
توعية حول مرض السكري

اال جتنب السكريالضطراباتكيفية مرض عن النوعنامجة .2من
التدخني .عدم

والشرايني القلب يف بأمراض اإلصابة خطر من يزيد التدخني دماغية( إن جلطة القلب، يف ومينع) احتشار
الكوليسترول مثل أخرى إشكاالت معاجلة تتم عندما ما اضطرابات خماطر وجتنب احلياة ظروف حتسني من

الشرياين الضغط ارتفاع .أو
السكري مرضى على ممنوعاً التدخني يكون أن .جيب

مستمر بشكل الوزن .ضبط
بالسكري املريض لدى الوزن زيادة إن
األنسولني، مادة إىل حاجته زيادة تؤدي
نسبة ضبط عملية على يؤثر ما وهذا
املزيد تناول إىل احلاجة من ويزيد الغلوكوز

السكري أدوية ترفع.من الوزن زيادة إن
خطورة وتزيد الشرياين الضغط معدل

وشريانية قلبية ألمراض احتشاء( التعرض
دماغية جلطة القلب، ).يف

والقيام الوزن مع تتناسب محية اتباع
جسدية .بنشاطات

أجل من أساسية وسيلة هي احلمية إن
السكري مرض اضطرابات من بت. الوقاية يقوم أن الطبيب على املطلوبةوجيب احلريرات حساب مع حديدها

يومياً جسدي بنشاط القيام وجوب مراعاة مع مناسب، وزن إىل الوصول أو احملافظة أجل احلمية. من إن
تكوينها يف ومعتدلة متوازنة تكون أن دمسة(جيب مواد بروتينات، اليوم) سكريات، مدى على وموزعة

احلاجة .حسب

الشري الضغط معدل على مناحملافظة بأقل .mmHg 130/80اين
القلب يف بأمراض اإلصابة خطر زيادة على كبري عامل هو املرتفع الشرياين الضغط يف(إن قصور أو احتشاء

القلب الدماغ)عمل ويف شرياين(، انسداد الكليتني)نزيف، ويف كلوي(، العني)قصور شبكية ويف ،
مثل). العمى( هام أمر هو به والتحكم الضغط ضبط الغلوكوزإن نسبة الدم(ضبط يف أجل) السكر من

والشرايني القلب أمراض من .الوقاية
دوري بشكل الشرياين الضغط .مراقبة
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نسبة تكون ألن منHbA1Cالسعي  .7أقل
الدم خضاب الغلوكوزA1C) اهليموغلوبني(إن بضبط املريض تقيد مدى معرفة إىل الطبيب يرشد الذي هو

الدم( يف األخريينخ)السكر الشهرين من. الل أقل النسبة على حيافظ أن املريض استطاع يضمن7وإذا فإنه
االضطرابات عن بعيد وأنه االستقالب لعملية ضبط لديه  .أن

حتت الكولسيترول نسبة على  . مغ200احملافظة
األو هذه بسد يقوم وقد الدموية األوعية ضمن تتخزن شحوم عن عبارة هو الكولسيترول مسبباًإن عية

الدماغية والشرايني القلب يف تناول. أمراض عملية وضبط ، جيداً احلمية مراقبة الضروري من فإنه وهلذا،
احلريرات مع تتناسب بكميات الزيتون وزيت السمك حلم تناول إىل واللجوء احليوانية، اليتالشحوم اليومية

الطبيب  .حددها
السكر مرض على السيطرة تعلم

االضطرابات من املعاناة عن وبعيداً حراً املريض يكون لكي أساسي أمر هو املرضية للحالة الذايت الضبط . إن
األدوية وتناول اجلسدية بالتمارين والقيام احلمية تعديل األنسولني(إن أو الفم طريق التحليل) عن حسب

للسكر الدموية(الذايت األوعية يف للمريض)السكر يسمح هذا كل أكثر، يكون وأن وحياته حالته بتحسني
 .حريةً

بنفسه الدم يف السكر نسبة اختبار إجراء كيفية تعلم املريض  .على
القدمني حالة  .مراقبة

قد ألنه فيها، حتدث اليت والتشققات اجللدية واملسامري قدميه مبعاينة يومياً املريض يقوم أن الضروري من
وعو العالج معقّدة بالتهابات للعالجتصاب قابلة غري سلبية  .اقب

املريض يرتديها اليت واألحذية القدمني مراقبة جيب ووضع. هلذا والصابون باملاء يومياً القدمني غسل جيب
جافاً اجللد كان إذا مرطب فعليه. مرهم تشققات أو متيبس جلد أو جلدية مسامري لديه أن املريض وجد إذا

وأن يستعمله الذي احلذاء يستبدل الطبيبأن  .يستشري

منتظم بشكل جسدية بتمارين  .القيام
االضطرابات وجتنب املرض ضبط أجل من جداً هام أمر هي اجلسدية التمارين يف. إن تفيد أا إىل باإلضافة

وتقبل األنسولني تفاعل حتسني على تساعد أا كما الطعام، اثناء املتناولة احلريرات من كبري جزء استهالك
له أقلا(اجلسم أدوية إىل والشرايني)حلاجة القلب عمل حتسني إىل باإلضافة ، .

وبانتظام معتدلة جسدية بتمارين القيام املريض  .على
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باستمرار املشرف الطبيب مبراجعة  .التقيد
يراجع أن عليه فإن ضبطه، على لوحده قادر بأنه يظن فإنه ملرضه كاف بشكل املريض وعي من الرغم على

املش العيونالطبيب واحلالة الدوائي والعالج القدمني وحالة الوزن مبعاينة يقوم لكي وذلك بانتظام، رف
التحاليل إجراء أجل ومن  .والرؤية

السكري ملريض املنتظمة .املراجعات
كلالوزن أشهر3مرة

الشرياين كلالضغط أشهر3مرة
السكر الطبيبنسبة وتوجيهات العالج حسب
الدم سنوياA1Cًخضاب مرتني

الكوليسترول سنوياًحتليل مرتني
البول يف الربوتينات سنوياًنسبة مرة

بالقدمني يومياًالعناية
بالقدمني املشرفمعاينة الطبيب قبل ومن سنوياً مرة

والعيون النظر طبيبمعاينة قبل من األقل على سنوياً مرة
العيون

الذاتية االختبارات سجل الطبيبمراجعة قبل من فصل كل املشرفمرة


