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داء الُسكري - النوع الثاني: ما هي األمور التي تحتاج 
إىل معرفتها، قد تم تصميمه بهدف تقديم أكثر املعلومات 

فائدة ملرىض داء الُسكري - النوع الثاني وكذا األمر 
بالنسبة ألفراد أرس املرىض وُمقدمي العناية لهم. وبرصف 

النظر عما إذا كان قد تم التشخيص لديك مؤخًرا أو تتعامل 
مع مرض الُسكري النوع الثاني منذ فرتة، يقدم لك هذا 

الُكتيِّب الوقائع واإلحصاءات والتعليمات والنصائح املفيدة 
التي من شأنها مساعدتك عىل التمتع بحياة أكثر صحة.

إن تدبُر األوضاع مع داء الُسكري من النوع الثاني ليس باألمر السهل وقد 
يزداد صعوبة مع تدهور وضع هذ املرض. ومتى تغلَّبت عىل التحديات 

امُلبكرة لداء الُسكري النوع الثاني، ستجد فائدة عظيمة يف مواكبة أحدث 
وآخر املعلومات واملستجدات، وهو الهدف املنشود من وراء هذا الُكتيِّب.

هذا الكتاب صادر عن جمعية داء الُسكري يف والية كوينزلند وهي مؤسسة 
نذرت نفسها لتقديم الدعم ملرىض الُسكري وتثقيفهم. ويحتوي الُكتيِّب عىل 

املوارد واملعلومات والنصائح حول كيفية الحصول عىل األفضل من فريق 
رعايتك الطبية إضافة إىل معلومات حول متنوع من املواضيع كالتمارين 

البدنية والعيش وتناول الطعام املفيد وماذا يمكنك أن تفعله إذا حدث 
مكروه.

دليل إلى داء الُسكري - النوع الثاني
إن التعاُمل مع نوبات نقص/هبوط سكر الدم والطوارئ الصحية، والتنُقل 

والسفر، والقيادة، واألنسولني )بالنسبة مَلن يحتجون إليه(، وإتخاذ القرارات 
حول متى وماذا يجب أن تأكله، هي مسائل تشكل جزًءا من معايشة وتدبُّر 

األوضاع بالنسبة ملن يعاني من الُسكري - النوع الثاني.

وطاملا إنك ُمدرًكا بشكل أفضل فإنك ستكون أفضل استعداًدا إلتخاذ 
القرارات الصحيحة. وإذا كنت تعاني من الُسكري منذ فرتة فستجد هذا 

الكتاب مصدًرا جيًدا لتجديد معلوماتك، كما إنه مصدر معلومات قد تُريد 
تقاسمه مع أفراد أرستك وصدقاؤك الذين يريدون معرفة املزيد.

ويؤثر داء الُسكري - النوع الثاني عىل الناس بطرق مختلفة. كما إن خطة 
إدارة وتدبُّر هذا املرض هي خطة شخصية جًدا وسيكون لكل فرد إستجابته 

الخاصة ولديه إحتياجاته املختلفة التي يجب أخذها بعني اإلعتبار.

إن جمعية داء الُسكري يف والية كوينزلند موجودة لتقديم اإلرشاد والدعم لك، 
وذلك برصف النظر عما إذا كنت تأخذ خطواتك األوىل أو بعٍض من الخطوات 

األخرية يف مسارك عىل درب اإلفادة القصوى من قدراتك الصحية الكامنة.

وإذا كانت لديك أية إستفسارات أو قضايا تُريد مناقشتها بعد قراءة هذا 
الكتاب، إتصل بخط املساعدة لدى جمعية داء الُسكري يف والية كوينزلند 
عىل الرقم 588 136 1300. ويمكنك إجراء هذا اإلتصال من أي مكان يف 

كوينزلند بكلفة مكاملة محلية.

وإذا كانت لديك هموم مبارشة حول عالجك أو صحتك، إتصل بفريق العناية 
الصحية ملرض الُسكري ملناقشة املشكلة



الفصل األول

ما هو داء 
الُسكري؟

بما أنك تقرأ دليل التعاُمل مع الُسكري هذا، فهناك 
إحتمال أن يكون قد ُشِخص لديك أو لدى شخص عزيز 

داء الُسكري - النوع الثاني. 

وعندما تم تشخيص الُسكري لديك، فربما فكَّرت أو إعتقدت بأنك تعاني 
وببساطة آالم وأوجاع مرحلة النضوج والنمو أو ربما لم تالحظ أي أعراض 

عىل اإلطالق.

ال ضمن  أما امُلفيد يف األمر هو أن الُسكري يمكن التحُكم به بشكل فعَّ
روتينك اليومي عادة مع إتباع الدرب الصحيح للتعاُمل معه - وقد يشمل 

ذلك تشاورك مع فريق العناية الصحية بداء الُسكري إضافة إىل إدراتك 
الحالة بنفسك. إن دورك يف التحكُّم بالحالة بالغ األهمية. كما أن فهم 

واستيعاب الحالة ومسبباتها يشكل الخطوة األوىل يف إدارتك وتحكُّمك الفعيل 
بالُسكري.
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ان الُسكري، اسمه العلمي Diabetes Mellitus، يحدث عندما يخفق 
الجسم يف استعمال الجلوكوز بشكل جيد علًما أن الجلوكوز هو مصدر 

الطاقة األسايس للجسم. ونتيجة لذلك، يُصبح مستوى الجلوكوز يف الدم 
مرتفًعا جًدا - إفراط يف الجلوكوز. وهناك ثالثة أنواع من الُسكري - النوع 

األول والنوع الثاني وُسكري الحمل.

وعندما نأكل، يقوم الجسم بتفتيت الغذاء والسوائل إىل أجزاء أصغر حجًما 
- بما فيها الجلوكوز - والتي يتم فرزها وإطالقها يف الدورة الدموية. 

وهناك هرمون يُعرف بالـ "إنسولني" يفرزه البنكرياس ويساعد عىل نقل 
الجلوكوز من الدورة الدموية إىل الخاليا يف الجسم - ويعمل هذا الهرمون 

بمثابة مفتاح يفتح الخاليا ليسمح بدخول الجلوكوز إليها. ومتى أصبح 
داخل الخاليا، يُستعمل الجلوكوز للطاقة.

لكن عندما تكون ُمصابًا بالُسكري يتعرَّض هذا اإلجراء لإلعتالل والخلل. 
فاملصاب بداء الُسكري من النوع األول ال يُنتج مادة اإلنسولني إطالًقا 

ويحتاج إىل اإلنسولني يوميًا عرب الحقن أو بموجب مضخة. إن الُسكري من 
النوع األول مرض مناعي تلقائي، وما زلنا غري ُمدركني ملا يُسبِّب هذه الحالة 

أو لكيفية تجنُّب حدوثها. لكن ما نعرفه هو أنه أكثر شيوًعا لدى من هم 
دون 30 سنة من العمر.

أما مرىض الُسكري من النوع الثاني فإنهم يستعملون ما يفرزون من 
إنسولني لكنهم ال يفرزون كميات كافية منه بما يُلبي إحتياجاتهم أو أنه ال 

يعمل بشكل كاٍف )لديهم مقاومة لإلنسولني(. ومع مرور الوقت، فإن غالبية 
مرىض النوع الثاني من الُسكري يُنتجون كميات متناقصة من هرمونات 

اإلنسولني. ونظًرا لهذا اإلنخفاض املتواصل يف إنتاج اإلنسولني، يُعترب النوع 
الثاني من الُسكري حالة تدريجية التدهور.

إن الُسكري - النوع الثاني هو أكثر أنواع مرض الُسكري شيوًعا ويمثل 85 
- %90 من املصابني بالُسكري.

ويمكن لسكري النوع الثاني أن يحدث يف أي عمر لكنه أكثر شيوًعا لدى 
األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ويحملون كيلوغرامات إضافية 

حول الخرص وتجاوزوا 40 سنة من العمر. أما بعض عنارص خطورة النوع 
الثاني من الُسكري فيمكن تصحيحها والحد منها عرب تغيري سلوكك، لكن 

هناك عنارص أخرى خارجة عن نطاق سيطرتك وتحكمك.

وبما أن النوع الثاني من الُسكري مرض تدريجي التدهور، فإن إتباع 
الحمية والغذاء الصحي والقيام بالنشاط البدني امُلنتظم قد يكون كل ما هو 
مطلوب يف البداية للتحكُّم بمستويات جلوكوز الدم املرتفعة. لكن قد تحتاج 

مع مرور الوقت إىل تناول األقراص أو اإلنسولني للحفاظ عىل الجلوكوز 
ضمن املدى املوىص به لك.

إن الهدف من وراء نظام العالج يف كال النوعني من الُسكري هو الحفاظ عىل 
مستويات جلوكوز الدم أقرب ما أمكن إىل املستوى امُلوىص به.

كما ومن األهمية بمكان التحُكم بضغط الدم الرشياني والكولسرتول. وقد 
يعاني البعض من الُسكري ألشهر أو حتى لسنوات قبل معرفتهم بذلك 

وإكتشافهم لوجود املضاعفات جراء ذلك.

الُسكري - النوع الثانيما هو الُسكري؟
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الفصل األول: ما هو داء الُسكري؟

إن األعراض النموذجية التي غالبًا ما يتم تجاُهلها هي:

الشعور بالتعب  •
ل بوترية متكرِّرة أكثر من امُلعتاد التبوُّ  •

برص ُمشوَّش - عدم وضوح الرؤية  •
برشة جافة وُحكاك  •

بطء يف شفاء القروح والجروح  •
تشنُجات/وخز/وشعور بحرقة يف القدمني و/أو الساقني  •

إلتهابات متكرِّرة  •
عطش ال يرتوي  •

عنارص خطورة ال يمكن تغيريها

الخلفية اإلثنية  •
تاريخ عائيل من داء الُسكري النوع الثاني  •

)GDM - تاريخ من الُسكري أثناء الحمل )سكري الحمل  •
نساء لديهن متالزمة املبيض متعدد الكييسات  •

التقدُّم يف السن - فوق 40 سنة  •

عنارص خطورة يمكن تغيريها

نمط الحياة - مستوى النشاط البدني  •
نمط الحياة - نوع الغذاء الذي نتناوله  •

إرتفاع الكولسرتول  •
التدخني  •

تناول الكحول  •
الوزن  •

سكري النوع األول

إن األعراض يف داء الُسكري النوع األول غالبًا ما تكون مفاجئة ويتم 
تشخيصها عادة برسعة. وقد تتسم األعراض بالتشابه بالنسبة للنوع األول 
ر برسعة أكرب بالنسبة للنوع األول ولربما كان هناك  والثاني لكنها قد تتطوَّ

فقدان للوزن دون ُمربَّر.

يجب معالجة داء الُسكري - النوع األول باإلنسولني، كما إن الغذاء الصحي 
والنشاط البدني امُلنتظم تعترب نواٍح هامة يف إدارة الُسكري.

وبينما يكون لدى معظم مرىض الُسكري إما النوع ألول أو الثاني، إالَّ أن 
البعض لديهم نمط آخر من هذا الداء ال يقل يف خطورته ويُعرف بسكري 

.(LADA) املناعة الذاتية الكامنة عند الكبار

(LADA) سكري املناعة الذاتية الكامنة عند الكبار

يُطلق عىل LADA أيًضا "النوع األول والنصف من الُسكري"، وهو صنف 
ر من النوع األول من الُسكري وقد يُنظر إليه أحيانًا بشكل  بطيء التطوُّ
خاطئ مبدئيًا عىل أنوع ُسكري النوع الثاني. إن %10 من هؤالء الكبار 

الذين يعانون من الُسكري قد يكون لديهم LADA بالفعل. ولن يكون هؤالء 
الكبار يعانون من زيادة الوزن لكن قد يكون لديهم خلفية عائلية من أحد 

أمراض املناعة الذاتية كمرض "سيلياك" يف الجهاز الهضمي مثالً. 

إن تناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني امُلنتظم مسألة هامة 
بالنسبة ملن يعانون من LADA وسيرتتَّب عليهم اإلنتقال برسعة إىل استعمال 

اإلنسولني.

أنواع أخرى من الُسكري
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سكري الحمل
يحدث سكري الحمل عند ما بني ثالث إىل ثمانية باملائة من النساء 

األوسرتاليات خالل الحمل وسيخفتي هذا الُسكري بعد والدة الطفل. وتفرز 
املشيمة عدًدا من الهرمونات أثناء الحمل والتي تساعد الطفل عىل النمو 

ر، وتعمل بعض هذه الهرومونات عىل صد عمل اإلنسولني عند األم  والتطوُّ
وهذا ما يُعرف بمقاومة اإلنسولني. وللحفاظ عىل مستويات عادية من 

جلوكوز الدم، تحتاج األمهات إىل إنتاج ضعفي أو ثالثة أضعاف اإلنسولني 
من أجل مكافحة حالة مقاومة اإلنسولني لديهن. وعندما يكون جسم األم 

)البنكرياس( غري قادر عىل إنتاج هذه الكمية اإلضافية من اإلنسولني للحفاظ 
عىل مستويات الجلوكوز يف الدم، سيظهر حينئذ لديها سكري الحمل. وبعد 
والدة الطفل وإنخفاض متطلبات اإلنسولني، تعود مستويات جلوكوز الدم 

إىل طبيعتها وسيخفتي الُسكري عند غالبية النساء.

النساء األكثر عرضة لخطر سكري الحمل

اللواتي بلغن 30 سنة من العمر أو أكرب سنًا  •
لديهن تاريخ عائيل من سكري النوع الثاني  •

سبق لهن أن تعرَّضن لسكري الحمل  •
وزنهن زائد  •

يتحدرن من الشعب األصيل األوسرتايل أو من جزر مضيق توريز  •
•  يتحدرن من خلفيات أثنية محدَّدة مثل: الهندية، بولينازية، مالينيزية، 

رشق أوسطية، صينية 

•  نساء أنجبن أطفال كبار الحجم أو تعرَّضن لتعقيدات ومضاعفات يف 
الوالدة.

إن معظم النساء اللواتي يتم تشخيص ُسكري الحمل لديهن يكتشفن 
إصابتهن بهذه الحالة من خالل فحص دم دوري يخضعن له ما بني 

األسبوع 24 إىل 28 من الحمل. لكن بعض النساء اللواتي لديهن عنارص 
خطورة ُمعيَّنة قد يخضعن للفحوصات يف فرتة مبكرة. إن سكري الحمل 

الذي ال يخضع للعالج قد يؤدي إىل نمو الطفل ليُصبح أكرب من الحجم 
الوسطي وللوالدة امُلبكِّرة، وينجم ذلك عن مستويات عالية من الجلوكوز يف 

الدم عند األم منتقالً إىل املشيمة.

ونعلم أيًضا أن النساء اللواتي تعرضن للُسكري أثناء الحمل هن أكثر عرضة 
لإلصابة بسكري النوع الثاني يف مرحلة الحقة من العمر. بل إنهن عرضة 

بنسبة 30 إىل 50 باملائة لإلصابة بالُسكري خالل الـ 10 إىل 15 سنة. 
ل الجلوكوز بعد 6 - 8 أسابيع من الوالدة  ويوىص بإجراء فحص فموي لتحمُّ

ثم مرة كل سنة إىل سنيتن بعد ذلك.

وكما هي الحال بالنسبة للسكري النوع األول والثاني فإنه يمكن التحُكم 
بنجاح يف سكري الحمل بإعتماد العالج الصحيح. ويمكن لألمهات الحوامل 

ورشكاءهن العمل مع األطباء واملتخصصني ومدبرو التثقيف للسكريني 
وأختصاصيو التغذية عىل:

د للغذاء الصحي والتقيُّد بهما وضع خطة ونمط محدَّ  •

وضع خطة مالئمة للنشاط البدني والتقيُّد بها  •

املساعدة والدعم يف مجال مراقبة جلوكوز الدم وإدارته  •

•  املساعدة والدعم يف تناول اإلنسولني حني الرضورة وإذا دعت الحاجة إىل 
ذلك

ويمكن الحد من املخاطر بشكل هائل عىل األم والطفل إذا تم التحكُّم جيًدا 
بسكري الحمل.



الفصل 2

نمط الحياة

إن نمط الحياة مسألة هامة بالنسبة لنا جميًعا. 
عندما يتعلق األمر بالحمية الغذائية والتمارين 

البدنية، فإن املصابني بالُسكري ال يختلفون عن 
غريهم الذين ال يعانون من هذا املرض.

 وباإلضافة إىل املمارسة املنتظمة للنشاط البدني، 
تساعد الحمية الغذائية املتوازنة عىل التحُكم بمستويات 

ض شحوم الدم )الكولسرتول  الجلوكوز يف الدم وتُخفِّ
والشحوم الثالثية( وتحافظ عىل الوزن ضمن نطاق 

صحي. كما إن معاناتك من الُسكري ال تعني أنه يجب 
عليك بالرضورة إعداد وجبات منفصلة أو خاصة، لذا 

يجب عليك اإلسرتخاء واإلستمتاع بوجباتك الغذائية.

يتناول هذا القسم معلومات عامة حول الغذاء الصحي 
ويُعترب أخصائي التغذية الذي تزوره أفضل شخص 

يقدم لك اإلستشارة والنصيحة حول نوع الغذاء وكميته 
ووترية تناولك للطعام.
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احرص عىل إتخاذ القرارات الصحية الذكية. إخرت من ِعداد متنوع 
من األطعمة من مجموعات الغذاء الخمس: الخبز، الحبوب، األرز، الباستا 

وعصائب )النودلز(؛ الفاكهة؛ الخرضاوات والبقول؛ منتجات األلبان؛ اللحوم 
والبدائل. وستجد الدليل األوسرتايل للغذاء الصحي مصدًرا جيًدا ملعلومات 

التغذية. للحصول عىل نسخة ورقية، إتصل هاتفيًا باملجلس الوطني للبحوث 
الصحية والطبية عىل الرقم 1080 6269 (02).

خذ باإلعتبار حجم الحصص التي تأكلها. يجب أن توافق بني ما تتناوله 
من طاقة )ما تتناول من طعام ورشاب( مع الطاقة التي تبذلها )التمارين 

البدنية والنشاط(. إن تناول كمية كبرية من الطعام، حتى وإن كان صحيًا 
ب عليك التحكُّم بالُسكري. سيؤدي إىل إكتسابك الوزن مما يُصعِّ

تناَول الطعام بإنتظام طوال النهار. إبدأ يومك بوجبة اإلفطار وال تتجاوز 
أّي من الوجبات. وإذا كنت تتناول اإلنسولني أو تأخذ أقراص دواء الُسكري، 

قد تحتاج إىل تناول الوجبات الخفيفة بني الوجبات األساسية، لكن عليك 
مناقشة هذا األمر مع أختصايص التغذية.

تناَول املزيد من األلياف. تساعد األلياف عىل التحكُّم بمستويات جلوكوز 
الدم والكولسرتول والوزن، كما إنها تساعد يف الحفاظ عىل الجهاز الهضمي 
صحيًا. ويمكن إيجاد مصادر جيدة من األلياف يف الحبوب الكاملة والخبز 

والفواكه والخرضاوات والبقول.

احرص عىل وجود الكربوهيدرات يف كل وجبة طعام. تشكل 
الكربوهيدرات مصدًرا غذائيًا هاًما من الوقود يف الجسم. وتتفتت هذه 
بعد هضمها لتُصبح مادة الجلوكوز يف الدم. إن أفضل طريقة لتشمل 

الكربوهيدرات يف طعامك تكُمن يف توزيعها بالتساوي طوال النهار كي تبقى 
مستويات الطاقة متوازنة وأالَّ تتعرَّض إىل زيادة يف مستويات جلوكوز الدم. 

حاول إختيار أغذية كربوهيدرات تتِّسم بمحتوى جلوكز منخفض 
(GI). يقيس فهرس محتوى الجلوكوز (GI) مدى رسعة تأثري الغذاء 

 GI الكربوهيدراتي عىل مستويات جلوكوز الدم. فاألطعمة ذات محتوى
العايل قد تتسبَّب يف إرتفاع رسيع بمستويات جلوكوز الدم، أما األطعمة ذات 
محتوى GI منخفض فتُسبِّب يف إرتفاع بطيء بمستويات جلوكوز الدم )إذا 

حِرصت عىل مراقبة حجم ما تتناوله من أطعمة(. ويجب عليك أن تحتاط 
وتنتبه - فإن بعض املواد الغذائية عالية مضمون الدسم مثل الشكوالتة 

ص هي ذات محتوى GI منخفض لكن ذلك ال  واأليس كريم وامليوزيل امُلحمَّ
يعني أنها صحية.

يجب الحد من األطعمة اإلضافية/التي تتناولها أحيانًا. إن أطعمة 
كالشكوالتة واملعجنات والبيتزا والبسكويت والكعك واملرطبات تحتوي عىل 

الكربوهيدرات، لكنها غالبًا ما تحتوي عىل كميات كبرية من مواد الطاقة 
ومنخفضة يف املواد الغذائية األساسية. ويمكنك تناول هذه األطعمة من حني 

آلخر فقط أو بكميات قليلة.

توجيهات عامة للغذاء الصحي

إن إختصايص التغذية هو الشخص األفضل الذي 
يمكنه تقديم النصيحة لك حول نوع األطعمة التي 

يمكنك تناولها وكميتها ووترية تناولك لها. 
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الكربوهيدات الغذائية الصحية
الخبز والحبوب 

كل أنواع الخبز أو الخرب امُلسطَّح واللفافات - املصنوع من الحبوب 
املتعدِّدة أو الحبوب غري امُلصنَّعة أو الكاملة والحبوب البيضاء مثل رقائق 

الحبوب وبسكويت رقائق القمح، البوريدج/الشوفان امللفوف، امليوزيل 
ص(، الدقيق )أبيض وكامل(. ص /امُلحمَّ )غري امُلحمَّ

الحبوب مثل األرز )بسماطي، مولغريي ودونغارا(، الُكسكوس، البولنتا، 
الشعري، الربغل، العصائب والباستا.

الفواكه

فة وامُلعلَّبة  معظم األنواع، بما فيها العصائر، الفاكهة الطازجة وامُلجفَّ
كالتفاح مثالً والربتقال والدراق واملوز والبطيخ.

منتجات األلبان أو بدائلها

كل أنواع الحليب )الطازج، طويل الحياة والبودرة(، اللبن )كامل الدسم، 
منخفض الدسم(، رشاب فول الصويا )ُمعزَّز بالكالسيوم(.

الخرضاوات

خرضاوات نشوية - بطاطا حلوة، بطاطا، ذُرة حلوة، تارو، يام وكل 
البقول )كالفول املطبوخ والحمص(.

ضع حًدا لألطعمة "اإلضافية" 

البسكويت، الفطائر، املعجنات، الكعك، حلويات من مشتقات األلبان، الكسرتد، اآليس 
كريم، السكاكر، الشكوالتة، املرطبات، املياه املنكَّهة، البطاطا املقلية )تشيبس( وبعض 

املرشوبات الكحولية.

يتسم الدسم والدهون بأعىل محتويات الطاقة، وإن أكل الكثري منها قد يؤدي 
بك إىل زيادة وزنك األمر الذي سيؤثر سلبًا عىل إدارتك وتحُكمك بمستوى 
جلوكوز الدم. لكن ذلك ال يعني رضورة أن تتجنبها كليًا، فتناول كميات 
قليلة من الدهون الصحية يُضيف النكهة إىل األطعمة، كما إن بعضها قد 

ض من خطر تعرُّضك ألمراض القلب. يخفِّ

عليك بتضمني الدهون الصحية غري امُلشبعة األحادية واملتعدِّدة. وتكمن 
الدهون الصحية بكميات قليلة يف الكانوال، الزيتون، دوَّار الشمس، الفستق، 

فول الصويا، بذور العنب وزيت السمسم، األفوكادو، البذور، املكرسات 
وزبدة املكرسات. كما إن األسماك الزيتية )كالسلمون واملاكرييل مثالً( 

تحتوي عىل الدهون الصحية )أوميغا - 3(، حاول أن تتناولها ما ال يقل عن 
مرتني كل أسبوع. 

إن الدهون امُلشبعة وغري امُلشبعة ضارة بالقلب وذلك ألنها ترفع مستوى الـ 
LDL أو الكوسرتول "اليسء". وتوجد الدهون امُلشبعة يف املنتجات الحيوانية 

كاللحوم الدهنية والحليب والزبدة واألجبان. أما الدهون النباتية امُلشبعة 
فتشمل منتجات جوز الهند مثل كوفا، وحليب جوز الهند وقشدته، وزيت 
النخيل )موجود غالبًا يف األطعمة الخفيفة(. أما الدهون غري امُلشبعة فهي 

موجودة يف بعض األطعمة امُلعالجة واألخرى التي يف متناولنا.

وقائع سريعة حول 
الدسم والدهون
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تعليمات للطهي باستعمال الدهون الصحية

 •  قم بتلويح )قيل( اللحوم والخرضاوات يف املقيل 
بقليل من زيت الكانوال )أو بخة زيت( مع الثوم أو الفلفل الحار.

•  أِضف قلياًل من زيت الزيتون وعصري الليمون أو الخل إىل السلطة أو 
الخرضاوات املسلوقة بالبُخار.

•  أِضف رشة من السمسم إىل الخرضاوات املسلوقة بالبُخار.
•  استعمل خبز بذر الكتان وامسح عليه قليل من مارجرين الكانوال.

 •  تناول بضع حبات من املكرسات غري اململحة 
كوجبة صغرية أو أضفها إىل طبقك املقيل قليالً أو إىل السلطة.

ص( أو أضف  •  قم بمسح األفوكادو عىل السندويش والتوست )خبز محمَّ
األفوكادو إىل السلطة.

•  قم باإلعتماد عىل اليش الجاف أو التحميص أو املعالجة يف امليكروويف 
والتلويح )قيل( بدون زيت يف مقيل مضاد اللصق.

•  تجنَّب املقايل بزيت مغمور أو األطعمة امُلغطاة بمواد القرمشة بأنواعها 
املختلفة قبل معالجتها بالقيل.

إن تناول كميات صغرية من السكر أمر معقول لكن يجب الحد من تناول 
املواد الغذائية التي تحتوي عىل كمية كبرية من الطاقة كالشكوالتة مثالً 

لة لكن يجب عليك  والكعك والسكاكر. ويمكنك اإلستمتاع بأطباقك امُلفضَّ
تخفيض السكر أو إستبداله بمادة تحلية بديلة. وهناك مجموعتان من مواد 
التحلية البديلة - تلك الخالية من الطاقة وال تؤثر عىل جلوكوز الدم وأخرى 

تحتوي عىل الطاقة لكن لها تأثري بطيء عىل جلوكوز الدم.

لإلطالع عىل مزيد من املعلومات، راجع صفحة الوقائع من جمعية الُسكريني 
يف أسرتاليا بعنوان - تعليمات صحية لتعديل الوصفات الغذائية.

ماذا عن السكر؟

هام! لتتأكد من حصولك عىل ما تحتاج إليه 
شخصيًا من أطعمة، راجع أحد إختصاصيي التغذية 
امُلعتمدين. أو اطلب إحالة من طبيبك أو إتصل هاتفيًا 
بجمعية إختصاصيي التغذية يف أوسرتاليا عىل الرقم 
www.daa.asn.au 942 812 1800 أو ُزر املوقع
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النبيذ الفوَّار

100ملل
محتوى الكحول 13%

برية خفيفة

425ملل
محتوى الكحول 2.7%

برية عادية

285ملل
محتوى الكحول 4.9%

نبيذ ُمعزَّز

60ملل
محتوى الكحول 20%

النبيذ

100ملل
محتوى الكحول 13%

روحية

30ملل
محتوى الكحول 40%

يمكن للكثري من الناس الذين يعانون من الُسكري اإلستمتاع بكمية قليلة من 
الكحول لكن يجب عليك أخذ موافقة طبيبك قبل الرشوع بذلك. فالكحول 

يحتوي عىل كمية كبرية من الطاقة وقد يُسهم يف زيادة الوزن، كما قد يؤثر 
عىل الدهون يف دمك وعىل ضغط الدم الرشياني وقد يتفاعل مع بعض 

األدوية مما يجعل التحكُّم بالُسكري أكثر صعوبة. كما قد يؤدي أيًضا إىل 
التسبُّب يف إنخفاض جلوكوز الدم، وبالنسبة للذين يأخذون اإلنسولني أو 

أنواع معيَّنة من أدوية الُسكري فإن الكحول قد يتسبَّب يف إنخفاض مستوى 
 "hypo - جلوكوز الدم والتي قد يسفر عنها نوبات "إنخفاض سكر كبري
)راجع الصفحة 23(. أما النقطة األساس فتكمن يف تناولك بعض الطعام 

من الكربوهيدرات حني ترشب الكحول. وهذا التوجيه هو صحيح لكل 
األوسرتاليني - وال تتناول أكثر من كأسني عاديني يف اليوم الواحد واحرص 

عىل اإلمتناع عن رشب الكحول ليومني عىل األقل كل أسبوع. 

ملزيٍد من املعلومات راجع املوقع www.alcohol.gov.au أو صفحة 
الوقائع من جمعية الُسكريني يف أسرتاليا بعنوان "الكحول والُسكري".

ماذا يُقصد بكأس مرشوب عادي؟
إن داء الُسكري ورشب الكحول ال يتوافقا سويًا، لكن إذا إتبعت بعض 

القواعد األساسية فإنك ستتمكن من اإلستمتاع بكأس أو إثنني من املرشوبات 
الكحولية.

تذكَّر…… يزيد الكحول من خطر تعرُّضك إلنخفاض الجلوكوز يف الدم 
)نوبات إنخفاض كبري - hypo( وذلك ألنه يُبطئ إفراز الجلوكوز من الكبد 

ويستمر الخطر لبعض الوقت حتى بعد توُقفك عن الرشب.

•  ال ترشب الكحول عىل معدة فارغة.
•  تجنَّب رشب الكحول بإفراط - فكلما إزدادت الكمية عُظم خطر 
.”hypo“ تعرُّضك لنوبات إنخفاض كبري يف مستوى الجلوكوز

•  أخرِب أصدقاؤك بأنك تعاني من الُسكري وتأكد من معرفتهم ملا يجب 
عليهم القيام به إذا تعرضت لنوبات إنخفاض كبري يف مستوى الجلوكوز 

.”hypo“

•  قم بإرتداء إسوارة تعريف بأنك تعاني من الُسكري.

نصائح: يويص املجلس الوطني للصحة واألبحاث الطبية أن يتناول 
الرجل واملرأة كأسني عاديني من املرشوب يف اليوم كحد أقىص والحرص 

عىل أيام تمتنع فيها عن رشب الكحول وذلك للحد من خطر األذى الناجم 
عن أمراض أو إصابات ذات عالقة بتناول املرشوبات الكحولية.

المشروبات أو اإلمتناع عن الشرب؟
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خطة يومية للوجبات

الوجبة األساس وجبة خفيفة وجبة الصباح 

•  لفة )رول( خبز واحدة أو رشيحتني من الخبز 
ل الحبوب الكاملة أو األسمر( )يُفضَّ

أو

•  كوب من الباستا أو العصائب )نودلز( املطبوخة
أو

•  ثلثي كوب ³/² من األرز 
أو

•  حبتان من البطاطا، متوسطتا الحجم
أو

•  كوب واحد من البطاطا الحلوة أو الذُرة
مع

ى، الدجاج  -9*++++++4 غرام من اللحم امُلشفَّ  •
)مسلوخ(، سمك التونا/سلمون، بيضتني )أو 100 

غرام توفو(

مع

كوبان - 3 أكواب من الخرضاوات/السلطة )بدون   •
بطاطا أو ذُرة(

•  سندويشة مؤلفة من رقاقتني من الخبز الفرنجي 
ل الحبوب الكاملة أو األسمر أو األبيض عايل  )يُفضَّ

األلياف(

أو

•  لفة )رول( من الخبز الفرنجي
•  مدهون خفيف من املارجرين

أو

ل  •  أربعة بسكويتات غري حلوة متوسطة الحجم )يُفضَّ
الحبوب الكاملة أو األسمر(

•  مدهون خفيف من املارجرين
مع

40 غرام جبنة منخفضة الدسم  •
أو

ى من الدهون/سمك التونا/ 65 - 100 غرام لحم ُمشفَّ  •
سلمون/بيض

مع

1-2 كوب سلطة خرضاوات  •
مع

قطعة متوسطة واحدة من الفاكهة  •

¾ كوب من حبوب اإلفطار عالية   •
األلياف

•  كوب من الحليب منخفض الدسم
أو

•  قطعتني من الخبز/التوست 
ل الحبوب الكاملة أو األسمر  )يُفضَّ

أو األبيض عايل األلياف(

•  قليل من مدهون املارجرين، زبدة 
الفستق/ املربى/ الِفجيمايت®/

الفطر املشوي/البندورة/الرسدين

مع

•  قطعة متوسطة من الفاكهة

املرشوبات املرشوبات املرشوبات

•  ماء، شاي أو قهوة •  ماء، شاي أو قهوة •  ماء، شاي أو قهوة

الحلوى

•  100 غرام لبن رائب منخفض الدسم، 200 غرام 
لبن رائب دايت أو نصف كوب الكاسرتد منخفض 

الدسم.
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الفصل 2: نمط الحياة

النشاط البدني
ز، إنطلق! إستعد، تجهَّ

إضافة إىل ذلك الشعور الجيد الذي ينتابك إزاء إفرازات اإلندروفني يف 
الجسم عندما تقوم بالنشاط البدني، فإن التمارين البدنية ستؤدي أيًضا 

إىل إنخفاض مستويات جلوكوز الدم لديك. بل إن ذلك يساعد عىل تحُكمك 
بوزنك، وتخفيض ضغط الدم الرشياني، والحفاظ عىل مستوى التوتُّر 

والشدة قيد السيطرة وعىل تخفيض خطر تعرُّضك ألمراض القلب.

وحسب نوع وطول مدة ووطأة النشاط الذي تختاره، فإن أثر التمارين 
البدنية قد يستمر ِلـ 48 ساعة التي تيل النشاط - لكن يجب عليك عدم 
اإلستخفاف بالنشاط العريض الذي تقوم به يوميًا )فالتنظيف وصعود 
الساللم تُعترب أنشطة بدنية أيًضا!(. لكن يجب عليك أن تطرح األسئلة 

التالية عىل طبيبك قبل اإللتزام واإلنخراط بربنامج من التمارين واألنشطة:

•  هل أنا أتناول أدوية قد تؤثر عىل قدرتي يف ممارسة التمارين بسالمة.

•  هل لياقتي البدنية كافية كي أمارس التمارين البدنية؟ قد يشتمل ذلك 
إجراء فحص لقلبك وضغط الدم الرشياني إضافة إىل فحص قدميك 

للتأكد من عدم وجود أي مصاعب كامنة.

•  ما هي األنشطة التي تويص بها؟ وطول مدتها وإستمراريتها؟

ف عن ممارسة التمارين البدنية؟ •  وفق أي ظروف يجب عيلَّ التوقُّ

•  هل ينبغي يل حمل الجلوكوز معي أو إرتداء ما يُعرِّف عني أو حمل هاتف 
محمول؟

•  هل ينبغي أن يرافقني شخص آخر يف النشاط؟ وهل هناك أي مجموعات 
تويص يل اإللتحاق بها؟

•  ماذا عن قدمي؟ كيف يل اإلعتناء بشكل صحيح بقدميِّ إزاء ممارستي 
التمارين البدنية وهل هناك نوع محدَّد من األحذية يجب عيلّ إنتعالها؟ 
)قد تحتاج إىل مراجعة إختصايص معالجة القدمني بهذا الخصوص - 

إطلب من طبيبك اإلحالة(.

لقد أدَّت التكنولوجيا والحياة العرصية إىل خفض كمية األنشطة اليومية التي 
نقوم بها، وعليه فمن األهمية بمكان أن نضيف أكرب قدر ممكن من األنشطة 
العرضية يف روتيننا اليومي. وهذا أمر بسيط بساطة ترك جهاز التحكُّم عن 

بُعد أعىل التلفزيون كي تضطر للقيام من مكانك لتعديل مستوى الصوت أو 
تغيري القناة التي تشاهدها. وتنصح التوجيهات الوطنية للنشاط البدني أن 

تنظر إىل الحركة كفرصة مفيدة وليس كنقطة إزعاج وأن تقوم بنشاط بدني 
معتدل ملا ال يقل عن 30 دقيقة يف معظم إن لم نقل كل األيام. 

 للحصول عىل هذه املطبوعة، إتصل بدائرة الصحة:
phd.webmaster@health.gov.au

نوع التمارين البدنية

بعد الحصول عىل موافقة طبيبك للقيام بالتمارين، فإن السؤال هو ما 
هي طبيعة التمارين التي ستمارسها؟ وتُبني األبحاث أنه يجب أن تشتمل 
هذه عىل بعض تدريبات املقاومة كجزء من نظام أنشطتك وذلك للحفاظ 
عىل عظامك صحية وقوية. إن رفع علب الطعام أو قوارير املاء، الجلوس 

والنهوض من الكريس أو الدفع مقابل الجدار تشكل جميعها أنواع من 
تدريبات املقاومة.

كما أن التدريب عىل األثقال شكل آخر من تدريبات املقاومة. ويجب عليك إن 
كنت تستعمل األثقال أن تتأكد من سهولة رفعها أول مرتني أو ثالث مرات 
وعىل أن يكون ذلك صعبًا حني تكررها يف بضع املرات األخرية )يف مجموعة 

من ثمانية إىل 10(. وإذا كنت غري متأكد من إجراء ذلك بسالمة، فعليك 
مراجعة إختصايص التمارين البدنية.
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أصِغ إىل جسمك
عند ممارستك التمارين البدنية، يقوم جسمك بأخذ الجلوكوز من الدم 

ويستعمله لتزويد العضالت بما يكفي من طاقة. وبعد اإلنتهاء من التمارين، 
تُعيد العضالت تزويد نفسها بالكامل من الطاقة معتمدة يف ذلك عىل 

مخزون الجلوكوز املوجود يف الدم. وإذا كنت تتناول اإلنسولني أو بعض 
أنواع األقراص ملعالجة الُسكري وال تقوم بأكل ما يكفي من الكربوهيدرات 
قبل وأثناء و/أو بعد القيام بالنشاط، فإن مستوى جلوكوز الدم سيستمر 

يف الهبوط وهذا من شأنه أن يؤدي إىل نوبة إنخفاض كبري )hypo( يف 
الجلوكوز )راجع الصفحة 23(. وإذا كنت تأخذ اإلنسولني وتتعرَّض لنوبات 

إنخفاض كبري )hypo( يف الجلوكوز يف أيام ممارستك للتمارين، يجب 
عليك حينئذ أن تسأل معاِلج الُسكري الطبي عن أفضل ُسبل التعاُمل مع 

ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن بعض الُسكريني يالحظون إرتفاع ملحوظ يف 
مستويات جلوكوز الدم بعد ممارسة الرياضة. ولربما كان ذلك بسبب كمية 

أو نوع أو مدة النشاط، أو مستوى جلوكوز الدم عند بداية التمارين أو ما 
تتناوله من غذاء أو نوع العالج الذي تعتمده. وعليك مراجعة طبيبك ملعرفة 

ُسبل تفادي حصول ذلك.
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الفصل 2: نمط الحياة

التحكُّم بالوزن
إن إتباع خطة غذائية متوازنة طويلة األمد وإضافة 

النشاط البدني إىل حياتك تعترب من أفضل السبل للتحكُّم 
بوزنك. ومن األهمية بمكان أن تحصل عىل املساعدة من 

فريق العناية الصحية بالُسكري كي تتفقا عىل العالج 
املزودج املؤلف من خطة الغذاء والنشاط اللذان يناسبا 

إحتياجاتك عىل أفضل وجه.

تحكمك بالوزن
إن امليزان ليس املؤرش الوحيد لوزنك - بل حجم وسطك أيًضا. ويويص ذوي 

املهن الطبية أن يحافظ الرجال عىل وسط ال يتجاوز 94 سنتم وأال يتجاوز 
عند النساء 80 سنتم - علًما أن لبعض املجموعات األثنية قياسات أخرى 

مختلفة. 

ويمكنك تحديد قياس وسطك الصحيح عرب الوقوف عىل النقطة الوسطى 
بني الضلع السفيل وأعىل الورك. وإذا واجهتك صعوبة يف أخذ قياسك اطلب 

املساعدة من شخص آخر.

إن األشخاص الذين لديهم مقاس وسط عاٍل يكونوا أكثر عرضة إلرتفاع 
ضغط الدم الرشياني وإرتفاع الكولسرتول، واإلختناق أثناء النوم والخرف 

إضافة إىل بعض الرسطانات.

أن الوزن الزائد يضع الضغوط عىل مفاصلك كالخرص مثالً والركبتان 
والظهر مما يجعل ممارسة النشاط البدني أكثر صعوبة.

)bMI( فهرس كتلة جسمك
إن أفضل وسيلة ملعرفة ما إذا كنت ضمن مدى الوزن الصحي هي يف قياس 

فهرس كتلة جسمك)BMI(، ويتم حسابها من خالل أخذ وزن جسمك 
بالكيلوغرامات واقسمه عىل طولك باملرت املربع.

وضعية الوزن
 )bMI( فهرس كتلة الجسم 

)كغ/م2( 

وزن منخفض دون 18،50

عادي 24،99 - 18،50

وزن زائد 29،99 - 25

مزن ُمفرط 30



17 ما هي األمور التي تحتاج إىل معرفتها داء الُسكري - النوع الثاني

ال يوجد حل رسيع

إذا كنت تسعى لفقدان الوزن، يجب عليك عدم اإلنجرار خلف آخر 
تقليعات الحمية الغذائية. إن أفضل وسيلة لتحسني صحتك هي يف إجراء 

تغيريات صغرية ُمستدامة عىل سلوك أكلك والنشاط البدني.

وإذا كنت تفكر باستعمال برنامج استبدال الوجبات، فعليك مناقشة 
األمر مع طبيبك أوالً. وغالبًا ما تكون هناك حميات منخفضة جًدا يف 

السعريات الحرارية التي قد تضع ضغوًطا عىل جسمك إن لم تُدار 
بإرشاف طبي. 

فجسمك يعمل جاهًدا للتحكُّم بجلوكوز الدم وضغط الدم والكولسرتول، 
لذا فمن الرضوري الحصول عىل اإلستشارة الصحيحة.

وهناك تأثريات جانبية ُمحتملة إزاء إستبدال الوجبات كالعرُّض 
إلنخفاض حاد يف سكر الدم، كما قد يرتتَّب عليك إجراء التعديالت عىل 

األدوية التي تتناولها.

ُكن واقعيًا

غالبًا ما تكون توقعات الناس غري واقعية حول ما يريدون فقدانه من وزن 
ومدى رسعة ذلك. إن هذا الضغط، إضافة إىل التغيريات غري الواقعية عىل 

نمط حياتك قد تجعل فقدان الوزن عىل املدى البعيد مسألة صعبة. إن 
خسارة ما بني خمسة إىل عرشة باملائة من وزن جسمك يف سنة واحدة لحني 

بلوغك مبتغاك يف الوزن الصحي هي الطريقة املثالية للتخلُّص من هذه 
ض ما تحتاج إليه من  ن صحتك وتخفَّ الكيلوغرامات الفائضة كما إنها تُحسِّ

أدوية.

حاول أن تتناول وجبات منتظمة طوال اليوم وتذكَّر أن طاقتك بموجب 
)الكيلوجول الذي تتناوله( يجب أن تكون أقل من الطاقة التي تحرقها )عرب 

وظائف الجسم واألنشطة البدنية( كي تتمكن من خسارة الوزن.

إن حجم الحصص لتي تتناولها قد يلعب دوًرا كبريًا. وقد يأكل الناس 
أحيانًا األطعمة الصحية التي تتِّسم بأنها منخفضة يف الطاقة والدهون 

وامللح والسكر، لكنهم يأكلون كميات كبرية منها. قم بتقليل حجم الحصص 
وزيادة كمية النشاط العريض والتمارين البدنية. وقبل أن تمد يدك لتناُول 
الوجبة الخفيفة، تأكد من أنك استوفيت متطلباتك اليومية من خمس قطع 

من الخرضاوات وقطعتني من الفاكهة وحصتني من منتجات األلبان، وإنتبه 
"لإلضافات" كالكحول مثالً. 

إن الدليل األوسرتايل للطعام الصحي وصفحات وقائع جمعية الُسكريني يف 
أوسرتاليا بعنوان "هل تريد خسارة بعض الوزن" و"دليل الطعام الصحي" 

مفيدة يف مجال اإلطالع عىل مزيد من النصائح.

مالحظة: إن زيادة محتوى الكربوهيدرات يف غذائك قد يُسبِّب يف إرتفاع 

مستويات جلوكوز الدم. إسأل إختصايص التغذية عن كمية الفاكهة 

والكربوهيدرات األخرى التي يجب أن تعتمدها للحفاظ عىل مستويات 

جلوكوز الدم ضمن املدى املطلوب. وبرصف النظر عما إذا كنت تعاني 

من زيادة أو نقصان الوزن، إن اإلحالة إىل إختصايص التغذية مسألة 

مجدية ألنه قد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دورها بما يف ذلك سوء 

التحُكم بالُسكري وإرتفاع الكولسرتول أو إرتفاع ضغط الدم الرشياني.
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الفصل 2: نمط الحياة

الوزن املنخفض

إن يكون وزن املرء منخفًضا من شأنه عدم التمتع بالصحة، ففقدان الوزن 
دون أن تحاول القيام بذلك قد يكون مؤرش إنذار بأن يشء ما ليس عىل ما 
يُرام. ويجب عليك مراجعة طبيبك أو مهني صحة يف أقرب فرصة ممكنة 

ملعالجة األمر. وقد تُحال إىل إختصايص تغذية والذي سيقوم بمراجعة 
سجلك الطبي وأدويتك ويُجري فحوصات للدم ويزودك بخطة معالجة 

خاصة بك ملساعدتك يف الحصول عىل متطلباتك الغذائية. وغالبًا ما يشمل 
ذلك زيادة الربوتني والدسم ومحتوى الطاقة يف غذائك مع التحكُّم بعنرص 

الكربوهيدرات )النشاء والسكر( حفاًظا عىل مستويات صحية من جلوكوز 
الدم. إن إرتفاع مستويات جلوكوز الدم قد يجعل مسألة إكتساب الوزن 

صعبة. وإضافة إىل تعديل ما تتناوله من أغذية، قد يويص طبيبك بأن تُجري 
تغيريًا مؤقتًا أو تغيريًا أشد ودائًما عىل أدوية معالجة الُسكري لديك.

امُلكمالت الغذائية

قد يتناول األشخاص الذين يعانون من الوزن املنخفض امُلكمالت الغذائية 
أحيانًا لتحسني ما يتناولون من أغذية، لكن يجب عليك أن تناقش إختصايص 

التغذية أو طبيبك مدى مالءمة هذه امُلنتجات ووضعك.

إرشادات عملية إلكتساب الوزن

•  تناول عدد من الوجبات والوجبات الصغرية والخفيفة

د أو الزيت إىل  •  أِضف املزيد من املارجرين غري امُلشبع األحادي واملتعدِّ
طعامك

•  أِضف بودرة الحليب املقشود إىل املرطبات والحساء واليخنات

•  أِضف الجبنة املبشورة إىل األطعمة املطبوخة

•  تناول الوجبات الخفيفة عىل قطع صغرية من البسكويت املالح الجاف 
فة. واللحوم الباردة واملكرسات والفاكهة املجفَّ
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الفصل 2: نمط الحياة

التعاُمل مع الُسكري وتدُبر أموره
ص لديه حالة مرضية  يتعرَّض الشخص الذي تُشخَّ

ُمزمنة إىل متنوع من املشاعر وغالبًا ما يعني ذلك إجراء 
تغيريات رئيسية عىل نمط حياة الشخص وسلوكه وهذا 

ينطوي عىل مواجهة التحديات. لكن تذكَّر أنك لست 
لوحدك! وإضافة إىل فريق الصحة للُسكريني، لديك أرستك 

وأصدقاؤك الذين سيساعدونك عىل التعاُمل مع الُسكري 
وتدبُر أموره. إنما يعني تدبُر األمور "إدارة مسألة أو حالة 

صعبة بشكل ناجع". وينبغي لك كي تتدبَّر وضعك مع 
ر سلسلة من األدوات وخطط التعاُمل. الُسكري أن تُطوِّ

التواُصل

قد تشعر بالغضب أو الخوف، ولربما كنت مشوًشا أو يف حالة من النكران. 
إن كل هذه املشاعر هي جزء من التعاُمل النفيس واإلستيعاب املعريف لداء 

الُسكري. تحدَّث إىل األرسة واألصدقاء وأخربهم بما يرادوك من شعور، 
وقد تطفو هذا املشاعر إىل السطح عندما تكون التعديالت رضورية لذا 

يجب أن تُعربِّ عن هذه املشاعر عندما تحس بها. وقد تتعرَّض عالقاتك مع 
األرسة واألصدقاء والزمالء أو رفاق الدراسة للتوتُّر نظًرا ألن البعض ليس 
لديه املعرفة أو ال يستوعب ماهية الُسكري. إرشح ما تعانيه من الُسكري 

لألشخاص الذين يهمهم أمرك وأخربهم بالتغيريات التي يرتتَّب عليك 
تنفيذها لتحسني صحتك. شجعهم عىل مساعدتك من خالل جعلهم جزًءا من 

شبكة دعمك.

اطلب املساعدة

إذهب إىل ذوي املهن الطبية واسترشهم - كمستشارك لإلرشاد أو طبيبك 
أو إختصايص التثقيف لداء الُسكري أو املمرضة امُلجتمعية. وإذا كنت 

تشعر ببعض الحرج أو الخجل يف التحدُّث عن مرضك، استفرس عن كيفية 
التواُصل مع أشخاص آخرين يعانون من الُسكري ألنهم يقدِّرون ما تشعر 

به ويفهمونه. )راجع الصفحة 27 لإلطالع عىل معلومات عن مجموعات دعم 
الُسكريني يف والية كوينزلند(. 

إن طلب املساعدة يُمكِّنك من إستكشاف وإدراك ماهية الُسكري ويساعدك 
يف معرفة الدوافع التي تعزِّز عزيمتك إلجراء التغيريات الرضورية.
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التعاُمل مع التوتُّر

إن اإلدارة اليومية للُسكري يف حياتك اليومية مسألة قد تبعث إىل التوتُّر 
ة لديك تزيد من مستويات  الشديد ولربما وجدت أن مستويات التوتُّر والِشدَّ

جلوكوز الدم - قد تشعر بالدوخة أو تعاني من الصداع أو تشعر بالتعب 
واإلرهاق. إن األعراض البدنية الناجمة عن التوتُّر والشدة وداء الُسكري قد 

تكون شبيهة، لذا فمن األهمية بمكان تطوير الخطط لتخفيف ما تعانيه من 
توتُّر وِشّدة. ومن البديهي أن يكون أفضل حل هو التخلُّص كليًا من التوتُّر 
والشدة لديك لكن قول ذلك أسهل بكثري من تنفيذه. فتِّش عن األشياء التي 

ر أداة يمكنك اإلعتماد عليها للتعاُمل مع األمر حني  تُسبِّب توتُّر املشاعر وطوِّ
تشعر بأن مستويات التوتُّر والشدة لديك قد بدأت باإلرتفاع. عىل سبيل 
املثال، عندما تشعر بأنك بدأت باإلهتياج، أستمع إىل موسيقى تبعث إىل 

اإلسرتخاء أو إتصل بصديق أو ُقم بأخذ نفس بطيء أو شاهد فيديو فكاهي.

حاول التعرُّف عىل ما يفيدك يف إدارة التوتُّر

ل  إن اإلدارة الذاتية هي مفتاح تدبُر وإدارة الُسكري. ويجب عليك أن تتحمَّ
أعباء العناية بأمورك الشخصية. ويمكن ملقدمي العناية من مهنيي الصحة 
مساعدتك يف التعرُّف عىل املهارات الكفيلة بإدارة األوضاع التي تحتاج إليها 
وذلك ألن هناك إسرتاتيجيات مختلفة تعود بالفائدة عىل أشخاص مختلفني. 

فالبعض يريدون اإلنخراط يف العمل الطوعي ألن مساعدة اآلخرين طريقة 
ُمجزية ملساعدة النفس، بينما يتوىل آخرون هواية جديدة أو يلتحقون 

بمجموعة لألشغال اليدوية والفنية. إتصل بمجموعة دعم الُسكريني املحلية 
لإلطالع عىل املزيد.



 الفصل الثالث

المراقبة 
والعناية
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قم بمراقبة مستوى جلوكوز الدم لديك مع قيامك بتطوير 
الخطط التي تساعدك عىل التعاُمل مع الُسكري، ستجد 
الة ومفيدة يف  إن مراقبتك ملستوى جلوكوز الدم أداة فعَّ

التحكُّم باملرض. 

إن املراقبة الذاتية تتطلَّب جهاًزا لقياس جلوكوز الدم مع رقائق الفحص 
لهذا الجهاز وإبر الوخز إلستخراج الدم.

د مستويات  وسيساعدك موظف التثقيف ملرض الُسكري عىل تعلُّم كيفية تفقُّ
جلوكوز الدم يف املنزل وكيف ترتجم هذه النتائج. وسينظر إىل صحتك 

العامة وأوضاعك ومستوى أنشطتك ونظام األدوية قبل أن يويص لك بعدد 
مرات إجراء الفحص ملراقبة مستوى جلوكوز الدم. وباإلشرتاك مع طبيبك، 
وموظف التثقيف وفريق العناية الصحية، سيتم تحديد خطة إدارة مالئمة 

تشمل مستويات جلوكوز الدم التي تريد بلوغها.

د مستويات جلوكوز الدم بوترية أكرب إذا كنت مريًضا  قد تحتاج أيًضا إىل تفقُّ
أو قمت بتغيري نشاطك البدني أو أدويتك. إن قياس وتدوين مستويات 

جلوكوز الدم مسألة هامة ألنها تعكس كيفية إستجابة جسمك للتغيريات يف 
أنماط الطعام والنشاط البدني واألدوية والعنارص األخرى. واألهم، فإن أي 

تغيري يف النمط قد يشكل تحذيًرا لك ولفريق العناية الصحية إىل رضورة 
إجراء التغيري عىل خطتك إلدارة الُسكري.

إن املراقبة الدورية ومراجعة مستويات جلوكوز الدم ستساعدك عىل:

•  أن تُصبح أكثر ثقة يف إطار إدارة الُسكري؛

م بشكل أفضل العالقة بني مستويات جلوكوز الدم وكمية  •  أن تتفهَّ
التمارين التي تمارسها وحميتك الغذائية وعنارص أخرى من نمط 

الحياة كالسفر والتوتُّر واملرض واألدوية؛

م كيف تؤدي خيارات أنماط حياتك واألدوية التي تتناولها إىل  •  أن تفهَّ
تحقيق فارق إيجابي؛

 (hyperglycaemia) التعرُّف عىل ما يؤدي اىل نوبات اإلرتفاع  •
واإلنخفاض (hypoglycaemia) الكبريين يف مستوى جلوكوز الدم 
ومساعدتك عىل إتخاذ قرارات هامة كالتعاُمل مع نوبات اإلنخفاض 
الكبري (hypo) أو السعي للحصول عىل إستشارة طبية إذا مرضت؛

•  معرفة متى كان ذلك مالئًما أن تطلب من فريق العناية الصحية 
بالُسكري الحصول عىل نصائح تتعلق باألدوية أو إجراء التعديالت عىل 

اإلنسولني والوجبات الرئيسة والخفيفة والتخطيط للتمارين البدنية.

مراقبة جلوكوز الدم
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هل تعرف ما هو فحص 
HbA1c

إن فحص الدم HbA1c هو فحص تُقدَّم نتيجته كنسبة مئوية وبموجب 
mmol/mol. ويعكس بشكل وسطي كمية الجلوكوز يف الدورة الدموية 

عىل مدى األسابيع الـ 12-10 املاضية. إن فحص HbA1c ليس بديالً عن 
مراقبتك لجلوكوز الدم التي تُجريها يف املنزل لكنه يقدِّم معلومات إضافية 

للمساعدة عىل التحكُّم بالُسكري.

ويُوىص ملعظم مرىض الُسكري أن تكون نتيجة فحص HbA1c لديهم هي 
7 باملائة )mmol/mol 53( أو أقل، لكن هذه النتيجة قد تختلف إستناًدا إىل 

ظروف الفرد ويجب مناقشة كل األهداف مع مهني الصحة.

وقد أظهرت األبحاث إن املضاعفات امُلرافقة لداء الُسكري - مثل فقدان 
البرص، السكتة الدماغية، الذبحة القلبية، الفشل الكلوي وبرت األطراف - قد 

تنخفض بنسبة 20-40 باملئة إذا تم التمُكن من بلوغ نتيجة فحص الدم 
HbA1c عند 7 باملائة )mmol/mol 53( أو أقل والحفاظ عليها يف هذا 

املستوى.

وسيقوم طبيبك املعالج بطلب هذا الفحص كل 12 شهًرا كحد أدنى.

الدواء وسكري النوع 
الثاني

غالبًا ما توصف األقراص و/أو حقن اإلنسولني للُمصابني بمرض 
الُسكري النوع الثاني وذلك ملساعدتهم عىل التحكُّم باملرض. 

ويجب أن تؤخذ األدوية إضافة إىل التقيُد بنظام غذائي صحي 
وخطة أنشطة منتظمة. 

أن األدوية، بما فيها اإلنسولني ليست بدياًل، بل إنها تشكل جزًءا من الخطة األكرب 
إلدارة عالج الُسكري. وقد يرتتَّب عليك أخذ األقراص للمساعدة عىل تخفيض 

الكولسرتول وضغط الدم الرشياني، لكن األهم من كل هذا هو إنها تساعد عىل تجنُّب 
امُلضاعفات امُلستقبلية مثل أمراض الكىل والقلب.

قد يصف لك طبيبك دواء واحد يف البداية ثم ثاٍن وثالث الحًقا ملساعدتك عىل التحكُّم 
بمستويات جلوكوز الدم ضمن املدى املوىص به.

وهناك عدد كبري من أدوية تخفيض جلوكوز الدم يف السوق. ملعرفة أي صنف من 
األدوية قد ُوِصف لك، إحرص دائًما عىل اسم اإلسم العمومي امُلبني عىل الغالف.
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أدوية ملعالجة الُسكري من النوع الثاني

الفعل املاركة التجارية الصنف

تساعد عىل تخفيض مستويات جلوكوز الدم من خالل:
تخفيض كمية الجلوكوز امُلخزَّنة التي يفرزها الكبد. إبطاء إمتصاص 

الجلوكوز من ِقبَل األمعاء الدقيقة. مساعدة الجسم كي يُصبح أكثر إستجابة 
لإلنسولني.

Diabex XR, Diaformin XR, 
Formet, Glucophage,  
Metex XR, GenRX 
Metformin, Diabex

)biguanides( بيغوانيدس
Metformin :االسم العمومي

تساعد عىل تخفيض مستويات جلوكوز الدم من خالل:
ز البنكوياس عىل إفراز املديد من اإلنسولني. وقد يتعرَّض الذين يأخذون  تُحفِّ
هذا الدواء إىل إنخفاض يف مستويات چلوكوز الدم )هايبو(، لذا فمن األهمية 

بمكان تناول الطعام بإنتظام طوال النهار.

Diamicron, Diamicron MR,  
Genrx Gliclazide,  
Glyade, Mellihexal, Daonil, 
Glimel, Minidiab, Amaryl, 
Glimepirdie Sandoz

)Sulphonylureas( سولفونيليورياس
 Glipizide, Gliclazide, :االسم العمومي

Glibenclamide, Glimepiride

تساعد عىل تخفيض مستويات جلوكوز الدم من خالل:
ز إفراز اإلنسولني من ِقبَل  إطالة مدى عمل هرمونات اإلينكريتني التي تُحفِّ

ض أفراز الجلوكوز امُلخزَّن من الكبد. البنكرياس وتُخفِّ

Januvia  
Galvus  
Onglyza  
Trajenta

 Gliptins or Dipeptidyl Peptidase 4
)DPP4( Inhibitors

 Sitagliptin, :االسم العمومي
Vildagliptin, Saxagliptin, Linagliptin

تساعد عىل تخفيض مستويات جلوكوز الدم من خالل:
إبطاء هضم وإمتصاص كربوهيدرات غذائية معيَّنة يف األمعاء.

Glucobay®  Glitazones or Thiazolidinediones
)TZD’s(

Acarbose :االسم العمومي

تساعد عىل تخفيض مستويات جلوكوز الدم من خالل:
جعل اإلنسولني لديك يعمل بكفاءة أعىل وخاصة يف عضالت الجسم والدهون.

Avandia® 
Actos®

Alpha-Glucosidase Inhibitors
 Rosiglitazone, :االسم العمومي

Pioglitazone

تساعد عىل تخفيض مستويات جلوكوز الدم من خالل:
تحريض البنكرياس إلفراز اإلنسولني. إبطاء تفريغ املعدة وإبطاء إمتصاص 

األغذية مما يُعزِّز الشعور باإلمتالء وتخفيض الشهية لألكل.

Byetta® 
Victoza

Incretin Mimetics or GLP1
 Exenatide, :االسم العمومي

Liraglutide

تساعد عىل خفض مستويات چلوكوز الدم من خالل:
إزالة السكر الفائض من الجسم بطرحه عرب البول.

Forxiga SGLT2 صادات 
االسم العمومي: ديپاچليفوزين

كإجراء بديل عن تناول دواءين منفصلني لتخفيض الچلوكوز، قد يعرض 
عليك طبيبك دواء مزيج.

Glucovance 
Avandamet 
Janumet 
Galvumet

 خليط من األدوية:
 االسم العمومي:

Metformin + Glibenclamide
Metformin + Rosiglitazone

 Metformin + Sitagliptin
Metformin + Vildagliptin

*هذه املعلومات كانت صحيحة حني النرش
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اإلنسولني وداء الُسكري النوع الثاني
اإلنسولني

يجب استعمال حقن اإلنسولني حني يُنِتج الجسم كمية قليلة من اإلنسولني أو 
ال يُنِتج اإلنسولني إطالًقا كما هي الحال مع ُسكري النوع األول. وقد يحتاج 
امُلصاب بُسكري النوع الثاني يف نهاية املطاف إىل حقن اإلنسولني أيًضا مع 

الة للتحكُّم  تدهور الحالة ومرور الزمن. إن ُحقن اإلنسولني آمنة وطريقة فعَّ
بمستويات جلوكوز الدم حيال عدم إنتاج الجسم لإلنسولني بنفسه.

ملاذا يجب الحقن باإلنسولني؟
إن اإلنسولني مادة بروتني وال يمكن أخذه بموجب أقراص بالفم ألن املعدة 

يجب أن تهضمه، تماًما كما تهضم الربوتني يف الغذاء الذي نتناوله.

أنا خائف!
قد يشكل البدء باستعمال اإلنسولني تجربة ُمخيفة رغم أن وجود الكثري من 

األجهزة اليوم تجعل مسألة الَحقن بسيطة. ويستعمل بعض الناس اإلبر، 
لكن معظمهم يستعملون أجهزة جديدة تشبه أقالم الكتابة شكالً. ويجد 
العديد من الناس هذه األجهزة أكثر سهولة وراحة للُحقن. وتتوافر اإلبر 
للُحقن واألقالم عىل حد السواء وفق أحجام مختلفة والتي يجب تغيريها 

بعد كل عملية حقن. وتُعطى الحقن واإلبر مجانًا لألشخاص امُلسجلني لدى 
املرشوع الوطني لخدمات للُسكري )يُعرف ِبـ NDSS(. وسيساعدك فريق 
العناية الصحية عىل تعديل هذا الروتني الجديد وتعليمك كيفية استعمال 

أجهزة إدارة الُسكري والعناية بها.

هل هناك أنواع مختلفة من اإلنسولني؟
هناك العديد من أنواع اإلنسولني كرسيع املفعول، واملتوسط وطويل 

 األمدواملختلط. إن بعض اإلنسولني شفاف اللون وبعضه اآلخر عِكر. 
قد تحتاج إىل نوع مختلف من اإلنسولني. 

أين يُحَقن اإلنسولني؟
يُحقن اإلنسولني يف النسيج الدهني الذي يُعرف بالطبقة التي تحت الجلد، 
وال يُحقن يف العضل أو مبارشة يف الدم. أما كيف يتم إمتصاص اإلنسولني 

فيعتمد عىل مكان الحقن، مثالً يُوىص عادة أن يُحقن يف البطن ألن هذه 
املنطقة تمتص اإلنسولني بالتساوي. ويجب حقن كل حقنة يف موقع مختلف 

من البطن يف كل مرة للتأُكد من إمتصاص اإلنسولني بطريقة صحيحة 
ر الكتل يف الجلد. وتجنُبًا لنمو وتطوُّ

ما هي الجرعة الصحيحة من اإلنسولني؟
حني تبدأ باستعمال اإلنسولني، قد تحتاج إىل تعديل جرعتك عدة مرات يف 
البداية قبل التوُصل إىل النتيجة األفضل. كما أن جرعتك قد قد تتغري مع 
مرور الوقت. ملعرفة الجرعة الصحيحة التي تناسبك، يجب عليك العمل 
بشكل وثيق مع طببيك وموظف تثقيف الُسكري ومراقبة جلوكوز الدم 

بإنتظام واإلحتفاظ بسجالت القياس ملناقشتها يف مواعيدك معهما.

نصائح حول تخزين اإلنسولني
ده. ويمكن بعد  ضع اإلنسولني غري املفتوح يف الثالجة )براد( وال تسمح بتجمُّ

فتح عبوة اإلنسولني أن ترُتك بدرجة حرارة الغرفة )دون 28 درجة مئوية( 
بعيًدا عن أشعة الشمس املبارشة وذلك ملدة 28 يوًما. ويمكن أن تحملها 

بشكل مأمون يف جعبة اليد أو يف جيبك.

يجب عدم استعمال اإلنسولني إذا:

ل إىل األصفر أو العِكر؛  •  كان شفاف اللون وتحوَّ
•  تم بلوغ تاريخ اإلنتهاء أو صالحية اإلستعمال؛

د أو تعرَّض لدرجات حرارة عالية؛ •  كان اإلنسولني قد تجمَّ
•  أمكنك رؤية كتل أو رقائق يف اإلنسولني؛

•  بقيت العبوة مفتوحة ألكثر من 28 يوًما.
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تخلَّص من اإلبر والحقن بعناية كبرية

يجب التخلُّص من الُحقن وإبر األقالم وإبر الوخز امُلستعملة ضمن 
صة للتخلُّص من املواد الحادة ومعتمدة وفق معايري  حاوية ُمخصَّ

السالمة األوسرتالية، عىل أن تكون هذه الحاوية غري قابلة للثقب ولها 
غطاء موثوق. وغالبًا ما تكون هذه الحاويات صفراء اللون ومتوافرة من 

الصيدليات وجميعة الُسكريني يف كوينزلند. أما إجراءات التخلُّص من 
حاويات املواد الحادة فتختلف من بلدية ألخرى ومن والية ألخرى. إتصل 

 هاتفيًا بمنظمة الُسكري يف الوالية أو اإلقليم حيث تقيم عىل الرقم 
588 136 1300 أو بوزارة الصحة أو بمجلسك البلدي لإلستعالم.

نصائح مفيدة

أعرف اسم أدويتك - اكتب قائمة وأحفظها يف محفظة الجيب أو   •
اليد.

أعرف حجم جرعتك من األدوية.  •

أعرف كيف تعمل أدويتك.  •

أغرف املواعيد الصحيحة لتناولك األدوية.  •

أعرف بعض التأثريات الجانبية التي قد تُسبِّبها أدويتك.  •
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أدوية أخرى
لة أدوية ُمكمِّ

ل ليس إالّ وال تستبدل األدوية التقليدية. لة كعنرص ُمكمِّ تعمل األدوية امُلكمِّ

وقد تكون هذه األدوية عشبية أو تقليدية أو طبيعية وتحضريات بديلة. 
الت معايري الحكومة األوسرتالية يف إطار ضمان الجودة  وتُلبي هذه امُلكمِّ

والسالمة لكن ال توجد هناك معايري بخصوص الفعالية والكفاءة. وكما أن 
لألدوية التقليدية املخاطر والتأثريات الجانبية، كذلك األمر بالنسبة لألدوية 
ن الصحة، لكن الكثري  لة أنها تُحسِّ لة. وقد أظهرت بعض األدوية امُلكمِّ امُلكمِّ

لة قد  منها لم يُظِهر فعاليته عند امُلصابني بالُسكري. إن بعض األدوية امُلكمِّ
تتفاعل مع بعضها اآلخر أو مع بعض األدوية املوصوفة طبيًا واألخرى التي 

ترُصف بدون وصفة طبية.

أدوية ترُصف بدون وصفة طبية
إن األدوية التي ترُصف بدون وصفة طبية هي تلك التي يمكن رشاؤها من 

لة. الصيدلية أو السوبرماركت بدون وصفة طبية وتشمل األدوية امُلكمِّ

وحرًصا عىل الحد من مخاطر استعمال األدوية التي ترُصف بدون وصفة 
لة، فمن األهمية بمكان أن: طبية أو األدوية امُلكمِّ

•  أن تُخِطر طبيبك وفريق العناية الصحية بالُسكري الذي يعالجك 
بخصوص األنواع املختلفة من األدوية التي تتناولها

ف بشكل مفاجئ عن تناول األدوية املوصوفة طبيًا دون  •  عدم التوقُّ
إستشارة مهني الصحة املعني

•  فكِّر بالتكاليف املرتبطة

•  تذكَّر أن بعض األدوية قد تتفاعل سلبيًا مع األدوية املوصوفة طبيًا

•  ُخذ باإلعتبار أن األدوية التي ترُصف بدون وصفة طبية قد يكون لها 
مخاطر أيًضا وتأثريات جانبية كما هي الحال بالنسبة لألدوية املوصوفة 

طبيًا.





ما هي األمور التي تحتاج إىل معرفتها داء الُسكري - النوع الثاني30

 الفصل الثالث: العناية

نقص سكر الدم
 )hypo نقص سكر الدم ويُشار إليه عموًما ِبـ )الهايبو

ويطرأ عندما يحدث إنخفاض شديد يف مستوى جلوكوز 
الدم )دون درجة 4mmol/L عادة(. ويحدث نقص 

سكر الدم )hypo( عادة عند األشخاص الذين يتناولون 
اإلنسولني أو أصناف ُمحدَّدة من أقراص تخفيض سكر 

الدم. ومن األهمية بمكان معرفة ما إذا كنت عرضة لذلك. 
إسأل طبيبك أو فريق العناية الصحية بالُسكري ملعرفة 

 )hypo( ذلك ومن األهمية بمكان معالجة نقص سكر الدم
برسعة منًعا إلنخفاض مستويات جلوكوز الدم من 

الهبوط إىل مستويات أدنى.

أسباب حدوث نقص سكر الدم
•  تأُخر األكل أو عدم تناول أو عدم وجود كمية كافية من الكربوهيدرات 

يف الوجبة الغذائية

•  نشاط بدني غري ُمخطَّط له أو القيام بنشاط بدني شديد أكثر وأقىس 
من امُلعتاد

•  رشب الكحول

•  أخذ كمية كبرية من اإلنسولني أو الكثري من أقراص معالجة الُسكري

أعراض نقص سكر الدم
•  الرجفان و/أو التعرُّق

•  الدوخة و/أو الصداع و/أو الشعور بخفة يف الرأس

•  شعور بالوخز أو التنميل يف الشفاه، اللسان أو األصابع

•  شعور بالخفقان

•  شعور بالجوع العارم و/أو زقزقة "عصافري املعدة"

•  عدم الرتكيز و/أو تغيري املزاج و/أو سلوك غري ُمعتاد

وإذا شعرت بأي من هذه األعراض، يجب عليك فحص مستوى جلوكوز 
الدم فوًرا. وإن لم تتمكن من إجراء الفحص، يجب عليك معالجة األعراض 

وإعتبارها نقص يف السكر ألن سالمتك هي األهم.
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الخطوة 1:

أخذ حصة واحدة من الكربوهيدرات رسيعة املفعول فوًرا، مثل:

•  5 - 8 حبات من سكاكر جييل بينز )Jelly Beans(، أو

•  أقراص الجلوكوز - تعادل 15 غرام، أو

•  ارشب ما بني 150 - 200 ملل من املرطبات الخفيفة العادية )ثلث عبوة 
عادية(، أو

150 ملل من عصري الفاكهة، أو  •

•  3 مالعق صغرية من العسل أو املربى أو السكر.

Glucobay® )Acarbose( مالحظة: بالنسبة ملن يتناولون أدوية مثل
إضافة إىل أدوية تخفيض الجلوكوز األخرى، يجب ُمعالجة نقص سكر 

الدم بالجلوكوز )أقراص دكسرتوز أو جلوكوز(.

ُقم، إن أمكن بإعادة إجراء فحص مستوى جلوكوز الدم بعد حوايل 15 
.4mmol/L دقيقة للتأُكد من أن مستوى السكر قد إرتفع أعىل من

وإذا استمرت األعراض أو أظهر فحص الدم أن النتيجة دون مستوى 
4mmol/L، قم بتكرار الخطوة 1 أعاله.

هام

إذا استمر مستوى جلوكوز الدم دون إرتفاع عن 4mmol/L رغم 
تكرار الخطوة 1 أعاله، يجب عليك حينئذ طلب املساعدة فوًرا. ألن 

مستوى جلوكوز الدم قد يستمر يف الهبوط وقد تتعّرض لفقدان 
الوعي يف هذه الحالة.

الخطوة 2:

إذا كانت وجبتك الغذائية بعد أكثر من 20 دقيقة، قم بتناول بعض 
الكربوهيدرات طويلة أجل املفعول مثل:

د الحبوب أو األسمر،  •  رشيحة واحدة من الخبز متعدِّ

•  كوب 250 ملل من الحليب منخفض الدسم

•  قطعة واحدة من الفاكهة )كالتفاح مثالً(، 

•  عبوة حجم 200 ملل من اللبن الرائب الطبيعي منخفض الدسم، أو

•  ستة بسكويتات صغرية جافة

وبعدما يُصبح وضعك أفضل حاالً، حاول التفكري بما الذي سبَّب إنخفاض 
جلوكوز الدم وهبوطه وما يمكنك فعله لتجنُّب حدوثه مرة أخرى. ُقم 

بتدوين مالحظة عن األمر يف دفرت سجالت جلوكوز الدم وأي هبوط آخر 
تعرَّضت له من سكر الدم وناقش هذا األمر مع طبيبك أو مع فريق العناية 

الصحية بالُسكري يف زيارتك القادمة.

أخرِب أفراد أرستك وأصدقائك وزمالئك بنوبات إنخفاض سكر الدم 
)hypo( - وكيف يمكن التعرُّف عىل أعراضها وكيفية معالجتها. 

إحرص عىل إعالمهم:

•  إذا فقدت الوعي أو شعرت بالدوخة أو تعذَّر عليك البلع، بأن يتصلوا 
باإلسعاف فوًرا.

•  اإلتصال بالرقم “000” وإخبارهم بأنها حالة سكرية طارئة 
.’diabetic emergency‘

•  يجب عدم إطعامي، بل التأُكد من إستلقائي عىل جانبي وأن يكون 
مجرى تنُفيس غري مسدود واإلنتظار لحني وصول اإلسعاف.

كيف أتعامل مع نوبة نقص سكر الدم؟
قم بمعالجة نوبة نقص سكر الدم فوًرا. إتبع الخطوات التالية.
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إرتفاع ُمفرط في سكر الدم وأيام المرض
اإلرتفاع امُلفرط يف سكر الدم وأيام املرض

بينما تحدث نوبات نقص سكر الدم )hypos( جراء إنخفاض كبري يف 
جلوكوز الدم، إالَّ أن اإلرتفاع امُلفرط يف سكر الدم )hyper( يحدث إزاء 

.)15mmol/L إرتفاع ُمفرط يف مستويات الجلوكوز )عادة أعىل من

أسباب اإلرتفاع امُلفرط يف سكر الدم 

)HYPERGLYCAEMIA(
•  عدم وجود كمية كافية من اإلنسولني أو أقراص الُسكري

•  أكل كمية كبرية من طعام الكربوهيدرات
•  املرض أو اإللتهابات

•  التوتُر أو اإلجهاد
•  تدني النشاط البدني.

أعراض اإلرتفاع امُلفرط يف سكر الدم 

)HYPERGLYCAEMIA(
عطش شديد  •

•  الشعور بالخمول والكسل 
•  كثرة التبوُّل

•  تشوُّش البرص
•  فقدان الرتكيز

•  تغريُّ يف السلوك )اإلنزعاج عادة(.

وإذا كانت مستويات جلوكوز الدم لديك قيد السيطرة الجيدة عامة، فإن 
القراءة املرتفعة العرضية يجب أالَّ تُقِلقك. لكن إذا واصلت النتيجة يف 

اإلرتفاع أو كانت عالية أكثر من املعتاد بشكل عيص، فيجب حينئذ اإلتصال 
بطبيبك أو بمهني التثقيف لداء الُسكري. وقد يكون من الرضوري إجراء 

التعديالت وإعادة النظر يف نظام عالجك. وقد يؤدي املرض واإللتهابات 
والتوتُر واإلجهاد إىل إرتفاع مستويات جلوكوز الدم مما يجعل مسألة إتخاذ 

إجراء ما مسألة رضورية عند أول مؤرش إلرتفاع مستويات جلوكوز الدم 
الذي يرتافق مع مرض آخر.

ماذا يحدث إذا تعرَّضت للمرض؟
•  ُقم بإجراء فحص مستويات جلوكوز الدم بوترية ال تقل عن مرة كل 

ساعتني

•  احرص عىل تناول السوائل منًعا للتجفاف وارشب كل نصف ساعة 
نصف كوب إضايف من السوائل الخالية من السعريات الحرارية إن 

أمكن.

•  استمر يف تناول أدوية الُسكري و/أو اإلنسولني إذا كنت قادًرا عىل األكل 
والرشب كامُلعتاد، لكن قد تحتاج إىل إجراء التعديالت عىل نظامك امُلعتاد 

من الدواء/اإلنسولني. لذا، يجب عليك إستشارة طبيب وطلب إجراء 
إعادة النظر إذا إستمرت مستويات جلوكوز الدم يف اإلرتفاع خارج املدى 

املعهود واملتوقع لديك.

•  عندما تكون عىل غري ما يُرام وتستمر يف أخذ أدوية الُسكري و/أو 
اإلنسولني، سيكون من األهمية بمكان تجنُّب حدوث النقص يف سكر 
الدم. وإذا كنت غري قادر عىل تناول الطعام فإن رشب السوائل التي 

تحتوي عىل الكربوهيدرات سيساعد يف توفري الطاقة الرضورية لتجنُّب 
.)hypo( نوبات نقص سكر الدم

أخرب شخص بوضعك: إذا كنت عيش لوحدك، عليك   
دك. وإذا  إخطار شخص ما بأنك عىل غري ما يُرام كي يتفقَّ
كنت يف وضع غري ُمريح إلتباع الخطوات أعاله، اطلب من 

شخص آخر مساعدتك أو إتصل بطبيبك.
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متى أحتاج لإلتصال بطبيبي؟

هناك أوقات ُمعيَّنة أثناء املرض يرتتَّب خاللها مراجعة فريق ذوي املهن 
الصحية ملعالجة الُسكري. إتصل بطبيبك أو بموظف تثقيف الُسكري 

إذا:

•  كنت غري قادر عىل تناول طعامك العادي - فمن امُلحتمل أنك ستكون 
بحاجة ملواصلة أخذ أدوية الُسكري و/أو اإلنسولني وستحتاج 

للنصيحة بخصوص ما يجب أن تفعله.

•  كنت تشعر بالضعف بحيث ال يمكنك إتباع الخطوات الهامة امُلبيَّنة 
أعاله. 

•  بقيت مستويات جلوكوز الدم أعىل من 15mmol/L بشكل متواصل 
ألكثر من 12 ساعة.

•  استمر التقيؤ أو اإلسهال لديك ألكثر من 12 ساعة. 

•  استمريت تشعر بأنك عىل غري ما يُرام أو أصبحت تشعر بالدوخة.

 (hypo) ملزيٍد من النصائح حول كيفية معالجة نقص سكر الدم
أو اإلرتفاع امُلفرط يف سكر الدم (hyper)، راجع مهني الصحة 

املعني بالُسكري.
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الُمضاعفات
إن استمرار مستوى جلوكوز الدم بدرجة مرتفعة لفرتة 

طويلة قد يُسبِّب يف إلحاق بالغ األذى بأعضاء الجسم. لكن 
الخرب امُلفيد هو أنه يمكن تفادي معظم هذا األذى أو تأخري 

حدوثه عىل األقل. 

أما أكثر التعقيدات وامُلضاعفات شيوًعا فهي:
ر األوعية الدموية الكبرية ترضُّ

إن أمراض القلب واألوعية الدموية )األوعية الدموية والذبحات القلبية 
والسكتات الدماغية( هي أكرب مسببات الوفيات يف أوسرتاليا، ويُزيد الُسكري 

ر وحدوث هذه األمراض. وغالبًا ما يعاني مريض الُسكري  من خطر تطوُّ
من إرتفاع الكولسـرتول وضغط الدم الرشياني، وحني تجتمع هاتني 

الحالتني سـويًا مع إرتفاع مستويات جلوكوز الدم سيزداد خطر أمراض 
القلب واألوعية الدموية. كما أن التدخني ووجود تاريخ عائيل من أمراض 

القلب واألوعية الدموية وعدم ممارسـة النشاط البدني يؤدي أيًضا إىل زيادة 
املخاطر.

ر األوعية الدموية الصغرية ترضُّ

إن إعتالل شبكية العني غالبًا ما يحدث بشكل صامت حيث ال يتأثر البرص 
سوى قلياًل لحني بلوغ الحالة مرحلة متقدمة. وإذا بقي دون عالج فقد 

يؤدي إىل العمى. ومن األهمية بمكان الخضوع دوريًا لفحص العينان من 
ِقبَل طبيب عيون مؤهل أو متخصص وذلك ضمن إطار اإلدارة املتواصلة 
ملرض الُسكري. كما قد يُسبِّب إرتفاع مستويات جلوكوز الدم مع مرور 

الوقت إىل إلحاق بالغ األذى بالكليتني، وال سيما إذا كنت تعاني من إرتفاع 
ضغط الدم الرشياني.

ر وإعتالل األعصاب ترضُّ

ر وإعتالل األعصاب ذات الصلة بالُسكري قد يكون من  وأخريًا، فإن ترضُّ
املسائل التي يصعب تحديًدا التحكُّم بها وقد تشمل األلم، فقدان اإلحساس 

وتغيري اإلحساس يف اليدين والقدمني )اإلعتالل العصبي امُلحيطي(، مصاعب 
يف املعدة واألمعاء والعجز الجنيس عند الذكور.

كي يمكنني تخفيف خطر تعرُّيض للُمضاعفات؟

•  حافظ عىل مستويات جلوكوز الدم، والكولسرتول، وضغط الدم 
الرشياني ضمن إطار املستويات الصحية

•  عليك مراقبة مستويات جلوكوز الدم دوريًا حسب املوىص به وإخطار 
ف الُسكري بأي تغيريات قاسية غري عادية طبيبك أو ُمثقِّ

•  إلتزم حضور املراجعات وإجراء أي فحوص تحليلية يُحدِّدها طبيبك 

•  تناول كل األدوية حسب الوصفات الطبية

•  إمتنع عن التدخني - فالتدخني يزيد من خطر التعرُّض للمصاعب 
الصحية البالغة التي تُرافق الُسكري. وإذا كنت بحاجة إىل مساعدة 

 لإلقالع عن التدخني، إتصل بخط اإلقالع عن التدخني عىل الرقم 
 137 848

•  مارس النشاط البدني عرب القيام بما ال يقل عن 30 دقيقة من النشاط 
البدني امُلعتدل معظم أيام األسبوع، إن لم يكن كل يوم

•  اعتمد خطة غذائية )راجع إختصايص تغذية لتزويدك بالنصائح حول 
حجم حصص الطعام وخاصة إذا تم تغيري الدواء الذي تتناوله(

•  ضع حًدا ملا تتناول من كحول - ليس أكثر من كأسني عاديني يف اليوم 
الواحد للرجال والنساء وأن تُبقي يومني عىل األقل يف األسبوع دون 

تناولك الكحول إطالًقا

ض أي وزن إضايف )حتى إن خسارة كمية صغرية من الوزن قد  •  خفِّ
يؤدي إىل تحسني صحتك(

•  عليك اإلعتناء بقدميك - راجع إختصايص معالجة األقدام إذا كنت 
بحاجة للمساعدة يف إختيار أحذية مناسبة لحماية قدميك

ف الُسكري •  ناقش أي أمور أخرى مع طبيبك أو مع ُمثقِّ
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األسنان واللثة

هناك مشكلة صحية أخرى تواجه املصابني بالُسكري وهي ضعف صحة 
األسنان وتشمل إرتفاع حاالت تسوُّس األسنان وإلتهابات اللثة الناجمة عن 

إرتفاع مستويات جلوكوز الدم بشكل عنيد. إن هذه اإللتهابات قد تُسبِّب يف 
تورُّم ونزيف اللثة. وبصفته عضًوا هاًما يف فريق العناية الصحية بالُسكري، 

فمن األهمية بمكان أن يعرف طبيب األسنان بأنك تعاني من الُسكري ألن 
ذلك سيعني أن زياراتك له ستُعطى أولوية قصوى وإنتظام. واألهم من كل 

ذلك فإنك ستحصل عىل معلومات تثقيفية هامة حول العناية بأسنانك ولثتك 
بما يُسهم يف تجنُّب املصاعب اإلضافية.

إن رشب املاء دوريًا بدالً من إعتماد املرشوبات امُلحالة سيساعد أيًضا عىل 
إبقاء أسنانك ولثتك يف وضع صحي وغري عرضة للتجفاف. إن استعمال 

اللُبان )العلكة( الخالية من السكر لبديل آخر حيث أن عملية العلك تزيد من 
إفراز اللُعاب الذي يساعد يف إسرتجاع مادة pH الطبيعي يف الفم وإىل تحييد 
األحماض ويساعد يف التخلُّص من بقايا ورواسب الطعام العالق يف األسنان 

واللثة.

تذكَّر: إن معظم املضاعفات التي تُرافق الُسكري 
يمكن تجنُّبها أو تأخريها. ويمكن لطبيبك وفريق 
العناية الصحية مساعدتك يف التحكُّم بالُسكري 

وتعريفك عىل اسرتاتيجيات للمساعدة عىل العيش 
حياة صحية ومديدة رغم وجود الُسكري.
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 الفصل الثالث: العناية

العناية بالقدمني
دع قدماك "تتكلمان"

إن األشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من جلوكوز الدم بشكل 
عنيد قد يتعرضوا إللحاق األذى بأوعيتهم الدموية وأعصابهم بما فيها تلك 

د أذى وإعتالل األعصاب يف ألم حارق أو  املوجودة يف أقدامهم. وقد يتجسَّ
فقدان اإلحساس )إعتالل عصبي ُسكري( وبينما يعني إلحاق األذى باألوعية 

الدموية أن قدماك ال يصلها ما يكفي من الدم )مرض األوعاء الدموية 
الطرفية(. وقد يؤدي ذلك إىل تأخري عمليات الشفاء فيها. لكن األهم من ذلك 

إذا فقدت اإلحساس يف قدميك هو أنه قد يصعب عليك تحديد ومعرفة ما 
إذا كان هناك مشكلة ما. إن اإلصابات التي ال تُعالج قد تتطور إىل إلتهابات 
وقروح والتي قد تتطلَّب دخول املستشفى مما قد يؤدي يف الحاالت البالغة 

إىل رضورة برت الطرف املتأثر.

كيف أتجنَّب املصاعب يف قدماي؟

•  عليك مراقبة مستويات جلوكوز الدم بشكل دوري وتدوين القراءات 
ملعرفة املستويات خارج إطار الحدود امُلوىص بها

•  إمتنع عن التدخني

 •  عليك التقيُّد بحمية غذائية صحية ونشاط 
بدني منتظم

•  أغِسل قدماك يوميًا باملاء الفاتر والصابون ُمعتدل الشدَّة

ف  ف قدماك جيًدا وال سيما بني األصابع )استعمل فوطة ناعمة وجفِّ •  جفِّ
عرب الرتبيت واملسح الناعم(

ق عرب استعمال مادة ترطيب وخاصة عند  •  تجنَّب الجلد الجاف امُلشقَّ
الكعب لكن ليس بني األصابع. وإذا كان الجلد متشقًقا، راجع طبيبك أو 

أختصايص معالجة األقدام بخصوص العالج

د قدماك يوميًا وراجع الطبيب أو أختصايص معالجة األقدام عند  •  تفقَّ
ظهور أول مؤرش لإلحمرار أو اإلنتفاخ أو األلم املتواصل أو الشعور 

بالتنميل أو الوخز

د قدماك إذا صُعب عليك الوصول إليها أو رؤيتها •  استعمل مرآة لتتفقَّ
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•  امتنع عن معالجة العقد النسيجية واملسامري اللحمية أو األورام قبل 
التحدُّث أوالً إىل طبيبك أو أختصايص معالجة األقدام وإمتنع عن 
استعمال ضمادات/لصقات أو مراهم املسامري اللحمية يف القدم

•  عليك قص أظافر أصابع القدم بخط مستقيم لتجنُّب دخول األظافر 
تحت الجلد عند الزوايا واستعمل مربد أظافر إلزالة أي طرف حاد بعد 

قص الظفر. وإن لم تتمكن جيًدا من الرؤية أو التحكُّم بقدمك لقص 
الظفر، اطلب مساعدة شخص آخر

•  أبِعد قدماك عن مصادر الحرارة املبارشة كاملدفأة مثالً وإكياس/قوارير 
املياه الساخنة والبطانيات الكهربائية

•  إمتنع عن امليش حاٍف )بدون حذاء(

ر معتدل وضماد •  احرص دائًما عىل تغطية أي جرح باستعمال ُمطهِّ

•  إحرص عىل فحص قدماك ما ال يقل عن مرتني يف السنة من ِقبَل 
ف الُسكري وتأكد من  إختصايص معالجة األقدام أو طبيبك أو ُمثقِّ

إخطارهم بأي مسائل تعانيها حاليًا يف القدمني.

تعليمات بشأن إختيار األحذية والجرابات

ق ورشاء الحذاء الجديد يف نهاية اليوم عندما تكون  •  إذهب للتسوُّ
قدماك منتفخة بعض اليشء.

•  فتِّش عن أحذية برشيط رابط أو ببكلة وتوفر لك الدعم ومزوَّدة 
بنعل يمنع اإلنزالق.

•  إنتعل الحذاء الجديد تدريجيًا )ترويضه( عرب إنتعاله ملا ال يزيد عن 
ساعة واحدة يف اليوم لبضعة أيام.

•  احرص عىل تغيري جراباتك وحذائك كل يوم. إنظر داخل الحذاء 
وأنقر عىل الحذاء للتأُكد من عدم وجود حصوة أو ما شابه يف داخله 

وتفقد الحذاء بإنتظام للتأكد من عدم وجود أي تلف فيه.

•  احرص عىل إرتداء جرابات صوفية أو قطنية مبطَّنة جيًدا أو جراب 
نسائي )للنساء( يكون أطول بقليل من أكرب أصبع يف قدمك.

•  تجنَّب إنتعال األحذية بدون جرابات وكذلك الصنادل واألحذية 
األخرى املفتوحة من األمام.

•  تجنَّب إنتعال أحذية عالية الكعب واألخرى الضيقة من األمام حيث 
يؤدي ذلك إىل حرش القدمني مما يسفر عنه نقاط ضاغطة.

•  تجنَّب إرتداء الجوارب املطاطة والنايلون واألخرى التي لديها دكة 
مطاطية أو حابسة عند األعىل أو جوارب تكون مدروزة من الداخل.

•  تجنَّب األحذية غري امُلريحة أو الضيقة التي تُنِتج نقاط ضاغطة أو 
بثور وتقرحات. فكِّر بأمر حذاء يُصنع خصيًصا لك بموجب قالب 

ل خصيًصا لقدميك. ُمفصَّ

د. يجب أن تتأكد  ص بالقدم قبل رشاء حذاء ُمحدَّ •  تحدَّث إىل متخصِّ
من إن استثمارك مالئم من أجل العناية بقدميك عىل املدى البعيد.



ما هي األمور التي تحتاج إىل معرفتها داء الُسكري - النوع الثاني38

 الفصل الثالث: العناية

العالج الهادف
يحتاج املصابون بالُسكري لإلنخراط والتفاُعل 

الناشط يف مجال عنايتهم بأنفسهم من أجل تحديد 
ما إذا كانت خطة عالجهم الحالية مفيدة. 

ويويص املعهد امللكي األوسرتايل للعيادات الطبية العامة 
أن تكون ُمدرًكا ومستوعبًا للفحوصات والتحاليل 

الرضورية التي تساعد يف إدارة حالتك.

:HbA1c 1. فحص
هذا فحص للدم يقيس كمية الجلوكوز الذي يحمله الدم عرب خاليا الدم 

الحمراء. ويُجرى عادة لدى ُمخترب طبي ويزوِّدك بفحوى متوسط مستوى 
جلوكوز الدم عىل مدى 3 - 2 أشهر املاضية. ويوىص بإجراء هذا الفحص 
مرة كل ثالثة أو ستة أو إثنى عرش شهًرا. وكقاعدة عامة، يجب أن تكون 

قيمة فحص HbA1c أقل من mmol/mol 53 )7 باملائة(. أما الهدف 
فهو يف الحفاظ عىل نتيجة الفحص دون mmol/mol 53 )7 باملائة( دون 
زيادة خطر التعرُّض لنقص مستوى سكر الدم. وإذا كانت نتيجة فحص 
الدم HbA1c مرتفعة، سيقوم فريق العناية الصحية بالُسكري املعني بك 

بمناقشة النتيجة ملساعدتك عىل تخفيض هذه القيمة كخسارة الوزن مثالً أو 
وضع خطة للنشاط البدني واستعمال األدوية.

2. ضغط الدم الرشياني:
حافظ عىل ضغط الدم ضمن املدى الصحي كما أن معالجة مستويات 

ض من خطر إلحاق األذى باألوعية الدموية.  جلوكوز الدم املرتفعة يُخفِّ
ويُعترب إرتفاع ضغط الدم الرشياني القاتل الصامت ويجب فحص ضغط 

الدم الرشياني من ِقبَل طبيبك مرتني يف السنة كحد أدنى. وبشكل عام 
يجب أن يكون ضغط الدم الرشياني أقل من قياس 130/80mmHg. أن 

النشاط البدني املنتظم وفقدان الوزن واإلقالع عن التدخني إضافة إىل بعض 
األدوية قد يُساعد يف تخفيض ضغط الدم الرشياني. وسيزوِّدك فريق العناية 
الصحية بالنصائح وتقديم املساعدة من أجل الحفاظ عىل ضغط الدم ضمن 

املدى الصحي.
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3. فحص ميكروألبومني البولية )زالل البول(:
يتحقق هذا الفحص من وجود أي مؤرش ملرض الكىل ويوىص أن يقوم فريق 
ذوي املهن الصحية بإجراء هذا الفحص مرة كل سنة كحد أدنى. إن الحفاظ 

عىل مستوى HbA1c وضغط الدم الرشياني ضمن املدى الصحي هو 
الوسيلة األفضل ملنع حصول زالل البول )ميكروألبومني البولية(. وقد يصف 

لك طبيبك الدواء ملعالجة هذه الحالة إذا دعت الرضورة.

4. الدهون )إجمايل الكولسرتول(:
يوىص بفحص الكولسرتول مرة يف السنة عىل األقل وذلك ألن مستويات 

الكولسرتول املرتفعة مع الُسكري يضعاك يف دائرة الخطورة الكربى للذبحة 
 HDL القلبية أو السكتة الدماغية. وهناك نوعان من الكولسرتول: الـ

)الكولسرتول الجيد الذي يحمي ضد أمراض القلب( والـ LDL )الكولسرتول 
اليسء الذي قد يُلِحق األذى بقلبك(. وتُبنيِّ الالئحة )راجع الصفحة 40( 

متوسط األهداف املوىص بها للُمصابني بالُسكري. ويمكن بلوغ هذه األهداف 
من خالل النشاط البدني املنتظم وفقدان الوزن وإتباع حمية غذائية صحية 

منخفضة يف الدهون امُلشبعة إضافة إىل أدوية تخفيض الكولسرتول إذا 
إرتأى طبيب رضورة ذلك.

5. فحص العينان:
إن امُلصابني بالُسكري أكثر عرضة لخطر التعرُّض ألمراض العني كإعتام 

عدسة العني مثالً، واملاء الزرقاء، وإعتالل الشبكية الُسكرية وتورم القرنية. 
وإذا تُرَكت هذه دون عالج فإنها قد تؤدي إىل تدهور البرص والعمى يف نهاية 

املطاف. ومن األهمية بمكان اإلنتباه إىل أن فقدان البرص جراء الُسكري 
يمكن تفاديه من خالل إجراء الفحوصات الدورية للعينني والتي ستؤدي إىل 

التدُخل املبكر والعالج. وإذا وجد طبيبك مؤرشات لوجود مرض العني فإن 
جراحة العني بالليزر والعدسات الالصقة والنظارات واألدوية قد يوىص بها. 

إن الحفاظ عىل مستوى HbA1c ضمن اإلطار الصحي والتحكُّم بضغط الدم 
الرشياني واإلقالع عن التدخني ستؤدي جميعها إىل املساعدة عىل الحؤول 

دون فقدان البرص.

6. فحص القدمان:
إن إلحاق األذى باألعصاب وتزويد القدمان بالدم جراء الُسـكري قد يُعرِّض 

القدمني ألخطار إضافية من اإلصابات والتلف وتعطيل األحسـاس فيهما 
)اإلعتالل العصبي( وضعف الدورة الدموية. ويوىص بإخضاع القدمني 

للفحوصـات الدورية كل ستة أشهر عىل األقل من ِقبَل طبيبك أو إختصايص 
ف الُسكري. معالجة القدم أو ُمثقِّ

نقاط يجب أن تتذكرها بخصوص قدماك

•  إن القدمني األقل عرضة للمخاطر قد تُصِبح عرضة للمخاطر 
العالية دون ظهور أي أعراض

•  إن معرفتك املخاطر والعناية بقدميك قد تحول دون حصول 
مضاعفات بالغة

•  من األهمية بمكان فحص القدمني بإنتظام بمعدل مرة كل 
ستة أشهر عىل األقل
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دورتي السنوية للعناية
نِجز؟الهدفماذا يجب فعله؟

ُُ الوترية؟َمْن يتفقده؟أ

 هديف يف الوزن هو _____ كلغالوزن

الطبيب العمومي، 
إختصايص الغدد الصماء، 
ف الُسكري أو ممرضة  ُمثقِّ

العيادة

ما ال يقل عن مرة كل 
ستة أشهر

 للرجال أقل من 94 سنتم، للنساء أقل من 80 سنتممحيط الخرص

)bMI( أقل من 25 كلغ/م2 إن أمكنفهرس كتلة الجسم 

 يساوي أو أقل من mmHg 130/80ضغط الدم الرشياني

 تفُقد القدمني مرة كل 6 أشهر عىل األقلفحص القدمان

فحوصات ألجل:

الطبيب العمومي أو 
إختصايص الغدد الصماء

ما ال يقل عن مرة كل 
12 شهًرا

)HDL(كولسرتول إجمايل و
 LDL  4 والـ mmol/L الكلولسرتول اإلجمايل أقل من
أقل من  mmol/L 2؛ وكولسرتول HDL أكثر من 1 

mmol/L

الشحوم الثالثية أقل من mmol/L 2شحوم ثالثية

إجراء فحص ميكروالبومينوريا مرة كل سنة عىل األقلميكروالبومينوريا

HbA1c فحص الدم(53 mmol/mol) 7.0% متساٍو مع أو أقل من

مراجعة خطة اإلدارة الذاتية للُسكري
مراجعة خطة اإلدارة الذاتية للُسكري مرة يف السنة عىل 

األقل

مثِقف الُسكري، الطبيب 
العمومي، إختصايص الغدد 
الصماء أو ممرضة ممارسة

ما ال يقل عن مرة كل 
12 شهًرا

النشاط البدني
ما ال يقل عن 30 دقيقة من امليش )أو ما يعادلها(، 5 أيام 

أو أكثر يف األسبوع الواحد

نوضعية التدخني ال تُدخِّ

مراجعة األدوية مرة يف السنة عىل األقلمراجعة األدوية

مراجعة الحمية الغذائية والطعام 
الصحي للُسكري

مراجعة حميتك الغذائية وخطة الطعام الصحي مرة كل 
سنة عىل األقل

إختصايص التغذية، مثِقف 
الُسكري أو الطبيب العمومي

ما ال يقل عن مرة كل 
12 شهًرا

فحص كامل للعينني مرة كل سنتني عىل األقلفحص العينان
طبيب العيون /جراج 

العيون
ما ال يقل عن مرة كل 

2 شهًرا

 هام: إن هذه ليست سوى توصيات عامة ويجب أن تناقش مع فريق العناية الصحية الذي 
يعتني بك أهدافك اإلفرادية وعدد مرات إجراء هذه الفحوص واملراجعات.
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المراجعة الطبية السنوية
يجب أخضاع املصاب بالُسكري ملراجعة طبية سنوية شاملة إضافة إىل 

د كافة أجهزة  فحوصات فصلية دورية. وتعترب هذه فرصة ملراجعة وتفقُّ
د وفحص أي أذى يف األوعية الدموية، الكىل، العينان، األعصاب  الجسم - تفقُّ

والقدمني. وينطوي ذلك عىل تقييم أهدافك وخطة إدارتك وتحُكمك للتأكد 
من أنك تقوم بما هو رضوري للتحكُّم بالُسكري بشكل صحيح. كما تشكل 

هذه فرصة ملراجعة خطة غذائك ونمط حياتك ومراقبتك املنزلية لجلوكوز 
الدم وعالجك. 

ويُطلق عىل هذه دورتك السنوية ملراجعة خطط العناية.

تشتمل املراجعة عىل:

•  تقييم طبي كامل للجسم يغطي:
1.  جهاز األوعية الدموية )ضغط الدم، النبض، خفقان القلب، إلخ(  

د وجود األذى يف األوعية الدموية  2.  الجهاز العصبي الطريف )تفقُّ  
واألعصاب يف القدمني(

3.  العينان  

4.  محيط الوسط )الخرص(  

5. الوزن )لألطفال واملراهقني(  

•  اللقاحات - وتشمل اإلنفلونزا مرة يف السنة، واملكورات الرئوية والجرعة 
امُلعزِّزة من لُقاح الكزاز يف سن 50 )إالَّ إذا كنت قد أخذتها خالل 

السنوات العرش املاضية(

•  فحوصات الدم للشحوم )الدهون( - الشحوم ثالثية؛ الكولسرتول املفيد 
)HDL( واليسء )LDL( والكولسرتول اإلجمايل.

•  فحوصات وظائف الكىل - ميكروألبوميتوريا )زالل البول( وكريتانني 
البالزما.

مالحظة: يجب إجراء بعض هذه الفحوصات بوترية أكرب إذا كنت تعاني 
من الصعوبات.

قد تؤدي الفحوصات الطبية السنوية لإلحالة إىل:

•  أطباء /إختصاصيو العيون مرة كل سنتني إذا كنت ال تعاني من أي 
تلف أو أذى يف شبكية العني، أو بفرتات أقل تباعًدا إذا كنت تعاني من 

مصاعب يف عينيك

ف الُسكري، إختصايص التغذية وإختصايص معالجة القدمني -  •  ُمثقِّ

بخصوص أي مصاعب وللمراجعات وتحديث املعلومات

د للمراجعة الطبية السنوية قائمة تفقُّ
مراجعة أهداف اإلدارة والتحكُّم  •

د املضاعفات الناجمة عن الُسكري تفقُّ  •

تحديث ومراجعة جدول اللُقاحات  •

•  الصيدالني - ملراجعة األدوية التي تأخذها يف املنزل )إذا كنت تأخذ عدة 
أدوية مختلفة وتحتاج للمساعدة(

•  مهني متخصص بصحة الفم - خاصة إذا ظهرت لديك مؤرشات من 
مشاكل األسنان

•  إختصايص يف الغدد الصماء أو طبيب متخصص بالُسكري.
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وإضافة إىل اإلستقصاءات املذكورة أعاله فمن امُلحتمل أن تناقش األمور 
التالية مع طبيبك:

•  قد يُعرض عىل املدخنني املساعدة يف مجال اإلقالع عن التدخني إذا دعت 
الرضورة 

•  تناول الكحول
•  أي مسائل أو تغيريات يف نظام األدوية

•  أي إزعاج ناجم عن القدمني
•  تحديث املعلومات عن تاريخ العائلة

•  مؤرشات أو أعراض عن امُلضاعفات أو عنارص مخاطرها
•  تغيريات مرئية )واضحة للعيان(

•  وجود األلم يف الصدر
•  نظام ذاتي ملراقبة وتدوين جلوكوز الدم

•  أهداف إلدارة الُسكري تم إنجازها
•  وترية حدوث نوبات نقص سكر الدم وإدراك ماهيتها

•  العجز الجنيس
•  تجديد رخصة القيادة

•  اإلرشادات والنصائح بخصوص الحمل والفرتة التي تسبقه إن كان ذلك 
مالئًما

•  خطط العناية واإلدارة الذاتية الحالية
•  التسجيل مع مرشوع NDSS )املرشوع الوطني لخدمات الُسكري( 

وعضوية جمعية الُسكريني يف كوينزلند

متوسط األهداف للُمصابني بالُسكري

مستويات جلوكوز الدم 

 )bGL(

 الصائم وقبل تناول الوجبات:
6.1 – 8.0 mmol/L

 بعد الوجبات بساعتني:
6 – 10 mmol/L

mmHg 130/80 أو أقلضغط الدم

كولسرتول إجمايل

شحوم ثالثية

كوسرتول اليسء

كولسرتول امُلفيد

4.0 mmol/L دون

2.0 mmol/L دون

2.0 mmol/L دون

1.0 mmol/L  أكثر من

HbA1c فحص(53 أو أقلmmol/mol) 7 أو أقل%

  للنساء: دون mg/mmol 3.5حصة زالل الكريتانني
2.5 mg/mmol للرجال: دون

  دون ug/min 20 )للعينة الليلية(إفراز زالل
دون mg/L 20 )للعينة الفورية(

)bMI( دون 25 كلغ/م2 حيث أمكنفهرس كتلة الجسم

صفرتدخني السجائر

 للرجال والنساء عىل حد سواءتناول الكحول
 ليس أكثر من كأسني عاديني يف اليوم

حاول عدم تناول أي كحول ليومني يف األسبوع

مالحظة: تختلف األهداف من شخص آلخر، لكن الهام هو معرفتك ألهدافك. 
إطلب املساعدة من طبيبك وفريق العناية الطبية.

املرجع: إدارة الُسكري يف دليل العيادات العامة للُمصابني بالسكري النوع الثاني، 2012/2013.
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خلف مقود السيارة
ليس هناك من داٍع ألن يُقيِّد الُسكري من إستقالليتك أو جعل تجوالك يف 

حياتك اليومية مسألة صعبة. لكن يف واقع األمر، هناك تعقيدات ترتافق مع 
الُسكري كإعتالل الرؤية وأمراض القلب وتلف األعصاب والتي قد تؤثر 

يف قدرتك عىل قيادة السيارة. ومن األهمية بمكان أن تعرف ما يجب عليك 
القيام به حفاًظا عىل سالمتك وسالمة اآلخرين عىل الطرقات. إن الخطر 

األسايس بالنسبة للذين يتناولون أدوية مثل اإلنسولني أو عقاقري تخفيض 
الجلوكوز هو خطر التعرُّض لنوبة غري متوقعة من نقص سكر الدم 

.(hypo)

أعىل من درجة 5 للقيادة

إذا كنت تستعمل اإلنسولني أو األقراص التي يمكن أن تُسبِّب يف نقص سكر 
الدم (hypo)، يجب عليك فحص مستوى جلوكز الدم قبل الرشوع بالقيادة. 

ويجب أالَّ يكون املستوى دون 5mmol/L. ويجب أن يكون بمتناولك مادة 
غذائية كربوهيدراتية رسيعة املفعول يف كل األوقات وبالنسبة للقيادة 

ملسافات طويلة، يجب أن تُكِثر من التوُقف لفحص مستوى جلوكوز الدم 
وأن تأكل وجبات منتظمة ووجبات خفيفة. وإذا تعرَّضت إىل "نوبة نقص 

سكر الدم موصوفة"، فال يُنصح بعودتك للجلوس خلف مقود السيارة 
ثانية لستة أسابيع وأن يقوم طبيبك بالترصيح لك قبل القيادة مرة أخرى. 
وإذا كانت هذه النوبة ذات عالقة بحادث سري، يجب حينئذ إحاطة سلطة 

ترخيص قيادة املركبات باألمر.

ومثل أي ظروف طبية أخرى، فإن للُسكري معايري طبية ُمحدَّدة وخطوط 
توجيهية يجب التقيُّد بها من منظور سلطات الرتخيص وجهات التأمني. إن 
هيئة Austroads، وهي مصلحة املرور والطرقات يف أوسرتاليا ونيوزيلندة 

قامت بتطوير خطوط توجيهية ملساعدة األطباء عىل تحديد قدرة مريض 
الُسكري عىل قيادة السيارات.

كما إن املرشوع الوطني لخدمات الُسكري (NDSS) يقدم نرشة تتناول 
القيادة وداء الُسكري والتي تُدِرج معلومات مفيدة فيما يخص القيادة اآلمنة 

للُسكريني. وهذه النرشة مجانية لكل امُلسجلني.

.NDSS املرجع: الُسكري والقيادة*

الئحة تفُقدية بمسؤوليات القيادة

  إنني أتفقد مستوى جلوكوز الدم قبل قيادتي السيارة ـ وأقود عندما يكون 
5mmol/L املستوى أعىل من

أحمل معي كربوهيدرات رسيعة املفعول حني أقود السيارة   

أحمل معي جهاز قياس جلوكوز الدم حني أقود السيارة   

د مستوى جلوكوز الدم مرة كل ساعتني حني أقود السيارة أتفقَّ  

  أحمل بطاقة تعريف تُفيد بأنني مريض ُسكري

  أراجع دوريًا فريق الُسكري الطبي

ف التنُفس أثناء النوم    ال أعاني من الخمول والنعاس خالل النهار أو من توقُّ
غري ُمعالج

  لقد أجريت فحًصا لعيني خالل الـ12 شهًرا املاضية

  لقد أجريت فحًصا لقدمي خالل الـ12 شهًرا املاضية

  لقد أخربت سلطات الرتخيص للقيادة بأنني ُمصاب بالُسكري.

  .NDSS املرجع: الُسكري والقيادة
.http://www.transport.qld.gov.au :ملزيد من التفاصيل
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إن الحمل عند النساء امُلصابات بالسكري من النوعني األول 
والثاني ستؤدي عادة إىل والدة طبيعية دون أثر طويل 

األمد عىل صحة األم أو الطفل. ويوىص أن تناقيش طبيبك 
ف الُسكري وأختصايص التوليد موضوع التخطيط  وُمثقِّ

والعناية ملرحلة ما قبل الحمل.

ويقوم فريق من ذوي املهن الطبية - يشمل إختصايص الغدد الصماء 
ف  أو إختصايص الُسكري، وإختصايص التوليد، والقابلة القانونية، وُمثقِّ

الُسكري وإختصايص التغذية بمساعدتك قبل وأثناء حملك حرًصا عىل 
صحتك وصحة طفلك. إن إرتفاع مستويات جلوكوز الدم عند درجات عالية 

وبشكل متواصل يزيد من خطر سوء تطور ونمو الطفل ومن املضاعفات 
والتعقيدات لكال األم والطفل.

وتبًعا للنصائح املالئمة بخصوص املراقبة املتواصلة لجلوكوز الدم فإن 
النشاط البدني امُلخطَّط له جيًدا ووجود خطة للطعام الصحي يُعتربا نواٍح 
بالغة األهمية لألمهات الحوامل امُلصابات بالُسكري. ويجب أن يكون فريق 
العناية الصحية الذي يهتم بك عىل معرفة بأي أدوية تتناولينها بما يف ذلك 
امُلكِمالت اإلضافية التي قد تأخذينها عادة، ذلك ألن بعض األدوية ال يُنصح 

بها أثناء الحمل. وقد يكون طفلك بحاجة للمراقبة الدقيقة ليوم أو إثنني بعد 
الوالدة للتأُكد من أن مستويات جلوكوز الدم لديكما قد إستقرا عند درجة 

مقبولة.

الحمل
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إن األشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس االنسدادي 
أثناء النوم )OSA( يتوقفون عن التنُفس وهم نيام ويحدث 

ذلك قرابة 600 مرة يف الليل. إن لتوقف التنفس تداعيات 
بالغة عىل الصحة ويُسهم يف أمراض القلب واإلكتئاب 

والسكتات الدماغية والشعور بالتعب خالل النهار. إن هذه 
الحالة شائعة جًدا وتؤثر عىل نسبة تصل إىل %20 من 

األوسرتاليني البالغني.

وتختلف مؤرشات وأعراض إنقطاع التنُفس النومي من شخص آلخر، لكنها 
تشمل الشخري، النُعاس خالل النهار، نوبات من إنقطاع التنُفس، الصداع 

الصباحي ورداءة جودة النوم. أما األعراض األخرى إلنقطاع التنُفس النومي 
فتشمل اإلنهاك، إعتالل الذاكرة والرتكيز إنخفاض الوظيفة املعرفية، العجز 
الجنيس عند الذكور، ضعف يف الرغبة الجنسية، اإلكتئاب، سهولة اإلنزعاج، 
ل لياًل وصعوبة  نشفان يف الفم أو ألم يف البلعوم عند اإلستيقاظ، كثرة التبوُّ

يف تخفيض الوزن. إن قليلون هم الذين يعانون من كل هذه األعراض 
والكثريون من الذين يعانون من إنقطاع التنُفس النومي ليس لديهم أي 

أعراض عىل اإلطالق.

كما إن ما بني 50 إىل 80 باملائة من املصابني بالنوع الثاني من الُسكري قد 
يُعانون من إنقطاع التنُفس النومي لكن معظمهم غري ُمدركني لذلك. وتُبني 

األبحاث إن الحالتني مرتبطتني وتتقاسما عنارص الخطورة التي تشمل 
التقدُّم يف السن وزيادة وزن الشخص ومستويات متدنية من التمارين 

البدنية. كما تُبنيِّ الدراسات واألبحاث أن إنقطاع التنُفس النومي قد يُسِهم 
يف ظهور الُسكري وأن العالج املالئم إلنقطاع التنُفس النومي يؤدي إىل نتائج 

أفضل يف مجال إدارة مستويات جلوكوز السكر والتحكُّم بها.

إن أفضل وسيلة لتشخيص إنقطاع التنُفس النومي هي يف إجراء دراسة 
عىل النوم أثناء الليل والتي تقيس التنُفس ومستويات األوكسجني وموجات 
ل أن يتم  الدماغ ووترية رضبات القيل وحركات الساق خالل النوم _ ويُفضَّ

ذلك يف مخترب خاص بالنوم مع إرشاف كامل طوال الليل من ِقبَل عاملني 
ُمدربني. ومن األهمية بمكان أن تتحدث إىل طبيبك بشأن إجراء فحص 

إنقطاع التنُفس النومي.

إن عالج املعيار الذهبي إلنقطاع التنُفس النومي هو عالج الضغط اإليجابي 
ر ضغط الهواء الخفيف لك بهدف إبقاء مجاري  س والتي توفِّ ملجاري التنفُّ

س مفتوحة مما يؤدي بالتايل إىل إتاحة فرصة للنوم غري املتقطع طوال  التنفُّ
الليل. ويتم تزويدك بالهواء عادة من خالل قناع صغري يوضع أعىل األنف 

أثناء النوم.

وإضافة إىل تحسني الحيوية والحافز واملزاج وجودة الحياة عموًما، وجدت 
األبحاث أن العالج الناجع إلنقطاع التنُفس النومي هو عرب هذا العالج:

•  تحسني HbA1c و/أو حساسية اإلنسولني

ض متالزمة األيض؛ حيث أن ُقرابة %13 من مرىض إنقطاع  •  قد يُخفِّ
التنُفس النومي والُسكري قد يتمكنوا من عكس حالة متالزمة األيض 

نتيجة للعالج الناجع.

ن امُلضاعفات األوعية الدموية ذات العالقة بالُسكري كإعتالل  •  قد يُحسِّ
شبكية العني وضعف البرص.

توُقف التنفس أثناء النوم
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السفر ومرض الُسكري
غالبًا ما ينتاب امُلصابني بالسكري شعور بالقلق إزاء 

السفر، لكن التخطيط الجيد سيجعل من السفر مسألة 
مأمونة وممتعة دون أية شائبة.

نصائح للسفر الناجح
•  إحرص حني السفر جًوا بأن تكون عىل معرفة بآخر وأحدث أنظمة 

سالمة خطوط الطريان األوسرتالية. 

د مسبًقا ما  •  حني السفر عىل عىل متن خطوط جوية غري أوسرتالية، تفقَّ
ينطبق لديهم من توجيهات ُمحدَّدة بخصوص األمن

•  احرص عىل أن يكون لديك مخزون كاٍف من األدوية ورقائق فحص 
الجلوكوز واإلنسولني والحقن وإبر الوخز والبطاريات اإلحتيـاط. يجب 
أن تتمكن من تقدير ما تحتاج إليه طوال رحلتك ثم إضافة قدر إضايف 

تحسبًا لفقدان أي منها أو تلفها

•  بالنسبة لإلنسولني، إحرص دائًما عىل التخزين الصحيح حسب الظروف 
واألحوال

•  افصل كمية اإلنسولني واألدوية إىل مجموعتني واحملها يف قطعتني 
منفصلتني من أمتعتك تحسبًا لفقدان إحداها وبذاك سيبقى لديك ما 

يكفي منها

د فيها ظروفك  •  احصل قبل السفر عىل رسالة من طبيبك امُلعاِلج يُحدِّ
الصحية الحالية واألدوية التي تتناولها واألجهزة التي تستعملها. ويجب 

أن ترشح هذه الرسالة أنك بحاجة ألن تحمل معك مواد حادة )اإلبر 
والحقن أو أجهزة وخر األصابع إلستخراج الدم(

•  خذ معك جهاز قيـاس إضايف - ألن أجـهزة قياس جلوكوز الدم يف 
mmol/L الخارج ال تُقرأ النتائج وفق

•  من األهمية بمكان أن تأخذ معك مضخات اإلنسولني، بطاريات إضافية، 
دليل استعمال الجهاز، قائمة بعيارات مضخة اإلنسولني ومجموعة 

إضافية من املواد القابلة لإلستهالك. قد تريد اإلتصال برشكة التصنيع 
لإلستفسار عن مضخة إنسولني إحتياطية للسفر وما هي املواد األخرى 

ذات العالقة باملضخ يمكن أن تكون متوافرة يف موقع سفرك.

•  احتفظ معك طوال الوقت ببيانات خطية واضحة عن أقرب الناس اليك 
أو أحد أفراد أرستك إضافة إىل رسالة من طبيبك تُدِرج وضعك الطبي 

واألدوية التي تتناولها واألجهزة التي تستعملها

•  إحرص عىل أن يكون لديك بوليصة تأمني للسفر مالئمة لك وألمتعتك 
وأن تكون لديك تغطية تأمني للحوادث والصحة تغطي وضعك الصحي 

كما هو اآلن وجهة سفرك التي ستزورها. 

•  ويوجد لدى الحكومة األوسرتالية ترتيبات للعناية الصحية مع سلسلة 
من البالد يتم من خاللها تزويد املسافرين بفوائد شبيهة باملديكري 

إذا دعت الرضورة لكنها ال تغطي سوى العناية الشديدة أو الطارئة. 
وسيرتتَّب عليك إبراز بطاقة مديكري خاصتك يف هذه الحالة.

•  للمزيد من املعلومات إتصل هاتفيًا بهيئة مديكري أوسرتاليا عىل الرقم 
 011 132 أو ُقم بزيارة موقعها اإللكرتوني التايل 

www.humanservices.gov.au

•  إذا كنت تأخذ اإلنسولني أو أقراص الُسكري، إحمل معك بعض 
الكربوهيدرات رسيعة املفعول )كأقراص الجلوكوز أو سكاكر جييل 

بينز( تحسبًا لتعرُّضك لنوبة نقص السكر. واحمل معك بعض 
فة تحسبًا ألي تأخري يف الوجبات أو للوجبات  البسكويت أو الفاكهة املجفَّ

غري املالئمة، لكن تأكد من عدم إخرتاقك ألي أنظمة إزاء ذلك!

•  إذا كنت تحتاج للعالج أثناء رحلتك، حاول الحصول عىل النصيحة 
من رشكة التأمني واطلب املساعدة الطبية إذا دعت الرضورة. ويمكن 
إسرتجاع معظم التكاليف عرب الفوائد الصحية أو من بوليصة تأمني 

سفرك حني العودة إىل البالد.
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تمت اإلشارة عدة مرات يف دليل إدارة وتدبُر مرض الُسكري 
هذا إىل فريق العناية الصحية. 

إن أهم عضو يف هذا الفريق هو أنت، لكن يتواجد متنوع من املتخصصني 
وُمقدمي العناية الصحية لتزويدك بالدعم والنصائح والتوجيهات ملساعدتك 

يف إدارة مرض الُسكري والتحُكم به.

يشمل أعضاء هذا الفريق:

ـِ GP أو الطبيب( املمارس العمومي )يُعرف ب

يلعب طبيبك بعدك أنت الدور املركزي يف عملية تنسيق وضعك مع مرض 
ل معك املسؤولية عادة يف اإلدارة  الُسكري، فهو نقطة إتصالك األوىل ويتحمَّ

اإلجمالية ملرض الُسكري لديك.

وسيقوم طبيبك بالرتتيبات كي تُجري فحوصات الدم الدورية ويصف لك 
لها حسب الرضورة. األدوية ويُعدِّ

كما يقوم طبيبك بتنظيم املراجعات السنوية الرضورية والربعية إضافة إىل 
دورة العناية السنوية بك.

دية تستعملها أنت وطبيبك وتهدف  إن دورة العناية السنوية هي قائمة تفقُّ
إىل التأُكد من حصولك عىل كل ما تحتاج إليه من عناية ودعم كي تتمكن من 
إدارة مرض الُسكري والتحكُّم به عىل مدى 12 شهًرا. وتتضمن هذه الدورة 

سسلة من الفحوصات واملراجعات والتي قد تؤدي إلحالتك إىل آخرين من 
ذوي املهن الطبية كمثِقف الُسكري وإختصايص التغذية وطبيب العيون أو 

ُمعالج عيوب القدمني.

أنت جزء من فري�ق
ف الُسكري مثقِّ

إن ُمثِقف الُسكري هو أحد مهنيي الصحة ويحمل شهادة جامعية يف حقل 
ف الُسكري  صه يف مجال التثقيف والتوعية بالُسكري. وسيكون ُمثقِّ تخصُّ
ق يف دراسته عرب القيام بفرتات هامة من التدريب  امُلعتمد )CDE( قد تعمَّ

العميل يف مجال إدارة الُسكري وإكتسب خربة وتجربة يف هذا املجال. 
ف الُسكري امُلعتمد )CDE( باإلعرتاف من ِقبَل مديكري يف مجال  ويحظى ُمثقِّ

تقديم عوائد التعويض عن خدمات الصحة امُلرافقة.

ف الُسكري أو CDE عىل فهم واستيعاب حالتك عرب: ويساعدك مثقِّ

•  تعليمك كيفية مراقبة جلوكوز الدم يف املنزل وكيفية ترجمة هذه 
القراءات لتحسني إدارتك للُسكري

لة عن أدوية الُسكري ومساعدتك كي تتعلَّم أمور  •  تقديم رشوحات ُمفصًّ
اإلدارة اليومية للُسكري لديك

•  مناقشة أهمية النشاط البدني امُلنتِظم وتناول الطعام الصحي

•  مساعدتك لإلعتناء بقدميك بطريقة صحيحة

•  توجيهك بخصوص ما يجب فعله يف أيام املرض ومتى تسافر

•  مناقشة كيفية التعاُمل مع الشدة والتوتُّر بفعالية وإحالتك للحصول 
عىل املساعدة إذا دعت الرضورة

•  تقديم النصائح لك حول أهمية التسجيل يف املرشوع الوطني لخدمات 
الُسكري )NDSS( مما يُتيح لك فرصة رشاء إحتياجات الُسكري بأسعار 

ضة والوصول إىل املوارد ومواد التثقيف حول إدارة الُسكري. ُمخفَّ
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إختصايص التغذية
إن إجراء تغيري عىل نمط الحياة كإتباع خطة طعام صحية والقيام بنشاط 

بدني منتظم وخسارة الوزن قد تكون كافية للسيطرة عىل جلوكوز الدم 
ص لديهم الُسكري من النوع الثاني. وحتى بعد  عند الكثريين الذين ُشخِّ
إدراج وإعتماد عالجات أخرى كاألدوية مثالً واإلنسولني، فإن إتباع خطة 

طعام صحية والقيام بالنشاط البدني الدوري يُعتربا مسائل بالغة األهمية يف 
اإلدارة الناجعة للتعاُمل مع الُسكري. وبناء عليه، يلعب إختصايص التغذية 
دوًرا هاًما ضمن فريق العناية بك كما أنه متى تطلَّب األمر إجراء التغيريات 
أو التعديالت عىل خطة معالجتك الحالية فإن إختصايص التغذية قد يحتاج 

إىل تقديم التوصيات اإلفرادية وإجراء التعديالت عىل خطة طعامك. لذا 
فمن األهمية بمكان وجود إختصايص التغذية ضمن فريق رعايتك الصحية 

يف أقرب فرصة ممكنة تبًعا للتشخيص للتأُكد من حصولك عىل املعلومات 
الدقيقة والشاملة حول أهم نواحي إدارة الُسكري.

إختصايص معالجة القدمان
إن إختصايص معالجة القدمان هو مهني صحي خضع للتدريب الجامعي 

ويُعنى بتقييم ومعالجة وتدبُر أمور العناية بالقدمني. وسيقوم بتعليمك 
كيفية العناية بقدميك وأهمية إقتناء األحذية املالئمة وسيزودك بمعلومات 

عامة حول تأثري الُسكري عىل قدميك. إن املضاعفات والتعقيدات عىل 
القدمني ذات الصلة بالُسكري شائعة جًدا وهي السبب وراء آالم ومنغصات 

يمكن تجنُّبها وتفاديها. ويوىص لك بمراجعة متخصص يف معالجة القدم 
تبًعا لتشخيص الُسكري وذلك إلجراء تقييم شامل إلحتياجاتك.

طبيب العيون
سيقوم طبيب العيون أو إختصايص العيون بإكتشاف أي تأثري ناجم عن 

الُسكري عىل عيناك قبل تأثري ذلك عىل برصك بفرتة طويلة. وقد يأخذ صوًرا 
فوتوغرافية للشبكية يف الجزء الخلفي من العني إلجراء املقارنات وتقفي أثر 
أي تغيري. إن اإلكتشاف امُلبكر ألي تلف يف الشبكية سيكون له بالغ األثر يف 
التخفيف من مخاطر وإحتمال فقدان البرص. ويوىص بإجراء فحص العني 

مرة كل سنتني كحد أدنى.

مهني صحة األسنان
إن تعقيدات وُمضاعفات أمراض األسنان واللثة شائعة لدى امُلصابني 

بالُسكري. إحرص عىل إطالع طبيب أسنانك بأنك ُمصاب بالُسكري وعىل 
مراجعته دوريًا للسيطرة عىل أي مصاعب ُمحتملة.

مهني التمارين البدنية
إن مهني التمارين البدنية كالفيزيولوجي أو إختصايص املعالجة البدنية 
الطبيعية امُلعتمد يمكنه أن يزودك بالنصائح حول كيفية زيادة مستوى 

أنشطتك البدنية. وإذا كان قد مر عليك الكثري من الزمن منذ قيامك بنشاط 
بدني فإن طبيبك قد يُحيلك إىل مهني يف التمارين البدنية يمكنه تفصيل 

برنامج من اللياقة البدنية يالئم إحتياجاتك وقدرات البدنية.



49 ما هي األمور التي تحتاج إىل معرفتها داء الُسكري - النوع الثاني

إختصايص الغدد الصماء/إختصايص الُسكري
إن إختصاصيي الغدد الصماء والُسكري هم أطباء يتخصصون يف الُسكري 

واألمراض امُلشابهة. وال يحتاج كل من هو ُمصاب بالُسكري إىل مراجعة 
إختصاصيي الغدد الصماء والُسكري، لكن قد يُحيلك طبيبك إىل أحدهم 

عند الرضورة. وسيعمل طبيبك العمومي مع اإلختصايص )بمشاركتك( من 
أجل تطوير الخطة األفضل لتعاُملك مع الُسكري ويشمل ذلك ُمعالجة أي 

تعقيدات أو ُمضاعفات ذات عالقة بالُسكري.

موظف الصحة ألبناء البالد األصليني
يمكن ملوظفي الصحة ألبناء البالد األصليني اإللتحاق بفريق العناية بك 

من أجل تقديم املعلومات الثقافية املالئمة. ويقدِّم هؤالء الرعاية الصحية 
الرسيرية واألولية لألفراد والعائالت واملجموعات األهلية. كما يتعاملون مع 

املرىض والزبائن وزائري املشايف والعيادات الطبية ويمكنهم تقديم املساعدة 
يف ترتيب وتنسيق اإلجراءات وتقديم العناية الصحية.

ه /امُلرِشد املوجِّ
أن التحدُّث عن العيش مع الُسكري قد يساعدك عىل تدبُر وإدارة الُسكري 

ه/امُلرشد هو شخص يحظى  والتعرُّف عىل مكامن الصعوبات. إن املوجِّ
بالتدريب املهني ويساعدك يف التعُمل مع املصاعب الشخصية واإلجتماعية 

والنفسية وما شابه. إن اإلرشاد جزء هام من خطة إدارتك للُسكري ألنه 
يساعدك عىل التعاُمل مع وتحديد أهداف يمكن إحرازها يف إطار إدارة 

الُسكري. وقد يُيحلك طبيبك إىل نفساني أو ُمستشار إرشاد وتوجيه مهني 
يف منطقتك.



نحن يف جمعية الُسكري يف كوينزلند نفهم أن 
إحتياجات مريض السكري تختلف من شخص 
آلخر ويحتاج كل شخص إىل معلومات تناسب 

وضعه الفردي وإىل الدعم يف مراحل مختلفة 
من رحلته مع الُسكري.

وتدعم جمعية الُسكري يف كوينزلند أكثر من 200000 
ل يف مرشوع NDSS و40000 عضو مايل كما  شخص ُمسجَّ

تعمل جاهدة لتحسني حياة الناش املتأثرين من كل أنواع 
الُسكري عرب تزويدهم بالتوعية والتثقيف املتواصل، وتقديم 

الدعم والنصائح ملهنيي الصحة واملؤسسات الحكومية 
والباحثني واملجتمع بشكل أكرب.

ويحصل أعضاء الجمعية عىل آخر معلومات الُسكري، 
وسلسلة عريضة من الدعم كاإلطالع عىل املوارد عرب اإلنرتنت 
وعىل النصائح واإلرشاد من خالل خط املساعدة لدى جمعية 
الُسكري يف كوينزلند الذي يرتبط بمجموعات الدعم املحلية، 

ومن خالل الدعوات والحسومات والوصول إىل فعاليات 
وبرامج التثقيف والتوعية بخصوص الُسكري، إضافة إىل 

الحسومات عىل منتجات تهدف إىل التحكُّم بمرض الُسكري.

الفصل الرابع

الدعم
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)NDSS( املرشوع الوطني لخدمات الُسكري
يُدار مرشوع NDSS يف كوينزلند من ِقبَل جمعية الُسكري يف والية كوينزلند. 

إن صيدليات NDSS هو املكان املالئم الذي يمكن اللجوء إليه للحصول 
ضة.  عىل كل ما تحتاج إليه من منتجات ذات عالقة بالُسكري بأسعار ُمخفَّ

ويقدِّم املرشوع منتجات الُسكري بموجب حسومات ويزوِّدك باملعلومات 
وخدمات الدعم.

إن التسجيل يف املرشوع مفتوح لكل األوسرتاليني الُسكريني وهو مجاني 
ويدوم مدى الحياة، لإلستعالم إتصل بالرقم 588 136 1300 أو ُزر املوقع 

www.ndss.com.au - اإللكرتوني

خط املساعدة - 588 136 1300.
يستقبل خط املساعدة لدى جمعية الُسكري يف والية كوينزلند ُقرابة 80000 

مكاملة يف السنة من أشخاص يريدون اإلطالع عىل معلومات حول الدعم 
والتعاُمل مع السكري.

كما يستقبل خط املساعدة اإلستفسارات عن مرشوع NDSS وعضوية 
جمعية الُسكري يف والية كوينزلند ويقدِّم استشارات عامة حول إدارة مرض 

الُسكري والوقاية منه.

ويمكن ألي شخص استعمال الخدمة لقاء كلفة مكاملة هاتفية محلية. ويفتح 
املركز خالل أيام األسبوع من 8:30 صباًحا إىل 4:45 عرًصا.

لكن يجب اإلنتباه إىل أن خط املساعدة ليس خدمة طوارئ وسيُحيلك إىل 
الخدمات الطبية املحلية الطارئة عند الرضورة.

مجموعات الدعم

تشكل مجموعات الدعم أهمية بالغة يف حياة الكثري من السكريني، 
وغالبًا ما يويص األطباء وذوي املهن الصحية بهذه املجموعات للمرىض 

وعائالتهم الذين يتعاملون مع مرض الُسكري.

لإلستعالم عن مجموعات الدعم القريبة منك، إتصل بجمعية الُسكري يف 
والية كوينزلند عىل الرقم 588 136 1300.

)CONNECT2( مؤسسة كونِكت تو

تساعد Connect2 الناس للتأقلُم يف الحياة مع مرض السكري النوع 
الثاني. 

وتقدِّم املؤسسة الدعم العميل والنفيس ِلَمن تم تشخيص هذا املرض 
لديهم مؤخًرا.

ويمكن ِلَمن تم تشخيص سكري النوع الثاني لديهم مؤخًرا التحدُّث إىل 
ُمدربني متطوعني إختربوا العيش مع سكري النوع الثاني لعدة سنوات. 

ويمكن للمتطوعني تقاُسم خرباتهم إزاء تشخيص مرضهم وعرض الدعم 
العميل للمساعدة يف التحُكم الذاتي باملرض.

الرجاء اإلتصال بحمعية الُسكري يف كوينزلند عىل 588 136 1300 
ملعرفة املزيد حول الحصول عىل الدعم أو العمل التطوعي.
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الفصل الرابع: الدعم

مديكري
قد تكون مستحًقا بموجب نظام مديكري للُمطالبة 

بالتعويض عن بعض أو كافة تكاليف مراجعة 

مهنيي العناية الصحية يف عياداتهم الخاصة.

زيارات األطباء العموميون
هناك عدد من الخدمات التي يقدمها طبيبك العمومي والتي تخضع كلفتها 

للتعويض من املديكري. وتهدف هذه إىل تحسني إدارتك للُسكري وتشمل 
التقييمات الدورية وكلفة إعداد خطة للعناية بمشاركة طبيبك وتُعرف 

دة، فقد يقوم طبيبك  بخطة GP لإلدارة. وإذا كانت لديك إحتياجات ُمعقَّ
بإعداد ترتيبات فريق العناية )TCA( ملساعدتك يف إدارة الُسكري والتي 

ستؤدي إىل مساعدتك عىل التواُصل مع آخرين من ذوي املهن الصحية يف 
فريق العناية بالُسكري.

اسأل طبيبك عن معلومات إضافية حول هذه الخدمات. ونُقدِّم لك هنا بعض 
املعلومات عن تعويضات مديكري للخدمات امُلقدَّمة مُلصابي الُسكري:

خدمات صحية ُمرافقة
يمكن الحصول عىل تعويضات من مديكري بدل كلفة خمسة زيارات إفرادية 

يف السنة الواحدة ألحد املهنيني يف خدمات صحية ُمرافقة تبًعا لوضع خطة 
)TCA( ترتيبات فريق العناية

ويمكن لهذه الزيارات الخمسة أن تكون قد تمت مع أحد املهنيي يف الصحة 
امُلرافقة أو مع متنوع من هؤالء املهنيني:

موظفو الصحة لألبوريجينال  •

إختصاصيو السمع  •

إختصاصيو تقويم العمود الفقري/مجربو العظام  •

فو الُسكري/إختصاصيو التغذية مثقِّ  •

إختصاصيو التمارين البدنية  •

العاملون يف الصحة العقلية  •

معالجون وظيفيون  •

ُمعالجون بدنيون طبيعيون  •

إختصاصيو معالجة القدم  •

إختصاصيو معالجة النطق  •

التثقيف الُجماعي
تُدار ثمانية ساعات من حصص التثقيف الجماعي من ِقبَل ُمثِقفي الُسكري 

وإختصاصيو التغذية إختصاصيو التمارين البدنية. وقد تُغطي هذه 
الحصص مواضيع مثل مراقبة جلوكوز الدم، الصقات إفادات الغذاء، 

تعديل وصفات الطعام، اسرتاتيجيات التمارين البدنية، شؤون العناية 
الصحية وإسرتاتيجيات تهدف ملواصلة التغيري يف حياتك. ولكي تكون مؤهالً 

للتعويض عن كلفة هذه الحصص، يجب أن تكون لديك خطة وضعها 
طبيبك العمومي وأن يُحيلك طبيبك إىل مجموعة مالءمة وُمعتمدة للتثقيف 

الُجماعي.
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علم النفس
يمكنك امُلطالبة بالتعويض عن 12 زيارة يف السنة ملراجعة نفساني ُمعتمد 
وفق خطة طبيبك العمومي للصحة العقلية - تحدَّث إىل طبيبك حول هذا 

املوضوع. وقد تكون مؤهالً يف حاالت إستثنائية لزيارات إضافية إىل عيادة 
النفساني.

مراجعة األدوية املنزلية
هناك خدمة مفيدة أخرى للُمصابني بالُسكري وخاصة هؤالء الذين 

يتناولون عدًدا من األدوية. ويقوم صيادلة ُمدربون بزيارات منزلية للمرىض 
لة. ويُحددوا األدوية  ويتفقدون كل وصفاتك الطبية واألدوية األخرى امُلكمِّ

منتهية الصالحية واألخرى متشابهة املفعول وتفاُعالت العقاقري ويناقشون 
معك أي هموم تراودك فيما يخص مرضك وأدويتك. ويمكن للصيادلة 

د الجهاز الذي تستعمله لفحص مستوى جلوكوز الدم والتأُكد من  أيًضا تفقُّ
استعمالك الصحيح لها. وهذه الخدمة متاحة مرة كل سنة.

خدمات الصحة للشعب األصيل
تتوافر العناية الشاملة بالُسكري بموجب امليديكري للشعب األصيل 

)أبوريجينال( وسكان جزر مضيق توريز.

 للمزيد من املعلومات، إتصل باملديكري عىل الرقم 11 20 13 أو 
www.humanservices.gov.au

خدمة تقييم واحدة كل سنة
ف للُسكري، إختصايص التغذية أو  يمكن لطبيبك العمومي إحالتك إىل ُمثقِّ
إختصايص التمارين البدنية إلجراء تقييم. وسيأخذ أحدهم تاريخك الطبي 

ويقوم بإعداد أهدافك الشخصية وتحضريك لربامج الخدمات الُجماعية.

ثمانية حصص ُجماعية كل سنة
تُدار حصص التثقيف الجماعي من ِقبَل ُمثِقفي الُسكري وإختصاصيو 

التغذية إختصاصيو التمارين البدنية. وقد تُغطي هذه الحصص مواضيع 
مثل مراقبة جلوكوز الدم، الصقات إفادات الغذاء، تعديل وصفات الطعام، 

اسرتاتيجيات التمارين البدنية، شؤون العناية الصحية وإسرتاتيجيات 
تهدف ملواصلة التغيري يف حياتك. 

ولكي تكون مؤهالً للتعويض عن كلفة هذه الحصص، يجب أن تكون لديك 
خطة وضعها طبيبك العمومي. وتُقدِّم هذه الحصص أسلوبًا هيكليًا يمكنك 
إعتماده للعناية - إنها خطة عمل توافق من خاللها مع طبيبك عىل أهداف 

إدارتك للُسكري. 

كما قد تحتاج إىل خطة ترتيبات فريق العناية كي يتمكن طبيبك من التعاون 
مع ما ال يقل عن إنني من ُمقدمي العناية املولجني بتقديم العناية لك.
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صفحات الوقائع
جمعية السكري يف والية كوينزلند

www.diabetesqld.org.au 
1300 136 588

)NDSS( املرشوع الوطني لخدمات الُسكري

www.ndss.com.au
1300 136 588

Australian Dietary Guidelines
www.eatforhealth.gov.au

شبكة معلومات الصحة للشعب األصيل األوسرتايل
 )جامعة إيديث كاَون(

www.healthinfonet.ecu.edu.au

DAFNE )Dose Adjustment For Normal Eating(
www.dafne.org.au

Department of Health
www.health.gov.au 

Ph: 1800 020 103

 Department of National Parks, Recreation, 
 Sport and Racing

www.nprsr.qld.gov.au

دائرة امُلحاربون الُقدامى
www.dva.gov.au 

Ph: 133 254

جمعية الُسكري يف أوسرتاليا
www.diabetesaustralia.com.au

جمعية الُسكري يف أوسرتاليا - موارد متعدِّدة اللغات
www.ndss.com.au/en/About-Diabetes/

Multilingual/

اإلرشاد بخصوص الُسكري أون الين )إلكرتونيًا(
www.diabetescounselling.com.au

Diabetes Kids and Teens 
)Australian Diabetes Council(

www.diabeteskidsandteens.com.au

GI قاعدة البيانات
www.glycemicindex.com

 Go for 2 & 5 موقع
www.gofor2and5.com.au

Health Direct Australia 
)Australian Government initiative(

www.healthdirect.gov.au 
Ph: 1800 022 222

 معلومات صحية بلغتك األم
www.health.qld.gov.au/multicultural/public/

language.asp

 Healthy Shopping
www.diabetesqld.org.au/healthy-shopping

)JDRF( صندوق أبحاث الُسكري لصغار السن
www.jdrf.org.au 

Ph: )07( 3831 0544

خط مساعدة األوالد
www.kidshelp.com.au 

Ph: 1800 551 800

خط الحياة )اليف الين(
www.lifeline.org.au 

Ph: 13 11 14

مديكري أوسرتاليا 
www.humanservices.gov.au 

Ph: 13 20 11 (local call)
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 موقع myD- السكري ملن هم دون 25 سنة
www.ndss.com.au/myD

صحة كوينزلند 

www.health.qld.gov.au 
Ph: 13 HEALTH (432584)

)RFDS( خدمة الطبيب الطائر امللكي

www.flyingdoctor.org.au 

)إتصل بالرقم 000 إزاء الطوارئ(

 SANE موقع

www.sane.org 
1800 18 SANE (7263)

 Shape up Australia موقع

www.shapeup.gov.au

ل السكري إىل برنامج العناية بالكبار حلو - تحوُّ

www.sweet.org.au

 موارد مرتجمة عن الُسكري

www.diabetesaustralia.com.au/NDSS-Content/
Resources/Multilingual/

برنامج السفر الذكي

www.tmr.qld.gov.au/Travel-and-transport/
travelsmart.aspx

لة رسميًا( شبكة السكري النوع األول )مسجَّ

 www.t1dn.org.au

البصرية يف أوسرتاليا 

www.visionaustralia.org.au 
1300 847 466

10,000 خطوة

www.10000steps.org.au

 نقاط إتصال مفيدة أخرى
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مالحظات





GPO Box 9824 Brisbane QLD 4001

T 1300 136 588  F 07 3506 0909

E info@diabetesqld.org.au 
www.diabetesqld.org.au


