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ي الدم
تدب�ي حالة نقص السكري �ف

ي الدم، و تسمى أيضاً بالنقص، تحدث 
نقص السكر �ف

ف بالسكري عندما تنخفض  عند الأشخاص المصاب�ي
. يمكن أن  مستويات كلوكوز الدم تحت 4 مليمول/ل�ت
ف  تحدث حالة نقص السكري عند الأشخاص المصاب�ي
ف أو أنواع أخرى من  بالسكري ممن يأخذون الأنسول�ي

ي تخفض الكلوكوز.
الأدوية ال�ت

ما هي الأسباب الرئيسية لحالة نقص السكري؟ 

حالة نقص السكري يمكن أن تكون ناجمة عن واحد أو اك�ث من 
الأسباب التالية:

ف أو دواء أخر من أدوية تخفيض نسبة  « ة الأنسول�ي ك�ث
الكلوكوز

تأجيل أو تخطي وجبة  «

ي تناول أطعمة تحتوي عىل الكاربوهايدرات «
نقص �ف

ي غ�ي مخطط له «
نشاط بد�ف

تمرين مجهد أك�ث من المعتاد «

ة من الكحول « ب كمية كب�ي �ث

ي  «
ب الكحول دون تناول كمية كافية من الأطعمة ال�ت �ث

تحتوي عىل الكاربوهايدرات. 

ما هي أعراض حالة نقص السكري؟

فيما تختلف الأعراض من شخِص لآخر، فإن المشاعر الشائعة 
هي:  

ضعف، ارتجاف أو ارتعاش «

التعرق «

ي الرأس / الدوار «
ألم �ف

 الصداع «

ي السلوك  «
/تغ�ي �ف ف ك�ي ي ال�ت

نقص �ف

ُمّدمع/ بكاء «

التأثر الرسيع «

الجوع «

ف و الأصابع  « تخدر حول الشفت�ي

دقات قلب �يعة «

رؤية غ�ي واضحة. «

أذا شعرت بأي من هذه الأعراض، أفحص مستوى كلوكوز 
الدم لديك. إذا لم تستطع فعل ذلك، تعامل مع هذه 

الأعراض كأن لديك حالة نقص سكري و ذلك لكي تتأكد من أن 
مستوى كلوكوز الدم لديك أمن.

كيف يمكن معالجة حالة نقص السكري؟

وري أن يتم معالجة حالة نقص السكري برسعة لمنع  من ال�ف
انخفاض مستوى كلوكوز الدم عندك أك�ث مما هو عليه. يمكن 
ي لم يتم معالجتها خطرة 

أن تكون حالت  نقص السكري ال�ت
وقد تجعلك عرضة لفقدان الوعي. 

ي أمان. مثالً، إذا كنت 
أ تقوم به هو أن تتأكد أنك �ف أول �ث
تقود مركبة قف عىل جانب الطريق.
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تدب�ي حالة نقص السكري

الخطوة 2

 ، عندما يصبح مستوى كلوكوز الدم عندك فوق 4 مليمول/ل�ت
ضافية.  سوف تحتاج إىل أن تتناول بعض الكاربوهيدرات الإ

إذا كانت وجبتك التالية بعد أك�ث من 20 دقيقة، تناول بعض 
الأطعمة الكاربوهيدراتية مثل:

ف أو « 1 قطعة من الخ�ب

1 قدح )250 مل( من الحليب أو حليب الصويا أو «

1 قطعة من الفواكه أو «

4 مشمش مجفف أو «

1 ملعقة شاي من الكشمش أو «

ف الفواكه. « 1 علبة )100 غم( من ل�ب

للحصول عىل النصيحة الفردية عن معالجة حالة  نقص 
ف صحي مختص  السكري، تحدث إىل طبيبك أو مح�ت

بالسكري.

 ، ف : إذا كنت تستعمل مضخة انسول�ي ف مضخات االنسول�ي
ف الصحي المختص بالسكري الخاص بك  تحدث إىل المح�ت

عن كيفية معالجة وتدب�ي حالت نقص السكري.

ماذا يحدث عندما ل تعالج حالة  نقص السكري؟

ي 
إذا تركت بدون عالج، فإن مستويات كلوكوز الدم ستستمر �ف

النخفاض، وقد يقود هذا إىل حالة نقص سكري حادة )فقدان 
الوعي أو نوبات ال�ع(. حالة  نقص السكري الحادة هي حالة 

ي ستحتاج فيها إىل مساعدة 
ل يمكن أن تعالجها لوحدك وال�ت

وري أن تعلم عائلتك وأصدقائك  من شخص أخر. من ال�ف
ي حالة نقص 

إنك مصاب بالسكري وما الذي يجب عمله �ف
السكري الحادة.

قد ينصحك طبيبك أو مرشد السكري بحمل الجلوكاجون معك 
ف  ي حالة  نقص السكري الحادة. تستطيع أنت أو المح�ت

�ف
الصحي المختص بالسكري أن يوضح لعائلتك أو أصدقائك 
كيفية استعماله. الجلوكاجون هو هرمون يعطى عن طريق 

برة، والذي يرفع مستوى كلوكوز الدم. الإ

ت حالة  نقص سكري حادة، أخ�ب طبيبك  إذا كنت قد اخت�ب
بأقىص �عة لتناقش سبب حالة  النقص ولمراجعة خطة 

تدب�ي السكري لديك. تستطيع أيضا أن تناقش م�ت تستطيع 
العودة إىل نشاطاتك الطبيعية، مثل السياقة.  

  ! أ الخطوة 1 – أهم �ث

ي تراها 
تناول بعض الكاربوهيدرات السهلة المتصاص )وال�ت

سهلة البلع( مثل:

حبوب الكلوكوز ما يعادل 15 غرام من الكاربوهيدرات أو «

ف الحجم العادي أو 4  من جيىلي  « 6-7 من حلوى جيىلي بي�ف
ف الكلوكوز ذات الحجم الكب�ي أو بي�ف

1 أنبوبة من هالم الكلوكوز المأخوذ عن طريق الفم )ما  «
يعادل 15 غرام من الكاربوهيدرات( أو

اب غازي )ليس ’للحمية‘( من  « ½ علبة )150 مل( أو �ث
الحجم العادي أو

100 مل من ®Lucozade أو «

3 مالئق شاي من السكر أو العسل أو «

½ قدح )125 مل( من عص�ي الفواكه. «

بعد 10 – 15 دقيقة، قم بإعادة فحص مستوى كلوكوز الدم 
. إن لم يكن، أعد  عندك للتأكد أنه قد إرتفع فوق 4 مليمول/ل�ت

الخطوة 1. 

إذا كنت تتناول دواء السكري الذي يسبب 
ي الدم عند تناوله 

انخفاض مستوى السكر �ف
 ،)Glucobay®( acarbose مع دواء أخر يدعى

يجب أن تعالج حالة نقص السكري بكلوكوز 
ي مثل حبوب كلوكوز، كلوكوزهالمي أو 

صا�ف
    .Lucozade®



 NDSS الـ
وأنت

مجلد الحقائق هذا تّم اعداده كدليل فقط. وال يجب أن يستخدم كبديل للنصيحة الطبية الفردية واذا كان لديك أي قلق بشأن صحتك أو أسئلة اضافية، 
ف الصحي التابع لك. فيجب عليك االتصال بالمح�ت

ي حزيران 2016
طبعت �ف

يقّدم الـ NDSS العديد من الخدمات لمساعدتك عىل تدب�ي السكر لديك. وتتضمن هذه خط المعلومات 
وموقع الشبكة للحصول عىل النصيحة عن كيفية تدب�ي السكري، منتوجات NDSS والعديد من برامج الّدعم 

السكري لديك. لتساعدك عىل تعلم المزيد عن تدب�ي
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تدب�ي حالة نقص السكري

ماذا يمكن عمله إذا فقد الشخص وعيه، شعر 
بالدوار أو عدم القدرة عىل البلع

اب عن طريق  هذه حالة طوارئ! ل تعطي أي طعام أو �ث
الفم. 

 ضع الشخص عىل جانبه وتأكد أن قنوات الهواء مفتوحة. «

 أعطي حقنة من الجلوكاجون إذا توفرت وإذا كنت مّدرب  «
عىل اعطائها.

ح بإن الشخص فاقد  « اتصل بالسعاف )عىل 000( وأ�ث
ي من السكري.

الوعي ويعا�ف

سعاف. « انتظر مع الشخص ح�ت تصل الإ

الجهل بحالة  نقص السكري 

ويحدث هذا عندما ل يشعر الأشخاص بالأعراض التحذيرية 
المبكرة لحالة  نقص السكري وفقط يدركون أنهم يعانون 

من حالة النقص هذه عندما تنخفض مستويات كلوكوز الدم 
لديهم بشكل كب�ي أو عندما يفحصون مستوياتهم. 

ي من السكري وحالت  نقص السكري لعدة 
إذا كنت تعا�ف

سنوات، فإن خطر عدم الشعور بأعراض حالة نقص السكري 
هو أك�ث احتمالية. الجهل بحالة نقص السكري قد يكون 

ي من حالة نقص 
ي الوقت الذي تدرك فيه أنك تعا�ف

خط�ي لأنه �ف
ي معالجته وقد تفقد الوعي. 

السكري، قد تجد صعوبة �ف

ت حالت نقص السكري بدون أية أعراض، أو أن  إذا اخت�ب
، قد تحتاج اىل فحص مستويات كلوكوز الدم  أعراضك تتغ�ي

لديك أك�ث من الطبيعي. قم بمعالجة حالة نقص السكري 
دائماً عندما تكون مستويات كلوكوز الدم عندك أقل من من 

4 مليمول/ل�ت ح�ت و إن شعرت أنك جيد. إذا كانت مستويات 
كلوكوز الدم عندك واطئة بدون أية أعراض، فإنك تحتاج 

ف الصحي المختص  اىل أن تناقش هذا مع طبيبك أو المح�ت
بالسكري.

عتبار أشياء أخرى تؤخذ بنظر الإ

ي  «
ف أنك تعا�ف ي تب�ي

احمل معك بطاقة اثبات شخصية و ال�ت
من السكري. 

احمل معك عالجات لحالة نقص السكري دائماَ. «

ها  «  أكتب ملحوظة عن أية حالت نقص السكري تخت�ب
ف الصحي  لكي تستطيع أن تناقشها مع طبيبك أو المح�ت

المختص بالسكري. 

ي عالج حالت نقص السكري لأن  «
وري أن ل تبالغ �ف من ال�ف

السكري لديك.  هذا سوف يصّعب كيفية تدب�ي

تأكد من أن الناس الذين حولك ـ مثل عائلتك، أصدقائك،  «
رفاق  العمل، الهيئة المدرسية أو مقّدمي الرعاية ـ يعلمون 

وا ويعالجوا حالت نقص السكري.   ف كيف يم�ي

يمكن أن يعمل الكحول عىل زيادة مخاطر اختبار حالة  «
نقص السكري. تأكد من أنك قد تناولت وجبة تحتوي 

ب الكحول، أو تناول  عىل أطعمة كاربوهايدراتية قبل �ث
ب. قم  وجبة خفيفة تحتوي عىل الكاربوهايدرات عند الرسث

بفحص مستوى كلوكوز الدم لديك وتناول وجبة تحتوي 
عىل الكاربوهايدرات قبل الذهاب اىل النوم. تحدث اىل 

ف الصحي المختص بالسكري عن الكحول  طبيبك أو المح�ت
و مرض السكري.

قبل أن تقوم بسياقة المركبة، قم بفحص مستوى كلوكوز  «
ت  . إذا اخت�ب الدم لديك و تأكد أنه فوق الـ 5 مليمول/ل�ت

حالة نقص السكري فينصح أن تنتظر 30 دقيقة قبل البدء 
ي أمان. للمزيد من المعلومات، 

ف أنك �ف بالسياقة لتطم�أ
 Diabetes and Driving :NDSS أرجع اىل ُكتيب الـ

)السكري و السياقة(.


