
توعية حول مرض السكري

.األنـســولـني
الغلوكوز إىل اجلسم السكر(حيتاج من اليت) نوع السيارة إىل بالنسبة احلال هو كما له، الطاقة يولد لكي

الوقود إىل مجيع. حتتاج ملمارسة الطاقة توفر يضمن لكي الدم يف الغلوكوز كمية بضبط يقوم األنسولني إن
اليومية .النشاطات

أل األنسولني إىل املريض السكرحيتاج نسبة على للمحافظة الكافية الكمية يفرز ال أو يفرزها ال جسمه ن
مناسب باحلقن. مبستوى تناوله جيب بل الفم، طريق عن تناوله ميكن ال األنسولني .إن

السكري ملرض دواء هو .األنسولني
عنه االستغناء ميكن ال وأحياناً السكري، مرض لعالج رائع دواء هو األنسولني يكونولك. إن أن ميكن ن

زائد بشكل السكر نسبة خيفّض قد ألنه أحياناً، السكر(خطراً نسبة يف كبرية). اخنفاض نسبة هناك كان إذا
كثرياً ينخفض قد السكر فإن معينة، حلظة يف الدم يف األنسولني قليالً،. من الدم يف األنسولني كان إذا

كثرياً ترتفع السكر نسبة فإن الطعام، عند .وخاصة

بدقة املشرف الطبيب له حددها اليت التعليمات باتباع املريض يقوم أن جداً اهلام لدى. من كان إذا
دوماً الطبيب سؤال فيمكنه استفسار أي .املريض

األنسولني .أنواع
تاثريها وطريقة قوا حسب وذلك األنسولني، من أنواع عدة النوع. هناك للمريض حيدد سوف الطبيب إن

ي ونشاطهالذي طعامه وحسب لديه السكري مرض حالة حسب .ناسبه

آخر شخص يستعمله أنسولني يتناول ال أن املريض ويف. على له حددت اليت الكمية يتناول أن عليه
له وضعت اليت .املواعيد

طبيعية غري الغلوكوز نسبة كانت إذا حيدث .ماذا
الكربون هيدرات استهالك عملية مراجعة جيب اخلبز،(عندها

العسل، السكر، الفواكه، تناول): إخل.. البطاطس، يتم هل
عليها؟ املعتاد .الكميات

اجلسدي النشاط من: مراجعة أقل أو أكثر جهد بذل مت هل
املعتاد؟

كمية تناول جيب املريض، لدى منخفضة السكر نسبة كانت إذا
املشرف الطبيب له حددها اليت الطريقة وحسب فوراً السكر .من
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املشرف الطبيب يراجع أن املريض على فيجب عليه، املعتاد ضمن اجلسدي والنشاط التغذية كانت إذا
يتبعه الذي العالج بدراسة .ليقوم

يلي ما مراعاة جيب فإنه صحيح، بشكل األنسولني تناول أجل :من
األيام مجيع يف املواعيد نفس يف األنسولني الطعام(تناول وجبات مع تالزمها ).حسب

املناسبة الكمية أخذ لضمان وذلك بعناية، األنسولني كمية .سحب
تناوهلا يتم األنسولني من حقنة كل ووقت كمية .تسجيل

استخدام مع والتمارين، واألنسولني األغذية بني توازن إجياد كيفية يتعلم أن املريض على
املشرف الطبيب به زودها اليت .املعلومات

امل لتناوب نظام مثالًاتباع األنسولني، حقن تناول فيها يتم اليت اجلسم يف استعمال: ناطق
الساقني إىل االنتقال قبل الذراعني يف املناطق تساوي. مجيع ضبط على يساعد هذا إن

الوقت مع الدم يف الغلوكوز .نسبة
حمددة منطقة الردفان(ضمن البطن، الساق، آخر)املؤخرة-الذراع، مكان استعمال ،

مرةللوخز أن. كل جيب حقنة كل إن
السابقة احلقنة مكان عن بعيدة تكون

اإلام أصبع تعادل .مبسافة
من أكثر يتناول أن املريض على كان إذا
حقنة كل يتناول أن فيجب يومياً، حقنة

األخرى عن خمتلفة منطقة .يف
جسدية، بتمارين القيام املريض قرر إذا

ا العضالت يف األنسولني حقن الفعليه ليت
التمارين من حقن: مثالً. تتأثر عدم

باجلري القيام قبل الساقني يف .األنسولني

األنسولني تناول عند اضطراب حدوث حال .يف
باضطراب وشعر األنسولني يتناول املريض كان جوع(إذا تعرق، نسبة) دوار، أن سببه يكون أن فيمكن

كثرياً منخفضة السكر(السكر نسبة يف جداً،)اخنفاض خطر أمر تلك. وهذا يف املريض يتمكن مل وإذا
وأن السكر، على حيتوي شيء أي يتناول أن فعليه السكر، نسبة الختبار اصبعه وخز من بالذات اللحظة

املشرف الطبيب مبراجعة .يقوم


