معلومات
َ
حول َمرض السكري
من النو ِع األ َّول

األطفال
و
املراهقني

األرسة العزيزة،
سبب قراءتك لِهذا النـّص يَك ُم ُن يف كَون َِك أو طفل ََك أو ِ
ِ
األشخاص
أحد
إ ّن
َ
تشخيص ُه ِ
امل ُق ّرب َني َ
مبرض السكري من النو ِع األ ّول .لذا فسيكون
إليك قد ت َّم
ُ
َ
هنالك الكثري من األفكا ِر واألسئل ِة التي سرتاوِدك يف الوقت الحايل.
ستتع ّر ُف علينا الحقاً بشكلٍ جيـّد يف فريق مرض السكري .حيث سنقوم
تحتاج إىل معرفته عن ِ
َ
مرض السكري،
وتعليمك ك َُّـل ما
مبساعدتِك ودع ِم َك
ُ
حتى تتم ّك َن أنت وعائلتَ َك من االستمتا ِع بحياة يوميـّ ٍة جديدة .حيا ٌة يوميـّةٌ
َ
َ
جديدة ليست متامـًا كمثلِ
هنالك أشياء مل
«حياتك القدمية» ،حيث سيكو ُن
ستصبح اآل َن ُجز ًءا من روتينك اليومي.
تفعلها من قَبل ،والتي
ُ

ِ
نأمل
تحتاج إىل معرفتها ،والتي ُ
املعلومات التي قد
لقد قُمنا هنا بجمعِ أه َّم
ُ
أن ت ُساعدك من اآلن والحقًا .ميكنك قراءة الكُتيّب من البداي ِة إىل النهاية ،أو
سؤال محدّد َ
لديك ٌ
مرجعي يف حا ِل كان َ
ُي َ
كنك استخدامه كدليلٍ
حول يش ٍء ما،
ٍّ
َ
مثل األشياء الرئيسيّة التي َ
ذهابك يف عطلة.
عليك تذكُّرها عند
ِ
سنتط ّرق بشكلٍ
العديد من املوضوعات التي
يومي خالل الفرتة األوىل عىل
ٍِ
ٍ
ّ
يغطيها هذا الكُتيّب ،وسنقوم بوضع خطة لذلك معك (راجع الجدول يف
الصفحة .)6
َ
بإمكانك أن تسألنا عن أي
مرحبًا بك مع فريق مرض السكري .تذكر أ ّن
يشء  -نح ُن هنا ملساعدتك.

أطيب التمني ّـات،
مع
ِ
كل من ُمدن ِ:روسكيلده،
فريق مرض السكري لألطفال واملراهقني يف ٍّ
ُ
هولبيك ،سليلسه و نيوكوبينغ فالسرت.
و
مركز ستينو للسكري يف شيالند
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شكر خاص

معلومات االتصال
تم إيصالك بفريقِ مرض السكري يف قسم األطفا ِل واملراهقني يف:

يسـ ّرنا أن نشكر جميع الزمالء يف ال ِفرقِ األربع ملرض السكري يف مركز ستينو للسكري يف شيالند ،والذين ساهَموا يف إعدا ِد هذا الكُتيّب.
رسنا أن نتقدّم بالشك ِر أيضً ا إىل زُمالءنا يف أماك َن أُخرى يف الدمنارك :كورت كريستنسن ،كاسرب أسكانيوس بيلغورد ،غريت تيلامن ،وبانيلال كاستنسكيولد
كام وي ّ
ً
ً
سيدينفادن ،والذين بذلوا مجهودا عظيام أثناء مشاركتهم يف تطوير تطبيق مرض السكري « .»Diapploعالو ًة عىل ذلك ،فقد استمددنا إلهامنا من تطبيق
« »Sten-O Starterالخاص مبركز ستينو للسكري شامل يوالند.
لقد كانوا جميعـًا عونًا كب ًريا لنا حني ساهموا بجز ٍء عظيمٍ من النص.

الشخص املسؤول (األشخاص املسؤولون) عن التواصل معك بفريق مرض السكري هو/هم:

ميكنك االتصال بنا عىل الخط الساخن ملرض السكري خالل الفرتة الزمنية التالية:

عرب رقم الهاتف:

التحميالت املوىص بها:
« »Sten-O starterأو
«»Diapplo
من متجر  App Storeأو Play
Store
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َ
االتصال بالقسم عىل مدار اليوم طيل َة أيّامِ األُسبوع وذلك عىل رقم الهاتف:
ُيكنك أيضً ا يف الحاالت الطارئة،

َ
يف حال مواجهة مشا ِك َل تقنيـّـة تتعلّق مبعدّات مرض السكري (مضخة أو مستشعر األنسولني) َ
عليك
االتصال بالرشكة :راجع املواد املقدمة وألقِ
نظرة عامة عىل الصفحة .80
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.1

خطة البدء للشهر األول
يف الشهر التايل عىل وجه الخصوص ،ستكون عىل اتصال وثيق مع فريق مرض السكري املتابع لحالتك .هنا ،ميكنك رؤية خط ِة
تعديل الخط ِة م ًعا تباعـًا عىل طول املسار.
َ
األسابيع القليلة القادمة .وبنا ًء عىل ما تشعر بهُ ،يكننا دامئًا

اسمك:
ُ
املسؤول عن التواصل معكم يف
الشخص
فريق مرض السكري هو:
تاريخ التشخيص:
اليوم األول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع اليوم الخامس األسبوع الثاين األسبوع الثالث األسبوع الرابع

التاريخ

خطة البدء للشهر األول

ستلتقي بـ (اكتب األسامء)
ممرضة من فريق مرض السكري
طبيب من فريق مرض السكري
اختصايص التغذية
املرشف اإلجتامعي
املسؤول عن مقابلة الخروج وخطة العالج الشخيص
مجاالت التدريب (ضع عالمة حسب ما ينطبق)
مستشعر نسبة السكر يف الدم ومضخة األنسولني

X

X

X

X

X

X

X

X

ما هو مرض السكري من النوع األول؟
ما نسبة السكر «الطبيعية» يف الدم؟
متى عليك قياس نسبة السكر يف الدم؟
قياسات مختلفة لنسبة السكر يف الدم
ارتفاع نسبة السكر يف الدم
انخفاض نسبة السكر يف الدم
الطعام والكربوهيدرات واألنسولني
عالج األنسولني  -القلم واملضخة
النشاط البدين
املرض
الصحة النفسية
مؤسسات الرعاية النهارية واألنشطة املدرسية والرتفيهية
السفر
ملخص ورسائل مهمة
حياة الشباب (إذا كانت ذات صلة فيام يتعلـّق بالعمر)
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تعليامت الستكامل خطة البدء
عند إكاملك لهذا النموذج ،يجب عليك تسجيل ما ييل يف منصة الرعاية
الصحية :رمز اإلجراء "ZZ0170A "Steno project
والرمز اإلضايف .VPH1812

يجب رؤية األرسة من ِقبَل اختصايص التغذية خالل األسبوع األ ّول ،وتلقي
زيارة متابعة واحدة عىل األقل خالل الشهر األ ّول ،مع مراعاة فرتات
العطلة.

يتم تسليم هذه الخطة الخاصة بدورات البدء إىل األُرسة ويتم مسحها ضوئيًا
وإرسالها إىل منصة الرعاية الصحية.

يجب عىل األرسة التحدث إىل املرشف اإلجتامعي يف موعد ال يتجاوز
أسبوعني بعد القبول ،مع مراعاة فرتات العطلة.

يجب رؤية األرسة من ِقبَل طبيب و/أو ممرضة من فريق مرض السكري
خالل الـ  24ساعة األوىل يف جناح املستشفى ،حيث يتوجب مل ُء هذا
النموذج بالتواريخ واألسامء.

طبيب أو ممرضة من فريق مرض السكري
يجب رؤية األرسة إ ّما من ِقبَل
ٍ
َ
خالل األسابيعِ الثاين والثالث والرابع بعد القبول.

يجب رؤية األرسة من ِقبَل طبيب و/أو ممرضة من فريق مرض السكري
بشكلٍ
يومي (من اليوم األول إىل الخامس) ،ما مل يت ّم االتفاق عىل
ٍّ
خالف ذلك.

مثال عىل ملء النموذج
األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاين اليوم الخامس اليوم الرابع

اليوم الثالث

اليوم الثاين

اليوم األول

3/16

3/12

3/6

3/5

4/9

3/30

يوهان

يوهان

3/24

3/17

التاريخ

ستلتقي بـ (اكتب االسم)
يوهان
ريكا

ميكن إحالة األرسة إىل طبيب نفيس (قد يكون طبيبًا نفسيًا يف هولبيك)،
يتبي أن َ
ذلك رضوري بشكل خاص.
حني ّ

برجيت

يوهان

آنا

آنا

ريكا

ممرضة من فريق مرض السكري
طبيب من فريق مرض السكري

برجيت

برجيت

اختصايص التغذية

أولال

املرشف اإلجتامعي
ريكا

املسؤول عن مقابلة الخروج وخطة العالج الشخيص

مجاالت التدريب (ضع عالمة)
X

X

X

X

X

X

X

X

مستشعر نسبة السكر يف الدم و
مضخة األنسولني

X

ما هو مرض السكري من النوع األول؟
ما نسبة السكر «الطبيعية» يف الدم؟
متى عليك قياس نسبة السكر يف الدم؟
الطرق املختلفة لقياس نسبة السكر يف الدم
ارتفاع نسبة السكر يف الدم
انخفاض نسبة السكر يف الدم

X

X

الطعام والكربوهيدرات واألنسولني

وما إىل ذلك
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.2
ما هو مرض السكري؟

إذا كنت تعاين من مرض السكري من النوع األول ،فإن الجسم ال
ينتج ما يكفي من األنسولني

عندما يفتقر الجسم إىل األنسولني ،ال ميكن للسكر الذي هو «وقود
الجسم» أن يدخل إىل الخاليا (انظر الشكل .)1
ِ
السكر يف الدم ،وافتقارا ً للطاقة من قبل
وهذا يعني ارتفاعـًا يف
مستويات ُّ
ِ
ويحتاج إىل التب ّول كث ًريا .كام
الخاليا .يشعر اإلنسا ُن حينها بالتعب والعطش
ُ
ويفقد الجس ُم الوز َن أيضً ا.

نتج يف البنكرياس .عندما يعاين املر ُء من مرض السكري
إ ّن األنسول َني هرمو ٌن يُ ُ
املناعي للجسم بتدمري الخاليا املوجودة يف
من النوع األ َّول ،يقو ُم الجها ُز
َ
أسباب واضحة.
البنكرياس واملسؤول ُة عن إنتاج األنسولني ،وذلك بدون
ٍ
ُ
ويقال إ ّن داء السكري مرض من أمراض املناعة الذاتية.

العضالت

البنكرياس
مجرى الدم
الشكل  :1ما هو مرض السكري من النوع األ َّول؟ مع معاناة الشخص من مرض السكري من النوع األ َّول ،ال يقوم الجسم بانتاج كميـّ ٍة كافي ٍة من األنسولني .يتك ّو ُن األنسولني يف البنكرياس كام
ِ
العضالت والدماغ .ونحتاج األنسولني لنقل السكر من مجرى الدم إىل خاليا العضالت .ويقال أيضً ا إن
وإنـّه يدخل مجرى الدم من هناك .هناك أيضً ا سكر يف مجرى الدم .والسكر هو وقو ُد
َ
االنتقال من الدم إىل العضالت .فإذا كنت مصابًا مبرض السكري ،فأنت تفتقر إذا ً إىل األنسولني (املفاتيح) .وهذا هو
األنسولني هو «املفتاح» الذي يقوم بفت ِح العضالت ،بحيثُ ميك ُن للسكر
السبب يف ارتفاع نسبة السكر يف الدم ،ونقص السكر يف العضالت ،وكذلك السبب يف اإلرهاق الذي تعاين منه ،باإلضافة إىل األعراض األخرى.
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يُعالَج مرض السكري من النوع األول عن طريق إعطاء الجسم األنسولني
الذي يحتاج إليه .وال ميكن إعطاء األنسولني إلّ بطريقة مبارشة من خالل
الجلد باستخدام قلم األنسولني أو مضخة األنسولني .تعتم ُد كمية األنسولني
املطلوبة ،من بني أمور أخرى ،عىل ما تأكله وعىل عمرك ووزنك ومدى
ارتفاع نسبة السكر يف الدم.

الطبيعي أن يكون َ
هناك العدي ُد من األسئلة ،خاص ًة يف الفرتة األوىل
إنـّ ُه مل َن
ّ
بعد التشخيص مبرض السكري .يـُرجى كتابة أسئلتك ،وتذك ّـر أن َ
تسأل فريق
ٍ
متأكد منه.
مرض السكري عن أي يشء أنت غ ُري

يف الدمنارك ،يعاين حوايل  3000طفل ومراهق من مرض السكري من
يتعايش أكرث من  25000دمناريك مع
ُ
النوع األول .وبشكل مجمل،
مرض السكري من النوع األول.

الوراثة
مم يعتقد ُه معظم النـّاس بالنسبة لخطر اإلصابة مبرض السكري
إ ّن لدى عامل الوراثة تأث ٌري أكرب ّ
من النوع األ َّول .وإ َّن خطر اإلصابة مبرض السكري من النوع األول فيام يتعلـّق بالوراثة فهو
كام ييل:
•إذا مل يكن أحد يف األرسة مصابًا مبرض السكري من النوع األول%0.5 :
•إذا كانت األم مصابة مبرض السكري من النوع األول%2 :
•إذا كان األب مصابًا مبرض السكري من النوع األول%5 :
•إذا كان كال الوالدين مصابَني مبرض السكري من النوع األول :حتى %20
•إذا كان التوأم غري املتطابق مصابًا مبرض السكري من النوع األول%20-15 :
•إذا كان التوأم املتطابق مصابًا مبرض السكري من النوع األول%70-35 :

مشاهدة فيلم رسوم متحركة
َ
حول َمرض السكري من النو ِع األ َّول
(باللـغة اإلنكليزية):
https://bit.ly/3fE81GB

ميكنك أيضً ا العثور عىل
الكثري من املعلومات عىل
املوقع اإللكرتوين لجمعيـ ّـة مرض السكري:
www.diabetes.dk
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.3
قياس سكر الدم

إن الهدف من العالج هو الوصول إىل نسبة مستقرة للسكر
يف الدم ترتاوح بني  4و 8مليمول/لرت

تقلبات نسبة السكر يف الدم
ال ميكن للشخص أبدًا مطابقة النسبة الطبيعية التي يطلقها البنكرياس
من األنسولني بشكل كامل .وهذا هو السبب يف أن جميع املصابني مبرض
السكري من النوع األول سيواجهون فرتات تكون فيها مستويات السكر يف
الدم لديهم مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا .إنّه ملن الصعب الوصول إىل
التوازن الصحيح ،ولكن األه ّم هو القيا ُم باإلجراء الصحيح فيام يتعلق مبستوى
السكر يف الدم عندما يرتفع بش ّد ٍة أو ينخفض بشدّة.

1

2

3

4

5

انخفاض نسبة السكر يف الدم.
تناول شيئاً من الطعام
أو ارشب مرشوبًا.

6

طبيعيـّة.
ال حاجة
إىل فعل يشء.

قبل مامرسة الرياضة ،يُفضل أن تكون نسبة السكر يف الدم
أعىل قليالً ،ولكن النسبة املثالية تختلف من شخص آلخر،
لذلك يجب أن تحاول دامئًا وتتحسس طريقك (راجع القسم الخاص
بالنشاط البدين).

7

8

9

10

11

12

13

ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
ينبغي أن تأخذ جرعة إضافية من األنسولني
وقد تحتاج إىل التحرك أو مامرسة الرياضة

الشكل  :2يُفضل أن تكون نسبة السكر يف الدم بني  4و 8مليمول/لرت.
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متى عليك قياس نسبة السكر يف الدم؟

ينبغي قياس نسبة السكر يف الدم من  6إىل 10
مر ٍ
ات يف اليوم عىل األقل .وهذا يتيح لك معرفة
املزيد عن كيفية استجابة جسمك
إىل الطعام والرشاب ومامرسة الرياضة واألنسولني.

عاد ًة ما ترتفع نسبة السكر يف الدم بعد تناول
الطعام مبارشة ،وينبغي عليك التحقق ما إذا كنت
تأخذ الجرعة الصحيحة من األنسولني
عن طريق قياس مستويات السكر يف الدم بعد حوايل ساعة ونصف إىل ساعتني
من تناول الطعام.
قياس نسبة السكر يف الدم من  6إىل  10مرات يف اليوم
عىل األقل:
•قبل وجبة اإلفطار وبعدها (أو صباحـًا عندما تستيقظ من النومِ إذا كنت
ال تأكل وجبة اإلفطار مبارشةً)
•قبل وجبة الغداء وبعدها
•قبل وجبة العشاء وبعدها
•قبل النوم (وبعد ساعة ونصف إىل ساعتني من وجبة العشاء ،إذا كنت
تخلد إىل النوم يف وقت متأخر)

كيف تقيس نسبة السكر يف الدم؟
ميكن قياس نسبة السكر يف الدم إما عرب قطرة دم من إصبعك أو باستخدام
ماسح ضويئ أو مستشعر لقياس نسبة السكر يف الدم ،وهو جهاز يكون متصالً
بالجسم باستمرار.

كيفية القياس باستخدام مقياس عادي لنسبة السكر يف الدم مع وخز اإلصبع
1.1أوالً ،اغسل أصابعك ،وإذا مل يكن ذلك ممك ًنا فطهرها مبطهر لليد
2.2تأكد من أن أصابعك جافة
3.3قم بإعداد الجهاز عن طريق إدخال رشيط اختبار يف الجهاز
4.4قم بوخز جانب اإلصبع باستخدام األداة الواخزة لإلصبع
5.5ضع رشيط االختبار عىل قطرة الدم بحيث متتصها
6.6اقرأ القيمة الظاهرة عىل مقياس نسبة السكر يف الدم (وليس
عىل رشيط االختبار)
7.7إذا كنت متتلك مضخة :أدخل القيمة يف املضخة ،ثم اتبع توصيات
املضخة
8.8إذا كنت تستخدم قلم األنسولني :إذا كانت نسبة السكر يف د ِمكَ
أعىل من  ،8فقم بأخذ جرعة أنسولني .إذا كانت نسبة السكر
اب فيه نسب ٌة عالية
يف الدم أقل من  ،4فقم بتناول طعامٍ  /رش ٍ
من الكربوهيدرات الرسيعة ،أو تناول وجبة طعامك
9.9إذا مل يكن لديك الفرصة لغسل يديك أو تعقيمهام ،فامسح
أول قطرة من الدم ،واضغط عىل إصبعك إلخراج قطرة جديدة
الستخدامها يف القياس بدالً من األوىل.

عند قياس نسبة السكر يف الدم عن طريق وخز اإلصبع ،عليك أن تكون
مـُدرِكـًـا لألخطا ِء الشائع ِة التاليـة:
•خزن رشائط االختبار يف الثالجة .حيث يجب تخزينها يف درجة
حرارة الغرفة
•رشائط االختبار قدمية جدًا .تحقق من تاريخ انتهاء الصالحيّـة.
•تخزين رشائط االختبار يف بيئة رطبة
•قطرة الدم صغرية جدًا
•مل تقم بغسلِ يديك قبل القياس أو ترك ،عىل سبيل املثال ،القليل
من سكر الفاكهة عىل أصابعك

بخالف ذلك:
•إذا شعرت «بارتفاع» أو «انخفاض» يف نسبة السكر يف الدم (راجع
القسم الخاص بارتفاع وانخفاض نسبة السكر يف الدم)
•قبل النشاط البدين وبعده (رمبا أثناء مامرسة الرياضة)
•يف الليل ،من حني آلخر (للتحقق مام إذا كان مستوى السكر يف الدم
مهم خاصة إذا كنت قد
مرتف ًعا أو منخفضً ا يف الليل ،ويُعد ذلك أم ًرا ً
مارست نشاطًا بدنيًا خالل اليوم/املساء)
•يف الحاالت التي قد تنحرف فيها مستويات السكر يف الدم عن املعتاد،
عىل سبيل املثال ،يف حال املرض وبعد تناول الكحول

الشكل  :3بصامت األصابع ومقياس نسبة السكر يف الدم
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تطبيق Freestyle Libre

كيفية القياس باستخدام مستشعر نسبة السكر يف الدم :نظام
Freestyle Libre
يحصل الكثري من األطفال واملراهقني عىل مستشعر نسبة السكر
يف الدم (جهاز  .)Freestyle Libreميكنك استخدامه
لفحص/قياس نسبة السكر يف الدم دون الحاجة إىل وخز إصبعك بإبرة يف كل
مرة .يوض ُع مستشع ٌر عىل الجسم باستخدام إبر ٍة صغرية (انظر الشكل ،)4
هذا املستشعر يقوم بقياس قيمة السكر يف األنسجة عرب خيط رفيع متصل
باألنسجة املوجودة تحت الجلد .يجب استبدال املستشعر تقريبـًا كل 14
يو ًما .قد تتأخر قليالً القيمة التي تم قياسها لنسبة السكر يف الدم (حوايل
 10دقائق) ،متناسب ًة مع النسبة الفعليّة للسكر يف الدم .ال يخربك جهاز
 Freestyle Libreبنسبة السكر يف الدم تلقائيًا .تحتاج إىل قياسها
بنفسك ملعرفة قيمة نسبة السكر يف الدم.

كيفية قياس نسبة السكر يف الدم باستخدام جهاز :Freestyle Libre
 .1اضغط عىل الزر الرئييس لبدء تشغيل جهاز القياس
 .2امسك جهاز القياس عىل بعد مسافة ال تزيد عن  4سم من املستشعر
لقياس نسبة السكر يف الدم (ميكنه القياس من خالل املالبس!)
 .3يعرض جهاز القياس اآلن قيمة نسبة السكر يف الدم

ميكنك مراقبة قيم نسبة السكر يف الدم من جهاز Freestyle Libre
عىل هاتفك املحمول عن طريق تحميلِ تطبيق «FreeStyle
 »LibreLink Appإ ّما من متجر  App storeأو
متجر ( Google Playثبِّت النسخة الدمناركية) والتسجيل يف
 .LibreViewهذا يتيح لك استخدام هاتفك من أجل:

الشكل  :4قياس نسبة السكر يف الدم باستخدام مستشعر نسبة السكر يف الدم (جهاز
)Freestyle Libre

•االطّالع عىل املستوى الحايل لنسبة السكر يف الدم
•االطّالع عىل متوسط مستوى السكر يف الدم لألسبوع املايض (موىص به
عندما تكون النسبة  8مليمول أو أقل)
•االطّالع عىل تط ّورات مستويات السكر يف الدم خالل الثامين ساعات املاضية
(راجع تقارير الغلوكوز ،والتي ت ُظهِر اتجاهات وأمناط نسبة السكر يف
الدم)
•االطّالع عىل «مدة معدالت السكر ضمن النطاق املستهدف» يوىص ألّ
تقل عن  %70من الوقت.
•إمكانية مسح املستشعر ضوئيًا باستخدام هاتفك
•مشاركة معلومات السكر يف الدم مع األقارب
اقرأ املزيد عن جهاز  Freestyle Libreيف املواد التي تلقيتها.

كيفية القياس باستخدام مستشعر القياس املتواصل لنسبة السكر يف
الدم

يحصل بعض األطفال واملراهقني عىل مستشعر قياس متواصل لنسبة السكر يف
الدم ،وهناك عدة أنواع مختلفة منه يف السوق .مثل جهاز Freestyle
 ،Libreحيث يُرفَق املستشعر بجسمك طوال الوقت ،وميكن أن يُنبّهك إذا
ارتفعت أو انخفضت نسبة السكر يف الدم بشكل ملحوظ .تحدث إىل مقدّم
الرعاية واقرأ املزيد من املعلومات حول هذا النوع من املستشعرات يف املواد
املقدمة لك ،إذا كنت بحاجة إىل ذلك.

الشكل  :6مستشعر القياس املتواصل لنسبة السكر يف الدم

يظهر سهم عىل الشاشة ليخربك بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر يف الدم،
وكذلك رسعة التغيري (الشكل .)5

ماذا يعني ذلك؟

كل  15دقيقة
التغ ّيري ّ

ارتفاع نسبة السكر يف الدم برسعة

ارتفاع بأكرث من  1.5مليمول/لرت

ارتفاع نسبة السكر يف الدم

ارتفاع مبعدل يرتاوح من  1إىل  1.5مليمول/لرت

تتغري نسبة السكر يف الدم
ببطء

-

انخفاض نسبة السكر يف الدم

انخفاض مبعدل يرتاوح من  1إىل  1.5مليمول/لرت

انخفاض نسبة السكر يف الدم برسعة

انخفاض بأكرث من  1.5مليمول/لرت

السهم

التغي .إذا كان السهم يشري إىل األعىل بشكل رأيس ،فهذا يعني أن نسبة السكر يف الدم ترتفع
تغي نسبة السكر يف الدم ومدى رسعة هذا ّ
الشكل  :5ت ُظهِر األسهم املوجودة عىل جهاز القياس اتجاه ّ
برسعة ،وترتفع بأكرث من  1.5مليمول/لرت يف كل  15دقيقة .إذا كان السهم يشري إىل أعىل بشكل مائل ،فإن نسبة السكر يف الدم ترتفع مبعدل يرتاوح بني  1و 1.5يف كل  15دقيقة .إذا
كان السهم أفق ًيا ،فإن نسبة السكر يف الدم تتغري ببطء .إذا كان السهم يشري إىل األسفل بشكل مائل ،فإن نسبة السكر يف الدم تنخفض مبعدل يرتاوح بني  1و 1.5يف كل  15دقيقة .إذا كان
السهم يشري إىل األسفل بشكل رأيس ،فهذا يعني أن نسبة السكر يف الدم تنخفض برسعة مبعدل يزيد عن  1.5يف كل  15دقيقة.
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.4
الطرق املختلفة لقياس نسبة
السكر يف الدم

النسبة الحالية للسكر يف الدم وسكر الدم عىل املدى الطويل ( )HbA1cواملدة
التي ظلت فيها معدالت السكر ضمن النطاق املستهدف

ميكن قياس نسبة السكر يف الدم بطرق مختلفة

النسبة الحالية للسكر يف الدم
النسبة الحالية للسكر يف الدم هي قيمة السكر يف الدم املوجودة يف هذا
املوضع من الجسم اآلن .ينبغي قياس نسبة السكر يف الدم من  6إىل 8
مرات عىل األقل يف اليوم ،إما عن طريق وخز اإلصبع أو باستخدام مستشعر
لقياس نسبة السكر يف الدم ،ويفضل أن تكون النسبة بني  4و 8مليمول/لرت.
قبل مامرسة الرياضة ،يفضل أن تكون نسبة السكر يف الدم أعىل قليالً
(حوايل  6إىل  10مليمول/لرت) ،ولكن النسبة املثالية تختلف من شخص
آلخر ،لذلك ينبغي عليك دامئًا تجربة النسبة املثىل لك (اقرأ املزيد يف قسم
«النشاط البدين»).

السكر يف الدم عىل املدى الطويل)Hba1C( ،
ت ُـدعى نسبة السكر يف الدم عىل املدى الطويل  .Hba1cوهو اختبار
دم يخربك مبتوسط مستوى السكر يف الدم عىل مدى الشهرين إىل  3أشهر
املاضية .يت ُّم قياس  Hba1cعند الذهاب إىل املستشفى.
وميكن التعبري عن هذا الرقم بطريقتني:
• :Hba1cالتعبري عنها باملليمول/مول
متوسط نسبة السكر يف الدم :ويتم اإلشارة إليه باملليمول/لرت وهو الذي
• ّ
يُخربك مبتوسط نسبة السكر يف الدم ،استنادًا إىل قيمة Hba1c
«هدفك هو قيمة أقل من  48مليمول/مول».

وهذا يتوافق مع متوسط نسبة السكر يف الدم التي تبلغ حوايل 7.7
مليمول/لرت .ومع ذلك ،سيتم دامئًا تقييم قيمة  HBa1cللطفل أو الشاب
حسب كل حالة ،مع األخذ يف االعتبار ،عىل سبيل املثال عدد مرات انخفاض
نسبة السكر يف الدم وإىل أي مدى يصل هذا االنخفاض .لذا ،يف بعض الحاالت
ميكنك اختيار قيمة مستهدفة لـ  HBA1cبحيث تكون أعىل من 48
مليمول/مول .تحدث مع مقدم الرعاية الخاص بك حول هذا املوضوع.
HbA1c

متوسط نسبة السكر يف الدم

(مليمول/مول)

(مليمول/لرت)

42

7.0

48

7.7

53

8.5

58

9.3

64

10.1

69

10.9

75

11.7

80

12.5

86

13.3

97

14.9

الجدول  :1العالقة بني  HbA1cومتوسط نسبة السكر يف الدم.
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«مدة معدالت السكر ضمن النطاق املستهدف»
طريقة أخرى لتتبع مستويات السكر يف الدم هي «مدة معدالت السكر
ضمن النطاق املستهدف» .ميكن قراءة املدة التي ظلت فيها معدالت السكر
ضمن النطاق املستهدف إذا كان لديك شكل من أشكال مستشعر نسبة السكر
يف الدم ،حيث سيخربك عن املدة التي ظلت فيها نسبة السكر يف الدم بني
 4و 10مليمول/لرت .يتم تقييم «مدة معدالت السكر ضمن النطاق
املستهدف» عىل مدى أسبوعني عىل سبيل املثال.
أهداف «مدة معدالت السكر ضمن النطاق املستهدف» هي:
•ينبغي أن تكون مستويات السكر يف الدم بني  4و 10مليمول/لرت ملدة
 %70عىل األقل من الوقت (حوايل  17من  24ساعة يف اليوم)
•ينبغي أن تكون مستويات السكر يف الدم منخفضة (بني  3و 4مليمول/
لرت) ملدة  %4من الوقت (حوايل ساعة واحدة من  24ساعة)
•ينبغي أن تكون نسبة السكر يف الدم منخفضة جدًا (أقل من 3
مليمول/لرت) ملدة  %1من الوقت

يف بعض األحيان ،ال ميكنك تجنب ارتفاع نسبة السكر يف الدم .والهدف هو
الحد من التقلبات ،والبقاء بني  4و 10مليمول/لرت ملدة  %70من
الوقت.
أما بالنسبة لـ  ،HbA1cفسيتم دامئًا تقييم أهداف «مدة معدالت السكر
ضمن النطاق املستهدف» حسب كل حالة ،مع األخذ يف االعتبار عىل سبيل
املثال خطر انخفاض نسبة السكر يف الدم.
من املهم أن تقرأ املستشعر بنفسك
يف املنزل ،بحيث ميكن تعديل جرعة األنسولني بشكل مستمر .وتجب عليك
قراءة «مدة معدالت السكر ضمن النطاق املستهدف» مرة واحدة عىل األقل
يف األسبوع .فكر يف تعديل جرعة األنسولني إذا:

نسبة السكر يف الدم
عىل املدى الطويل
أقل من 48
مليمول/مول
قراءة «مدة معدالت
السكر ضمن النطاق املستهدف»
مرة واحدة
يف األسبوع

•كانت املدة التي ظلت فيها معدالت السكر ضمن النطاق املستهدف أقل
من %70
•كان متوسط نسبة السكر يف الدم أعىل من  8مليمول/لرت
•كان هناك العديد من حاالت انخفاض نسبة السكر يف الدم
اتصل بطبيبك إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف تعديل جرعة األنسولني.

قيمة «مدة معدالت
السكر ضمن النطاق املستهدف»
 %70عىل األقل
من الوقت

10
مليمول/لرت

4
مليمول/لرت

24:00

12:00

مرتفع بنسبة
%40
السكر ضمن النطاق
املستهدف»

24:00 00:00

12:00

مرتفع بنسبة
%25

ضمن النطاق
املستهدف بنسبة
%70
منخفض بنسبة %5
السكر ضمن النطاق
املستهدف»

مرتفع بنسبة
%40

منخفض بنسبة
%20

أ

متوسط نسبة السكر يف الدم
ال يزيد عن
 8مليمول/لرت

ب

سكر الدم
بني
 4و8
مليمول/لرت

الشكل  :7يبني الشكل «أ» والشكل «ب» متوسط نسبة السكر يف الدم  7.7مليمول/لرت .يظهر الشكل «أ» تقلبات كبرية جدًا و %40فقط من الوقت ضمن النطاق املستهدف ،يف
حني يظهر الشكل «ب» تقلبات أصغر و %70من الوقت ضمن النطاق املستهدف.
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.5
ارتفاع نسبة السكر يف الدم
مبا يف ذلك ،ال ُحامض الكيتوين

عندما تكون نسبة السكر يف الدم أعىل من  8مليمول/لرت،
تكون النسبة مرتفعة جدً ا

يعاين كل شخص مصاب مبرض السكري من حني آلخر بارتفاع نسبة السكر.
وقد يكون من الصعب مالحظة ارتفاع نسبة السكر يف الدم .يُصاب البعض
باإلرهاق ،جفاف الفم ،العطش ،التبول املتك ّرر أو الغثيان.

اإلرهاق

ترتفع نسبة السكر يف الدم بسبب نقص األنسولني .ورمبا تكون قد حصلت
عىل القليل من األنسولني مع وجبتك ،أو القليل جدًا من األنسولني مع
وجود الكثري من سكر الدم.
عندما يكون مستوى السكر يف الدم مرتف ًعا جدًا ،يحتاج املر ُء إىل الحصول
عىل أنسولني إضايف .ومن املهم أن تكون عىل علم بانخفاض مستويات
السكر يف الدم كام هو متوقع بعد أخذ األنسولني اإلضايف .احرص عىل قياس
نسبة السكر يف الدم كل ساعتني تقريبًا ،حتى تصبح نسبة السكر يف الدم
أقل من  8مليمول/لرت.
إذا كانت نسبة السكر يف الدم أعىل من  15مليمول/لرت لعدة ساعات،
فأنت يف خطر اإلصابة بال ُحامض الكيتوين .وهذا هو الّسبب يف رضورة قياس
الكيتونات يف الدم (راجع القسم التايل عن ال ُحامض الكيتوين).

جفاف الفم

العطش

النعاس
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ماذا تفعل إذا تجاوزت نسبة السكر يف الدم 15
مليمول/لرت

ال ُحامض الكيتوين
يحدث ال ُحامض الكيتوين عندما يفتقر الجسم إىل األنسولني .وعىل
الرغم من أن نسبة السكر يف الدم مرتفعة ،فإن الخاليا ال تتمكـّـن من
امتصاص السكر وتبدأ يف حرق الدهون بدالً من ذلك .يف هذه العملية،
يُن ِتج الجسم الفضالت (الكيتونات) ،والتي ميكن أن يؤدي وجودها
بكميات كبرية إىل اإلصابة بال ُحامض الكيتوين .ميكن أن تكون األعراض
املبكرة لل ُحامض الكيتوين كام ييل:

إذا كانت نسبة السكر يف الدم أعىل من  15مليمول/لرت (احرص عىل
القياس مرة أخرى إذا لزم األمر) ،يجب أن تأخذ أنسولينـًا إضافيًا .إذا كان
لديك مضخة ،فاتبع توصيات املضخة واحرص عىل قياس نسبة السكر يف
الدم مرة أخرى بعد ساعة واحدة.

آالم يف البطن

إذا كانت نسبة السكر يف الدم ال تزال أعىل من  15مليمول/لرت وال
تنخفض بشكل ملحوظ ،فتحقق من أن املضخة تعمل جيدًا .إذا كانت
املضخة تعمل ،فقم بإعطاء أنسولني أكرث بنسبة  %30-10مام تويص
به املضخة .إذا كانت هناك مشاكل يف املضخة ،يجب استبدال مجموعة
حل مشكلة املضخة ،قُم بإعطاء جرع ٍة إضافية من
الحقن .إذا تعذّر ّ
األنسولني الرسيع املفعول باستخدام قلم األنسولني بدالً من ذلك.

الغثيان

إذا كانت نسبة السكر يف الدم ال تزال أعىل من
 15مليمول/لرت أو أنـّها ال تنخفض ،فستحتاج إىل قياس الكيتونات يف
دمك .ويتم ذلك باستخدام الرشائط األرجوانية التي يتم تركيبها يف الجهاز
(ميكن أن يكون مقياس نسبة السكر يف الدم أو جهاز كيتون أو جهاز

 .)Freestyle Libreتحدّث إىل مقدم الرعاية الخاص بك عن
أفضل حل مناسب.
يتم التعبري عن الكيتونات املوجودة يف الدم بعدد يرتاوح بني  0و6
مليمول/لرت .إذا كانت الكيتونات أعىل من  ،1.5فاتصل بالقسم املختص.
وإذا كانت الكيتونات بني  0.6و ،1.5فأنت بحاجة إىل رشب الكثري
من املاء وتناول كربوهيدرات رسيعة االمتصاص مثل كوب من العصري الحلو
وتناول معه األنسولني ،ولكن احرص أيضً ا عىل إعطاء أنسولني إضايف بنسبة
 %30-10بسبب ارتفاع نسبة السكر يف الدم .احرص أيضً ا عىل قياس
نسبة السكر يف الدم وقياس الكيتونات مرة أخرى بعد ساعة واحدة .استمر
يف ذلك حتى تقل الكيتونات عن  ،0.6وتنخفض نسبة السكر يف الدم
بشكل ملحوظ.
اتصل بالقسم املختص إذا كنت يف ٍّ
شك باألمر .إذا كانت نسبة السكر يف
الدم أعىل من  15مليمول/لرت عىل مدى فرتة طويلة من الزمن وكنت
ال تشعر بالراحة ،يجب عليك أيضً ا االتصال بالقسم (راجع قسم معلومات
االتصال).

القيء

كرثة التبول

العطش

أعىل من  1.5مليمول/لرت
خطر اإلصابة بال ُحامض الكيتوين السكري:
اتصل مبقدم رعاية مرض السكري عىل الفور للحصول عىل املشورة العالجية.

الصداع

شعور عام بعدم االرتياح

رائحة األسيتون أثناء التنفس

اإلرهاق
الشعور باإلعياء
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كيف يتم تفسري مستوى الكيتونات يف الدم؟

بني  0.6و 1.5مليمول/لرت
عالمات عىل وجو ِد مشكل ٍة تحتاج إىل عالج:
ارشب الكثري من السوائل وخذ أنسولينـًا إضافيًا.
أقل من  0.6مليمول/لرت
املستوى العادي:

الشكل  :8قياس الكيتونات يف الدم .تحقّق من الكيتونات يف الدم عند ارتفاع نسبة السكر يف الدم ألعىل من  15مليمول/لرت .إذا كانت الكيتونات أعىل من  1.5مليمول/لرت ،فهناك خطر
اإلصابة بال ُحامض الكيتوين ،وينبغي عليك دامئًا االتصال بالقسم املختص عىل الفور.
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.6

عندما تكون نسبة السكر يف الدم أقل من  4مليمول/
لرت ،تكون النسبة منخفضة جدً ا

يعاين كل شخص مصاب مبرض السكري من حني آلخر بانخفاض نسبة
السكر .عندما تنخفض نسبة السكر يف الدم إىل حوايل  4مليمول/
لرت ،ستالحظ ذلك يف جسمك .قد تشعر بالجوع أو األرق أو قد تواجه
صعوبة يف الرتكيز أو قد تعاين من شحوب يف الوجه أو التعرق أو تعاين
من اضطرابات برصية.

انخفاض نسبة السكر يف الدم

الجوع

إذا كنت غري متأكد مام إذا كان مستوى السكر يف الدم منخفضً ا،
فاحرص عىل قياسه.
غالبًا ما يحدث انخفاض نسبة السكر يف الدم بسبب وجود الكثري من
األنسولني أو القليل من الطعام .وميكن أيضً ا أن يكون بسبب كرثة
النشاط البدين أو بسبب تناول الكحول .من املهم التفكري يف سبب
انخفاض نسبة السكر يف الدم ،بحيث ميكن تجنب ذلك يف املستقبل.

عدم الراحة الداخلية

الشعور بدوخة

اإلرهاق

شحوب الوجه
التعرق

الصداع
تقلبات املزاج
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ماذا عليك أن تفعل يف حالِ انخفاض نسبة السكر يف الدم؟
للتحكم يف انخفاض نسبة السكر يف الدم تحتاج إىل تناول السكر
(الكربوهيدرات).

انخفاض طفيف أو معتدل يف نسبة السكر يف الدم (نقص
السكر يف الدم):

إذا كنت مستيق ًظا أو شبه مستيقظ وقاد ًرا عىل االبتالع (إذا كنت قاد ًرا عىل
إخراج لسانك فأنت قادر أيضً ا عىل االبتالع) ،فإن االنخفاض يف نسبة السكر
يف الدم طفيف أو معتدل.

للقيام بذلك ،اتبع التعليامت التالية:
•تناول أو ارشب كربوهيدرات «رسيعة االمتصاص» مثل قطعتني أو
ثالث قطع من سكر العنب أو من نصف كوب إىل كوب واحد
تنص التوصية عىل تناول حوايل
من العصري أو علبة عصري صغريةُّ .
 0.3غرام من الكربوهيدرات لكل كيلوغرام من وزن الطفل.
عىل سبيل املثال :إذا كان الطفل يزن  30كيلوغرا ًما ،يوىص بتناول
 9غرامات من الكربوهيدرات ،وهو ما يعادل حوايل  3قطع من
سكر العنب.

انخفاض حاد يف نسبة السكر يف الدم
(صدمة األنسولني)

ٍ
انخفاض حا ّد يف نسبة السكر يف الدم (صدمة األنسولني) هو أم ٌر
إ ّن حدوث
مزعج يف حال حدوثه .ميكن أن يحدث فقدان للوعي
نادر الحدوث ولكنه
ٌ
ونوبة مرضية قصرية األجل .وسيستجيب الجسم نفسه عن طريق زيادة إفراز
الغلوكوز من الكبد ،ما يتسبب يف ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
يف حالة حدوث صدمة األنسولني ،قم مبا ييل:
•اتصل عىل 2-1-1
•قم بإعطاء الغلوكاغون عن طريق الحقن ،إذا حصلت عىل تعليامت للقيام
بذلك .ينصح بتناول  0.5ميليغرام إذا كان وزن الطفل أقل من 25
كيلوغرامـًا ،و 1ميليغرام إذا كان وزن الطفل  25كيلوغرامـًا أو أكرث.

بعد ذلك
•احرص عىل قياس نسبة السكر يف الدم مرة أخرى بعد  10إىل 15
ِ
وأدخل القراءة يف املضخة .يجب أن تكون نسبة السكر قد
دقيقة
ارتفعت إىل  4عىل األقل .إذا مل يحدث ذلك ،فتناول الكربوهيدرات
الرسيعة االمتصاص مرة أخرى .إذا كانت املعالجة عن طريق القلم،
يتو ّجب أيضً ا بعد ذلك (وعندما يكون الطفل مستيقظًا متا ًما) تناول
الكربوهيدرات «البطيئة االمتصاص» مثل نصف قطعة من خبز
الجاودار .وهذا يساعد عىل الحفاظ عىل نسبة السكر يف الدم لفرتة
أطول .بعد ذلك ،راقب نسبة السكر يف الدم عن كثب.
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.7

عندما تأكل وترشب تحتاج إىل األنسولني للحفاظ
عىل استقرار نسبة السكر يف الدم قدر اإلمكان
ﺗﻨﺎول اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﴬاوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ

ﺗﻨﺎول ﻧﻈﺎ ًﻣﺎ ﻏﺬاﺋ ًﻴﺎ
ﻣﺘﻨﻮ ًﻋﺎ وﻏﻨ ًﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
وﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﻛﺜريًا

ار ِو ﻋﻄﺸﻚ ﺑﺎﳌﺎء

الطعام

اﺧﱰ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ﻗﻠﻴﻠﺔ
اﻟﺪﺳﻢ
ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬايئ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ -

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﳌﻨﺎخ

ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻷﻃﻌﻤﺔ
اﻟﺤﻠﻮة واﳌﺎﻟﺤﺔ واﻟﺪﻫﻨﻴﺔ

ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻠﺤﻮم،
واﺧﱰ اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻷﺳامك
ﺗﻨﺎول أﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ

إذا كنت مصابًا مبرض السكري من النوع األول ،فعليك مثل أي شخص آخر
اتباع توصيات اإلدارة البيطرية والغذائية الدمناركية من أجل اتباع نظام غذايئ
صحي ومتنوع:
عليك توزيع الطعام بالتساوي عىل مدار اليوم ،ما يعني  3وجبات رئيسية
ورمبا وجبة واحدة أصغر أو وجبتني .وعليك تج ّنب تناول الوجبات الخفيفة،
ألنها ت ُص ِّعب عملية التحكم يف نسبة السكر يف الدم.
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كقاعدة عامة ،تذكر أن تأخذ األنسولني عند تناول الطعام.
يتكون الطعام من الكربوهيدرات والربوتني والدهون ،وكذلك الفيتامينات
واملعادن.

عىل سبيل املثال ،ابحث عن
عالمة ثقب املفتاح وعالمة الحبوب
الكاملة
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الكربوهيدرات
الكربوهيدرات هي املصدر الرئييس لطاقة العضالت والدماغ .ويعمل األنسولني
كمفتاح يسمح للكربوهيدرات باملرور إىل خاليا الجسم.
ﻔﺎﻛﻬﺔ  -اﻟﺘﻮت
اﻟ

كمية الكربوهيدرات يف الطعام هي ما يحدد بشكل رئييس مدى ارتفاع
نسبة السكر يف الدم بعد وجبة الطعام .ولذلك فمن املهم تحديد كمية
الكربوهيدرات بحيث تتناسب كميات األنسولني والكربوهيدرات ،ومن ثم ال
تتقلب نسبة السكر يف الدم بشكل غري مفهوم صعودًا وهبوطًا.
ينبغي توزيع الكربوهيدرات عىل جميع الوجبات ،ألن هذا يوفر مستويات
سكر يف الدم أكرث استقرا ًرا.

اﻟﺤﻠﻴﺐ  -اﻟﺰﺑﺎدي

•النشاء يأيت بشكل أسايس من البطاطس واألرز واملعكرونة والخبز ومنتجات
اإلفطار
•السكريات تأيت بشكل أسايس من السكر واملنتجات السكرية والحليب
والفواكه
•األلياف الغذائية تأيت بشكل أسايس من الخرضاوات والفواكه والحبوب
الكاملة والبقوليات املجففة .وهي متر عرب الجهاز الهضمي بدون هضم
تقريبًا وتتميز بالعديد من التأثريات اإليجابية

مختص
سيقدم لك
ُّ
التغذية املزيد من اإلرشادات
عن الطعام
ومرض السكري

اﻟﺤﻠ
ﻮﻳﺎت
 اﻷﻃﻌﻤ
ﺔ اﻟ
ﺤﻠﻮة

الكربوهيدرات هو مصطلح شامل يشمل النشاء والسكريات واأللياف الغذائية.
ُقسم كل ًيا أو جزئ ًيا إىل غلوكوز يف الجهاز الهضمي ،وتُ تص يف مجرى
فهي ت َّ
الدم.

اﻟﺨ
ﴬا
و
ا
ت

هناك فرق كبري بني مدى الرسعة التي تسبب فيها أنواع الكربوهيدرات
املختلفة يف ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
ﴪﻳﻌﺔ
ت اﻟ
اﻟﻮﺟﺒﺎ

تنقسم الكربوهيدرات إىل كربوهيدرات رسيعة االمتصاص و كربوهيدرات
بطيئة االمتصاص ،والتي تشري إىل مدى رسعة ارتفاع نسبة السكر يف الدم
بعد الوجبة.

ﻃﺲ
ﻟﺒﻄﺎ
ا

وﻧﺔ
ﻌﻜﺮ
اﳌ
-

اﻟﺨﺒ
ﺰ  -اﻟ
ﺤ
ﺒ
ﻮ
ب
رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺬرة

الكربوهيدرات الرسيعة االمتصاص
تتسبب يف االرتفاع الرسيع يف نسبة السكر يف الدم .توجد يف
األطعمة مثل العصري وسكر العنب وفاكهة االسكواش والحلويات
والعسل.
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الكربوهيدرات البطيئة االمتصاص
توفر نسبة سكر يف الدم أكرث استقرا ًرا .وتوجد يف األطعمة مثل
دقيق الشوفان وخبز الجاودار ومعكرونة القمح الكامل والفاصوليا
والعدس.

الشكل :9
الكربوهيدرات  -ينبغي عليك «حساب مقداره»
 حاول تناوله يف أغلب األحيان من املناطق الخرضاء  -هذا هو املكان الذيتحصل فيه عىل األشياء الصحية مثل الفيتامينات واملعادن واأللياف الغذائية
وما إىل ذلك.
 تحتوي معظم الخرضاوات عىل القليل من الكربوهيدرات فال ينبغي عليكحساب مقدارها
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الدهون

كقاعدة عامة ،ال ينبغي أخذ األنسولني بسبب تناول الدهون يف الطعام .إذا
كان هناك الكثري من الدهون يف الوجبة ،فسيكون امتصاص الطعام أبطأ.
ولذلك قد يكون من الرضوري أخذ األنسولني عىل مدى فرتة أطول عن طريق
«جرعة تصحيحية مج ّمعة» باستخدام مضخة األنسولني (اقرأ املزيد عن
أشكال جرعات األنسولني التصحيحية بالصفحة  )40أو رمبا ينبغي أخذ
األنسولني عرب عدة جرعات باستخدام قلم األنسولني.
تنقسم الدهون إىل مجموعتني ،الدهون غري املشبَّعة والدهون املشبَّعة .ومن
املستحسن أن يكون املقدار األكرب من الدهون التي تتناولها من الدهون غري
املشبَّعة.

الربوتني
ال ترتدد يف تناول الربوتينات من كل من املصادر الحيوانية والنباتية .وال
ينبغي أخذ األنسولني بعد الوجبات الغنية بالربوتينات الحيوانية ،مثل اللحوم
واألسامك والبيض والجنب .الربوتينات النباتية ،مثل الحمص والفاصوليا والعدس،
تحتوي أيضً ا عىل كمية أكرب من الكربوهيدرات ،وهذا هو السبب يف أهمية
أخذ األنسولني بعد تناول هذه الكربوهيدرات.

ضيبلا  -جاجدلا  -كمسلا

توجد الدهون غري املشبَّعة ،عىل سبيل املثال ،يف بذور اللفت وزيت الزيتون
واملكسات واملايونيز وصوص الرميواليد
والسمن النبايت السائل واألفوكادو واللوز
ّ
والسلمون والرنجة.
واألسامك مثل املاكريل ّ

اﻟﻠﺤﻮم  -اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﺎردة  -اﻟﺠنب

اﳌﻜﴪات  -اﻟﺒﺬور

توجد الدهون املشبَّعة ،عىل سبيل املثال ،يف الزبدة والجنب الدهني واللحوم
الس ُجق ولحم الخنزير املقدد واللحوم الباردة والقشدة والكعك
الدهنية مثل ُ
والبسكويت والشوكوالتة واآليس كريم ورقائق البطاطس والوجبات الرسيعة
وزيت جوز الهند.

اﻟﺪﻫﻮن

الشكل :10
الدهون والربوتينات  -ال ينبغي عليك «حساب مقداره»
حاول تناوله يف أغلب األحيان من املناطق الخرضاء  -هذا هو املكان الذي تحصل
فيه عىل الدهون الصحيـّة
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منوذج الطبق الصحي

ما مقدار األنسولني الذي يجب تناوله مع الوجبة؟

يوىص بإعداد الوجبة الساخنة وفقًا ملا يسمى بنموذج الطبق الصحي عىل شكل
حرف  ،Yوالذي يضمن توزي ًعا جيدًا للكربوهيدرات والدهون والربوتني يف
الوجبة .منوذج الطبق الصحي عىل شكل حرف  Tهو منوذج جيد لالستخدام
إذا كنت بحاجة إىل تقليل الوزن ،ألن الخرضاوات تأخذ نسبة أكرب من الطبق.

يُعد منوذج الطبق الصحي هو مبدأ توجيهي جيد لتحضري الطعام:
يجب إدراج رسمني توضيحيني هنا ،منوذج الطبق الصحي  Yومنوذج الطبق
الصحي  Tعىل التوايل

عند تناول الطعام ،يجب عليك حساب مقدار األنسولني الالزم للحفاظ عىل
استقرار نسبة السكر يف الدم .وهذا هو السبب يف أنه من املهم «حساب
مقدار الكربوهيدرات» .وهذا يعني حساب مقدار الكربوهيدرات يف الوجبة
التي تأكلها .ويتم ذلك عن طريق وزن الطعام ،عىل سبيل املثال عن طريق
استخدام تطبيق لحساب مقدار الكربوهيدرات .يف األشهر القليلة األوىل ،تحتاج
إىل وزن معظم أنواع الطعام.
ط َّورت جمعي ُة مرض السكري تطبيقًا ميكنه مساعدتك يف حساب
الكربوهيدرات (ابحث يف متجر  app store/play storeعن
« ،)»kulhydrat og diabetesكام أن هناك أيضً ا تطبيقات
أخرى مامثلة (عىل سبيل املثال.)»Carbs & cals« ،

املرشوبات

من املستحسن إرواء عطشك باملاء ورشب ربع لرت إىل نصف لرت من الحليب
منزوع الدسم يوميًا.
وميكنك يف بعض األحيان رشب عصري قليل السعرات الحرارية أو شاي مثلج أو
مرشوبات غازية ،ولكن بكميات صغرية تصل إىل نصف لرت يف األسبوع .معظم
املحلة صناعيًا ال تؤثر عىل نسبة السكر يف الدم ،ولكن تحقق من
املرشوبات ّ
مقدار الكربوهيدرات عىل ملصق املنتج.
ينبغي رشب العصري عند انخفاض نسبة السكر يف الدم ،حيث سيؤدي ذلك
إىل ارتفاع نسبة السكر يف الدم .راجع الفصل  5املتعلق بانخفاض نسبة
السكر يف الدم.

السكر واملُحلّيات
نصح األطفال واملراهقون املصابون مبرض السكري  -وغري املصابني  -بالحد
يُ َ
من السكر والحلويات ،ألنها قد تحل محل الطعام الصحي .ومع ذلك ،ال
يحظر تناول السكر.

الشكل  :12تطبيق جمعية مرض السكري

لحساب مقدار الكربوهيدرات و وتطبيق «»Carbs & cals

حساب مقدار األنسولني يف الكربوهيدرات

تخربك «نسبة الكربوهيدرات إىل األنسولني» مبقدار الكربوهيدرات بالغرام
الذي يعادل تناول وحدة واحدة من األنسولني.
يتم حساب نسبة الكربوهيدرات إىل األنسولني من الجرعة اليومية لألنسولني.
ويتم الحساب من ِقبَل مقدّمي الرعاية ملرىض السكري .تختلف نسبة
الكربوهيدرات إىل األنسولني من شخص آلخر ،وقد تختلف من شخص آلخر
خالل النهار .غالبًا ما يحتاج الجسم إىل املزيد من األنسولني بعد تناول وجبة
اإلفطار مقارنة بباقي وجبات اليوم .لذلك عليك تقييم مقدار األنسولني وضبطه
من وقت آلخر ،عن طريق قياس نسبة السكر يف الدم بعد ساعة ونصف إىل
ساعتني من الوجبة ملعرفة ما إذا كان مقدار األنسولني صحي ًحا أم ال (إذا
كانت نسبة السكر يف الدم مرتفعة جدًا ،فهذا يعني إعطاء مقدار قليل جدًا
من األنسولني مع الوجبة) .ال تقم بقياس نسبة السكر يف الدم بعد أقل من
ساعة ونصف من وجبة الطعام ،ألن هذا ال مينح صورة دقيقة.

وال يوىص باستخدام املنتجات املحالة صناعيًا  -باستثناء املرشوبات  -ولكن
ميكن استخدامها إذا اخرتت ذلك .ومع ذلك ال يكون يف كثري من الحاالت
مقدا ُر الكربوهيدرات أقل بكثري من املنتجات التي تحتوي عىل السكر ،وقد
يكون مقدا ُر الدهون أعىل.
ميكن إيجاد امل ُحليات يف املرشوبات الغازية والعصائر والكعك واآليس كريم
والحلويـّات واملرىب .تنقسم امل ُحليات إىل فئتني:
1.1امل ُحليات التي ال تؤثر عىل نسبة السكر يف الدم وبالتايل ال تتطلب أخذ
األنسولني .وغالبًا ما توجد هذه امل ُحليات يف املرشوبات الغازية والعصائر
قليلة السعرات الحرارية.
2.2امل ُحليات التي تؤثر عىل نسبة السكر يف الدم وبالتايل تتطلب منك حساب
مقدار الكربوهيدرات وأخذ األنسولني قبل تناول الطعام .توجد هذه
امل ُحليات يف الكعك واآليس كريم والحلويات واملرىب .يُطلق عىل امل ُحليات
اسم «الكحول السكري» ،وميكن أن تسبب آال ًما يف املعدة وانتفاخًا يف
البطن وإسهاالً.

الشكل  :11توصيات منوذج الطبق الصحي  Yو Tإلعداد وجبات الطعام
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مرشوبات غازية

سكر العنب

عصري فواكه

مصاصات مثلجة

سكر
و
عسل

أﺧﺬ ا
ﻷﻧﺴﻮﻟني

اﺣﺴ
ﺐ ﻣﻘ
ﺪ
ا
ر
ا
ﻟﻜ
ﺮﺑﻮﻫﻴ

حلويات
بالسكر

ﺪرات

رشيط الفاكهة/
علبة زبيب
خبز

بطاطس مشوية ومهروسة

أدﺧﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم

حليب
زبادي فواكه بالسكر
فاكهة

ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻟدم

آيس كريم

ﻘﯾﺎس ﺳرﻋﺔ
ﺳﻛر اﻟدم
ﻲء ﻣ
ﺳ
ر
ﺑط
ﯾﻊ

رقائق الذرة

فطرية سجق

ﻗﻢ

ﺑﻘﻴ

ﺎس

ﻧﺴﺒ

ﺔ اﻟ
الشكل « :13هاي فايف» .خمسة أشياء يجب تذكرها يف كل مرة تتناول فيها وجبتك.

حبوب الشوفان والجاودار

ﺴﻜﺮ

ﰲا
ﻟﺪم

ﻌﺎم

قضيب الشوفان والفواكه

ﺗﻨﺎو
ل ا ﻄﻟ

ﺳرﯾﻊ

أرز الحبوب الكاملة

بطاطس

طﻲء
ﺑ
معكرونة القمح
الكامل

زبادي

مقياس الرسعة/الشكل 14
العدس والفاصولياء والح ّمص

خبز الجاودار

خرضاوات

دقيق شوفان

الشوكوالته
الداكنة
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الشكل :14
كيف تؤثر أنواع الطعام
املختلفة عىل نسبة السكر
يف الدم.
شك ًرا لجمعية مرض
السكري إللهامنا بالرسومات
التوضيحية!

البيتزا

تؤثر أنواع الطعام املختلفة عىل نسبة السكر يف الدم بطرق مختلفة .ميكن أن
تسبب األطعمة الصحية ارتفا ًعا رسي ًعا وبطيئًا يف نسبة السكر يف الدم .واليشء
نفسه ينطبق عىل األطعمة األقل صحية .عىل سبيل املثال ،الدهون املوجودة
يف البيتزا والشوكوالتة واآليس كريم هي ما يسبب ارتفاع نسبة السكر يف الدم
ببطء وعىل مدى فرتة زمنية أطول ،بينام يتسبب سكر الفاكهة وسكر الحليب
يف ارتفاع نسبة السكر يف الدم بشكل أرسع.
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.8
العالج باألنسولني
(مبا يف ذلك القلم واملضخة)

42
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ما هو األنسولني؟
يُع ُّد األنسولني أحد أهم هرمونات الجسم .إذا كان جسمك ال ينتج
األنسولني ،فال ميكنك البقاء عىل قيد الحياة إلّ إذا تم توفري األنسولني
من خارج الجسم عرب الجلد .يتم توصيل األنسولني ملرىض السكري
من النوع األول إىل الجسم إما عن طريق قلم األنسولني أو مضخة
األنسولني.
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قلم األنسولني
إذا كنت تُعالَج بقلم األنسولني ،يُستخدَم نوعان مختلفان من األنسولني:
الرسيع املفعول (مثل ® NovoraPidأو ®Apidra
أو '®' )FiAspو البطيء املفعول (مثل ® Lantusأو
® Levemirأو ®.)Tresiba
تتم تلبية احتياجات الجسم من األنسولني القاعدي باألنسولني البطيء املفعول،
والذي يُعطى كحقنة مرة أو مرتني يوميًا .باإلضافة إىل ذلك ،يتم إعطاء
األنسولني الرسيع املفعول مع الوجبات وأيضاً إذا كانت نسبة السكر يف الدم
مرتفعة جدًا.

•اضبط الجرعة (كمية األنسولني التي تحتاج إليها) يف القلم
•حدد مكان إدخاله يف الجسم (الشكل  .)15يف أغلب األحيان ،يُعطى
األنسولني الرسيع املفعول يف البطن ،بينام يُعطى األنسولني البطيء املفعول
يف الفخذ/أعىل األرداف .تأكد من أن املكان الجديد الذي يتم إدخال
اإلبرة فيه عىل بعد  1سم عىل األقل من آخر مكان تم استخدامه .تأكد
أيضً ا من عدم وجود تقرحات أو عالمات التهاب (حمراء وساخنة) أو
كدمات يف مكان إدخال اإلبرة
•ثم قم بحقن األنسولني عموديًا يف الجلد مبارشة
•انتظر  10ثوان واسحب اإلبرة
•عند االنتهاء من وخز اإلبرة ،أخرِج اإلبرة من القلم وضعها يف صندوق
مقاوم للكرس.

مضخة األنسولني
كيف تعمل مضخة األنسولني؟

تطلق مضخة األنسولني األنسولني بنفس الطريقة التي يفرزها البنكرياس
الطبيعي والصحي .تحتوي مضخة األنسولني عىل نوع واحد فقط من األنسولني،
وهو األنسولني رسيع املفعول .تظل مضخة األنسولني يف الجسم عىل مدار
الساعة ،ولكن ميكن إزالتها لفرتات زمنية أقرص ،مثل أثناء االستحامم ومامرسة
الرياضة .ال ميكن إيقاف مضخة األنسولني أبدًاُ .صممت بعض املضخات ليتم
تخزينها يف كيس صغري أو جيب ،ويتم توصيلها بالجلد عرب خرطوم صغري
(أنبوب بالستييك رفيع) ،بينام تأيت املضخات األخرى بدون «خرطوم»
(الشكل  .)16ستجد مع مقدم الرعاية الخاص بك أفضل ما يناسبك.

الفوائد الرئيسية ملضخة األنسولني هي:
•ال حاجة إىل الوخز اليومي باإلبر (كام هو الحال مع قلم األنسولني).
ت ُستخدَم اإلبرة كل  3أيام فقط لتغيري األنبوب البالستييك الصغري املوجود
يف الجلد.
•ت ُقلّل من التقلبات يف مستويات السكر يف الدم
•من األسهل تناول أنسولني إضايف مع الوجبات الكبرية والصغرية ،أو يف حالة
ارتفاع نسبة السكر يف الدم
•انخفاض مستويات السكر يف الدم بشكل أقل تكرا ًرا ،حيث تعمل مضخة
األنسولني عىل توفري األنسولني القاعدي بكميات صغرية
•من السهل مامرسة األنشطة البدنية ،ألنه ميكنك خفض مستوى األنسولني
القاعدي عندما تكون نشطًا بدنيًا.

0

الشكل  :15قلم األنسولني

iPort
بالنسبة لألطفال األصغر سنـّاً ،ميكن استخدام « ،»iPortوهي عبارة عن
قثطرة بالستيكية صغرية يت ُّم إعطاء األنسولني من خاللها .سيوضح لك مقدم
الرعاية الخاص بك كيفية تغيريها .ميزة هذه الطريقة هي أنك ال تحتاج إىل
الوخز باإلبرة إلّ مرة واحدة كل ثالثة أيام ،عندما تحتاج إىل تغيريها .يتم
إدخال  iPortعن طريق إبرة إما يف البطن أو األرداف .يوجد يف الطرف
اآلخر من القثطرة البالستيكية غشاء مطاطي يُحقن فيه األنسولني .ميكنك
موضعي للجلد ،أو تربيد الجلد لتسكني األمل قبل الحقن.
استخدام كريم مخدر
ّ
كيفية استخدام القلم:
•اغسل يديك
•تأكد من أن األنسولني يف درجة حرارة الغرفة
•تأكد من استخدام النوع الصحيح من األنسولني
•ضع إبرة نظيفة يف القلم .إذا كانت هذه هي املرة األوىل التي تستخدم
فيها القلم ،فتأكد من أنه يعمل عن طريق ضبط القلم عىل وحدتني
وتنفيذ "حقنة هوائية" ،بحيث ميكنك رؤية خروج قطرة من األنسولني

الشكل  :17رسم توضيحي لتصميمني من تصاميم املضخة (بخرطوم وبدون خرطوم)

الشكل  :16ميكنك إعطاء األنسولني يف املناطق الحمراء
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تعمل مضخة األنسولني عىل توصيل األنسولني إىل الجسم بطريقتني:
•األنسولني القاعدي :يتم توصيله بكمية صغرية من األنسولني بشكل
مستمر طوال اليوم ،ويغطي احتياجات الجسم من األنسولني القاعدي.
وهذا ما يسمى أيضً ا «باملعدل القاعدي»
•جرعة األنسولني التصحيحية :تُعطى بكمية أكرب من األنسولني عند األكل
والرشب (عند تناول الكربوهيدرات) أو عند ارتفاع نسبة السكر يف الدم
ومع ذلك ،ال تعرف املضخة متى تأكل أو متارس نشاطًا بدنيًا ،لذلك ال يزال
هناك الكثري من «أعامل مرض السكري» للقيام به .هذا يعني أنك ال تزال
بحاجة إىل حساب مقدار الكربوهيدرات وإدخال قيمة الكربوهيدرات وقيمة
سكر الدم يف املضخة.
توجد أنواع مختلفة ملضخات األنسولني يف السوق ،ولكن تشرتك جميع
املضخات يف السامت التالية:
•املعدل القاعدي  -يغطي احتياجات الجسم من األنسولني القاعدي.
اإلمداد املستمر بكميات صغرية من األنسولني الالزم عىل مدار الساعة.
يتم ضبط الكمية وتعديلها باستمرار يف املضخة ،وميكن أن تختلف عىل
مدار اليوم.
•دليل الجرعة التصحيحية  -يساعد عىل حساب جرعة األنسولني
التصحيحية .دليل الجرعة التصحيحية هو برنامج يف املضخة ميكن أن
يساعد يف تحديد جرعة أكرث دقة من األنسولني لتناول وجبة ما أو الرتفاع
نسبة السكر يف الدم .يجب إدخال كمية الكربوهيدرات وقيمة السكر

يف الدم مع كل وجبة .بنا ًء عىل هذه املعلومات ،ستويص املضخة بكمية
األنسولني التي تُحدد بنا ًء عىل كلٍ من مقدار الكربوهيدرات يف الوجبة،
وقيمة السكر يف الدم وكمية األنسولني املوجودة بالفعل يف الجسم.
•املعدل القاعدي املؤقت  -معدل قاعدي متغري بشكل مؤقت .ميكن
استخدام هذا يف املواقف التي ستعلم فيها بانخفاض أو ارتفاع السكر يف
الدم .بفضل هذه الوظيفة ،ميكن للمضخة تعديل املعدل القاعدي ألعىل
أو ألسفل .ميكن أن يكون هذا مفيدًا ،عىل سبيل املثال ،أثناء اإلجهاد
والحمى ،حيث ينبغي رفع نسبة السكر يف الدم ،وأثناء مامرسة نشاط بدين
وارتفاع الحرارة ،حيث ينبغي خفض نسبة السكر يف الدم.
•أشكال مختلة لجرعة األنسولني التصحيحية .باستخدام مضخة ،ميكنك
الحصول عىل جرعة تصحيحية من األنسولني دفعة واحدة ،كام هو الحال
عند إعطائها بقلم األنسولني .ميكن أيضً ا إعطاء جرعة األنسولني التصحيحية
عىل مدى فرتة زمنية أطول (جرعة تصحيحية ممتدة) ،أو ميكن تقسيمها
وإعطاء جرعة تصحيحية فورية ،بينام ت ُعطى الجرعة الباقية عىل مدى فرتة
زمنية أطول (جرعة تصحيحية مج ّمعة).

احذر من حدوث ال ُحامض الكيتوين بشكل أرسع

ال تعمل مضخة األنسولني إلّ لتوزيع األنسولني رسيع املفعول ،وهذا هو السبب
يف أن الجسم ال يكون لديه مخزون من األنسولني .عىل سبيل املثال ،إذا
انزلق األنبوب البالستييك الصغري املوجود يف املضخة من الجلد ،فسيفقد الجسم
األنسولني يف غضون ساعتني إىل  3ساعات ،وسرتتفع نسبة السكر يف الدم
برسعة .وستصاب بال ُحامض الكيتوين بشكل أرسع مام لو كنت قد عولجت
أيضً ا بأنسولني بطيء املفعول عرب قلم .لذلك من املهم قياس نسبة السكر يف
الدم بشكل متكرر ،عىل األقل  6مرات يف اليوم.

حساسية األنسولني  -ما مقدار األنسولني الذي يجب تناوله؟
تسمى "حساسية األنسولني" أيضً ا "عامل التصحيح" وتعرب عن مقدار انخفاض
مستويات السكر يف الدم مع وحدة واحدة من األنسولني رسيع املفعول.
تختلف حساسية األنسولني من شخص آلخر .وغالبًا ما تحتاج يف البداية إىل
التجربة لتقدير حساسية األنسولني («القاعدة  :)»100تقوم بقسمة
 100عىل إجاميل االحتياجات اليومية من األنسولني .إذا كانت متطلبات
األنسولني اليومية ،عىل سبيل املثال ،هي 50 :وحدة من األنسولني ،تكون
حساسية األنسولني املقدرة  .2ميكن أن تختلف حساسية األنسولني يف أوقات
مختلفة من اليوم ،ويحتاج الكثري من الناس إىل املزيد من األنسولني يف الصباح،
لذلك غالبًا ما يكون الرقم أقل من ذلك .بالتعاون مع مقدمي الرعاية ملرىض
السكري ،ميكنك ضبط حساسية األنسولني لدى كل طفل من خالل مراقبة
مقدار انخفاض السكر يف الدم بعد ساعتني من تناول كمية معينة من األنسولني
بسبب ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
عىل سبيل املثال :إذا كانت حساسية األنسولني
أن نسبة السكر يف الدم لديك تنخفض مبقدار
واحدة من األنسولني رسيع املفعول .فإذا كان
مليمول/لرت ،وتحتاج إىل تنظيمه لينخفض إىل
وحدتني من األنسولني.

جرعة

جرعة

جرعة

العالج

العالج

العالج

تخزين األنسولني

األنسولني غري املستخدم:
•يحفظ يف الثالجة (من  2إىل  8درجات)
•ال تضعه بالقرب من عنارص التربيد ،ألن السائل امل ُجمد ال ميكن استخدامه
األنسولني املستخدم يف القلم أو املضخة:
•ال تقم بتربيده
•ميكن تخزينه ملدة  4أسابيع كحد أقىص يف درجة حرارة الغرفة (أقل
من  30درجة)
•ال تعرضه لدرجات حرارة عالية للغاية أو ألشعة الشمس املبارشة
•مالحظة :األطفال الصغار الذين ال يستخدمون أمبولة كاملة يف  4أسابيع
يجب عليهم تغيريها بغض النظر عن الكمية املتبقية بعد  4أسابيع
يُرجى مالحظة :ال تستخدم سائل األنسولني إذا كان معتمـًا.

لديك مبقدار  ،2فهذا يعني
 2تقريبًا إذا تناولت وحدة
مقدار السكر يف الدم 10
 ،6فأنت بحاجة إىل تناول

معدل
القاعدية

الشكل  :18املعدل القاعدي هو األنسولني الذي يغطي احتياجات الجسم من األنسولني القاعدي .جرعة األنسولني التصحيحية هي األنسولني الذي تحتاج إليه لتناول وجبات الطعام ،من بني
أمور أخرى.
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.9

من املهم لجميع الناس أن ميارسوا النشاط البدين
يتامىش مرض السكري مع مامرسة النشاط البدين ،وميكنك
بسهولة مامرسة الرياضة عىل مستوى النخبة مع إصابتك مبرض
السكري

النشاط البدين

كيف يؤثر النشاط البدين عىل نسبة السكر يف الدم؟
أثناء مامرسة النشاط البدين ،يستهلك الجسم السكر ،ويصبح أكرث حساسية
لألنسولني ،وبالتايل تنخفض نسبة السكر يف الدم.
من األفضل أن يكون السكر يف الدم بني  6و 10مليمول/لرت قبل
وأثناء مامرسة النشاط البدين .ميكنك معرفة كيف
يستجيب جسمك بالضبط من خالل
املامرسة .ومن املهم أن تالحظ
كيف يتفاعل جسمك والسكر يف الدم عندما متارس نشاطًا بدنيًا
بطرق مختلفة .القاعدة األساسية
ملامرسة النشاط البدين هو أنك تحتاج إىل
كمية أقل من األنسولني واملزيد من الكربوهيدرات قبل
مامرسة النشاط البدين وأثناءه وبعده.

•كثافة منخفضة إىل متوسطة (التامرين الهوائية) مثل الجري وركوب
الدراجات والسباحة واللعب عىل الرتامبولني ،حيث تستمر لفرتة طويلة
بكثافة منخفضة إىل متوسطة ،وغالبًا ما يؤدي ذلك إىل انخفاض نسبة
السكر يف الدم
•كثافة عالية (التامرين الالهوائية) مثل متارين القوة ورفع األثقال
والتامرين املتقطعة وغريها من الرياضات التي تؤدي إىل ارتفاع معدل
رضبات القلب ،وميكن أن يؤدي ذلك إىل ارتفاع نسبة السكر يف الدم
•الجمع بني التامرين ذات الكثافة املنخفضة والعالية ،مثل كرة القدم وكرة
اليد وكرة السلة وألعاب الكرة األخرى ،ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع وانخفاض
نسبة السكر يف الدم

يجد بعض األشخاص أيضً ا أن نسبة السكر يف الدم لديهم ميكن أن تكون أقل
من املعتاد ملدة تصل إىل  24ساعة
بعد مامرسة النشاط البدين.
ومع ذلك ،ميكن أن يرتفع السكر يف الدم وينخفض
وأثناء مامرسة النشاط البدين .وهذا يعتمد عىل
نوع النشاط الذي متارسه ،كام أنه
أمر فردي للغاية.

اقرأ املزيد من املعلومات عىل
www.diabetes.dk/
motionsvejledning
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ماذا تفعل عند مامرسة النشاط البدين؟
ميكن أن تساعد النصائح العامة الواردة أدناه يف معرفة ما يناسبك.
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قبل مامرسة النشاط البدين

•احرص دامئًا عىل قياس نسبة السكر يف الدم قبل مامرسة النشاط
•احتفظ بالكربوهيدرات الرسيعة (مثل العصري أو قطعة واحدة من
الفاكهة أو سكر العنب) وكعكة أو ما شابه ذلك يف حقيبتك
•احرص عىل الحصول عىل مستوى سكر يف الدم يرتاوح بني  6و10
مليمول/لرت (لكن جرب ذلك أوالً واكتشف أفضل ما يناسبك) .يوىص
بذلك للحفاظ عىل نسبة السكر يف الدم عند مستوى جيد أثناء التمرين
•إذا كانت لديك مضخة ،ميكنك محاولة رفع نسبة السكر يف الدم بشكل
طفيف عن طريق خفض املعدل القاعدي ،بحيث تحصل فقط ،عىل سبيل
املثال ،عىل  %60أو  %80من الجرعة العادية لبضع ساعات قبل
وأثناء التمرين .تحدث إىل مقدم الرعاية الخاص حول إعدادات املضخة،
مبا يف ذلك «املعدل القاعدي املؤقت» ،والتي ميكن استخدامها يف النشاط
البدين .ميكنك أيضً ا تناول كمية أقل من األنسولني (عىل سبيل املثال،
النصف) مع الوجبة املسبقة
•إذا كانت نسبة السكر يف الدم بني  6و 10مليمول/لرت :فابدأ مامرسة
النشاط البدين (يجب تغيري  15إىل )10
•إذا كانت نسبة السكر يف الدم بني  10و 14مليمول/لرت :فقم بأخذ
األنسولني ،وانتظر  20دقيقة وقم بقياس نسبة السكر يف الدم مرة
أخرى .إذا انخفض مستوى السكر يف الدم ،فابدأ مبامرسة النشاط البدين
أو قم بأخذ األنسولني مرة أخرى
•إذا كانت نسبة السكر يف الدم أعىل من  :14فقم بقياس الكيتونات

أثناء مامرسة النشاط البدين

•إذا كنت متتلك مضخة :إذا لزم األمر ،فأزل املضخة أثناء مامرسة النشاط
(بحيث ال يزيد عن ساعتني) .بدالً من ذلك ،ميكنك تقليل املعدل
القاعدي إىل  %60أو  %80عىل سبيل املثال من الجرعة العادية
(استخدم "املعدل القاعدي املؤقت" يف املضخة)
•احرص عىل قياس نسبة السكر يف الدم عدة مرات أثناء مامرسة النشاط
•إذا كنت متارس الرياضة ألكرث من  45إىل  60دقيقة ،فقد تكون هناك
حاجة إىل الكربوهيدرات الرسيعة أثناء مامرسة النشاط .كقاعدة عامة،
ميكن توقع احتياجك إىل  0.5جرام من الكربوهيدرات/كجم/ساعة

أي ،إذا كنت تزن  50كجم ،فأنت بحاجة إىل  25جرا ًما من الكربوهيدرات/
ساعة =  250مل من فاكهة السكواش السكرية أو العصري أو موزة واحدة
كبرية .ومع ذلك ،يف كثري من األحيان ،يجب أن تتدرب عىل أن تكون قاد ًرا
عىل رشب املرشوبات/األطعمة السكرية أثناء مامرسة الرياضة ،حيث ميكن
أن تصاب بأمل يف املعدة ،لذا ابدأ بكمية قليلة وقد تحتاج إىل تخفيف هذه
املرشوبات/األطعمة السكرية مرتني أكرث من املعتاد.

بعد مامرسة النشاط البدين

•تناول من  10إىل  40غرا ًما من الكربوهيدرات الرسيعة االمتصاص
السعرات
(مثل الفاكهة والعصري والزبيب/الفاكهة املجففة والخبز ذو ُّ
الحرارية املنخفضة) خالل النصف ساعة األوىل بعد التمرين .ال يحتاج
الكثري من الناس إىل األنسولني
•الحظ أن نسبة السكر يف الدم ميكن أن ترتفع "بشكل خاطئ" فور
مامرسة الرياضة ،عىل سبيل املثال إذا كنت مضطربًا .لذا انتظر حتى تأخذ
األنسولني وقم بقياس نسبة السكر يف الدم مرة أخرى بعد  15إىل 30
دقيقة ،وال تأخذ األنسولني إلّ إذا ظل مستوى السكر يف الدم مرتف ًعا جدًا
•تناول وجبة رئيسية (مثل العشاء) بعد ساعة واحدة تقريبًا من التمرين
وخذ األنسولني حسب مقدار الكربوهيدرات .قد تكون هناك حاجة إىل
أنسولني أقل ،عىل سبيل املثال  10إىل  %20أقل
•سيحتاج الكثري من الناس إىل تقليل جرعة األنسولني بعد مامرسة نشاط
ما .إذا كانت لديك مضخة ،ميكنك تقليل الجرعة القاعدية (باستخدام
"املعدل القاعدي املؤقت" يف املضخة) ،ورمبا أيضً ا يف الليل .ال ترتدد يف
التحدث إىل مقدم الرعاية الخاص بك حول هذا املوضوع .تتبع مستويات
السكر يف الدم
•احذر من انخفاض نسبة السكر يف الدم ليالً بعد مامرسة النشاط البدين.
إذا لزم األمر ،فقلل الجرعة القاعدية (استخدم "املعدل القاعدي املؤقت"
يف املضخة) .إذا كنت ت ُعالج بالقلم ،فقد يكون من الرضوري تناول القليل
من الوجبات الخفيفة يف وقت متأخر من الليل

مركز ستينو لِ َمرض السكري يف شيالند  -لألطفال واملراهقني

51

املرض

38
,7

.10

ميكن للمرض
أن يؤثر عىل
نسبة السكر يف الدم،
لذلك احرص عىل قياس نسبة
السكر يف الدم بشكل متكرر يف حالة الشعور باملرض
ال ُح ّمى

عندما تصاب بالحمى ،تزداد حاجتك إىل األنسولني ،وهناك خطر ارتفاع نسبة
السكر يف الدم لديك .إذا كانت درجة حرارتك أعىل من  38درجة ،فقد
تحتاج إىل أنسولني أكرث بنسبة  20إىل  %25عىل أقل تقدير.

عندما تتقيأ أو تعاين من اإلسهال ،فهناك خطر انخفاض نسبة السكر يف الدم.
حتى إذا كنت مريضً ا وفاقدًا للشهية وال تأكل ،فمن املهم االستمرار يف قياس
نسبة السكر يف الدم وتناول األنسولني.

إذا كان مستوى السكر يف الدم أعىل من  15مليمول/لرت ،يجب قياس
الكيتونات (راجع القسم الخاص بارتفاع نسبة السكر يف الدم وال ُحامض
الكيتوين).

ماذا تفعل يف حالة القيء أو اإلسهال:

كيف ّية الترصف يف حالة اإلصابة بال ُح ّمى:

•قُم بقياس نسبة السكر يف الدم بشكل متكرر (كل ساعتني تقريبًا)
•ارشب الكثري من السوائل
•اتصل بطبيبك إذا مل تكن متأكدًا من سبب حدوث الحمى
•ميكن أن يتقلب سكر الدم يف حالة اإلصابة ،وقد تكون هناك حاجة إىل
أنسولني قاعدي وتصحيحي إضايف لعدة أسابيع بعد املرض.
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القيء أو اإلسهال

•قُم بقياس نسبة السكر يف الدم بشكل متكرر (كل ساعتني تقريبًا)
•ارشب كميات قليلة من العصري امل ُحىل (أي املزود بالسكر) بشكل متكرر
•تناول كميات صغرية من الطعام إن أمكن
•ال تتوقف أبدًا عن تناول جرعة األنسولني القاعدية .إذا لزم األمر ،ميكن
تخفيضها بنسبة  %20إىل %30
•إذا تعذر الحفاظ عىل نسبة السكر يف الدم أعىل من  3.5مليمول/لرت،
فاتصل بالقسم املختص
•يف بعض الحاالت النادرة ،قد يكون من الرضوري تقطري السكر

مالحظة! قد يكون القيء/أمل البطن أول عالمة عىل ال ُحامض الكيتوين .احرص
دامئًا عىل قياس نسبة السكر يف الدم واختبار الكيتونات (راجع القسم الخاص
بالحامض الكيتوين).
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ردود الفعل النفسية

ردود الفعل
النفسية للوالدَ ين
عندما يتم إخبارك ،بصفتك أحد الوالدَين ،أن طفلك يعاين من مرض السكري،
ميكن أن تكون رسعة استجابتك مختلف ًة وأن يكون ر ُّد فعلِك مختلفًا متا ًما
ٍ
كرشيك ربـَّام ستشع ُر بأ ّن
من الناحية العاطفية .وهذا ميكن أن يعني أنك
ردود أفعالك العاطفية منفردة وقد تواجه صعوبة يف الفهم واعرتاف الطرف
اآلخر بشعورك.
من املهم أن تعرف أن ردود الفعل العاطفية طبيعية متا ًما يف «املواقف
الصعبة وغري الطبيعية» التي نجد أنفسنا فيها .فالطريقة التي يظهر بها الناس
ردود أفعالهم تختلف من شخص آلخر.
بعد تشخيص أحد أفراد األرسة مبرض السكري مبارشةً ،ميك ُن مالحظة تباينٍ كبريٍ
بني الحياة قبل التشخيص والحياة اآلن.

بصفتك أحد الوالدين ،ميكن أن تشعر بتوتر كبري خالل الفرتة األولية ،ألنك واق ٌع
تحتاج إىل رعاية طفلك ورمبا رعاي ِة أشقا ِء الطفلِ
يف أزمة ،ويف ذات الوقت
ُ
املصاب مبرض السكري.
بصفتك أحد الوالدين ،قد تجد أن املشاعر وردود الفعل التي كانت تنتابك
عندما كان طفلك رضي ًعا قد ظهرت مرة أخرى فجأة .وميكن أن يؤدي ذلك
إىل حدوث خالفات مع الطفل/املراهق .مل يعد الطفل/املراهق رضي ًعا بعد
اآلن ،وقد ال يفهم سبب ترصف أمه وأبيه بهذه الطريقة .يف هذا السياق،
من املهم التحدث إىل الطفل/املراهق حول حقيقة أن األمر ال يتعلق به ،بل
يتعلق بالوالدين أنفسهام.
من املهم أن تدرك أن املشاعر واألفكار والتصورات وردود الفعل التي مير
األغلب مختلف ًة متا ًما عن املشاعر واألفكار
بها الوالدان ميكن أن تكون عىل
ِ
والتصورات التي مير بها الطفل/املراهق .لذلك من املهم أال تنسب ما يحدث
لك إىل الطفل/املراهق.

عندما يُصاب طفلك مبرض مزمن ،ميكن أن تشعر بصفتك أحد الوالدين أنك
واقع تحت ضغط مستمر .قد تكون قاد ًرا عىل التعامل مع األمور بشكل
ظاهري ،لكنك يف البداية ستشعر بالثقل يف داخلك وبأن الحياة ال معنى لها.
ومبرور الوقت يتغري ذلك عندما يصبح مرض السكري جز ًءا ال يتجزأ من األرسة
وجز ًءا ال يتجزأ من الطفل.

بصفتك أحد الوالدين ،قد تشعر بالوحدة وعدم فهم العامل الخارجي ،مبا يف
ذلك األصدقاء والعائلة.

قد تشعر بفقدان السيطرة عىل حياتك ،ولكن مبرور الوقت ستستعيد السيطرة
مرة أخرى.

مبرور الوقت ،كأحد الوالدين ،ستكتشف غالبًا أن هناك فرتة من التكيف مع
وجود مرض السكري يف األرسة ومع كيفية التعامل معه.

خالل فرتة التشخيص وما يليها ،قد تواجه بعض األمور ،عىل سبيل املثال:
الشعور بالصدمة واألزمة والخسارة واإلجهاد والذنب والحياء وردود الفعل
الجسدية.

بينام متيض قد ًما ،من الجيد أن تسمح لنفسك بالتفاعل والتحدث كث ًريا مع
أولياء أمور أطفال مرىض السكري اآلخرين ومقدمي الرعاية املعينني لك.

يف الفرتة األولية ،تحتل جميع املعلومات العملية مركز الصدارة ،وهذا يعني أن
ردود الفعل العاطفية ميكن يف كثري من األحيان أن تأيت الحقًا ،عندما يكون
هناك مساحة أكرب لها .ومع ذلك ،قد ال يكون التوقيت منطقيًا بالنسبة لك.
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ردود الفعل
النفسية
عند اإلصابة مبرض السكري

ال توجد طريقة معيّنة عليك التفاعل وفقها َ
مصاب مبرض السكري .فإن
كونك
ٌ
جمي َع األطفال واملراهقني مختلفون ،وقد تختلف ردود أفعالهم .فقد يكون
هناك شخص مصاب مبرض السكري يف مثل سنك وقد مر بتجارب وردود أفعال
مختلفة متا ًما عن تجربتك .هذا أمر طبيعي متا ًما.
قد تجد أيضً ا أنك ال تتعامل كام لو أنك مصاب مبرض السكري ،لكن شعور
والديك بالحزن هو يف الواقع يؤثر عليك أكرث.

املشاعر وردود األفعال بعد عدة أشهر

قد ال ت ُظهِر أي ردود أفعال مع مرض السكري إلّ بعد عدة أشهر.
فقد تشعر بالحزن واالنزعاج والغضب دون أن تدرك فعليًا من أين تأيت هذه
املشاعر .عىل سبيل املثال ،قد تغضب فجأة من شخص ما أو يشء تهتم به
عادة .وقد تشعر أيضً ا بالضيق من يشء يقوله أو يفعله شخص ما مل تكن
لتغضب منه مسبقـًا.
من املهم أن تتحدث مع اآلخرين حول ما تشعر به ،حتى يتمكن اآلخرون
من فهم ما متر به.
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فرتات عصيبة مع أفكار
مظلمة

عندما تعود األفكار ثاني ًة

قد تجد أيضً ا أنه عىل الرغم من شعورك بأن كل األفكار املظلمة عن مرض
السكري قد انتهت ،فإنها قد تعود فجأة وتشغل مساحة أكرب مام كنت تعتقد.
إذا شعرت بهذا الشعور ،فمن املهم أن تتحدث مع والديك أو مع مقدّمي
الرعاية ،حتى تتمكن من الحصول عىل املساعدة .إ ّن كثريا ً من األشخاص
اآلخرين ،مثلك متا ًما ،بحاج ٍة إىل هذا أيضً ا من وقت آلخر.

قد تجد أن مرض السكري يؤثر عليك كث ًريا لدرجة فقدانك للحامس .وقد تزداد
حالتك املزاجية سو ًءا لفرتة من الوقت ،وقد ال تكون لديك الطاقة والرغبة يف
معالجة مرض السكري .وقد يبدو كل يشء غري عادل ،ورمبا ستشعر وكأنك
حصلت عىل عملٍ إضا ٍّيف مل ّد ِة  24ساعة مل تكن ترغب فيه يف املقام األول.
وقد تجد أيضً ا أن والديك يوبخانك طوال الوقت ،ألنك ال تهتم بالقدر الكايف
مبرض السكري.

أرستك وردود أفعالها

إنّه ملن امله ّم حقـّـا أن تخرب مقدّمي رعاية مرىض السكري إذا انتابتك هذه
املشاعر .أنت لست الوحيد الذي يشعر بهذه املشاعر أحيانًا ،ونحن نريد دامئًا
مساعدتك .كام أنك قد تجد أيضً ا أنك تفقد القدرة عىل السيطرة ،وأن مرض
السكري يتحكم فيك بدالً من أن تتحكم أنت فيه .ال يجب أن يس َري األمر
بهذا النـّحو ،ولهذا من الجيد التحدث مع مقدمي الرعاية حول هذا املوضوع،
حتى نتمكن من مساعدتك عىل استعادة السيطرة.

وقد تجد أيضً ا أن أجدادك يسألون باستمرار عن حالة مرض السكري لديك.
رمبا تريدهم أن يتوقفوا عن ذلك وأن يعودوا كام كانوا من قبل.

غالبًا ما يشعر الكثري من مرىض السكري بأنهم مختلفون وال يشبهون أي
شخص آخر .وقد يكون من الصعب حقًا تحمل مثل هذا الشعور .قد
تشعر بأنك مختلف أو خجول أو مخطئ أو مريض أو أنك أنت املسؤول عن
إصابتك مبرض السكري ،وقد تشعر بكل ذلك م ًعا .لكنه ليس خطأك ،أو خطأ
أي شخص آخر! عادة ما يتحول الشعور بأن مرض السكري يسيطر عىل كل
يشء يف حياتك إىل شعور مختلف ،بحيث يتوقف هذا الشعور يف النهاية عن
السيطرة عليك بطريقة مزعجة.

قد تجد أن والديك ورمبا إخوتك منزعجون للغاية ،ألنهم فجأة اضطروا إىل
الترصف بشكل مختلف عن الطريقة التي يترصفون بها عادة .وقد يبدو أن
والديك قد نسيا متا ًما كل ما كان مسمو ًحا لك وكل ما كنت قاد ًرا عىل فعله.
طفل صغ ًريا مرة أخرى.
وفجأة ،قد يترصف والداك كام لو كنت ً

اتفاق ما ،وأن يكون لديكم بعض القواعد األساسية .ميكننا أيضً ا التحدث عن
هذا كله م ًعا ،عندما تأيت أنت ووالداك إىل العيادة الخارجية.

العودة إىل املدرسة

عندما تعود إىل املدرسة مرة أخرى ،يشعر الكثري من الناس أن الحياة اليومية
قد تغريت متا ًما ،ورمبا تشعر بنفس الشعور .عليك أن تتذكر أن هذا هو
ايس .إنهم يحبونك متا ًما
تص ّورك الخاص ،وليس تص ّور زمالئك يف الفصل الدر ّ
كام كان األمر من قبل ،ويفكرون فيك بنفس الطريقة قبل إصابتك مبرض
السكري .إنها لفكرة جيدة أن تتفق مع والديك عىل مدى رغبتك يف إخبار
زمالئك يف الفصل.

غيا من طريقة
قد يكون من الجيد التحدث مع والديك عن شعورك بأنهام قد َّ
تعاملهام معك .وهكذا ميكنكم م ًعا إيجا َد الطريقة التي تو ُّد أن يساعدوك بها،
واألمور التي ال تريد مساعدة فيها من أحد .يف الوقت نفسه ،ميكن لوالديك
تتوصلوا جمي ًعا إىل
إخبارك مبا يفكران فيه وما يشعران به .أهم يشء هو أن ّ
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مرحلة التعايف

بعد بدء العالج باألنسولني ،غالبًا ما تحدث مرحلة التعايف ،والتي قد يقوم
فيها البنكرياس بتكوين األنسولني لفرتة من الوقت .ميكن أن تبدأ هذه
املرحلة من بضعة أسابيع إىل بضعة أشهر بعد تشخيص إصابتك مبرض
السكري .وميكن أن تستمر مرحلة التعايف أيضً ا من بضعة أسابيع إىل عدة
أشهر.

عادة ما تكون الجرعات الصغرية من األنسولني كافية ،وميكن لبعض األشخاص
أن يظلوا بدون أنسولني متا ًما لفرتة من الوقت .من املهم أن تستمر يف
روتينك من خالل قياس نسبة السكر يف الدم وحساب مقدار الكربوهيدرات.
عندما تنتهي مرحلة التعايف ،تزداد متطلبات األنسولني مرة أخرى.
يشري بعض الناس إىل مرحلة التعايف بأنها مرحلة "شهر العسل".
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مينحك هذا القسم نظرة عامة عىل بعض
خيارات الدعم املتاحة لك ،ولكنك ستحصل عىل املساعدة والدعم بنا ًء عىل
التطبيق املحدد من القسم.

املادة

املرشف اإلجتامعي
ميكن للمرشفني اإلجتامعيني واملمرضات يف القسم مساعدتك يف
التقدم بطلب إىل البلدية ،عىل سبيل املثال ،لطلب إجازة غياب
وطلب جهاز قياس نسبة السكر يف الدم.

قانون الخدمات االجتامعية
الهدف من قانون الخدمات االجتامعية هو خلق أفضل الظروف املمكنة
للفرد ،عىل الرغم من إصابته مبرض مزمن مثل مرض السكري.
بالنسبة لألطفال واملراهقني املصابني مبرض السكري ،فيام ييل املواد األساسية
من قانون الخدمات االجتامعية:

املادة  - 112املساعدات (مثل رشائط اختبار وجهاز قياس
السكر يف الدم)

إذا كان طفلك معاقًا جسديًا أو عقليًا (مبوجب القانون يُعد مرض السكري
إعاقة جسدية) ،فمن املمكن أن يحصل عىل دعم مايل للحصول عىل
مساعدات ميكن أن تجعل حياته اليومية أسهل .ورشط ذلك أن تتمكن
املساعدات من تخفيف تحديات الحياة اليومية بشكل كبري وتقليل عواقب
انخفاض القدرة الوظيفية.
عىل سبيل املثال ،ميكن أن تغطي هذه املساعدات تكلفة اإلبر ورشائط
االختبار وغريها من امللحقات الخاصة بقياس نسبة السكر يف الدم.
ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل مساعدات من قسم املساعدات يف
البلدية .تذكر أن
تتقدم بطلب قبل رشاء املساعدات،
حيث لن تتمكن من الحصول عىل دعم مايل إذا
قمت برشائها بنفسك قبل تقديم الطلب.

اعلم أن بعض رشكات التأمني متنح مبالغ التأمني بنا ًء
عىل تشخيص مرض السكري.
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املادة

 - 41التكاليف اإلضافية الالزمة لألطفال واملراهقني الذين تقل
أعامرهم عن  18عا ًما واملصابني مبرض مزمن

من املمكن التقدم بطلب للحصول عىل منحة
بالتكاليف اإلضافية املرتبطة
مبرض السكري لدى الطفل ،إذا كانت التكاليف اإلضافية اإلجاملية ال تقل
عن  5044كرونة دمناركية يف السنة
(قيمة عام  .)2020ويشرتط
أن تكون التكاليف اإلضافية نتيجة
ملرض السكري لدى الطفل.
قد تكون التكاليف عبارة عن نفقات إضافية
للنظام الغذايئ وتكاليف سكر العنب والعصائر
واألدوية ،باإلضافة إىل التنقالت من وإىل العيادات الخارجية ،واملشاركة يف
الدورات التدريبية
وما شابه ذلك.
يتم احتساب مقدار التكاليف عىل أساس الحاجة املقدرة لنحو سنة واحدة
يف املستقبل .لذلك تحتاج إىل عمل ميزانية وتوثيق النفقات الفعلية .ولذلك
يوىص باالحتفاظ بأي إيصاالت يف املستقبل.
تُدار املنح الخاصة بالتكاليف اإلضافية بشكل مختلف من قبل البلديات
الفردية .وعادة ما تحصل عىل مبلغ معني يتم إيداعه يف حسابك املرصيف
كل شهر ،ويجب أن يتم اسرتداد بعض املشرتيات بعد إرسال اإليصاالت.
ويعاد تقييم املنحة مرة كل سنة.
ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل املنحة من قسم األطفال/األرسة يف
البلدية.

املادة

املادة  - 42تعويض الوالدَ ين عن املكسب الفائت

عندما تضطر ،بصفتك أحد الوالدين ،إىل أخذ إجازة من العمل بسبب مرض
السكري لدى طفلك ،فمن املمكن التقدم بطلب للحصول عىل تعويض عن
املكسب الفائت يف قسم األطفال/األرسة يف البلديّة.
عىل سبيل املثال ،ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل تعويض عن الكسب
الفائت يف بداية املرض ،ومرحلة بدء العالج يف املستشفى ويف مؤسسة
الرعاية النهارية واملدرسة ،باإلضافة إىل الغياب بسبب فحوصات العيادات
الخارجية ،وإذا كان الطفل كث ًريا ما يستيقظ يف الليل ،ما يتسبب يف انقطاع
نوم الوالدين (أكرث من املعتاد).
عاد ًة ما ُينح التعويض عن الكسب الفائت ألحد الوالدين .ويف حاالتٍ
خاصة ،ميك ُن أن ُينح لكال الوالدين .تغطي تعويضات الكسب الفائت جز ًءا
ّ
من انقطاع األجور الذي تتكبده بصفتك أحد الوالدين بسبب غيابك .من
أجل الحصول عىل تعويض عن الكسب الفائت ،يجب عىل صاحب العمل
تقديم إجازة بدون أجر.
تم تحديد حد أقىص للمبلغ الذي ميكن أن تحصل عليه كتعويض عن
الكسب الفائت بصفتك أحد الوالدين .ميكن للبلدية إبالغك باملبلغ املحدد.
من املهم أن تتذكر أن طلبات الحصول عىل تعويض عن الكسب الفائت
يتم تقييمها دامئًا عىل أساس فردي محدد .لذا فقد تجد أ ّن البلديّات تقدم
تقديرات مختلفة.
تذكر أن البلدية التي تتبع لها ،عليها واجب تقديم اإلرشادات والتوجيهات.
فإن كان لديك أية أسئلة ،ميكنك دامئًا االتصال بقسم األطفال/األرسة.

املادة

اإلجازة وفقًا للامدة  26من قانون استحقاق اإلجازة واملزايا
املتعلقة بالوالدة

ميكن للوالدين اللذَين لديهام طفل مصاب مبرض خطري التقدم بطلب
للحصول عىل إعانات البطالة من  Udbetaling Danmarkإذا
يل أو جز ّيئ وفقدا
اضطرا ،فيام يتعلق مبرض الطفل ،إىل أخذ إجازة بشكل ك ّ
بالتايل راتبهام.
ويشرتط أن يكون مرض الطفل يستلزم بشكل تقديري اإلقامة يف املستشفى
ملدة  12يو ًما أو أكرث .يجب أن يكون مسار املرض ُمحددًا وغري منقطع،
ملدة  12يو ًما عىل األقل.
ميكن أن يتساوى العالج أو الرعاية يف املنزل مع اإلقامة يف املستشفى ،إذا
كانت احتياجات الطفل فيام يتعلق باملرض تستدعي ذلك.
ت ُعد اإلجازة إمكانيـّ ًة قانونية مبوجب املادة  .26هذا يعني أن الوالدين
ليس لديهام الحق يف الحصول عىل إجازة من مكان عملهام بشكل تلقايئ.
عليهام أوالً االتفاق مع صاحب العمل عىل ذلك.
يشرتط أن يفي أحد الوالدين والذي يتقدم بطلب للحصول عىل إجازة
مبتطلبات التوظيف الواردة يف الفصل  6من قانون «استحقاق اإلجازة
ومزايا الوالدة» (اتصل بنقابة العامل/صندوق التأمني ضد البطالة أو
 Udbetaling Danmarkللحصول عىل مزيد من اإلرشادات).
إذا كنت والدًا أعزب ،ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانات البطالة بعد
يوم واحد من اإلقامة يف املستشفى.
يجب تقديم طلبات إعانات البطالة مبوجب املادة  26إىل
 Udbetaling Danmarkيف موعد ال يتجاوز الثامنية أسابيع
بعد اليوم األول للغياب  -إذا تم تقديم الطلب بعد هذا املوعد النهايئ،
يسقط الحق يف الحصول عىل إعانات البطالة عن الفرتة السابقة للطلب.
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات عىل موقع  borger.dkأو عن
طريق االتصال بـ  .Udbetaling Danmarkتذكر ،مرة أخرى،
أن البلديّة التي أنت تابع لها عليها واجب تقديم اإلرشادات والتوجيهات،
وستكون قادرة أيضً ا عىل تقديم النصح لك بهذا الشأن.

62

مركز ستينو لِ َمرض السكري يف شيالند  -لألطفال واملراهقني

املادة  42أو املادة 26

غالبًا ما تتم تغطية اإلجازة فيام يتعلق باألطفال املصابني مبرض السكري
حديثًا مبوجب املادة  26من قانون استحقاق اإلجازة ومزايا الوالدة واملادة
 42من قانون الخدمات االجتامعية.
ومع ذلك ،ال ميكنك الحصول عىل املزايا إلّ بناء عىل إحدى هاتني املادتني.
من الرشوط املسبقة للامدة  26وجود مرض خطري (مثل مرض السكري
من النوع األول) .لذلك ،ليست طبيعة املرض ،ولكن الفرتة الزمنية للمرض
هي التي تحدد ما إذا كان الطفل مغطى بهذه املادة أم ال.
عند تقديم طلب مبوجب املادة  ،26يجب أن يكون هناك مسار مريض
من امل ُقدر أن يستمر  12يو ًما متتاليًا أو أكرث .يف حالة مرض السكري
الذي تم تشخيصه حديثًا ،نويص مبرحلة بدء عالج والتي تبلغ حوايل 14
املعني غالبًا ما يكون يف املجموعة
يو ًما ،وهذا هو السبب يف أن الشخص
ّ
املستهدفة ليكون قاد ًرا عىل التقدم بطلب للحصول عىل إجازة مبوجب املادة
 26من قانون استحقاق اإلجازة ومزايا الوالدة.
ليك يتم تقديم الطلب مبوجب املادة  ،26يجب أن تكون العملية مستمرة،
وبالتايل ال ميكنك الحصول عىل إعانات البطالة بعد األربعة عرش يو ًما املوىص
بها.
لذلك يوىص يف أغلب األحيان بتقديم طلب مبوجب املادة  ،42للتعويض
عن الكسب الفائت ألن املزايا هنا مستمرة .هذا يعني أنه ال ميكن للبلدية
تحديد تاريخ انتهاء مقد ًما ،ما يجعل األمر أكرث مرونة للحصول عىل تعويض
عن الكسب الفائت بدالً من اإلجازة مبوجب املادة .26
تعوض املادة  26عن فقدان الدخل حتى أعىل معدل ملخصصات البطالة.
وكقاعدة عامة ،تعوض املادة  42عن فقدان الدخل الذي يتكبده الوالدان
بالتخيل عن العمل بأجر ،عىل الرغم من أنه ال يتجاوز الحد األقىص املحدد.
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سيتم تحويلك إىل العيادة الخارجية ملرض السكري .يزور معظم األطفال/
املراهقني العيادة الخارجية حوايل أربع مرات يف السنة ،ولكن هذا قد يختلف
من شخص آلخر.

وعندما يبلغ عمر الطفل  12و 15و 18سنة ،يتم تسليم عيّنة من
البول أيضً ا ،كام نقوم بإجراء فحص للعني وفحص لحاسة اللمس يف أصابع
القدم.

نقوم بإجراء «فحص طبي سنوي» مرة واحدة يف السـّنة (بالقرب من عيد
ميالد الطفل) حيث نأخذ بضع عينات دم إضافية (للتحقق من وجود مرض
التمثيل الغذايئ ومرض االضطرابات الهضمية (حساسية الغلوتني) ونقيس
ضغط الدم.

بني الزيارات املجدولة ،ميكنك دامئًا االتصال بفريق مرض السكري عىل الخط
الساخن الخاص مبرض السكري.
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(مبا يف ذلك مؤسسات الرعاية النهارية واملدارس)
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عندما تعود من املستشفى ،تتغري الحياة اليومية بعدة طرق .وينطبق ذلك
عىل جميع أفراد األرسة .يساهم الطعام والنشاط البدين واألنسولني وسكر الدم
فجأة بدور رئييس يف حياتك .ويعد هذا تحديًا كب ًريا ،خاصة يف البداية ،ولكن
مبرور الوقت ستجد طريقة روتينية للتعامل مع الوضع بشكل أفضل ،وستجد
ُحكم بك.
مع مرور الوقت أنه يصبح أقل ت ً

األشقّاء
تواجه العديد من العائالت تحديات كبرية مع األشقاء .قد يكون هذا يف شكل
غرية وقلق وأشياء أخرى كثرية .ومن املهم إرشاك األشقاء يف الحياة اليومية
والتحدث معهم عام تعنيه حقيقة إصابة أ ٍخ أو ٍ
أخت لهم مبرض السكري.
تحدث مع اآلخرين ،وميكنك أيضً ا االنضامم إىل جمعية مرض السكري أو
مجموعات اآلباء املختلفة عىل وسائل التواصل االجتامعي .وبالطبع ميكنك أيضً ا
استخدام القسم الخاص بك يف املستشفى إذا كنت يف ريب ٍة حول أي يشء.
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ﻛﺘﺎب
ﻣﺪرﳼ

املدرسة والرعاية النهارية
ميكن لألطفال األكرب س ًنا واملراهقني العودة إىل املدرسة برسعة نسبيًا ،إذا متكنوا
من قياس نسبة السكر يف الدم وأخذ األنسولني بأنفسهم .غالبًا ما يأخذ اآلباء
إجازة يف البداية ،أو عليهم الحرص عىل أن يكون من السهل االتصال بهم
إذا كانت هناك حاجة إىل املساعدة .مبرور الوقت ،يجب أن تجد املدرسة
نظا ًما مناسبًا ملساعدة الطفل عىل تذكر املهام (قياس نسبة السكر يف الدم،
وأخذ األنسولني ،وتناول وجبة خفيفة أثناء مامرسة الرياضة ،وتذكر العصري
يف الرحالت ،وما إىل ذلك) .يد ِّون العديد من اآلباء مالحظة عىل وجبات
الغداء املعلبة توضح عدد غرامات الكربوهيدرات يف الطعام وكمية األنسولني
الالزمة لألطعمة املختلفة .وهذا من شأنه مساعدة الطفل ومقدمي الرعاية
اآلخرين بشكل كبري.

وضعت جمعية مرض السكري معلومات حول مرض السكري من النوع األول
ملؤسسات الرعاية النهارية واملدارس ،وميكنك ملء دليل اإلجراءات الفردية يف
الصفحة األخرية:
راجع >- Diabetes.dk :األطفال واملراهقون  >-يف املدارس
ومؤسسات الرعاية النهارية  >-احصل عىل إرشادات ملؤسسات الرعاية
النهارية واملدارس

األصدقاء والعائلة

األنشطة الرتفيهية والرياضية

قد يكون من الصعب ترك املسؤولية لآلخرين .ولكن من املهم أن يعتاد
الجميع عىل ذلك ،ولكن اليشء األكرث أهمية هو أن مرض السكري ال ينبغي
أن مينع الطفل من زيارة أجداده واالستمتاع مبواعيد اللعب وقضاء الليل مع
زمالئه يف الصف ،وما إىل ذلك .من املهم أن يشارك الطفل يف أنشطة مثل
الرحالت وأعياد امليالد ،دون حضور الوالدين .ساعد الطفل عن طريق الرسائل
القصرية /الهاتف بجرعات األنسولني وأبلِغ اآلخرين يف الفصل أن هذا الطفل
مصاب مبرض السكري.

من املهم أن يشارك الطفل يف األنشطة الرتفيهية والرياضية كام كان من قبل.
حيث ال ينبغي أن يح ّد مرض السكري من مشاركته مع اآلخرين .احرص عىل
ِ
وأخب البالغني واألطفال بإصابة الطفل مبرض
مرافقة الطفل يف املرة األوىل،
السكري ،واقرأ النصائح واإلرشادات املوجودة يف القسم الخاص بالنشاط البدين.

غالبًا ما يحتاج األطفال يف مؤسسة الرعاية النهارية إىل أمهاتهم أو آبائهم
للبقاء معهم هناك حتى يتم توفري املساعدة من مؤسسة الرعاية النهارية
للتعامل مع مرض السكري لدى الطفل .ويف كثري من األحيان ،يقدم قسم
املستشفى خدمة تعليم املوظفني إما يف مؤسسة الرعاية النهارية/املدرسة أو
أثناء زيارة املستشفى .وإىل أن يتم ترتيب ذلك ،يتوىل الوالدان مسؤولية تعليم
املعلمني واملدرسني.
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ال يجب أن مينعك مرض السكري من
السفر

تلميحات ونصائح قبل الرحلة
•تذكر رشاء األنسولني ليكفي طوال العطلة (إذا كنت تستخدم مضخة،
يجب عليك أيضً ا إحضار قلم األنسولني الخاص بك مع األنسولني الرسيع
املفعول واألنسولني البطيء املفعول)
•اطلب مضخة احتياطية إذا لزم األمر (بعض الرشكات تعرض إقراض مضخة
إضافية ،ولكن يجب عليك التحقق من ذلك مع الرشكة بنفسك)
•اطلب حقيبة مربد  Frioأو خيار تخزين بارد آخر لألنسولني
•احرص عىل أن تحمل معك شهادة طبية ُمعدة باللغة اإلنجليزية (اسأل
طبيبك مسبقًا)
•ج ّهز وثيقة التأمني عىل السفر

تلميحات ونصائح أثناء الرحلة
•يجب تخزين األنسولني غري املستخدم يف الثالجة (حقيبة تربيد ،Frio
وعاء حافظ للحرارة)
•ال يجب تجميد األنسولني
•احتفظ باألدوية واملعدات والطعام/سكر العنب/العصري يف حقيبتني
منفصلتني ،حتى ال تفقد كل يشء يف حالة فقدت أحداهام.
•ع ّرف اآلخرين مبرض السكري (األصدقاء واملضيفات وما إىل ذلك)
•إذا كنت بحاجة إىل السفر عرب مناطق زمنية مختلفة ،فمن الجيد ضبط
الساعة يف املضخة مبجرد وصولك إىل وجهتك .تأكد من قياس نسبة السكر
يف الدم بشكل متكرر خالل الرحلة نفسها ،فقد تحتاج إىل أنسولني إضايف
إذا مل تكن نشيطًا كاملعتاد.
•أحرض معك شهادة طبيّة .ستحتاج هذه الوثائق ،عىل سبيل املثال،
من أجل جلب املحاقن واإلبر ومضخات األنسولني يف املطارات والبلدان
األُخرى.
•أحرض معك أنسولني إضايف .من الجيد إحضار مضخة احتياطية ومقياس
سكر دم إضايف وقلم أنسولني إضايف (أنسولني رسيع وبطيء املفعول) ،يف
حالة تعطل مضخة األنسولني.
•من املهم معرفة كمية األنسولني التي يجب إدخالها يف قلم األنسولني ،إذا
كانت مضخة األنسولني ال تعمل بشكل صحيح .تحدث مع مقدم رعاية
مرض السكري الخاص بك قبل مغادرتك بوقت ٍ
كاف.
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التأمني عىل السفر
تغطي بطاقة التأمني الصحي الزرقاء دول االتحاد األورويب باإلضافة إىل الرنويج
وآيسلندا وليختنشتاين وسويرسا ،وذلك مبا يتوافق مع التغطية الصالحة يف
تلك البالد .هذا يعني أنه إذا كان هناك مبلغ قابل للخصم مقابل عالج ما
يف البلد املعني ،يجب عليك أيضً ا بصفتك دمناركيًا أن تدفع مثنه بنفسك .يف
جميع البلدان األخرى ،تحتاج إىل الحصول عىل تأمني سفر خاص .وميكن أيضً ا
استخدام تأمني السفر الخاص كوثيقة مكملة لبطاقة التأمني الصحي الزرقاء،
بحيث يغطي التأمني أيضً ا ،عىل سبيل املثال ،نقل محل اإلقامة .تذكر إبالغ
رشكة التأمني عن مرض السكري عند استخراج وثيقة التأمني.

قامئة السفر
•أنسولني إضايف
•قلم أنسولني (حتى إذا كنت تستخدم مضخة)

املوافقة املسبقة :للتأكد من أنك مشمول بالتأمني ،يجب أن يكون مرض
السكري لدى الطفل مستق ًرا ومسيط ًرا عليه جيدًا يف الفرتة التي تسبق الرحلة.
مم إذا كنت بحاجة إىل موافقة
إذا كنت يف شك من ذلك ،قم بالتحقّق ّ
مسبقة .تؤكد املوافقة املسبقة أنه ستتم تغطية املرض يف رحلتك ،إذا كنت
بحاجة إىل عالج .عادة ما يقوم أطباء رشكة التأمني بتقييم ذلك .تحدث إىل
رشكة التأمني الخاصة بك أو تحقق من موقع الويب الخاص بهم.

•إبر (حتى إذا كنت تستخدم مضخة)
•مقياس السكر يف الدم (مقياسان ورشائط الكيتون)
•رشائط اختبار
•جهاز إضايف لوخز اإلصبع
•بطاريات إضافية لجهاز قياس سكر الدم واملضخة
•معدات إضافية ملضخة األنسولني والقلم
•عصري وسكر العنب
•قلم الغلوكاغون (إذا كنت مدربًا عىل استخدامه)
•نقود بالعملة املحلية
•التأمني عىل السفر
•بطاقة التأمني الصحي لالتحاد األورويب (البطاقة الزرقاء)
•جواز السفر
•شهادة طبية باللغة اإلنجليزية
•صورة ملنتج األنسولني الذي تستخدمه ،حيث يس ِّهل ذلك من رشح ما تريدإذا فُ ِقد األنسولني لديك وكانت هناك حواجز
لغوية

ميكنك أيضً ا قراءة املزيد عن مرض السكري
والسفر عىل موقع جمعية مرض السكري
عىل الويب.
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.17
حياة الشباب

الدورات الشهرية

الوزن

ميكن أن تؤثر الدورة الشّ هرية عىل نسبة السكر يف الدم.

يعاين الكثريون من زيادة يف الوزن عند بلوغ سن املراهقة .إذا كنت مصابًا
مبرض السكري ،فقد تواجه صعوبة بالغة يف التخلص من أي وزن زائد ،ألنه
يجب عليك تناول الطعام عندما يكون مستوى السكر يف الدم منخفضً ا .ميكن
أن يوفر مؤرش كتلة الجسم ( )BMIإشارة إىل النسبة بني وزنك وطولك.
كل من األشخاص
إ ّن التوصيات املتعلقة مبؤرش كتلة الجسم هي ذاتها لدى ٍّ
األصحاء أو الذين يعانون من مرض السكري .تحدث مع مقدم الرعاية عن
وزنك إذا كانت لديك استفسارات بشأن أي يشء.

قبل يومني إىل ثالثة أيام من الدورة الشهرية ،قد تواجهني ارتفا ًعا يف نسبة
ِ
حاجتك لألنسولني .وعىل العكس من ذلك،
السكر يف الدم ،وبالتايل زيادة يف
فقد تعانني من انخفاض نسبة السكر يف الدم بعد بضعة أيام من انتهاء الدورة
الشهرية ،وبالتايل ستنخفض الحاجة إىل األنسولني.
تتباين ردود الفعل قليالً من أنثى ألخرى .لذلك تحققي مام إذا كانت نسبة
السكر يف الدم تتغري يف األسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية وخالل الدورة
الشهرية .تحديث إىل مقدم الرعاية بشأن أفضل طريقة لضبط األنسولني عندما
تكونني يف فرتة الدورة الشهرية.

مالحظة!
ال تستغنِ عن جرعات األنسولني من أجل إنقاص وزنك .فعندما تكون مصابًا
مبرض السكري ،يكون األنسولني أم ًرا حيويًا .ميكن أن يؤدي نقص األنسولني إىل
ال ُحامض الكيتوين ،والذي ميكن أن يكون مه ّددًا للحياة وتجب معالجته عىل
الفور .كام ميكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر يف الدم أيضً ا إىل آثار جانبية
عىل املدى الطويل.

الحصول عىل املشورة والتوجيه من اختصايص التغذية

ميكنك الحصول عىل املشورة والتوجيه من اختصايص التغذية ،حيث ميكنه أن
يساعدك عىل تقييم أشياء مثل:
•معرفة ما إذا كنت تحصل عىل ما تحتاج إليه من السعرات الحرارية
والكربوهيدرات والربوتينات والدهون والفيتامينات واملعادن.
•مقدار ما ينبغي لك تناوله من الطعام إذا كنت تريد خسارة الوزن أو
زيادته.
•احتياجاتك من الربوتني أثناء مامرسة الرياضة ،والتوجيه بشأن وجبات
الطعام قبل التمرين وبعده.
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األعشاب املخدّ رة وغريها من املواد املخدرة

الكحول واملخدرات
قد يصبح مرض السكري مع الكحول مزي ًجا خطريًا

عادة ما يحتفظ الكبد باحتياطي من السكر عىل شكل مخزون ،ويرسله إىل
الدم بكميات صغرية  -يف الليل عىل سبيل املثال  -عندما مير وقت طويل بني
الوجبات أو عند انخفاض نسبة السكر يف الدم .عند رشب الكحول ،ينشغل
الكبد بحرق الكحول بدالً من إطالق السكر .وكلام رشبت أكرث ،واجه الكبد
صعوبة أكرب يف أداء مهمته .ولذلك فأنت عرض ٌة لخطر اإلصابة بانخفاض حاد
يف نسبة السكر يف الدم عندما ترشب الكحول .ولهذا السبب يكون من املهم
جدًا أن تتابع السيطرة عىل نسبة السكر يف دمك ،أثناء رشب الكحول ويف
الساعات التي بعده.
ميكنك قراءة املزيد حول كيفية تأثري الكحول عىل نسبة السكر يف الدم عىل
موقع جمعية مرض السكري.

ٍ
انخفاض حا ٍّد يف
هناك مخاطرة لحدوث
نسبة السكر يف الدم عند رشب املرشوبات
الكحولية.

األنواع املختلفة للمرشوبات الكحولية

البرية تحتوي عىل الكربوهيدرات .تحتوي البرية العادية ( 33سنتيلرت) عىل
 9غرامات من الكربوهيدرات.
ال تحتوي معظم أنواع النبيذ عىل الكثري من الكربوهيدرات ،ولكن اإلفراط يف
رشبها ميكن أن يؤدي إىل انخفاض نسبة السكر يف الدم.

نصائح وحقائق حول مرض السكري والكحول

•أخرب أصدقاءك دامئًا أنك مصاب مبرض السكري ،ومبا يحدث لك عند
انخفاض نسبة السكر يف دمك وكيف ميكنهم مساعدتك عىل أفضل وجه.
•قد تبدو عالمات انخفاض نسبة السكر يف الدم لآلخرين مثل عالمات
الثاملة الناتجة من رشب الكحوليّات.
•حاول إبقاء نسبة السكر يف الدم بني  8و 15مليمول/لرت عند رشب
الكحول.
•أخفض املعدل القاعدي إىل  %90-50باستخدام «املعدل القاعدي
املؤقت» يف املضخة ،ويتوقف هذا عىل كمية الكحول املستهلكة ،وعىل
مقدار ما ستؤديه من حركة أو رقص.
•ميكن إعطاء جرعة تصحيحية لفرتة إضافية من الزمن عىل مدى بضع
ساعات ،إذا كانت هناك حاجة إىل ذلك.
•ال ترشب الكحوليات ومعدتك فارغة ،وتناول وجبات خفيفة.
•اصطحب معك دامئًا مقياس نسبة السكر يف الدم وكربوهيدرات رسيعة
االمتصاص ،مثل سكر العنب والعصري.
•كن عىل علم بأن حواسك تصبح ضعيفة عندما ترشب الكحوليات ،وقد ال
تشعر أن نسبة السكر يف دمك «منخفضة».
•اجعل أصدقاءك يتصلون بوالديك أو بغريهام من البالغني املسؤولني عنك
إذا كنت تترصف بغرابة.
•احتفظ دامئًا معك بيش ٍء يع ّرف بهويتك ،وبرقم هاتف والديك أيضً ا (عىل
ظهر هاتفك مثالً).
•تناول وجبة ما دامئًا قبل الخلود للنوم.
•قم بقياس نسبة السكر يف دمك (أو اجعل صديقتك /صديقك أو والديك
يقومون بذلك) كل ثالث ساعات تقريبًا طوال الليل.
•اآلثار الالحقة لرشب الكحول :ميكن الخلط بينها وبني انخفاض نسبة
السكر يف الدم ،ولذلك تحقق من نسبة السكر يف دمك فور االستيقاظ.

تحتوي املرشوبات الروحيـّة مثل الفودكا والجن والويسيك عىل نسبة مرتفعة
من الكحول ،ولكنها ال تحتوي عىل كربوهيدرات .إذا كنت ترشب املرشوب
صافيًا أو ممزوجـًا مع مرشوب غازي خفيف ،فسيصبح محتوى الكحول مرتف ًعا
جدًا برسعة ،ومحتوى الكربوهيدرات منخفضً ا جدًا .ويف هذه املرحلة يصبح
من املهم بشكل خاص أن تأكل شيئًا عىل الفور أو تتناول الطعام يف وقت
الحق من املساء.

مزيج خطري
مرض السكري واملخدّ رات —
ٌ

املخدرات سيئة دامئًا — وهذا ينطبق عىل مرىض السكر أيضً ا .إ ّن َوعيَ َك
وسلوكَك يتأثران باملخدرات ،وكذلك نسبة السكر يف دمك .يشعر بعض الناس
بالرغبة يف تناول الكثري من الطعام يف وجبة واحدة ،يف حني أن البعض اآلخر
ال يأكل عىل اإلطالق .كام يحس البعض بنشاط بدين مفرط ،يف حني يحس
آخرون بالكسل الشديد.

كل هذا سيؤثر عىل نسبة السكر يف دمك ،ولن تكون قادرا ً عىل مالحظة أ ّن
لديك انخفاض يف نسبة السكر يف الدم .إضافة إىل أن التأثريات قد تجعلك
تنىس أخذ جرعات األنسولني التي تحتاج إليها أو تجعلك تأخذ جرعة خاطئة.
إ ّن مرض السكري واملخ ّدرات مزيج خطري له نتائج شديدة الرضر.

قد تكون املرشوبات الكحولية السكرية خادعة ألنها تحتوي عىل كل من
الكحول والسكر .وهذا يعرض نسبة السكر يف دمك لخطر االرتفاع الشديد يف
البداية ،ثم االنخفاض الشديد عند محاولتك ضبطه بهدف خفضه .قم بفحص
نسبة السكر يف دمك بشكل متكرر .سيكون من األسهل عليك التحك ُم يف
ٍ
لزجاجات مسبقة التعبئة
تناولِك للمرشوبات الكحوليـّة  /الحلوة عند اختيارك
عوضـًا عن القيام مبزجها بنفسك.

الوحدة

الكربوهيدرات (غ)

البرية/الجعة  330مل

9

النبيذ األبيض  120مل

3-2

مرشوب « Mokaiموكاي»
 330مل

15

مرشوب Sommersby
«سومرسبو»  330مل.

26

فوتكا Smirnoff Ice
«سمرينوف آيس»  275مل

25

مرشوب Hot´n Sweet
«هوتني سويت»  20مل

3

مرشوب مصنوع من  200مل
من املرشوبات الغازية الحلوة +
 20مل من املرشوبات الروحية

20

النبيذ األبيض الحلو  120مل

7

الجدول  :2نظرة عامة عىل محتوى الكربوهيدرات يف املنتجات املختارة
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املهرجانات -
عندما تناديك روسكيلده

•األساور التعريفية :يف بعض املهرجانات ميكنك الحصول عىل أساور
تعريفية من املسعفني كُتب عليها «مريض سكري» .تأكّد من طلب
إحداها.
•قبل الذهاب إىل النوم :ال تذهب إىل النوم قبل قياس نسبة السكر يف
دمك والتأكد من تناولك لبعض الطعام.
•األنسولني :إذا لزم األمر ،فخذ جرعة أقل من املعتاد يف املساء/الليل .ليالً
وبعد تناول الكحول ينخفض املعدل القاعدي املؤقت عىل املضخة ليصبح
بني  %50إىل %90

من املهم أن يرافقك أصدقاء جيدون ،وأن يكون يف متناولك ما يلزمك من
طعام وأنسولني وأجهزة لضبط وقياس السكر يف الدم .أعط األولوية لالهتامم
بنفسك جيدًا ،وإلّ فقد تكون التجرب ُة غري ممتعة لك وملن يرافقك.

•إذا كنت تستخدم مضخة أنسولني ،فانزعها واستمتع مبا تريد فعله ،ثم
أعد تركيبها يف غضون ساعة إىل ساعة ونصف .إذا أبقيت املضخة مثبتةً،
فاستخدم وظيفة «املعدل القاعدي املؤقت».
•إذا كان هناك يشء ما تجد صعوبة بشأنه أو تشعر بالحزن حياله  -رمبا
بسبب كونك مريض سكري أو ملسألة جنسية جامحة  -فقم مبشاركة
األمر مع شخص ما .تحدث إىل صديق أو إىل ممرضك أو طبيبك .ستجد
دامئًا من يدعمك ويساعدك.
•يعاين معظم الناس من مشاكل جنسية يف مرحلة ما من حياتهم — سواء
كانوا مصابني مبرض السكري أم ال .قد يعاين الرجال املصابون مبرض
السكري من صعوبة يف بلوغ االنتصاب ،وقد تعاين النساء املصابات من
ألسباب نفسي ٍة أو جسدية،
جفاف املهبل .هذا ميكن أن يحدث نتيجة
ٍ
ولكن ال عالقة له عاد ًة مبرض السكري .إذا حدث ذلك عدة مرات متتالية،
فتحدث مع طبيبك حول هذا املوضوع.
•تذكر وسائل منع الحمل.

•تأكد من أنه سيكون مسموح لك إبقا َء هاتفك معك حتى تتمكن من
الحصول عىل تذكريات قياس نسبة السكر يف الدم وأخذ جرعات األنسولني،
وحتّى تكون قاد ًرا عىل االتصال بسهولة بوالديك أو مبقدم الرعاية.
•إذا كنت متارس الكثري من األنشطة البدنية يف املدرسة الداخلية ،فقد تحتاج
إىل قياس نسبة السكر يف دمك ليالً.
•راقب نظامك الغذايئ .العديد من املراهقني يكسبون من  3إىل 5
كيلوغرامات عندما يكونون يف مدرسة داخلية.
•فكر يف طريقة ملعرفة مقدار الكربوهيدرات يف طعامك .رمبا ميكنك جلب
ميزانٍ صغري.
•مثل مدرسة الف ّن واملوسيقى والتصميم Skolen for
 Gastronomi, Musik & Designالواقعة يف بلدة
"فيندينغ"  Vindingeبالقرب من مدينة "فايله" Vejle

نصائح بشأن مرض السكري واملهرجانات

•قُم بات ّبا ِع ِ
ذات النـّصائح والحقائق املذكورة يف الصـّفحة السـّابقة إذا قمت
بتناول املرشوبات الكحوليـّة.
•امنح أصدقاءك فرصة  -أخربهم مبا يجب عليهم فعله إذا ساءت حالتك،
وأعطهم أرقام هواتف والديك.
•اكتب أرقام هواتف والديك عىل ظهر هاتفك ،بحيث ميكنك أنت أو
أصدقاءك أو الطبيب/اإلسعاف الوصول إليهم بسهولة.
•احتفظ معك دامئًا بسكر العنب أو العصري بحيث ميكنك تناوله إذا انخفض
مستوى السكر يف دمك.
•اضبط منب ًها عىل هاتفك ليذكرك بالتحقّق من نسبة السكر يف دمك
وبأخذ األنسولني.
•اسأل املسعفني إذا كنت غري متأكد من أي يشء أو تفتقر إىل أي من
األجهزة الالزمة.
•ضع يف اعتبارك املكان الذي تريد أن تحتفظ فيه باألنسولني واألجهزة
التي تستخدمها .استخدم حقيبة جيدة وبناطيل ذات جيوب كبرية ميكن
إغالقها بالكامل أو...
•كن دامئًا عىل الجانب اآلمن :ستكون فكر ًة جيّدة إحضار قلم أنسولني
قلم أم مضخة.
إضايف معك ،سواء كنت تستخدم ً
•فكر يف الطريقة التي ستخزن بها األنسولني .ميكن وضع األنسولني الذي
ال تستخدمه يف كيس م ِّربد أو ميكنك أن تسأل املسعفني عن مكان وجود
ثالجة.
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املدرسة الداخلية (مدرسة داخلية مستقلة لطالب املرحلة
اإلعدادية)

الجنس

الحب ومامرس ُة الجنس هي أشياء رائعة ومثرية وممتعة
إ ّن الوقو َع يف
ّ
ُ
ً
وتشكّل أجزا ًء مهمة من الحياة .ميكنك بكل بساطة مامرسة الجنس متا ًما
كام يفعل أصدقاؤك .رمبا يصيبك التوتر بشأن رد فعل الطرف اآلخر عندما
تخربه أنك مصاب مبرض السكري ،ولكن ال تخف من إخباره .من امله ّم أن
مصاب مبرض السكري ،حتّى ولو كان ذلك لليلة
يعرف امل ُق ّربو َن منك بأنّك
ٌ
التحدثَ
عن
الشخص الوحيد الذي ال يو ُّد
واحدة .تذكر بأنـّ َك عاد ًة ما تكون
َ
هذا األمر .غالبًا ما ترتبط العالقة الجنسية الجيدة باألمان والثقة ،سواء كنت
مصابًا بالسكري أم ال.

نصائح وحقائق حول مرض السكري والجنس

•الجنس شكل من أشكال النشاط البدين ،لذلك فمن الجيد أن تأكل قليالً
قبل مامرسة الجنس ورمبا بعده.
•إذا كنت تأكل قبل مامرسة الجنس أو بعده ،فقد يكون من الجميل أن
تفعل ذلك مع رشيك حياتك حتى ال تأكل وحدك .حتى وجبة خفيفة
صغرية ميكن أن تكون لطيفة.

قد يكون االنتساب ملدرسة داخلية شيئًا يرغب العديد من املراهقني يف فعله.
وال يجب أن يكون مرض السكري مشكلة ،ولكن من املهم أن تكون قاد ًرا عىل
االعتناء بنفسك دون الحاجة إىل والديك.

نصائح وحقائق حول مرض السكري واملدرسة الداخلية

•تدرب عىل التعامل مع مرض السكري بنفسك فور بدئك التخطيط إلقامتك
يف املدرسة الداخلية.
•اذهب لزيارة املدرسة الداخلية واسأل عام إذا سبق لهم التعامل مع طالب
مصابني مبرض السكري.
•تأكد من أن لديك إمكانية الوصول إىل ثالج ٍة لتخزين األنسولني اإلضايف.
•أخرب زمالءك يف الغرفة أنك مصاب مبرض السكري ،وكيف ميكنهم املساعدة
إذا عانيت من انخفاض نسبة السكر يف الدم.
•اتفق مع املعلم املسؤول عنك حول أشكال املساعدة التي قد تحتاج إليها
بخصوص مرضك أثناء وجودك يف املدرسة الداخلية.
عانيت من
•ثقّف املعلمني حول مرض السكري وما ينبغي لهم فعله إذا
َ
انخفاض نسبة السكر يف الدم.

السيارة ورخصة القيادة

كقاعدة عامة ،ميكنك الحصول عىل رخصة قيادة عندما تكون مصابًا مبرض
السكري .ومع ذلك ،هناك بعض األشياء التي تحتاج إىل معرفتها والقيام بها:

نصائح وحقائق حول مرض السكري ورخص القيادة

•يجب أن تكون لديك شهادة طبية ،والتي ميكنك الحصول عليها من
طبيبك .رمبا يطلب منك الطبيب رسو ًما مقابل هذه الشهادة .ميكنك
التقدم بطلب إىل البلدية لتغطية هذه الرسوم مبوجب املادة  100مبجرد
أن تتخطى الـ  18من العمر.
•يجب أن تحصل عىل شهادة مرض السكري من الطبيب الذي يعالج
مرضك.

مركز ستينو لِ َمرض السكري يف شيالند  -لألطفال واملراهقني
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•رشوط إصدار رخصة قيادة أو تجديدها
o oإذا كنت تصاب بانخفاض حاد يف نسبة السكر يف الدم بشكل
متكرر (أكرث من مرة يف السنة) عند االستيقاظ ،فلن تتمكّن من
الحصول عىل رخصة قيادة (أو تجديدها) حتى مرور ثالثة أشهر
عىل االنخفاض األخري.
o oيجب أن تكون قاد ًرا عىل الشعور بأعراض انخفاض نسبة السكر يف
الدم قبل أن يكون له تأثري عىل الوعي.
o oيجب أن تكون قاد ًرا عىل فهم مخاطر نقص السكر يف الدم أثناء
القيادة.
o oيجب أن تكون قاد ًرا عىل التحكم يف مرض السكري لديك بشكل
ٍ
مرض وأن تكون قاد ًرا عىل مامرسة إجراءات الرعاية الذاتية املتعلقة
بقيادة السيارة (مثل قياس نسبة السكر يف الدم قبل القيادة
وأثناءها ،واالحتفاظ بالكربوهيدرات (سكر العنب أو العصري أو
الطعام)) يف السيارة.
•يعتمد الحصول عىل رخصة قيادة عىل:
o oحالتك الصحية
o oفئة رخصة القيادة التي تريدها (الفئة  2لنقل الرشكات/الركاب
خاصا)
تتطلب
تقييم ً
ً
o oالعالج الذي تأخذه
o oحاالت نقص السكر الحاد يف الدم
يجري إصدار رخص القيادة ملدة محدودة ال تزيد عن  5سنوات ،وتتوىل
الرشطة مسؤولية إصدار رخص القيادة .إذا قررت الرشطة عدم منحك رخصة
قيادة أو منحك إياها ملدة محدودة فقط ،فإن الرشطة سرتسل قرارها مبارشة
إليك.
عند القيادة ،تذكر دامئًا أن:
1.1تقيس نسبة السكر يف دمك قبل القيادة.
2.2تحتفظ بكربوهيدرات رسيعة االمتصاص (سكر العنب والعصري) يف
متناول اليد.
3.3تقيس نسبة السكر يف دمك بانتظام إذا كنت ستقود ملسافات طويلة
(أكرث من ساعتني).
ميكنك قراءة املزيد عن مرض السكري ورخص القيادة عىل موقع جمعية
مرض السكري.
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عند قيادة السيارة
 .1قم بقياس نسبة السكر يف الدم
  .2حافظ عىل الكربوهيدرات الرسيعة االمتصاص
يف متناول يدك
  .3قم بقياس نسبة السكر يف دمك بانتظام
إذا كنت ستقود ملسافات طويلة (أكرث من
ساعتني).

كقاعدة عامة ،سيحرص املسؤول عن حالتك يف البلدية عىل إبالغك أو والديك
بالتغيريات التي ستحدث عندما تبلغ  18عا ًما ،ولكن سيكون من الجيد
التعرف بنفسك عىل هذه املعلومات والتحقق مام إذا كان ميكنك الحصول
عىل تغطية لنفقاتك اإلضافية.

املعدّ ات مجان ّية

تتحمل البلدية تكاليف معدات السكري ،مثل رشائط االختبار ورؤوس وخز
بلغت الثامن َة عرشة من عمرك .كام تغطي
األصابع ،حتى عندما تكون قد
َ
البلدية  %50من تكلفة جهاز قياس نسبة السكر يف الدم .وكقاعدة عامة،
يستمر االتفاق املربم مع البلدية تلقائيًا عندما تبلغ  18عا ًما ،ولكن تحقق
من األمر مع بلديتك.
ومجددًا ،تذكر أن تقديم التوجيه هي من واجبات املسؤول عن حالتك يف
البلدية.

بلغت الثامنة عرشة من عمري  -ماذا اآلن؟
ستظهر مهام جديدة عىل قامئة مهامك عند بلوغك  18عا ًما ،حيث ستنتقل
من قسم األطفال والشباب إىل قسم البالغني ،وستتغري قواعد الدعم العام
والعالج قليالً .لذلك سيكون من الجيد أن تتعرف عىل القواعد وعىل حقوقك
مع اقرتاب عيد ميالدك الثامن عرش.

ِمنح الغذاء واملواصالت
واألدوية

إذا مل تكن مستحقًا للحصول عىل تغطية لنفقاتك اإلضافية ،ميكنك الحصول عىل
املساعدة  -يف تكاليف األنسولني مثالً (األدوية والعالج)  -إذا وجدت البلدية
أنه ال ميكنك تحمل تلك التكاليف بنفسك .يجري ذلك بنا ًء عىل حساب
االحتياجات مبوجب املادة  82من قانون األصول (فقط إذا كنت تعاين بشكل
خاص من إعاقة مالية وكان العالج رضوريًا و ُمثبتًا من الناحية الصحية).

الوظائف والتعليم
كقاعدة عامة ،ميكنك اختيار تعليمك مبنتهى الحرية واملساواة مع الجميع .يف
جميع املؤسسات التعليمية تقريبًا ،ميكنك التقدم لاللتحاق بها مع وضع رشوط
خاصة تناسبك ،عىل سبيل املثال ،وقت إضايف يف االمتحانات إذا احتجت إليه.
ومع ذلك ،عليك معرفة ،أنّه الب ّد من التقدم بطلب للحصول عىل هذه الرشوط
قبل وقت طويل من بدء الدراسة!

قبل بلوغك عامك الثامن عرش ،من املستحسن أن تطلب عقد اجتامع معه
حيث ميكنكام م ًعا وضع خطة لالنتقال والتأكد من إخطارك مبا قد يكون ذا
صلة بحالتك الخاصة.

ال يُعترب مرض السكري املدار جيدًا عائقًا يحد من قدرتك عىل العمل ،ويجب
عليك التقدم للحصول عىل مزايا التعليم ( )SUمثلكم مثل أي شخص آخر.
ومع ذلك ،إذا كنت تعاين من إعاقة شديدة بسبب مرض السكري ،فبإمكانك
الحصول عىل مساعدة من البلدية للحصول عىل التعليم.

إذا انتقلت إىل بلدية أخرى ،فتقدم بطلب إىل بلديتك الجديدة لتغطية

هناك بعض الدورات التدريبيّة واألعامل التي ال يستطيع مرىض السكري القيام
بها .من بينها أن تكون طيا ًرا وسائق حافلة وسائق قطار وضابط رشطة .كام
وال ميكنك االنضامم إىل القوات املسلحة أيضً ا ،ولكن ميكنك املشاركة يف الحراسة
الوطنيـّة الطوعية وما شابه.

يف حالة االنتقال
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عندما تكون مصابًا مبرض السكري ،غالبًا ما تكون لديك نفقات إضافية تتعلق
بالغذاء واملواصالت إىل مواعيد العيادات الخارجية ،وتطلق البلدية عىل هذه
اسم «نفقات إضافية» .ما دمت تحت  18عا ًما ،فستغطي عائلتك معظم
النفقات اإلضافية .عندما تبلغ  18عا ًما ،يجب عليك التقدم بطلب للحصول
عىل تغطية للنفقات اإلضافية مبوجب املادة  100من قانون الخدمات
االجتامعية.
للبالغني ،يبلغ حد املرصوفات الجانبية  556كرونة دمناركية يف الشهر
( .)2020من الناحية العملية ،يتلقى عدد قليل جدًا من األشخاص من ًحا
لتغطية النفقات اإلضافية.

كقاعدة عامة ،يجب عليك إعادة التقدم بطلب للحصول عىل املساعدات
االجتامعية يف البلدية التي ستنتقل إليها .فيام يتعلق باملساعدات ،يجب
أن تكون عىل علم بأنه قد تكون هناك اختالفات يف املنتجات التي تقدّمها
البلدية الجديدة.

النفقات اإلضافية واملساعدة يف األنسولني .ال يوجد سبب مينعك  -بصفتك
مصابًا مبرض السكري  -من االبتعاد عن املنزل .أخرب أصدقاءك الطالب
وغريهم ممن تقابلهم بشكلٍ دائمٍ أنك مصاب مبرض السكري ،وأعلمهم
بطريقة تقديم املساعدة إذا كنت يف حاجة إليها.
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•تحقق من نسبة السكر يف الدم من  6إىل  10مرات عىل األقل يف اليوم
•قُم بقياس نسب ِة السكر يف الدم أكرث من املعتاد إذا كنت مريضً ا أو تتقيأ أو قمت برشب الكحول أو كنت قد مارست نشاطًا بدنيًا شديدًا
•يُفضل أن تكون نسبة السكر يف الدم ما بني  4و 8مليمول/لرت (وبني  6و 10قبل مامرسة الرياضة ويف حالة املرض)
•عند تناول الطعام ،تذكر «هاي فايف» األمور الخمسة:
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•يف حالة انخفاض نسبة السكر يف الدم (أقل من  4مليمول/لرت) :ارشب أو تناول الكربوهيدرات (مثل علبة عصري أو من قطعة إىل ثالث قطع من
سكر العنب)
•يف حالة ارتفاع نسبة السكر يف الدم :خذ أنسولينـًا إضافيًا .إذا كانت نسبة السكر يف الدم أعىل من  15مليمول/لرت خالل قياسني متتاليني ،يجب
قياس الكيتونات
•الكيتونات :إذا كانت أعىل من  1.5مليمول/لرت ،فاتصل بالقسم املختص
•اقرأ الرسوم البيانية لسكر الدم لديك كل أسبوع إذا كان لديك مستشعر لسكر الدم ،واضبط جرعة األنسولني إذا لزم األمر
•يُفضل أن تكون نسبة «مدة معدالت السكر ضمن النطاق املستهدف» (نسبة السكر يف الدم بني  4و 10مليمول/لرت) أعىل من  ،%70وأال
تتجاوز قيم السكر يف الدم األقل من  4مليمول/لرت نسبة %5
•القيمة الهدف لنسبة السكر يف الدم عىل املدى الطويل ( )HbA1cهي  48مليمول/مول
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خطة العالج الشخيص

خطة العالج الشخيص
اسمي :
تاريخ اليوم:

 .1أحتاج إىل تذكر التحقق من نسبة السكر يف دمي من  6إىل 10
مرات يوميـًا عىل األقل (ضع عالمة عىل كل ما ينطبق):
o oقبل تناول وجبة اإلفطار
o oقبل تناول وجبة اإلفطار املتأخر
o oقبل تناول وجبة الغداء
o oقبل تناول وجبة ما بعد الظهرية
o oعند مامرسة الرياضة
o oقبل تناول وجبة العشاء
o oقبل الخلود إىل النوم
 .2أحتاج أيضً ا إىل تذكر التحقق من نسبة السكر يف الدم (ضع عالمة
عىل كل ما ينطبق):
o oإذا شعرت بتوعك أو شعرت أن نسبة السكر يف دمي منخفضة أو
مرتفعة
o oقبل مامرسة الرياضة وبعدها (كرة القدم والجري والرقص وما إىل
ذلك)
o oيف الليل ،من حني آلخر ،خاصة إذا كنت نشيطًا للغاية أثناء النهار
o oإذا كنت مريضً ا ،عىل سبيل املثال ،يوجد حمى أو قيء
رقم):
 .3يُفضل أن يكون السكر يف دمي بني (اكتب ً
مليمول/لرت
قبل مامرسة الرياضة ،يجب أن تكون نسبة السكر يف دمي أعىل قليالً
(بني  6و.)10
 .4العصري وسكر العنب والكربوهيدرات األخرى تجعل نسبة السكر يف
الدم (أضف )X
 oمرتفعة (تذكر أن تأكل أو ترشب إذا كانت نسبة السكر يف الدم
منخفضة)
 oمنخفضة
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 .5األنسولني يجعل نسبة السكر يف د ّمي (ضع عالمة)
o oمرتفعة
o oمنخفضة (تذكر أن تأخذ األنسولني إذا كانت نسبة السكر يف الدم
مرتفعة)
 .6عندما أحتاج إىل تناول الطعام أو الرشاب ،يجب أن أتذكر (اخرت :)3
o oالتحقق من نسبة السكر يف دمـّي
o oاالتصال بأع ِّز أصدقايئ
o oمعرفة عدد الكربوهيدرات املوجودة يف الطعام ،وإدخال القيمة يف
املضخة (إذا كنت أمتلك واحدة)
o oأخذ األنسولني
 .7وحدة واحدة من األنسولني تتسبب يف انخفاض نسبة السكر يف دمـّي
مبقدار حوايل
مليمول/لرت (حساسية األنسولني)
 .8لكل وحدة من األنسولني آخذها مع الطعام ،أحتاج إىل
غرام من الكربوهيدرات
(نسبة الكربوهيدرات إىل األنسولني)
 .9يجب أن أتذكر التحقق من نسبة السكر يف دمـّي عن طريق قراءة
املستشعر و/أو املضخة كل أسبوع
 .10يفضل أن تكون نسبة السكر يف الدم بني  4و 10مليمول/لرت عىل
 %من الوقت
األقل
 .11يُفضل أن تكون نسبة السكر يف دمـّي عىل املدى الطويل
( ،)Hba1cوالتي يتم قياسها يف املستشفى:
مليمول/مول
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رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﴩﻛﺔ/اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ
+45 32 48 18 00

Medtronic
+45 32 48 18 00

Medtronic

Medtrum

Ypsomed

ﱃإ ﺔﺨﻀﳌا ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻤﺤﺗ ﻢﺘﻳ

Carelink
Carelink

Easyview/Diasend

my life software

إرﺳﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل

ﻻ
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ***

ﻻ
ﻻ

ﻻ

ﻻ

ﺣﺎﺳــﺒﺔ ﺟﺮﻋﺔ اﻷﻧﺴﻮﻟني اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ )ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ(

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﻗﻴﺎس اﻟﺴﻜﺮ
ﰲ اﻟﺪم

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ )ﻋﱪ ﺗﻄﺒﻴﻖ(

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ
ﰲ اﻟﺪم *

ﻧﻌﻢ
Medtronic CGM

ﻧﻌﻢ
Medtronic CGM

+45 80 25 36 09

Nordic Infucare

Diasend

ﻻ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

+45 36 39 99 54

Roche

Diasend

ﻧﻌﻢ ﻋﱪ Dexcom6

ﻻ

+45 70 27 52 20

Rubin Medical

Diasend

ﻻ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

* اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم :ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم إﱃ اﳌﻀﺨﺔ ﻻﺳﻠﻜ ًﻴﺎ
** اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻜﺮ اﻟﺪم :ﺗﻘﻮم اﳌﻀﺨﺔ مبﻨﻊ اﻷﻧﺴﻮﻟني اﻟﻘﺎﻋﺪي ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻗﺒﻞ  30دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم .وﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺦ اﻷﻧﺴﻮﻟني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻜﺮ اﻟﺪم ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ
***ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ ميﻜﻦ ﺿﺒﻂ اﳌﻀﺨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻋﺔ اﻷﻧﺴﻮﻟني اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻌﺮ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻜﺮ اﻟﺪم **

ﺧﺰان اﻷﻧﺴﻮﻟني

ﻧﻌﻢ
Dexcom G6

ﻧﻌﻢ
Medtrum A6

ﻻ

 300وﺣﺪة

 300وﺣﺪة

اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ

 160وﺣﺪة

 200وﺣﺪة

 300وﺣﺪة

 200وﺣﺪة

 160وﺣﺪة

اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  0.025وﺣﺪة
دوﻟﻴﺔ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ  0.025وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ

اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  0.025وﺣﺪة
دوﻟﻴﺔ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ  0.025وﺣﺪة
دوﻟﻴﺔ

اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  0.01وﺣﺪة
دوﻟﻴﺔ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ  0.01وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ

اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  0.05وﺣﺪة
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  0.05وﺣﺪة
دوﻟﻴﺔ/ﺳﺎﻋﺔ
دوﻟﻴﺔ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ  0.05وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ  0.05وﺣﺪة
دوﻟﻴﺔ

اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  0.05وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ/ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  0.2وﺣﺪة
دوﻟﻴﺔ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ  0.5وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ 0.02
وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

+45 48 24 00 45

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻧﻌﻢ

اﻻﺳﻢ
g 640 MiniMed

G 670 MiniMed

Accu-chek Insight

Tandem t:slim X2

Medtrum

Ypsopump
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Omnipod

نظرة عامة عىل مضخات
األنسولني واملستشعرات
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ﻣﻀﺨﺎت اﻷﻧﺴﻮﻟني

.20

+45 39 77 01 90

Abbott
+45 63 42 51 52

Dexcom

Diasend

ﻧﻌﻢ Tandem
(t:slim X2

ﻋﲆ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬيك

+45 32 48 18 00

Medtronic

اﳌﻌﺪة

ﻧﻌﻢ

ﺳﺎﻋﺘﺎن

Carelink

ﻧﻌﻢ MiniMed 670G

اﻟﻘﺮاءة ﻋﲆ اﳌﻀﺨﺔ

Rubin Medical

اﻟﺬراع اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ .ﻳﺘﻢ ﻟﺼﻘﻪ ﰲ
اﻟﻌﻴﺎدة )ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ(

ﻧﻌﻢ

 24ﺳﺎﻋﺔ

Diasend

ﻻ

اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬيك .ميﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ  5آﺧﺮﻳﻦ

ﻧﻌﻢ ،ﻣﺮﺗﺎن/اﻟﻴﻮم ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

ﻋﲆ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬيك

ﻧﻌﻢ ،ﻣﺮﺗﺎن/اﻟﻴﻮم ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

اﳌﻌﺪة واﻷرداف

ﻧﻌﻢ

ﺳﺎﻋﺘﺎن

ﻻ ،إذا ﺗﻢ دﻣﺠﻪ ﻣﻊ  ،Tandemﻧﻌﻢ ،ﻣﺮﺗﺎن/اﻟﻴﻮم ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
وإﻻ ﻣﺮة/اﻟﻴﻮم
ّ

 10أﻳﺎم

 7أﻳﺎم

 90ﻳﻮ ًﻣﺎ

Medtrum

اﻟﺬراع اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ واﳌﻌﺪة
واﻷرداف

ﻧﻌﻢ

ﺳﺎﻋﺘﺎن

Easyview/Diasend

ﻧﻌﻢ
Medtrum

Medtrum A6
TouchCare CGM
 7أﻳﺎم

DexcomG6

تم النرش يف
أيلول 2020
اإلصدار 2

Medtronic Guardian
اﳌﺴﺘﺸﻌﺮ  2و3

الرسوم التوضيحية
Maria Therese Wung-Sung
SenseonicsEversense

التصميم
مركز ستينو للسكري يف شيالند

* اﳌﻌﺎﻳﺮة :ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣام إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳــﺎت اﳌﺴﺘﺸــﻌﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴــﻜﺮ اﻟﺪم ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺧﺰ إﺻﺒﻌﻚ
** وﻗﺖ اﻹﺣامء :اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴــﺘﻐﺮق ﻣﻨﺬ ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳌﺴﺘﺸــﻌﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﺮض ﻗﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم
*** اﻹﻧﺬارات :ﻳُﻄﻠﻖ اﳌﺴﺘﺸــﻌﺮ إﻧﺬا ًرا ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع أو اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺴــﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم.

رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﺪﻋﻢ

اﺳﻢ اﻟﴩﻛﺔ

ﻣﻜﺎن وﺿﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻌﺘﻤﺪ

ﻻ
اﻟﺬراع اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ

اﻹﻧﺬارات***

وﻗﺖ اﻹﺣامء**

Libre View

ﻻ

ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة

ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻀﺨﺔ

ﻣﻜﺎن ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻻ

 14ﻳﻮم

ﻋﲆ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬيك

اﳌﻌﺎﻳﺮة*

ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴريه ﻛﻞ

اﻻﺳﻢ

Abbott Freestyle
Libre

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم
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منطقة شيالند
مركز ستينو للسكري يف شيالند
Akacievej 7, 1st floor
DK-4300 Holbæk
الهاتف+45 59 48 38 90 :
الربيد اإللكرتوينsteno@regionsjaelland.dk :
www.stenosjaelland.dk

ميكن الرجوع إىل هذا املنشور بحرية مع اإلشارة بشكل واضح إىل املصدر

