
توعية حول مرض السكري

السكري مرض عن نامجة مزمنة .اضطرابات

خطرياً؟ مرضاً السكري مرض يعترب هل
به املصاب حياة تكون وأن اإلشكاالت ظهور جتنب هو السكري مرض معاجلة من الرئيسية الغاية إن

حال اإلمكان. بأحسن قدر الطبيعية احلدود ضمن السكر نسبة على احملافظة الضروري من فإنه بني(وهلذا
70-125 mg/dl (الشرياين الضغط ارتفاع أمهية بنفس وهي أخرى، خطر عوامل هناك يكون ال وأن

أو والتدخني املرتفع الوزن/ والكولسيترول .وازدياد

البعيد املدى على السكري ملرض .إشكاالت
به التحكم يتم مل إذا ولكن أعراض، أي السكري مرض يسبب أن ميكن

ع يؤثر سوف فإنه مناسب، والدماغبشكل القلب على البعيد املدى لى
و والعيون يلي/ والكليتني ما ويسبب القدمني، :أو

قلبية مرات:أمراض أربع أو مرتني مضاعفة احتمالت لديها األمراض هذه
األفريقيني لدى وخاصة السكري، مرضى تصيب .أن

اإلكليلية والشرايني القلب تصيب إشكاالت صدرية(هناك ذحبة
يف القلبواحتشاء ).عضلة

الدماغ يف الدموية والدورة الدماغ تصيب إشكاالت جلطة(هناك
).دماغية

والقدمني السفلية األطراف تصيب إشكاالت متقطع(هناك ).عرج
العيون يف مما:أمراض الدقيقة الشعرية الدموية األوعية تضرر عن وتنجم

الزرقاء باملاء يسمى ما ظهور العني(يسبب عدسة ا)إظالم مما، العيون يف الضغط زيادة أو العيون يف زرقاق
بالعمى اإلصابة إىل يؤدي وقد الشبكية على .يؤثر

كلوية الكليتني:أمراض وظيفة عمل انعدام أو خلل حيدث اكتشافها. قد الطبيب يستطيع أوىل مرحلة هناك
بفعالية معاجلتها ميكن وعندها التحاليل، بعض طريق .عن

األعصاب يف الرجال:أمراض لدى االنتصاب يف ضعف شكل على يظهر قد التأثري اجلنسي(إن ،)الضعف
بالدوار الشعور أو واملثانة األمعاء يف اضطرابات والساقني، القدمني يف وتشنج نصف. تنميل تصيب أن ميكن

مرور بعد السكري لديهم25مرضى املرض تشخيص على .سنة
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ا هذه مجيع أن هو اإلجيايب اجلانب وذلكإن ظهورها تأخري أو جتنبها أو منها الوقاية ميكن إلشكاالت
السكري حبالة اجليد التحكم ونسبة( بواسطة الغلوكوز ونسبة الشرياين الضغط مستوى على احملافظة

الطبيعية احلدود من ميكن ما باقرب الدم يف ).الكوليسترول

يلي ما جداً املهم :ومن
متاماً التدخني عن .اإلقالع

فيه زيادة وجود حال يف الوزن .ختفيف
املخدرات وأنواع الكحولية املشروبات .جتنب

جسدية بنشاطات والقيام كثرياً احلركة وقلة اجللوس .جتنب
جيد بشكل الشرياين الضغط مستوى 130/80(ضبط

mmHg.(
الغليسرييد وثالثي الكوليسترول نسب .ضبط
و احليواين املصدر ذي الطعام من علىاإلقالل واحملتوي الدسم

.شحوم
االنفلونزا ضد أخرى) الغريب(التلقيح اضطرابات حلدوث .جتنباً

يطلبوا، اليت املراجعات يف واالنتظام نصائحهم، واتباع الطبيني باملختصني االتصال متابعة الضروري من
صعو أو الصدر يف آالم الرؤية، يف ضعف أو خلل أي مالحظة حال يف إعالمهم التنفس،وكذلك يف بة

القدمني يف اضطرابات أو .انتفاخات
ومستوى الغلوكوز نسبة ضبط اجل من يومياً احلبوب من كميات تناول عليك يتوجب قد أنه املمكن من

للخطر التعرض عدم وبالتايل والكوليسترول، الشرياين تتركها. الضغط ال األدوية، هذه إىل حباجة .أنت


