
توعية حول مرض السكري

السكري مرض حول خاطئة .أفكار
السكري مرض تشخيص .حول

السكري( مبرض مصاباً لست ولكن السكر، من قليالً قليالً ).لدي
السكر من كثرياً أو قليالً وجود ليس نسب. األمر معدالت حسب السكري مرض بوجود يتعلق األمر إن

علمياً مثبت أمر وهو الدم، يف .الغلوكوز

أتناو( ال أنين السكريمبا مبرض مصاب غري فإنين األنسولني، ).ل
و احلبوب بإضافة أو غذائية، بتوجيهات فقط يعاجلوا أن ميكن السكري مبرض املصابني األشخاص أو/إن

.األنسولني

)لدي السكري حالة فإن األنسولني، أتناول ال أنين مبا
).جيدة

ال، أو األنسولني تتطلب السكري، مرض أنواع مجيع
مناسبحتتاج عالج مرض. إىل أنواع من نوع أي يف

فهذا مرتفعة الغلوكوز نسبة كانت إذا كان السكري
البعيد املدى على اضطرابات حدوث خطر ال. يعين

ولكن سيء، سكري ومرض جيد سكري مرض يوجد
غري وحاالت جيداً مضبوطة سكري حاالت هناك

.مضبوطة

ولكن( السكر، من عالية نسبة لدي ظهرت ينلقد
يرام ما على أنا ).اآلن

العالج بفضل طبيعتها إىل تعود أن ميكن السكر نسب فإن السكري، مرض وجود تشخيص يتم . عندما
تام بشكل ضبطه ميكن بل منه العالج يتم مل السكري مرض إن أوضح، .ومبعىن

السكري مرض عالج .حول
ومملّة( متعبة ).احلمية

امل الشخص يتناوله الذي الغذاء تكونإن أن ميكن الوزن يف زيادة لديه يوجد ال الذي السكري مبرض صاب
الغذائية اموعات ضمن طعام كل يعادل ما استعمال معرفة شرط حد، أقصى إىل األشخاص. متنوعة أما

على القيود بعض وضع يفرض املطلوبة الغذائية احلريرات من اإلقالل فإن الوزن، يف زيادة من يعاون الذين
.الطعام
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السكري( ملرضى منها: مأكوالت تريد ما تناول )ميكن
اسم حتمل مأكوالت وجود السكري" رغم ملرضى خاصة أو متوافقة أو مسموحة ال" مأكوالت هذا فإن

ضبط دون استهالكها امكانية توجيهات. يعين واتباع املواد لصاقات على التعليمات قراءة جداً املهم من
.األخصائيني

أ( كنت باحلميةإذا أهتم ألن داعي فال األنسولني، ).تناول
أبداً تشكل وال العالج، من جزءاً يشكل احلمية نظام إن

عنه بديالً األنسولني أو .احلبوب

األصفر( البطيخ أو اخلبز أو البقول تناول أستطيع ال
السكري مبرض مصاب ).ألنين

مم مأكوالت يوجد كميةال تتوافق أن جيب فقط نوعة،
احملدد احلمية برنامج مع .املأكوالت

حبوباً( أتناول فسوف أكثر، آكل سوف أنين مبا
).أكثر

يتم ال أن جيب السكري مبرض اخلاص الدواء كميات إن
التحاليل نتائح حسب بل مزاجياً، اجلرعات. تغيريها إن
وخلل اضطرابات تسبب قد املناسبة .الغري

بالعمىإذا( أُصاب فسوف األنسولني ) تناولت
جسم يف البنكرياس غدة تفرزها اليت نفسها هي السكري مبرض املصابون يتناوله الذي األنسولني إن

بشكل. اإلنسان يعيشوا أن لغريهم أن ميكن كما األشخاص، من الكثري يعيش أن ميكن املادة هذه وبفضل
االضطرابات خطر من اإلقالل خالل من .املزمنةأفضل

السكري مرض اضطرابات .حول
أريد( ما ألكل الفرصة أستغل السكر، نسبة يف الخنفاض أتعرض ).عندما

من تناول يكفي السكر نسبة اخنفاض معاجلة أجل السكر20إىل15من من كبرية. غرام كميات تناول إن
الحقة إشكاالت عادةً .يسبب

فالضغط(  مضبوطة، السكري حالة كانت مهمنيإذا غري والوزن ).الشرياين
السكري( مبرض عالقة له ليس )التدخني

والشرايني القلب يف بامراض اإلصابة احتمال من يزيد السكري مرض الضغط. إن وارتفاع التدخني إن
اإلصابة هذه خطر من يضاعفوا أن ميكنهم الزائد والوزن العالية الكوليسترول ونسبة .الشرياين
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وكا( استيقظت مضبوطةإذا حاليت أن يعين هذا عادية، السكر نسبة ).نت
الطبيعية احلدود من قريبة اليوم طيلة السكر نسبة تكون أن يتطلب اجليد الضبط  .إن

منخفضة( تكون عندما من أكثر مرتفعة لدي السكر نسبة تكون عندما مرتاحاً بنفسي ).أشعر

.

املشرف الطبيب سؤال دوماً ميكن استفسار، أو سؤال أي وجود يف حال  .يف
  


