
توعية حول مرض السكري

الـمــرض .أيـام
االنفلونزا مثل التهابات بشكل تكون ما غالباً الصحية االضطربات احلرارة) الغريب(إن ارتفاع أو الرشح أو

التقيؤ أو اإلسهال .أو

يلي ما له تسبب أن ميكن السكري مبرض املصاب الشخص تصيب اليت األمراض :إن
السكر نسبة يف .ارتفاع

خلّية مادة البول)خلّون(وجود .يف
السوائل يف نقص حلدوث كبري .احتمال

احلاالت هذه يف التصرف كيفية معرفة الضروري من فإنه .هلذا

عـامـة .نصـائح
سواًء–1 بالسكري، اخلاصة األدوية تناول عن بتاتاً التوقف عدم

العادية اجلرعات تناول يتم وأن أنسولني، أو حبوب .كانت
الطعام،–2 عن التوقف مرتفعة،عدم السكر نسبة كانت وإن حىت

قليلة الشهية أو مرتفعة احلرارة درجة كانت على. أو تناول جيب
بني ما ساعات3-2األقل ثالثة كل متكررة السوائل من على. ليتر وحتتوي طرية أو سائلة مأكوالت تناول

ساخنة مشروبات طبيعية، فواكه عصري وكذلك كبرية، ماء الشاي(نسبة أرزمع) مثل مركّز، مرق سكر،
خبز بسكويت، مسيد، قليلة. مغلي، بكميات والسوائل املاء بتناول البدء فيمكن إسهال، هناك كان وإذا

متكررة فترات وسائلة. وعلى طرية مبأكوالت القاسية املأكوالت .استبدال
مثل–3 للحرارة خافض تناول جيب حرارة وجود ).باراسيتامول(عند
ومشتقاته–4 احلليب تناول إيقاف فيجب شديد، إسهال هناك كان وحساء. إذا األرز حساء تناول ميكن

املركز البطاطس أو كثرية. اجلزر سوائل من(تناول يوميا3ًأكثر ).ليتر
لالستراحة–5 .اللجوء
يومياً–6 مرات ثالثة األقل على السكر، لنسبة الذاتية االختبارات من والغذاءقب(اإلكثار الفطور ل

النتائج)والعشاء وتسجيل ،.
من–7 أكثر السكر نسبة كانت مالحظةmg/dl 300إذا فيجب مستمرة، املرتفعة احلرارة أو التقيؤ وحالة

اخللّية املادة األنسولني) خلّون(نسبة يتناول املريض كان إذا وخاصة البول، اخللّية. يف املادة يف) خلّون(إن
م ميكن الطبيبالبول من أخذها يتم أن وميكن البول، يف وضعها يتم اختبار شرائط بواسطة .الحظتها



توعية حول مرض السكري

يليجبي ما حدث إذا الطبيب  :استشارة
خالل املرض يتحسن . ساعة48مل
من أكثر السكر .mg/dl 300نسبة

ساعات طيلة السائل الطعام تناول يستطيع ال واملريض تقيؤ .وجود
خلّية مادة البول) ونخلّ(وجود إشارة (يف االختبارXظهور شريط يف أكثر ).أو

عن تزيد حرارة أو الفم يف شديد جفاف أو شديد نعاس .C° 39وجود
التصرف كيفية حول استفسار أي .وجود


