهائية قةل الطعام  1وحدا من االنسولني الصايف.

مبادل النشويات يحتوي على  11غم من الكاربوهيدرات 86 ،سعرة حرارية
 -ربع رغيف خةز

 52غم

 -نصف صمونة

 52غم

  5ملعقة رز مطةوخ أو ½ كوب معكرونة مطةوخة. ثالث مالعق بقول مطةوخة. 8,غم

 قطعة بطاطا34

  5ملعقة طعام من احلمص 0أو محص بطحينه تفاحة أو برتقالة أو شيف رقي  42,غم ( )3قطع أناناس. نصف موزة صغرية. ( )2قطع رزر. -أراص عدد (.)5

أمثلة على جرعة االنسولين الصافي قبل وجبة الطعام:
 -4نقدر كمية النشويا اليت نروم تناوهلا مثال اذا كا اسمريض سيتناول ( )3مةادال خةز
( 12غرام) .فعندئذ قد حيتاج اىل حوايل ( )2وحدا

أنسولني صايف ولكن هذه

اجلرعة حتتاج اىل ررعة تصحيحية تعتمد على قياس السكر قةل الطعام.
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 -5ص ــور االنسولين
شركة نوفونوردسك:
المخبوط

1- Mixtard

الخابط 2- Insulatard

الصافي 3- Actrapid
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شركة لي ــلي :

المخبوط
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1- Humilin 30/70

الخابط

2- Humilin N

الصافي

3- Humilin R

شركة جلف ــار :

المخبوط
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1- Juslin 30/70

الخابط

2- Juslin N

الصافي

3- Juslin R

أقالم االنسولين :
Novopen 3
تتبب

نظائــر االنسولين :
المخبوط

1- Novomix

الصافي 2- Novorapid

طويل االمد
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3- Levemir

شركة سانوفي أفنتس :

طويل االمد
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Lantus

: شركة سانوفي

1- Insuman comb 30 المخبوط

2- Insuman Basal

الخابط

3- Insuman Rapid

الصافي
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