
توعية حول مرض السكري

السكري احلادة: مرض االضطرابات
السكر نسبة يف .نقص

إىل يعود والسبب بالسكري، املريض عادة منها يعاين اليت االضطرابات إحدى هو السكر نسبة نقص إن
السكر نسبة يف والكبري املفاجئ الدم) الغلوكوز(االخنفاض .يف

السكر نسب منخفضة؟) الغلوكوز(ماهي تعترب اليت الدم يف
الشعريةيف العروق ويف اإلصبع(الدم يف بوخز عينة أخذ خالل من معرفته ) ويتم

من .mg/dl 50أقل
من أقل الوريد من عينةمنه املاخوذ الدم .mg/dl 60يف

متشاة؟ السكر اخنفاض أنواع كل .هل
بسيطة درجة من بدءاً خطورا، درجة حسب مصنفة وهي السكر، الخنفاض أنواع عدة يوجد

الوعيوحىت فقدان حدوث :درجة
بنفسه: معتدلة–بسيطة معاجلته على وقادراً واعياً يبقى ولكن باألعراض املريض .يشعر
احلالة: شديدة ملعاجلة آخر شخص مساعدة إىل فيها املريض .حيتاج

السكري الوعي الوعي: فقدان بفقدان املريض جداً(يصاب خطرية حالة ).وهي

لدين يوجد انه نشعر السكر؟كيف يف اخنفاض ا
لدى الشكل بنفس تظهر وال متنوعة، السكر اخنفاض أعراض إن

فيها حتدث مرة كل يف وال بالسكري املصابني .مجيع
من عليه يشرف والذي بالسكري، املريض يستطيع أن املهم من
بدء وقت معرفة على قادراً يكون أن مناسبة، طبية رعاية قبل

ور السكر يف االخنفاض حياهلاحدوث فعله يتيح. دود التعرف هذا
وبسرعة بنفسه اخللل هذا معاجلة إمكانية .له

يلي مبا تتجلى أن ميكن األعراض :إن
البسيط السكر اخنفاض تعرق،: املعتدل–أعراض

الشعور عصيب، توتر ارجتاف، بالدغدغة، الشعور
باحلر شعور جوع، النبض، يف تسرع .بالضجر،
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يف شديد اخنفاض ويف: السكرأعراض الكالم يف اضطراب بالتشوش، الشعور
بالنعاس الشعور تشنجات، .التصرف،

السكر؟ اخنفاض حلدوث احملتملة األسباب هي ما
األنسولني مادة يف امتصاصها. زيادة بسرعة وترتبط متغرية الدم يف السكر نسب إن
األنسولني تأثري تسبب. وبفترة قد السكري معاجلة أدوية بعض يفإن اخنفاض حاالت

.السكر
منه اإلقالل أو الطعام يف التأخر .بسبب

اجلسدي النشاط يف زيادة .بسبب
أخرى الكبد: أسباب يف أمراض الكحول، يف .زيادة

السكر؟ اخنفاض مع ونتعامل نواجهه أن جيب كيف
باألنسولني املعاجلة رفض أو للخوف مصدراً إطالقاً السكر اخنفاض يسبب ال أن جيب

احلبوب .أو
مدرب بالسكري مريض لدى السكر اخنفاض إن
فإن هلذا بسهولة، معاجلته يتم أن ميكن حلالته وواعي

جداً هامة الصحية .التوعية
أسباب هي الطعام مبواعيد التقيد وعدم املتابعة ضعف إن

السكر يف اخنفاض حلدوث .طبيعية
يكون أن ميكن املربمج وغري اهد اجلسدي النشاط إن

لالخنفاض .سبباً
اخنفاض حاالت ظهور عند األطباء مراجعة دوماً جيب
حدوث حال يف أو احلبوب، تناول عند السكر يف

العالج تعديل أو العادات تعديل أجل من أو السبب عن للبحث وذلك متكرر، اخنفاض
.املتبع

يف اخنفاض حدوث باألنسولنيإن عالج بوجود عادةً يرتبط أمر هو .السكر
حيث البعيد، املدى على فوائد إىل يؤدي اسلوب هو السكري حبالة اجليد التحكم إن
السكر يف اخنفاض حدوث احتماالت توازي اليت الالحقة االضطرابات احتماالت .تقل
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السكر يف اخنفاض وجود باحتمال الشعور عند التصرف وجوب  .كيفية
أساس على والتصرف بسرعة االصبع يف بالوخز السكري اختبار إجراء ممكناً، كان إذا

.النتيجة
يف اخنفاض يوجد أنه اعتبار على والتصرف االختبار نتيجة انتظار عدم ذلك، يتم مل وإذا

مؤكد .السكر
طعام بسرعة الكربون(تناول هيدرات على الغلوكوز) حيتوي نسبة بسرعة يرفع مما

الدم) سكرال( :يف
السكر من ظرف أو صغريين مكعبني أو الطبيعي العصري من  .كأس

السكاكر من قطعتني أو السكر من ثالثة أو صغريتان ).كراميل(ملعقتان
الصايف الغلوكوز من حبتني أو الكوال مشروب من  .كأس

بعد التناول هذا تكرار احلالة30-15يتم استمرت إذا .دقيقة
تن جيب ذلك طعاموبعد الكربون(اول هيدرات على حيتوي آخر نسبة) نوع لرفع

انتكاسات) السكر(الغلوكوز حلدوث جتنباً ومستمر بطيء بشكل الدم :يف
أو الفواكه من قطعتني أو العادي6-4قطعة البسكويت من  .قطع

أو20-40 اخلبز من احملمص3-2غرام اخلبز من  .شرائح
احل من كأس أو احلليب من معكأسني العادي2ليب البسكويت من  .قطع

بالغلوكاغون حقنه بل الفم، عرب طعام أي إعطائه عدم فيجب الوعي، املريض فقد إذا
الصحية باخلدمات .واالتصال

خالل مرة10-5مراقبة بالغلوكاغون احلقن إعادة حتسن أي يظهر مل وإذا دقائق،
.أخرى

الكحول، تناول عن ناجم السكر اخنفاض كان فعالية،إذا له ليس الغلوكاغون فإن
الصحية باخلدمات االتصال عندها .فيجب

مرتهلم يف لديهم يكون أن باألنسولني، يعاجلون الذين بالسكري املرضى مجيع ينصح
الغلوكاغون من الطبيب(عبوة من طلبها ).يتم

وعن السكر اخنفاض عوارض حول املقربني واألشخاص العائلة إرشاد جداً املهم من
حدوثها عند التصرف وجوب  .كيفية


