
توعية حول مرض السكري

السكري ومرض .السفر
األشخاص، بقية إليها يسافر اليت األماكن نفس إىل يسافر أن السكري مبرض املصاب الشخص يستطيع

للمتعة أو اضطراريا السفر كان هام. سواء للسفر التحضري فإن السكري مبرض مصاباً الشخص كان وإذا
.جداً

جيد مضبوطة لدية السكر حالة أن من يأكد أن املريض .اًعلى
من أسابيع عدة قبل إجراؤه للمريض فيمكن ما، لسبب التلقيح الواجب من كان إذا

مسافراً يكون عندما لديه السكر نسبة على تؤثر قد فعل ردود لتجنب وذلك .سفره،
الذي العالج وبنوعية السكري، مبرض مصاب الشخص بأن يفيد طيب تقرير اصطحاب

باملرض اخلاص واجلهاز يتبعه أن مبضع(جيب ، السكر نسبة عن الكشف –أجهزة
حقن أبر شرائط، ).إخل.. مشرط،

يقول كيف املريض يتعلم أن
اليت البلد بلغة أو باإلنكليزية،
اجلمل بعض إليها، سيسافر

من(مثل قليالً أريد فضلك، من
فواكه عصري أو كما.)السكر ،

مكتوبة يصطحبها أن .ميكن
معصمه يف يضع أن ميكن كما

باإلنكليزيةسوار عليه مكتوب
إليها سيسافر اليت البلد بلغة أو

السكري مبرض مصاب أنه على تدل .عبارة
عن تؤخذ اليت السكر نسبة خافضات أو األنسولني من مضاعفة كمية معه يصطحب أن
الصعب من يكون قد أنه حيث الذاتية، االختبارات بإجراء اخلاصة واملواد الفم، طريق

يف عليها الظروفاحلصول أو األماكن .بعض
مثل دوماً الطعام من نوع سوائل(اصطحاب بسكويت، فواكه، أي)سندويش، إن ،

طعام فيه مكان أي عن بعيداً املريض يكون عندما حيدث أن ميكن طارئ ظرف أو .تأخري
املريض حيتاجه أن ميكن ما كل اليد حقيبة يف األدوية(اصطحاب األنسولني، الطعام،

السكر يفارقها) األخرى، وال دوماً معه تكون أن حياول مع. وأن وضعها عدم جيب
للشحن .األمتعة
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ثالجات باستعمال املكان) برادات(ينصح يف احلرارة درجة كانت إذا األنسولني، لوضع
من أعلى إليه .C° 30املسافر

يعرف شخص مع السفر ممكناً، كان اختبارإذا إجراء أو باألنسولني املريض حيقن كيف
الطوارئ حاالت يف التصرف أو .  السكر

وخفض رفع بتمارين يقوم أو الرحلة، اثناء ثالثة أو ساعتني كل املشي املريض حياول أن
ممكناً السري يكن مل إذا متكرر بشكل .للساقني

يتوق أن السفر، أثناء سيارته يقود الذي املريض على بأيجيب شعر إذا القيادة عن ف
السكر نسبة اخنفاض أعراض من التعرق(عارض العصيب، التوتر ). إخل... التعب،

الطرق أفضل عن طبيبه يستشري أن املريض على فيجب بالطائرة، الطويل السفر حال يف
باألنسولني احلقن ومواعيد الطعام وجبات التوقيت. لربجمة على حيافظ أن للمريض ميكن

لديهيف الذي التوقيت حسب واألدوية الطعام وتناول تغيري دون هو كما وعند. ساعته
يصل الذي البلد توقيت حسب واألدوية الطعام ويتابع الساعة يعدل أن ميكنه الوصول

.إليه
طعامه نظام مع يتناسب مبا اإلمكان قدر إليه يسافر الذي البلد طعام تكييف حماولة

.ومحيته
اإلطالع سيسافريستحسن الذي البلد يف الصحية اخلدمات نظام عمل كيفية على مسبقاً

 .إليه


