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 مرحبًا
 

 

 

 األسرة العزيزة، 

 

هناك أمور عديدة ينبغي . عادةً يكون تشخيص السكري مفاجئًا وغير متوقع

. تأتي المعرفة على مراحل. ظ على صحة وسالمة طفلك أن تعلمها للحفا

أسس "ثم ترجع إلى  ". السالمة لمرضى السكري"محاضرة اليوم بعنوان 

 .اتفي وقت الحق لتكملة هذه المعلوم" السكري

 

وخالل الفترة بين اليوم والمحاضرة األساسية، يتم تزويدك بدعم يومي عبر 

يقوم أطباء السكري المعتمدين . للسكريالهاتف من خالل الخط الساخن 

 . باإلجابة على أسئلتك عبر الخط الساخن وضبط جرعات األدوية لطفلك

 

ية طفلك تم تصميم ملف السالمة ذلك لتزويدك بالمعلومات الالزمة لرعا

 .لألسابيع األولى بعد تشخيصه بالسكري

 

الموضوعات التي ستتعلمها خلف هذا الملف، تجد ملحقًا مع مقدمة لبعض 

 . في المرحلة األساسية

 

يتواجد فريق من األطباء والممرضات الممارسات  ، CHLAفي 

والممرضات وأخصائيي التغذية واألخصائيين االجتماعيين لمساعدتك 

هدفنا هو تحسين حياة األطفال واألسر لمرضى  . بأكملهاخالل الرحلة 

 . مل على الوقاية والعالجالسكري من جميع الثقافات من خالل الع

 

 شكًرا لكم،

   CHLAفريق مرض السكري في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تشتمل موضوعات محاضرة السالمة على ما يلي

    
 األنواع المختلفة للسكري 

 
 كر في الجسم دور اإلنسولين والس

 
 المستوى المرجو للسكر في الدم  

 
 الدمكيفية مراقبة مستويات السكر في 

 

 العالمات واألعراض والعالج لمستويات سكر  
 الدم المنخفضة 

 
 العالمات واألعراض والعالج لمستويات سكر الدم المرتفعة 

 
 طريقة ومكان حقن اإلنسولين

 
 م دور التغذية في إدارة سكر الد

 

 معلومات التواصل مع فريق أطباء السكري  
 والمتابعة المتوقعة 
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 معلومات االتصال
 

 

 

 :الخط الساخن للسكري

 (323) 361-2311 

 : مساءً  4:00صباًحا وحتى  8:30من االثنين إلى الجمعة، من 

 : قم باالتصال وترك رسالة صوتية تحتوي على المعلومات التالية

 الدهاسم الطفل وتاريخ مي  •

 اسم لالتصال به الحقًا ورقم هاتف   •

 سبب االتصال باختصار   •
 (على سبيل المثال، اتصال يومي أو يوم متعب أو كيتونات)

 .مساءً  3تقوم ممرضة باالتصال بك قبل انتهاء اليوم إذا اتصلت قبل 

 في اإلجازات األسبوعية، وبعد ساعات العمل الرسمية، 

 : واإلجازات الرسمية

 .لة صوتيةال تترك رسا

 ". 0"اتصل على الخط الساخن واضغط على 

 . وسيقوم الطبيب باالتصال بك الحقًا" طبيب السكري المناوب"اسأل عن 

 : المواعيد أو اإللغاءات

(323) 361-4606 

 :إعادة ملء الوصفات الطبية

 (323) 361-4287 

 8064-361 (323): الفاكس

 ، يرجى توضيح  (يومالزم في نفس ال) عاجلً إذا كان هذا الطلب  

 إذا كان غير عاجل، يرجى االنتظار يومي عمل  . ذلك في رسالتك

 . إلتمام هذا الطلب

 متى أتصل بكم؟ 

بعد . عندما يعلم الطفل بتشخيصه بالسكري نقوم نحن باالتصال بك يوميًا

األسابيع األولى، نقوم بتعيين مدير لرعاية التمريض ويقوم بإخبارك بموعد 

ينبغي عليك االتصال إذا كان لديك مخاوف بشأن المرض . ياالتصال التال

 . أو نسب السكر في الدم أو إذا كان لديك أسئلة

 هل يمكنني مراسلتكم عبر البريد اإللكتروني؟  

 يمكن استخدام البريد اإللكتروني من أجل االحتياجات غير  

 ولن يحل ذلك محل االتصاالت  . العاجلة أو معلومات المتابعة

 . ط الساخنة بالخاليومي 

 الممرضة المعلمة 

EndoNurse@chla.usc.edu 

 أخصائي تغذية معتمد 

EndoRD@chla.usc.edu 

 أخصائي اجتماعي 

doSocialWorkers@chla.usc.eduEn 

 

 متى الموعد القادم مع أخصائي السكري؟ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:EndoNurse@chla.usc.edu
mailto:EndoRD@chla.usc.edu
mailto:EndoSocialWorkers@chla.usc.edu
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 المشاعر والسكري 

 .سكري طبيعية تماًماتعد جميع المشاعر التي تتعلق بال

 الصدمة واإلنكار 

يأتي التشخيص بغتة وصادم لبعض العائالت، وأحيانًا يسبب القلق أو  

 ."عادة جديدة"بمرور الوقت، يصبح ذلك . مشاعر القلق

 األسى

من الشائع أن تشعر بعض األسر باألسى من أجل الحياة التي حلمت بها 

 . مسبقًا لطفلها

 الحزن

التغييرات التي تطرأ على الحزن نتيجة لجميع يسبب السكري مشاعر 

 . حياتك السابقة

 الغضب

 وتسبب  . وقع أن تشغلهاإدارة مرض السكري تعتبر وظيفة لم تت 

 الشعور بالغضب واإلحباط لكل من الوالدين واألطفال بسبب هذا  

 . التحدي في الحياة

 الخوف 

ض السكري  يشعر بعض اآلباء واألطفال بالقلق حيال ما يؤول إليه مر

 . بمرور األيام

بالرغم من أن السكري يعد جزء منه وراثي، إال أن  الشعور بالذنب 

العائالت تشعر أنه كان بإمكانهم منع ذلك من الحدوث أو كان  بعض 

 .بإمكانهم اكتشافه مبكًرا

 

 

 

ماذا يمكنني أن أفعل ألساعد طفلي على التغلب على هذه 

 المشاعر؟ 

الطفل، وخاصةً في فترة  يات اإليجابية ليقتدي بكمن المهم التحلي بالسلوك

دث عن مشاعرك واالهتمام تشتمل السلوكيات اإليجابية على التح. التوتر

 . بنفسك وطلب المساعدة

يوجد أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في الفريق الخاص بنا لمناقشة كيفية 

 . التأقلم العاطفي بشكل إيجابي

د السكري  نفسي أو االجتماعي على اعتيايساعدك العمل مع األخصائي ال

 .في روتين حياتك بطريقة أكثر أريحية لك ولطفلك

 نني العثور على الدعم خارج المستشفى؟  أين يمك

المحلية أو لمكتب   American Diabetes Associationيمكن لـ 

JDRF   مساعدتك على التواصل مع األسر األخرى التي لديها أطفال

 .مرضى بالسكري

ود إلى الفصل الدراسي الخاص بأساسيات السكري، ستتقابل مع ا تععندم

 . عم في المجتمعأسر أخرى وتتعلم المزيد عن الد
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 ما هو السكري 

 ما هو السكري؟ 

عندما  . تأتي لألطفال أو للكبار( أو مستمرة)السكري هو حالة مزمنة 

مخزن  يصاب األشخاص بالسكري ال يتمكنون من استخدام السكر ال

  اإلنسولين ألن الجسم غير قادر على صناعة أو استخدام( الجلوكوز)

 . بشكل جيد

 ما هو اإلنسولين؟  

يعمل اإلنسولين على نقل  . اإلنسولين هو هرمون يساعد في تقليل سكر الدم 

والخاليا هي الهيكل األساسي لجميع . السكر من مجرى الدم إلى الخاليا

بدون اإلنسولين، ال يتمكن . لى الطاقةالحياة وتستخدم السكر للحصول ع

 . الجسم من استخدام الطعام للحصول على الطاقة

  

 هل اإلنسولين ضار بالجسم؟

يساعد اإلنسولين الجسم . ال، يتم إنتاج اإلنسولين بشكل طبيعي في الجسم

بدون اإلنسولين، ترتفع مستويات . ة من الطعامعلى الحصول على الطاق 

 .تلف للجسم  السكر في الدم وتسبب

 

 ؟ (BG)ما هو جلوكوز الدم 

جلوكوز الدم هو السكر الموجود في الدم والذي يأتي من الطعام الذي  

. ويتم كذلك إنتاج جلوكوز الدم من السكر المخزن في الكبد. نتناوله

للتبسيط، سوف نستخدم مصطلح سكر . كذلك سكر الدميستخدم مصطلح 

 . الدم في هذا الدليل

 

 إلنسولين دور السكر وا

الذي يقوم بفتح باب الخلية إلدخال السكر  " المفتاح"يعتبر اإلنسولين هو 

 . ومن ثم يستخدم السكر للحصول على الطاقة في أجسامنا. بها

 

 إذا لم يكن هناك إنسولين كاف، يبقى السكر في الدم وال يصل  

 وينتج عن ذلك ارتفاع مستوى السكر في الدم وخاليا  . إلى الخاليا

 . ا جدً  عطشى

 

 ماذا يحدث في جسم شخص ال يعاني من السكري؟ 

 . يتم هضم الطعام وتحويله إلى سكريات (1

 . ينتقل السكر إلى مجرى الدم ويرتفع سكر الدم (2

 ينتقل اإلنسولين إلى مجرى الدم ومن ثم ينقل السكر  (3
 . إلى الخاليا

تستخدم الخاليا السكر للحصول على الطاقة مما يعمل على تقليل   (4

 .  السكر في الدممستويات 
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 أنواع السكري
 

 ؟ 1ما هو السكري من النوع 

هو حالة مناعة ذاتية حيث يقوم الجسم بمهاجمة   1السكري من النوع 

ويتطور بسبب كل من العامل (. خاليا بيتا)الخاليا التي تصنع اإلنسولين 

، 1عندما يعاني شخص من السكري من النوع . الوراثي والعامل البيئي

 . يفقد القدرة على إنتاج اإلنسولين

 

 ؟ 1تم معالجة السكري من النوع كيف ت

 . هو اإلنسولين 1العالج الوحيد للسكري من النوع 

 هل هناك علج؟ 

ويعني ذلك أن جميع . 1حاليًا، ال يوجد عالج للسكري من النوع 

يحتاجون إلى اإلنسولين  1األشخاص الذين يعانون من السكري من النوع 

 .إنسوليننسولين أو من مضخة مصدر خارجي، مثل حقن اإل من

 هل يمكن لطفلي أن يعيش حياة صحية؟ 

نعم، هناك العديد من األشخاص يعيشون حياة جيدة وصحية مع مرض  

 . عندما تتم إدارة السكري بشكل جيد، تقل مخاطر المضاعفات. السكري

 هل هناك حاالت أخرى ذات صلة؟ 

يتعرضون لخطر   1كري من النوع بعض األشخاص المرضى بالس

يقوم فريق األطباء بمساعدتك على مراقبة  . أمراض المناعة الذاتية

 . العالمات واألعراض 

 هل أطفالي اآلخرون معرضون لإلصابة بالسكري 

 ؟  1من النوع 

من  1هو  1تظهر أحدث البيانات أن خطر اإلصابة بالسكري من النوع 

بالسكري من   ة الواحدة للمرضى الخطر داخل األسر. شخًصا 300بين 

 . شخًصا  20من بين  1هو  1النوع 

 

 ما هي الفحوصات التي تتم؟ 

يقوم األطباء بعمل الفحوصات لمعرفة إذا كان الطفل مازال قادًرا على  

إنتاج اإلنسولين وإذا كان ينتج بعض األجسام المضادة المتعلقة بالسكري  

ويتحدث معك الطبيب عن  تستغرق هذه الفحوصات وقتًا، . 1من النوع 

 .ا عندما تأتي للمتابعةنتائجه

 

 ؟ "شهر العسل "ما هي مرحلة 

، قد يظل ينتج بعض 1بعد تشخيص الشخص بالسكري من النوع 

، حيث يلزم  "مرحلة شهر العسل"وتسمى هذه الفترة  . اإلنسولين لفترة

تستمر مرحلة شهر العسل لفترة تتراوح بين شهر . القليل من اإلنسولين

". تم شفاؤه"خالل هذه الفترة تشعر بعض األسر أن الطفل . تى عامينوح

من المهم  . ، وحتًما ستزداد حاجة الطفل إلى اإلنسوليناألمر ليس كذلك

 . اتباع التوصيات من فريق األطباء خالل هذه الفترة
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 (يتبع)أنواع السكري 
 

 ؟ 2ما هو السكري من النوع 

اإلنسولين، ولكن إما فيها الجسم ينتج ة يظل  هو حال  2السكري من النوع 

 .يكون غير كاف أو ال يعمل جيدًا

 

 ؟ 2كيف تتم معالجة السكري من النوع 

النظام الغذائي : تشتمل خيارات العالج على واحد أو أكثر مما يلي

 .والتدريبات واألدوية عبر الفم واإلنسولين

 

 هل يمكن لطفلي أن يعيش حياة صحية؟ 

الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة إلى لى إضافة طفال عنشجع األ. نعم

من المهم الحصول على الكمية الموصي بها . النظام الغذائي الخاص بهم

 . من التدريبات واألدوية للعالج

 

 هل هناك حاالت أخرى ذات صلة؟ 

. من الحاالت ذات الصلة السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول

باء عن الحاالت ذات الصلة للسكري من األطحدث مع فريق من المهم الت 

 .2النوع 

 

 

 

 

 ما هو السكري الثانوي؟

الجسم ال يستجيب  )السكري الثانوي هو نوع من مقاومة اإلنسولين 

يحدث ذلك بسبب  (. اإلنسولين غير كاف)أو قلة اإلنسولين ( لإلنسولين

ت هي نوع  الكورتيكوسترويدا. بعض األدوية أو حاالت صحية أخرى

 . األدوية وتسبب مقاومة اإلنسولين شائع من

 

 كيف تتم معالجة السكري الثانوي؟ 

قد يكون العالج باستخدام اإلنسولين ضروريًا في جميع األوقات أو في  

 . أوقات محددة، وفقًا لسبب مقاومة اإلنسولين

 

 ما هو التليف الكيسي المتعلق بالسكري؟  

نوع من أنواع السكري  ( CFRD)لسكري يعد التليف الكيسي المتعلق با

شائع بين األشخاص المرضى بالتليف الكيسي وهو نتيجة قلة باإلنسولين أو 

 . مقاومة اإلنسولين

 

 ؟ما هو السكري أحادي الجين

نسولين أو قلة  السكري أحادي الجين هو نوع نادر من مقاومة اإل

  في األطفال عادةً يكون ( MODY) السكري عند بداية الشباب. اإلنسولين

 . أو المراهقين ويكون وراثي أو موجود في جينات العائلة

هذا . شهور من عمر الطفل 6يتم تشخيصه في أول  سكري حديثي الوالدة

احتمالية أن  النوع من السكري إما أن يختفي خالل فترة الرضاعة، مع 

 . يعود الحقًا، أو يستمر طوال الحياة
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 فحص سكر الدم 
 

 رجو؟ كر الدم المما هو مدى س

عندما نرجو أن يكون . المدى المرجو هو المدى اآلمن لمستويات سكر الدم 

الجانبية الفورية  سكر الدم في هذا المدى، يساعد ذلك على تجنب اآلثار 

 .وطويلة المدى 

 

 ما هو المدى المرجو لطفلي؟

 خلل اليوم ________  - _______بين 

 خلل الليل ________  - _______بين 

قد يتغير هذا المدى وفقًا للعمر أو المرض أو ممارسة التدريبات أو عوامل  

 .أخرى

 كيف أعرف إن كان طفلي ضمن المدى الصحيح له؟

ب أو األكثر دقة هي التحقق من سكر الدم باستخدام جلوكوميتر الطريقة األنس 

قد يظهر الطفل أيًضا عالمات أنه ليس ضمن المدى  (. يسمى مقياس)

 (.ى سبيل المثال، تكرار دخول الحمام أو الرجفةلع)الصحيح 

 متى أقوم بفحص سكر الدم للطفل؟

 نوصي بفحص سكر الدم عدة مرات يوميًا وفقًا لخطة العالج  

 .الخاصة بالطفل 

 :بعض األمثلة ألوقات الفحص

 قبل الوجبات والوجبات الخفيفة  •

 قبل النوم  •

 خالل منتصف الليل  •

 خفاض سكر الدم عالمات أو أعراض الرتفاع أو ان  •

 بعد التدريبات/خالل /قبل •

 

 

 

 

 كيف أقوم بفحص سكر الدم؟

 : 1الخطوة 

 ابدأ دائًما بيدين 

 ! نظيفتين وجافتين

قد بتدفئة اإلصبع ووضع الدم  

 .على طرف اإلصبع

 

 : 2الخطوة 

استخدم الطرف الخارجي  

 لإلصبع 

 . أو أعاله

حاول أال تستخدم منتصف  

 .اإلصبع

 

 : 3الخطوة 

عصر نقطة دم بالضغط  ب  قم

 .على أسفل اإلصبع باتجاه األعلى

 : 4الخطوة 

ضع  . ألسفل ا باتجاه ضع المقياس

 . الشريط مباشرةً أعلى النقطة
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 قم بتدوين نسبة سكر الدم

 لماذا أحتفظ بسجل لتدوين نسب السكر في الدم؟
السجل على متابعة األنماط إذا كانت مرتفعة أو منخفضة أو  يساعدك . حة لمرض السكري من المهم جدًا االحتفاظ بسجل لنسب السكر في الدم من أجل إدارة ناج

 . تساعدك هذه األنماط على معرفة إذا كان يلزم تغيير في الخطة العالجية. باألرقام المرجوة

 

 :ماذا يوجد في السجل
 قم بتدوين الوقت الذي تم أخذ القراءة به : الوقت •

• BG  (جلوكوز الدم) – از القياس ة سكر الدم من جهين قراءقم بتدو 

•  G  (جرام) -   قم بتدوين عدد الجرامات من الكربوهيدرات التي تم تناولها 

 قم بتدوين عدد الوحدات اإلجمالي من اإلنسولين الذي تم أخذه  – إنسولين  •

 تناولهام دوية التي ت لمرض أو األ قم بتدوين أي شيء قد يكون له تأثير على سكر الدم مثل التدريبات، أو ا – ملحظات  •

•  

 ما هو النمط؟ 
 . أيام أو أكثر 3النمط هو اتجاه نسب السكر في الدم ويستمر لمدة 

 

 هل يجب تدوينه؟  
عل  باإلضافة إلى ذلك، تدوين هذه المعلومات يج. تساعدك على فهم الرابط بين الطعام والتدريبات ونسب السكر في الدم. يوميًانوصي بشدة بكتابة هذه المعلومة 

 .السهل إخبار الممرضات على الخط الساخن بنسب السكر خالل االتصال اليوميمن 

 

 متى أتصل؟  
قم باالتصال بالخط الساخن إذا رأيت األرقام ترتفع أو إذا  . بعد تشخيصك بمرض السكري ألول مرة، تقوم ممرضة سكري بالتواصل معك بشكل يومي

 . 2311 361 (323)الخط الساخن الخاص بالسكري هو  . تغيير في جرعة اإلنسولينزوم القد يعني ذلك ل. انخفضت النسب بشكل غير مفسر 

 ملحظات  صباًحا  3 صباًحا  12 وقت النوم العشاء وجبة خفيفة  الغداء وجبة خفيفة  اإلفطار  التاريخ 

 اإلثنين 
 
2/6 

 : الوقت

 صباًحا 6:30
 :الجلوكوز في الدم

 جم 167/58
  إنسولين

 وحدات   5  

 : الوقت

 صباًحا 10:00
 :الجلوكوز في الدم

 جم 100/15
  إنسولين

 وحدات   1  

 : الوقت

 صباًحا 6:30
 :الجلوكوز في الدم

 جم 167/58
  إنسولين

 وحدات   5  

 : الوقت

 مساءً  12:30
 :الجلوكوز في الدم

 جم 221/65
  إنسولين

 وحدات   6  

 : الوقت

 مساءً  3:30
 :الجلوكوز في الدم

 جم 312/0
  إنسولين

  وحدات 4

 : الوقت

 مساءً  6:50
 :الجلوكوز في الدم

 جم 62/70
أونصات من  4

 = العصير 
 جرام 82

 إنسولين
 وحدات 4.5

 :الجلوكوز في الدم
207  

  إنسولين
 وحدات     1

 :الجلوكوز في الدم
133  

  إنسولين
 وحدات     0

 10مساًء  9:430
 Lantusوحدات من 

 ركوب الدراجة لمدة  
 ام دقيقة في تم 30
 مساءً  4

:  الوقت  الثالثاء
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 

:  الدمالجلوكوز في  
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  سولين نإ
 وحدة 

 

:  الوقت  األربعاء
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم

 جم ____/____
_____  إنسولين 

 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 

:  ي الدمكوز فالجلو
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الدمالجلوكوز في  
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الجلوكوز في الدم
 جم__ ____/__
_____  إنسولين 

 وحدة 

 

:  الوقت  الخميس
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الجلوكوز في الدم
 جم__/____ __

_____  إنسولين 
 وحدة 

 

:  الوقت  الجمعة
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 

:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الوقت 
__________ 
:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  الجلوكوز في الدم
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 

:  مالجلوكوز في الد 
 جم____/____ 

_____  إنسولين 
 وحدة 
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 سكر الدم منخفض
 

 ما هو سكر الدم المنخفض؟ 

 ( أو نقص السكر في الدم)بالنسبة لطفلك، سكر الدم المنخفض  

 يعرف بانخفاض مستوى السكر في الدم عن 

 ديسيليتر /ملجم____

 

 ما سبب انخفاض سكر الدم؟ 

أو عدم تناول الكربوهيدرات أو ينتج انخفاض سكر الدم عن قلة اإلنسولين 

 . تدريبات أو المرض أو عوامل أخرىممارسة ال

 

 ما هي علمات سكر الدم المنخفض؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا يجب أن أفعل؟

 . واألمثلة ية لرؤية الخطوات انظر الصفحة التال.  استخدم مصادر السكر البسيطة -اللبن أو الشيكوالتة أو المقرمشات  األطعمة مثلال تعطه ! قم بإعطائه السكر 
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 علج سكر الدم المنخفض

 

 تحقق ( 1

 .إذا كانت هناك أعراض، فقم بفحص نسبة السكر في الدم فوًرا •

 .ديسيليتر يجب القيام بالمعالجة/ملجم ____إذا كان السكر أقل من  •

 

 المعالجة( 2

 :بعض األمثلة. جم من السكر____قم بإعطائه  •

   

 

 ملعقة كبيرة ___  أونصة ___ 
 

 حلوى __  أقراص__ 

Skittles 

 

 قم بإعادة الفحص( 3

 .دقيقة وقم بإعادة الفحص  15انتظر  •

 كرر الخطوات( 4

 . 3و  2ديسيليتر، فقم بتكرار الخطوتين /ملجم ____إذا ظل سكر الدم تحت  •

ن للسكري على الرقم  معالجات، فاتصل بالخط الساخ 3ديسيليتر بعد /ملجم ____إذا لم يرتفع سكر الدم عن  •

(323) 361 2311 . 

 تناول الطعام( 5

ديسيليتر، وكان ذلك بعد أكثر من ساعة من تناول الطعام أو وجبة خفيفة، فقم  /ملجم ____إذا كان سكر الدم أعلى من  

ن  انظر األمثلة على الوجبات الخفيفة م. جراًما من الكربوهيدرات المعقدة بدون إعطاءه إنسولين ___بإعطائه 

 .لتاليةالكربوهيدرات المعقدة في الصفحة ا
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 وقت النوم وخلل الليل
 

 ل من المهم عمل الفحص وقت النوم وخلل الليل؟ ه

 يساعدك فحص سكر الدم في منتصف الليل على الحفاظ على  . نعم

 ساعات خالل الليل ألول   4-3يتوقع عمل الفحص كل . سالمة طفلك

 . أسبوع 1-2

 لل الليل ات وقت النوم وخهل تستمر الفحوص

 مدى الحياة؟

عديدة تجعلك تقوم بالفحص أثناء الليل في  هناك أسباب . أوقات وأوقات 

إذا كان الطفل مريًضا، أو : بعض األسباب للفحص أثناء الليل. المستقبل

إذا تغيرت جرعات اإلنسولين أو إذا مر بارتفاع وانخفاض عدة مرات  

 . خالل اليوم

 ل مختلف أثناء الليل؟ ة االنخفاض بشكهل تنبغي معالج

ديسيليتر، يرجى اتباع نفس القواعد /لجمم70إذا كان سكر الدم أقل من 

 .مثلما في النهار

____ ديسيليتر  قم بإعطائه /ملجم70بمجرد أن ترتفع النسبة ألعلى من 

يقي ذلك من انخفاض . بدون إنسولين  جراًما من الكربوهيدرات المعقدة

 . انظر األمثلة على اليمين. رى أثناء الليلالسكر مرة أخ

 أعطيه إنسولين سريع المفعول أثناء الليل؟هل ينبغي أن 

إذا كانت نسبة السكر لدى الطفل خالل الليل أعلى من النسبة  . نعم

خالل وقت النوم وأثناء الليل، . ضرورية حقنة إنسولينقد تكون المرجوة، 

انظر صفحة . )لوقاية من االنخفاض يقترح األطباء جرعة إنسولين قليلة ل 

22)  

نسبة السكر لدى الطفل منخفضة  كيف أعرف إذا كانت

 أثناء الليل؟ 

 : بعض العالمات الدالة على انخفاض السكر أثناء الليل

 التعرق ليالً 

 أحالم أو كوابيس ليلية 

 االستيقاظ جائعًا أو الشعور بصداع 

 . االستيقاظ إذا كانت نسبة السكر منخفضة أو مرتفعة عند

 

 السكر أثناء الليل؟ كيف يمكنني أن أمنع انخفاض نسبة 

 ديسليتر قبل أن يخلد إلى النوم، /ملجم 100إذا كان سكر الدم أقل من 

بدون جراًما من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات المعقدة  ___فقم بإعطائه 

 . إنسولين

 

ما هي الوجبة الخفيفة الجيدة للوقاية من انخفاض سكر  

 لدم أثناء الليل؟ا

الكربوهيدرات المعقدة تحتوي على البروتين نوصي بوجبة خفيفة من 

 : انظر األمثلة أدناه. والدهون والكربوهيدرات 

 

 
 

 أونصة من اللبن ___ 

 
 

 ونصة من الزبادي ____ 

 

 
 

 جبن + مقرمشات ____ 

 
ملعقة شاي من  + خبز ____ 

 زبدة الفول السوداني 
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 مارتفاع سكر الد

 

 الدم المرتفع؟ ما هو سكر 

  ______ديسيليتر خالل النهار وأكثر من /ملجم  ______هو زيادة نسبة السكر في الدم عن ( أو ارتفاع سكر الدم)بالنسبة لطفلك، سكر الدم المرتفع 

 . قد يتغير هذا الرقم. ديسيليتر خالل الليل/ملجم

 

 ما سبب سكر الدم المرتفع؟ 

مية كافية من اإلنسولين أو تناول الطعام بدون إنسولين أو الحساب الخاطئ للكربوهيدرات أو التدريبات أو التوتر أو ة عدم تناول كقد يرتفع سكر الدم نتيج

 . المرض أو عوامل أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا يجب أن أفعل؟ 

إذا ظلت معدالت سكر الدم أعلى من  2311 361 (323)ى الرقم اتصل بالخط الساخن للسكري عل. قم باتباع الخطة العالجية الموضوعة من قبل الطبيب

   على التوالي. ديسيليتر لفحصين أو أكثر/ملجم____ 
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 األدوية
 

تناول   1لماذا ال يستطيع طفلي مريض السكري من النوع 

 األقراص لعلج السكري؟ 

ال يتوفر اإلنسولين في صورة قرص ألن الحمض الموجود بالمعدة سيعمل 

 (. وهو هرمون )الف اإلنسولين على إت 

 

أو في  )، فهذا يعني أنه فقد  1إذا كان طفلك يعاني من السكري من النوع 

ينتج إذا كان هناك شخص ال . القدرة على إنتاج اإلنسولين( طريقه لفقد

اإلنسولين، فإنه يحتاج إلى حقن اإلنسولين ليعوض جسمه بما ال يستطيع 

 .  إنتاجه بنفسه

 

 األدوية عبر الفم

بعض األشخاص الذين مازال بإمكانهم إنتاج اإلنسولين، مثل المرضى 

، يمكنهم تناول األدوية عبر الفم لتعزيز اإلنسولين 2بالسكري من النوع 

   . الخاص بهم وزيادة فعاليته

 

 . ميتفورمينالدواء األكثر شيوًعا يسمى 

 

 في الجسم؟  ميتفورمين كيف يعمل

الل مساعدة  كر في الدم من خعلى خفض نسب الس ميتفورمينيعمل 

 . اإلنسولين في الجسم على العمل بشكل أفضل

 

 ؟  ميتفورمينماذا أحتاج ألن أعرف قبل أن أعطيه 

يستغرق الدواء بضع أيام  . مع الطعام  ميتفورمينيوصي بأن يتناول الطفل 

تعب بالمعدة وغثيان : تشتمل اآلثار الجانبية على. وربما أسابيع ليعمل جيدًا

 .  أو قلة الشهية/ إسهال ووقيئ و

 

 إنسولين

، يتم وضع (أو أي إنسولين) إذا كان طفلك ال ينتج اإلنسولين بشكل كاف 

 . خطة عالجية تشتمل على اإلنسولين

 

 هل يمكن لطفلي أخذ اإلنسولين مرة يوميًا؟ 

، تشتمل الخطة العالجية على 1إذا كان الطفل يعاني من السكري من النوع 

 . نظام البلعات األساسيمى عدة حقن يومية تس

 

، يمكنه أخذ حقن اإلنسولين 2إذا كان الطفل يعاني من السكري من النوع 

 . مرة واحدة يوميًا إذا كان جسمه مازال ينتج بعض اإلنسولين خالل اليوم

 

 ؟  نظام البلعات األساسيما هو 

ء اإلنسولين بطريقة تحاكي طريقة إنتاج الجسم  مع هذا النظام، يتم إعطا

يتم إعطاء نوعين من . الطبيعي لإلنسولين وكيف يعمل البنكرياس

 (.  الكميات)سريع المفعول و  ( أساسي)طويل المفعول  : اإلنسولين

 

، يمكن لألطفال المرضى  نظام البلعات األساسيعند استخدام خطة 

 . مختلفة ووقتما يحبونبالسكري تناول الطعام بكميات 

 

 .  لمعرفة المزيد عن اإلنسوليناستمر في قراءة الصفحة التالية 
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 إنسولين طويل المفعول

 

 ____________________ اإلنسولين طويل المفعول الخاص بي هو 

 . بإنتاج اإلنسولين ببطء عبر الجسم خالل الليل والنهاريحاكي وظيفة الجسم الطبيعية ( أساسي أو إنسولين )إنسولين طويل المفعول 

 كيف يبدو؟  

 
 

 

 

 
 

 

 ما مدة عمل اإلنسولين طويل المفعول؟ 

 ساعة فقط وتحتاج  12بعض أنواع اإلنسولين طويلة المفعول تعمل لمدة . ساعة 24وتستمر لمدة  ببطء معظم أنواع اإلنسولين طويلة المفعول تعمل

 .باليوم إلى جرعتين

 متى أعطيه اإلنسولين طويل المفعول؟  

يمكنك إعطاء اإلنسولين طويل المفعول في نفس وقت اإلنسولين  . الجرعة  عدم تفويتمهم جدًا  . في نفس الوقت كل يوم  قم بإعطاء اإلنسولين طويل المفعول 

 . ريع المفعول، ولكن يجب أن تكون حقنة مختلفة في موضع مختلفس

 أين أعطيه اإلنسولين طويل المفعول؟  

سنوات أو إذا   8ال تقم بإعطاء هذا اإلنسولين في منطقة البطن إذا كان الطفل أقل من .  المعدة/قم بإعطاء اإلنسولين طويل المفعول في الفخذ العلوي أو البطن

 . ويةكانت عضالت بطنه ق

 ما هي الجرعة؟ 

. ________الساعة ب وحدة  _________اليوم، جرعة اإلنسولين طويل المفعول هي  . بتغييرها متخصص طبيتظل هذه الجرعة كما هي حتى يقوم 

 . أو للوجبة  الدم لسكر ل الطبيب وال يتغير وفقًا لنسبةت الذي تقوم بإعطائه يتحدد من قب د الوحداتذكر، عد
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 إنسولين سريع المفعول

 ____________________ إلنسولين سريع المفعول الخاص بي هو ا

 م ولتصحيح معدالت  ة السكر في الدم نتيجة تناول الطعاخالل النهار للوقاية من ارتفاع نسب (   كميات إنسولينأو )يتم إعطاء إنسولين سريع المفعول 

 .  السكر في الدم 

 كيف يبدو؟ 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 كم يستغرق للعمل؟ 

بعد ساعة من  ( عندما يصل إلى أقصى فعالية )لديه وقت لذروة التأثير . دقيقة 15-5يبدأ اإلنسولين سريع المفعول في العمل في مدة تتراوح بين 

 .ساعات 3-2ينتهي عمله خالل . اعطائه

 أين أعطيه اإلنسولين سريع المفعول؟  

 . العلوية من الذراع أو الفخذ أو المعدة أو الفخذ العلوييتم إعطاء حقن اإلنسولين سريع المفعول داخل المنطقة 

 متى أعطيه اإلنسولين سريع المفعول؟  

يمكن كذلك إعطاءه لتصحيح نسبة السكر  . بات والوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدراتيتم إعطاء اإلنسولين سريع المفعول قبل تناول جميع الوج

 . قل منذ آخر حقنة أو وجبةالمرتفعة إذا مر ساعتين على األ

 ما هي الجرعة؟ 

بها وعلى وقت آخر حقنة إنسولين سريع تعتمد جرعة اإلنسولين سريع المفعول على نسبة سكر الدم الحالية، وكمية الكربوهيدرات التي ستتناولها أو تشر

 . 22يمكنك تعلم كيفية حساب الجرعة في صفحة . المفعول
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 طريقة الحقن

 

 أين أعطيه اإلنسولين سريع المفعول؟  

تقم بإعطاء هذا اإلنسولين  ال. خلف الذراع العلوي أو البطن أو أعلى الساق الخارجية أو خلف الفخذ العلوي: هناك أربعة أماكن لحقن اإلنسولين سريع المفعول

 . سنوات أو إذا كانت عضالت بطنه قوية 8ا كان الطفل أقل من في منطقة البطن إذ

 : قم برسم دائرة على المناطق التي تقوم فيها بحقن اإلنسولين سريع المفعول

 أين أعطيه اإلنسولين طويل المفعول؟  

 . الفخذ العلوي أو البطنالمكان األمثل لحقن اإلنسولين طويل المفعول هو خلف 

 . مناطق حقن اإلنسولين طويل المفعولقم برسم مربع على 

 

 خلف  أمام                                      

 هل يمكنني إعطاء اإلنسولين في نفس المكان طوال الوقت؟  

هذه األنسجة الدهنية المتضخمة  تسبب . تحت الجلد( تضخم األنسجة)لدهنية ال، من المهم التبديل بين األماكن التي تقوم بالحقن فيها للوقاية من نمو األنسجة ا

 . نتوءات على الجلد وتقلل من كمية اإلنسولين التي يمتصها الجسم
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 طريقة الحقن
 

 كم تستمر القارورة؟ 

توجد  . يعتمد ذلك على كمية اإلنسولين التي يحتاج إليها الطفل يوميًا

 . وحدة في القارورة 1,000

 لجرعة؟ حدد اكيف أ

 . الغطاس األسود هو العالمة التي تحدد الجرعة أعلى 

وحدات،  5إذا أعطيته : مثال. ينبغي أن ترى خط الوحدة التي ترغب بها

 . يكون أعلى الغطاس األسود تحت الخط مباشرةً 

 

 

 ماذا إذا كان هناك فقاعات؟

ترى  إذا كنت. تعمل الفقاعات على منع وصول الجرعة كاملةً إلى الطفل

 .فقاعات، فقم بدفع الغطاس ألعلى المحقنة وحاول مرة أخرى

 هل يمكنني إعادة استخدام المحقنة؟ 

 ال، ينبغي استخدام المحاقن مرة واحدة ثم رميها في حاوية  

 . األدوات الحادة

 هل يمكنني استخدام أقلم اإلنسولين بدالً منها؟  

 

ن، مثل عندما نسولي تستخدم المحاقن عندما يلزم جرعات ضئيلة من اإل

وحدة من اإلنسولين طويل   0.5يحتاج الطفل إلى إنسولين مخفف أو  

. يلزم استخدام محقنة حتى يحتاج الجسم إلى مزيد من اإلنسولين. المفعول

 . في بعض الحاالت، ال تدفع شركات التأمين مقابل أقالم اإلنسولين

 كيفية الحقن بالمحقنة 

 1الخطوة 

 اغسل يديك 

 

 2الخطوة 

 القارورة  أعلي حاستخدم قطنة مبللة بالكحول لمس

 

 3الخطوة 

 قم بسحب الهواء داخل المحقنة ثم حقنه داخل القارورة  

 

 4الخطوة 

 لطفلك  قم بقلب القارورة وسحب عدد الوحدات المطلوب من اإلنسولين

 

 5الخطوة 

 الكحول بمسحة قم بتنظيف الجلد 

 

 6الخطوة 

 : اإلنسولين عن طريقحقن 

 (واسعة قرصة)الجلد  قرص •

 درجة  90إدخال اإلبرة بزاوية  •

 اضغط على الغطاس ألسفل  •

 !(واترك اإلبرة بالداخل) القرصةاترك  •

 ثوان  3قم بالعد  •

 قم بإزالة اإلبرة من الجلد  •

 

 7الخطوة 

 قم بإلقاء اإلبرة في الوعاء المخصص لألدوات الحادة  
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 (يتبع)طريقة الحقن 
 

 

 ي القلم؟ما هي كمية اإلنسولين ف 

معظم أقالم اإلنسولين تستخدم  . وحدة 300تحتوي أقالم اإلنسولين على 

 (.يمكن التخلص منها)لمرة واحدة  

 

 الجرعة؟ كيف أحدد 

تخرج بعض  . يوضح الشق على القرص عدد الوحدات الذي سيخرج 

 .األقالم أنصاف وحدات والبعض اآلخر وحدات كاملة

   وحدة ______ يتم ضبط هذا القلم على 

 

 

 

يتم ضبط هذا القلم على 

 وحدة   ______ 

 

 

 ما هو حجم اإلبرة؟  

الهدف هو إدخال اإلبرة في الطبقة  . اإلبر الخاصة بالقلم صغيرة جدًا

 (. النسيج تحت الجلد)األولى من الدهون 

 

 كيفية حقن اإلنسولين بالقلم

 1الخطوة 

 اغسل يديك 

 2الخطوة 

على للة بالكحول لمسح الجزء المطاطي أقم بإزالة الغطاء واستخدم قطنة مب 

 القلم

 3الخطوة 

 أو حتى ترى نقطتين )قم بوضع إبرة القلم وأخرج أول وحدتين 

 (من اإلنسولين

 4الخطوة 

 قم بإدارة الفرص على القلم حتى تصل إلى الجرعة الصحيحة  

 من اإلنسولين

 5الخطوة 

 بمسحة الكحول قم بتنظيف الجلد 

 6الخطوة 

 :ن بواسطةحقن اإلنسولي 

 درجة  90استخدام زاوية  •

ثوان أثناء الضغط على القرص حتى يعود   10 - 8بالعد من  •

 . إلى صفر

 7الخطوة 

 قم بإزالة اإلبرة من الجلد 

 8الخطوة 

قم بإلقاء اإلبرة في  .  ضع غطاء بالستيكي نظيف على إبرة القلم وقم بفكها

تستخدم مرة واحدة   اإلبر الخاصة بالقلم. الوعاء المخصص لألدوات الحادة 

 . قطف
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 التخلص والتخزين
 

 ما هو الوقت الجيد للحتفاظ باإلنسولين؟ 

قم بتدوين التاريخ . يوًما من تاريخ الفتح 28يظل اإلنسولين بحالة جيدة لمدة 

 . الذي تم فيه الفتح على الملصق

بحالة جيدة حتى موعد انتهاء  الذي لم يتم فتحه بينما يظل اإلنسولين

 .حفظه في الثالجة حية المدون على العبوة، طالما تمالصال

 أين أقوم برمي اإلنسولين؟ 

 . يتم إلقاء قوارير اإلنسولين واألقالم الفارغة مباشرةً في القمامة

 كيف أعرف إذا فسد اإلنسولين؟ 

غائًما، ال ينبغي إذا حدث به تكتالت أو شوائب بيضاء صلبة أو أصبح مظهره 

 .وال يعني ذلك أنه فسد NPHلغائم هو الوحيد ا اإلنسولين. استخدامه

 ! تذكر دائًما أن تقوم بالتحقق من تواريخ الصالحية

 هل يجب االحتفاظ باإلنسولين في الثلجة؟ 

بمجرد أن يتم فتحه، قم . قم بتخزين اإلنسولين الذي لم يتم فتحه في الثالجة

 .ال تقم بتجميد اإلنسولين. درجة حرارة الغرفةبتخزينه في 

 ماذا عن الحرارة؟

أو درجات حرارة أعلى  سال تقم بتعريض اإلنسولين إلى ضوء مباشر أو شم 

 . ال تقم بتخزين اإلنسولين في السيارة. درجة  86من 

 

 ضع اإلنسولين في وعاء معزول أو داخل مبرد إذا كنت بالخارج  

 .لوقت طويل

 

 أين أتخلص من األدوات الحادة، مثل اإلبر والمشارط؟  

 تقوم  . دم دائًما وعاء خاص باألدوات الحادة للتخلص منهاتخاس

الصيدلية التي توفر لك مستلزمات مرض السكري بتوفير وعاء خاص  

 . باألدوات الحادة

 

Clean LA 

أو قم بزيارة CLEANLA  (1 888 253 2652)-888-1اتصل على 

www.cleanLA.com  ن للتخلص من األدوات الحادة قرب مكالتجد أ

 . الخاصة بك

 

Safe Needle Disposal 

www.safeneedledispsal.org/(yourzipcode) 

 

California Recycle 

www.calrecycle.ca.gov 

 

 

 

http://www.cleanla.com/
http://www.safeneedledispsal.org/(yourzipcode)
http://www.calrecycle.ca.gov/
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 حساب جرعات اإلنسولين سريع المفعول
 

 ؟ (CF)ما هو عامل التصحيح 

اآلن، تعمل  . يخبرنا كيف تقوم وحدة واحدة من اإلنسولين بخفض سكر الدم

. نقطة_____ على خفض سكر الدم بمقدار وحدة واحدة من اإلنسولين 

 -_____ يساعد ذلك على إعادة سكر الدم إلى المدى المرجو وهو  

____.__ 

 

 متى أقوم بإعطاء جرعة تصحيحية؟  

إذا كان سكر الدم أعلى من   ساعاتان كل  يمكن إعطاء جرعة تصحيحية

ألن الجرعة   ساعاتانال تستخدم عامل تصحيح قبل مرور  .المدى المرجو 

 . السابقة من اإلنسولين لم ينته مفعولها بعد

 ؟  (ICR)ما هي نسبة اإلنسولين إلى الكربوهيدرات 

 وحدة   1لك بعدد الجرامات من الكربوهيدرات التي تغطيها يخبرنا ذ

قم دائًما بتقسيم الكربوهيدرات بعدد الجرامات التي تتم . من اإلنسولين

اآلن تقوم وحدة واحدة من اإلنسولين بتغطية . وحدة  1تغطيتها بواسطة 

و  يتغير  سوف تذكر، أن هذا الرقم .جراًما من الكربوهيدرات ____ 

 في اليومف باوقات مختلفة  يمكن أن يختل

 ؟ ICRمتى أستخدم حساب 

 . عندما يتناول الطفل الكربوهيدرات ICRيستخدم حساب 

 هل هناك قواعد للتحويل؟ 

 :  إذا كنت تستخدم أنصاف وحدات
 قم بتحويلها إلى وحدات كاملة   - 0.24  -- 0.0

 قم بتحويلها إلى نصف وحدة  - 0.74 - 0.25
 لى الوحدة الكاملة التالية قم بتحويلها إ  - 0.99  – 0.75

 

 

 التصحيح: 1الخطوة 

 .الدمفحص سكر 

 . لتحديد عدد الوحدات الالزمة جدول التصحيح استخدم 

 : 1مثال على الخطوة 

 وحدة  ______= سكر الدم  323

 

 التغطية : 2الخطوة 

 .الكربوهيدرات للحصول على إجمالي الجرامات منقم بإضافة الجرامات 

 . الكربوهيدرات معدل اإلنسولين إلى ي الجرامات على قم بتقسيم إجمال

 : 2مثال على الخطوة 

 وحدة   ______=  ÷ ______ جم من الكربوهيدرات 66

 

 إجمالي الوحدات: 3الخطوة 

لتجد إجمالي جرعة   2الخطوة  و  1الخطوة  قم بإضافة الوحدات من

 .ليسار ثم قم بتحويل الجرعة باستخدام قواعد التحويل على ا. اإلنسولين

 : 3مثال على الخطوة 

 تصحيحللوحدات  ______   

 الكربوهيدرات تغطيةوحدات  ______+ 

 إجمالي الوحدات التي يتم إعطائها  ______= 

 

يعتمد . بعد إعطاء اإلنسولين، انتظر الوقت المناسب قبل تناول الطعام** 

 . الوقت الذي ينبغي انتظاره على مستوى سكر الدم قبل تناول الطعام 
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 أمثلة على مقياس الجرعة

 : تذّكر

 .  مقاييس الجرعات لإلنسولين سريع المفعول فقط

 : مثال على مقياس التصحيح

 

  : الكربوهيدرات طيةتغمثال على قياس 

 

 

 

 

 
 جلوكوز الدم 

   / التصحيح وقت النوم  الوقت المنتظر قبل تناول الطعام  كمية إنسولين سريع المفعول  
 أثناء الليل  

 
 ديسيليتر/ ملجم 151-200

 
 الوحدات 

 
 دقيقة  15

 
 حدات الو

 
 ديسيليتر/ ملجم 201-250

 
 الوحدات                            

 
 دقيقة  15

 
 الوحدات                            

 
 ديسيليتر/ ملجم 251-300

 
 الوحدات                            

 
 دقيقة  20

 
 الوحدات                            

 
 ديسيليتر/ ملجم 301-350

 
 الوحدات                            

 
 دقيقة  25

 
 الوحدات                            

 
 ديسيليتر/ ملجم 351-400

 
 الوحدات                            

 
 دقيقة  30

 
 الوحدات                            

 
 ديسيليتر/ ملجم 401-450

 
 الوحدات                            

 
 دقيقة  35

 
 الوحدات                            

 
 ديسيليتر/ ملجم 451-500

 
 الوحدات                            

 
 دقيقة  40

 
 الوحدات                            

 
 ديسيليتر/ ملجم 501-550

 
 الوحدات                            

 
 دقيقة  45

 
 الوحدات                            

 كمية إنسولين سريع المفعول  درات عدد جرامات الكربوهي 

 الوحدات  جرامات                

 الوحدات                     جرامات             

 الوحدات              جرامات                

 الوحدات                 جرامات                 

 الوحدات             جرامات               

 (: ICR)معدل اإلنسولين إلى الكربوهيدرات  

 جرامات              تغطيوحدة  1

 

 وحدات           ( = الكربوهيدراتمن #  )

 (ICR)         

 : مثال

 وحدات           ( =         )

       (        )          

 

 :معدل اإلنسولين إلى الكربوهيدرات

 الوحدات إلى الجرامات          

 

 وحدات  ( = من الكربوهيدرات#  )

       (ICR)  
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 أساسيات التغذية
 

 كيف يتناول طفلي الطعام اآلن؟ 
بالسكري  النظام الغذائي الصحي للشخص المصاب . يعتبر األطفال المرضى بالسكري أطفال أصحاء وال يحتاجون إلى نظام غذائي معين أو تناول أطعمة معينة

 .هو نظام غذائي صحي ألي شخص

 
يحتاج األطفال إلى تناول أطعمة متنوعة من جميع المجموعات الغذائية إلمدادهم بالعناصر الغذائية  أطعمة معينة؟ تجنب طفليهل يجب على 

 . يسمح بتناول اللبن. العصائر والصودا نوصي بعدم تناول الحلوى والمشروبات من السكر الخالص مع الكربوهيدرات، وخاصةً . ومساعدتهم على النمو

 
 غذائية؟ما هي المجموعات ال

كل مجموعة من هذه المجموعات توفر عناصر مختلفة تحتوي على . الحبوب والفواكه والخضروات واأللبان والبروتين: مجموعات غذائية 5هناك 

 .الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والمياه واأللياف 

  

 كيف أخطط للوجبات؟ 

ركز على إضافة الحبوب الكاملة لزيادة األلياف واللبن قليل الدسم لصحة  . أو بروتينصافي لحم ¼ حبوب و  الطبق¼ الطبق خضروات غير نشوية و½ اجعل 

 .أدناه MyPlateانظر المثال . القلب
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 مقدمة إلى الكربوهيدرات
 

 لدم؟ما أكثر شيء يؤثر على سكر ا
 . الكربوهيدرات لها التأثير األكبر على نسب سكر الدم 

   
 ربوهيدرات؟ ما هي الك

. الكربوهيدرات هي أطعمة تحتوي على السكريات الطبيعية أو المضافة
يعمل اإلنسولين على نقل  . تتحول الكربوهيدرات إلى سكر في الجسم

 . السكر من مجرى الدم إلى الخاليا للحصول على الطاقة

   
 لماذا يجب أن أعرف كمية الكربوهيدرات التي  

 يتناولها الطفل؟ 

يجب موازنة الكربوهيدرات  . وهيدرات إلى سكر في الجسمتتحول الكرب 

مع اإلنسولين للمساعدة على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن  

 . المدى المرجو 

 
 هل الكربوهيدرات سيئة؟ 
للطاقة والتغذية  مهم جداُ در تعد مص. الكربوهيدرات ليست سيئة للطفل

 . الالزمة لنمو الطفل

 

 الدم نتيجة تناول الطعام؟  كيف أمنع ارتفاع سكر
إلدارة مستويات السكر في الدم، يتم إعطاء اإلنسولين ليتوافق مع كمية  

 .الكربوهيدرات التي تم تناولها في الوجبات والوجبات الخفيفة
 

من المهم فهم ما هي األطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات وتكون  

 . بة قادًرا على تحديد كمية الكربوهيدرات في الوج
 

 توي على الكربوهيدرات؟ ما هي األطعمة التي تح

 الفواكه

 . مقدار يوميًا 3-2تناول 

 . اختر الفواكه الكاملة

 

 الحبوب والبقول والخضروات النشوية  

 . مقدار يوميًا 9-5تناول 

 . اختر الحبوب الكاملة واألطعمة التي تحتوي على األلياف

 

 والزبادي الحليب

 . مقادير يوميًا 3تناول 

الدسم أو منزوعة الدسماختر األلبان قليلة 

 

 الحلوى

 (. ال تتناول الكثير)استمتع بها باعتدال 
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 األطعمة بدون كربوهيدرات

ما هي األطعمة التي ال تحتوي على الكربوهيدرات أو بها 

 كمية قليلة منها؟ 

  

 الخضروات

 . مقادير على األقل يوميًا 3تناول 

ان المختلفة األخضر واألصفر واألحمر  تناول الخضروات باأللو

 . والبرتقالي للحصول على أفضل نتائج التغذية

 

 واألسماك والبيض والمكسرات والجبن  الدجاجاللحوم 

 . أونصات يوميًا 6-5تناول 

 . اختر البروتين بدون دهن والجبن قليل الدسم

 

 الدهون

 .  اختر الدهون الصحية

 . ون المشبعة والمتحولةقلل من الده

 

 ما هي الوجبات الخفيفة الخالية من الكربوهيدرات؟ 

إذا كانت األطعمة تحتوي على كمية ضئيلة من الكربوهيدرات، يمكن 

 .تناولها بدون إنسولين

 والرومي  الدجاج •
 الجبن •
 شرائح الخيار بالليمون  •
• Jell-O   بدون سكر 
 (الكربوهيدراتتأكد أنه قليل ) Beef jerky لحم البقر •
   مخلل •
 (بكميات قليلة)مكسرات  •
 بيض مسلوق  •
 سلطة التونة مع شرائح الخيار  •

 

 ما هي المشروبات الخالية من السكر؟
 الماء •
 ( سادة أو منكهة)مياه فوارة  •
 (Dasani Naturalمثل )المياه بنكهة طبيعية  •
• Crystal Light 
• ICE 
• PowerAde Zero 
• Propel Zero 
 Mioمحسن المياه السائلة   •
 بدون سكر  Cokeو أ Sprite/ صودا قليلة السعرات •

 

 ماذا عن األطعمة خالية السكر؟ 
ليس جميع المشروبات أو األطعمة الخالية من السكر خالية من  

ال نوصي بتناول المنتجات  . تحقق دائًما من الملصق. الكربوهيدرات

على سبيل المثال، البسكويت واآليس كريم  )الخالية من السكر 

 (. والشيكوالتة
 

 ماذا عن المحليات؟

 : ن استخدام المحليات التالية الخالية من الكربوهيدراتيمك

• Splenda ( سكرالوز ) 

• Truvia (مأخوذ من نبات استيفيا) 

• Sweet’N Low )saccharin( 

• Equal (أسبارتام) 
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 ملصقات الطعام

 

 كيف أعلم كمية الكربوهيدرات في الوجبة؟  
 . عن األطعمة بدون ملصقات تحتاج إلى تعلم قراءة المكونات الغذائية وكيفية البحث

 
 علم أبحث على الملصقات؟

 :ينبغي التركيز على منطقتين
 الحصة  كميةحجم  .1
 بالكامل  الكربوهيدراتعدد جرامات  .2

 

 .حصةتحتوي كثير من العبوات على أكثر من . التي تتناولها بالفعل الحصةتذكر أن تتأكد من عدد 
 

 ماذا عن األطعمة بدون ملصق؟  

 .حجم كمية الحصة مرة أخرى، كن حذًرا من . مصدًرا نرشحه للعائالت  Calorie Kingيعد 
فردية   شبكة األنترنتيمكنك البحث على مواقع ، Calorie Kingباإلضافة إلى .  وتطبيق وكتابwww.calorieking.com، شبكة األنترنتهناك موقع 

 . الغذائيةللمطاعم لمعرفة المكونات 
 

 قياس؟اب الأكوماذا إذا لم يكن لدَي معايير 
 :ذلك كدليليمكنك استخدام . أحيانًا يكون عليك التخمين

 
 كوب  1=   للبيسبوأو حجم كرة ا مقدار القبضة •
 كوب = ½ يس كريم اآل مغرفة  ملعقة •
 أونصة من الرقائق   1= ملء اليد  •
 ملعقة شاي  1=  طرف اإلصبع  •
 كوب = ½ فأرة الكمبيوتر  •
• DVD/Blu-Ray  = 15أو الفطائر المحالة أو البيتا أو التورتيا راًما من الخبز ج 

 

 كوب  1: حجم المقدار

 

 جراًما  35: كمية الكربوهيدرات

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calorieking.com/
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 األطعمة بدون ملصق   
 

 جراًما 15= مقدار  1

 .  جراًما من الكربوهيدرات  15مقدار يحتوي على  1بعض األطعمة سهلة التذكر ألن  

 

 

   

 كوب من حبوب اإلفطار   4/ 3                  وافل             1 شريحة خبز   1
 غير المحلة     

 الحليب أونصات من   8

 

  

 

 
 قطعة من رقائق بطاطس  15

 
 نصف موزة متوسطة   نصف كوز ذرة   بوصات   6مقياس  تورتياواحد  

    
 ثمرة مانجو  1/2

 
 كوب من ثمر التوت   كوب من الفواكهة المشكلة   ثمرة فاكهة صغيرة  
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 األطعمة بدون ملصق 
 جراماً  30= جراماً و كوب واحد  15= كوب ½ 

 

 .  تذكر قياس هذة النشويات كوب،½ الحصص من البطاطس، الذرة، الفول، و البازالء يمكن أن تكون أكثر من 

  دقيق شوفان 
  بطاطس  

  بازالء   فول   ذرة 
 

 جراماً  45= جراماً و كوب واحد  15= كوب   3/ 1

 . من المهم قياس هذة العناصر! كوب فقط 3-1و نادراً جداً ما نتناول العناصر مثل األرز و المعكرونة تحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات 

 
 
 
 
 

 األرز                   
 

 
 
 
 
 

 المعكرونة              

 جرامات 5= حصة واحدة

، واحد و نصف كوب من الخضروات  بيل المثالعلى س. و لكن تحصل على نفس كمية الكربوهيدرات(  حجم أكبر)يات أكبر للخضروات، يمكنك تناول كم

 ! الخضروات ممتازة لألطفال الجائعين. المطبوخة يعد نفس حساب الكربوهيدرات لشريحة خبز واحدة

 نيئةكوب واحد من الخضروات ال

 
 
 
 
 
 

 كوب من الخضروات المطبوخة ½ 

 
 
 
 
 
 
 كوب من الخضروات الورقية  2
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 حساب الكربوهيدرات تدريب

 . يتم عمل بعض االستثناءات لألطفال الصغار أو عند المرض . دف هو الحساب وإعطاء اإلنسولين قبل تناول الطعاماله

 .ارجع إلى ورقة جرعات اإلنسولين الخاصة بك

 

 :اإلفطار

 جرام من الكربوهيدرات       كوب من الشوفان المطهو   1
 جرام من الكربوهيدرات       ثمرة موز ½ 
 جرام من الكربوهيدرات       حليب  -ةبالمائ  2كوب  1

 

    عدد جرامات الكربوهيدرات 

     كمية اإلنسولين اللزمة 

 

 :الغداء

 جرام من الكربوهيدرات       شريحة من خبز كامل الحبة  2
 جرام من الكربوهيدرات       أونصة من لحم الديك الرومي  2
 جرام من الكربوهيدرات        شريحة من الجبن  1

 جرام من الكربوهيدرات         مايونيز
 جرام من الكربوهيدرات      ( انظر ملصق الطعام )قطعة من المقرمشات  9
 جرام من الكربوهيدرات        كوب من الفراولة  1

 

    عدد جرامات الكربوهيدرات 

     كمية اإلنسولين اللزمة 

 

 :العشاء

 جرام من الكربوهيدرات     كوب من األرز المطهي بالبخار  1
 جرام من الكربوهيدرات      الفاصوليا السوداء كوب من  ½
 جرام من الكربوهيدرات      أونصات من صدر الدجاج   3
 جرام من الكربوهيدرات     كوب من البروكلي المطهي بالبخار 1
 جرام من الكربوهيدرات       تورتيا الذرة ” 6 1

 

    عدد جرامات الكربوهيدرات 

     كمية اإلنسولين اللزمة 
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 الخطة اليومية
 

 اإلفطار _____ 

 . فحص سكر الدم( 1  
 تناول اإلفطار ( 4إعطاء اإلنسولين، ( 3حساب الجرعة، ( 2  

 

 منتصف النهار _____ 

 . فحص سكر الدم(  1 
تناول وجبة خفيفة  ( 4إعطاء اإلنسولين، ( 3حساب الجرعة، (  2 

 ( اختياري)

 

 الغداء_____ 

 فحص سكر الدم ( 1  
 تناول الغداء ( 4إعطاء اإلنسولين، ( 3عة، حساب الجر( 2  

 

 ظهيرة منتصف ال_____ 

   فحص سكر الدم 1)  
 حساب الجرعة،( 2  

 إعطاء اإلنسولين، ( 3              
 ( اختياري)تناول وجبة خفيفة ( 4

 

 العشاء _____

 فحص سكر الدم ( 1
 تناول العشاء ( 4إعطاء اإلنسولين، ( 3حساب الجرعة، ( 2

 

 لنوم وقت ا_____

 _____ قم بإعطاء اإلنسولين طويل المفعول( 1
 * سكر الدمفحص  ( 2
 قم بإعطاء اإلنسولين( 4حساب جرعة وقت النوم،  ( 3
 

 خلل الليل _____ 

 * فحص سكر الدم( 1
 إعطاء اإلنسولين( 3حساب جرعة الليل ( 2

 :الجرعة لحساب
 

 وحدة  ___   التصحيح 

 

 وحدة  ___   الكربوهيدرات  تغطية

 

 وحدة ___   =الوحدات إجمالي

 

 

 :اليومي تذكر هذا خلل وضع الجدول 

 

يمكن فقط تصحيح نسبة السكر المرتفعة إذا مر ساعتين على األقل منذ آخر  

 .حقنة أو تناول وجبة 

 

 .إعطاء اإلنسولين طويل المفعول في نفس الوقت كل يوم يجب

 

 .ساعات بدون فحص سكر الدم 4ال تزيد عن 

 

لنوم وأثناء الليل، تذكر استخدام تصحيح وقت  عند الفحص وقت ا*

قم بإعطائه  . أثناء الليل إذا كان طفلك أعلى من المعدل المطلوب/النوم

 .100وجبة خفيفة إذا كان تحت 
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 حساب اإلنسولين تدريب
 

 :1 تدريبمسألة 
 

 من  جم25سيتناول . 323سكر الدم لطفلك هو 
 .الكربوهيدرات لإلفطار

 
 حدة و___  التصحيح  

 
 وحدة ___ + الكربوهيدرات   تغطية

 
 وحدة ___ = إجمالي الوحدات 

 

 :4 تدريبمسألة 
 

من الكربوهيدرات   جم18سيتناول . 189سكر الدم لطفلك هو 

 .تم التصحيح الرتفاع سكر الدم منذ ساعة. لوجبة خفيفة
 

 وحدة ___  التصحيح  
 

 وحدة ___ + الكربوهيدرات   تغطية
 

 وحدة ___ =  إجمالي الوحدات
 

 

 :2 تدريبمسألة 
 

. من الكربوهيدرات للغداء جم82وسيتناول   215نسبة سكر الدم للطفل  
 .ساعات 3آخر مرة تناول فيها إنسولين كانت منذ 

 
 وحدة ___  التصحيح  

 
 وحدة ___ + الكربوهيدرات   تغطية

 
 وحدة ___ =  إجمالي الوحدات

 

 :5 تدريبمسألة 
 

 من   مج55وسيتناول   358نسبة سكر الدم للطفل  
 .الكربوهيدرات للغداء

 
 وحدة ___  التصحيح  

 
 وحدة ___ + الكربوهيدرات   تغطية

 
 وحدة ___ =  إجمالي الوحدات

 

 :3 تدريبمسألة 
 

 من   جم33وسيتناول   115نسبة سكر الدم للطفل  
 .الكربوهيدرات للعشاء

 
 وحدة ___  التصحيح  

 
 وحدة ___ + الكربوهيدرات   تغطية

 
 حدة و___ =  إجمالي الوحدات

 

 :6 تدريبمسألة 
 

 من  جم33وسيتناول  62نسبة سكر الدم للطفل  
 .الكربوهيدرات للعشاء

 
 وحدة ___  التصحيح  

 
 وحدة ___ + الكربوهيدرات   تغطية

 
 وحدة ___ =  إجمالي الوحدات
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 ملحق
 

 

 

 

 

 

 

 ملحق
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 السكري في المدرسة
 

 

 

 

 

 

 

 لى المدرسة؟ متى يمكن للطفل العودة إ

بعد تشخيص  عادةً يكون طاقم العمل بالمدرسة، ولكنمع  مناقشة القم ب 

 . بالسكري بأسبوعالطفل 

 

 كيف تتم حماية طفلي في المدرسة؟ 

 هناك قوانين لحماية األطفال مرضى السكري، بما في ذلك  

 وقانون   1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504القسم 

 هو هدف هذه القوانين . األمريكيون المعاقون

 . التأكد من سالمة الطفل وإعطائه الفرصة مثل أي طفل آخر

 

 ؟  504ما هي خطة  

األشخاص ذوي االحتياجات  هو منع التمييز ضد  504الهدف من خطة 

مع المدرسة يتيح لآلباء  504عمل الخطة . الخاصة ومن ضمنها السكري 

ل  قد تشتم.  الدفاع عن سالمة أبنائهم بدعم من طاقم العمل بالمدرسة

السماح بدخول الحمام وتناول الماء واستخدام   504العناصر في الخطة 

 . بدون قيود األجهزة 

 اج إلى تدريب فريق العمل بالمدرسة؟ هل أحت

يُلزم القانون المدارس العامة بتوفير رعاية آمنة  . يتوقف ذلك على الوضع

ات معتمدات ومؤهالت  يوجد بالمدارس العامة ممرض.  لألطفال بالمدرسة

ال . لرعاية مرضى السكري وتدريب فريق آخر لرعاية مرضى السكري

ً  تُطالب . طفال مرضى السكري ألاية المدارس الخاصة بتوفير الرع قانونيا

قد ال تتواجد الممرضات بالمدارس الخاصة ضمن فريق العمل وقد يحتاج 

ولذلك، قد   .الفريق إلى المساعدة في تعلم كيفية إدارة السكري في المدرسة 

 . تحتاج إلى استخدام مصادر خارجية للمساعدة

 

 ماذا يجب أن أُحضر إلى المدرسة؟ 

 طبيب ع من قبل  أمر للمدرسة موق   •

 .شرائط ومشارط وجهاز قياس : مستلزمات الفحص  •

 بما في ذلك المحاقن أو إبر القلم أو اإلنسولين،: مستلزمات اإلنسولين •

سريعة المفعول، ووجبات   مصادر سكرية: عالج سكر الدم المنخفض •

 . طقم جلوكاجونخفيفة لعالج ما بعد االنخفاض و 

 شرائط الكيتون •

 

أين يمكنني تعلم المزيد عن السلمة لمرضى السكري في 

 المدارس؟ 

 The American Diabetes جمعية السكري األمريكية

Association على سالمة األطفال المرضى في   بها قسم للتركيز

 Safe at"وابحث عن  www.diabetes.org" قم بزيارة. المدارس

School  ." 

ر البريد أو المراسلة عب  DIABETES-800-1يمكنك كذلك االتصال على 

 . لمزيد من المعلومات AskADA@diabetes.orgاإللكتروني 

 

 

 

 

 

mailto:AskADA@diabetes.org
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 يوم التعب والكيتونات
 

 ؟ ماذا علَي أن أفعل عندما يشعر طفلي بالتعب

بالخط الساخن للسكري  اتصل . تحقق من سكر الدم مراًرا، كل ساعتين

 .للتحدث عن إدارة سكر الدم أو الكيتونات خالل تعب الطفل

 

 ماذا إذا لم يستطع الطفل تناول الطعام؟ 

أونصات على األقل   4إلى  4-0يحتاج األطفال بعمر . السوائل أكثر أهمية

إلى أونصة واحدة من السوائل  4من يحتاج األطفال بعمر أكبر . كل ساعة 

 على سبيل المثال، طفل بعمر  . العمر كل ساعة لكل عام من 

 .أونصات كل ساعة خالل مرضه 8سنوات يحتاج إلى تناول  8

  

السوائل  ملجم، ديسيليتر، فاستخدم ____أعلى من  إذا كان سكر الدم 

 . Crystal Lightمثل الماء أو  الخالية من السكر

 

 ملجم، ديسيليتر، فاستخدم  ____أقل من  كر الدمإذا كان س

أو  Gatoradeأو  Pedialyteمثل   مشروبات تحتوي على السكر

 .الصودا العادية 

 هل أعطيه اإلنسولين أيًضا؟ 

إعطاء   الضروريمن . تقليل الجرعاتيمكن اإلحتياج إلى نعم، ولكن 

  الدم كل قم بتصحيح نسب السكر في . اإلنسولين خالل مرض الطفل

 .مر وإعطائه اإلنسولين األساسي دائًمام األزل إذا ساعتين

 

 ما هي الكيتونات؟ 

عندما ال يستطيع الجسم استخدام . يتم إنتاج الكيتونات من تكسير الدهون

الطعام للحصول على الطاقة، مثل عدم وجود كمية كافية من اإلنسولين أو 

تكسير الدهون األطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، يقوم الجسم ب 

 . للحصول على الطاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متى أقوم بفحص الكيتونات لطفلي؟

 يتقيأ الطفل أو يشعر بالغثيان، ( 1تحقق دائًما من الكيتونات عندما 

في حالة  ( 3أو أكثر لمرتين متتاليتين، أو  300إذا كان سكر الدم ( 2

 .العدوى /المرض

 

 كيف أتحقق من الكيتونات؟  

قم بقراءة النتيجة خالل  . البول أو اغمسه في كوبن في ضع شريط الكيتو

 .ثانية تماًما 15

 

 

 

 

 ماذا إذا وجدت الكيتونات؟ 

إذا كان سكر   صحيحالت اجعل الطفل يتناول الماء، وقم ب  :ضئيلة أو قليلة

 .استمر في فحص سكر الدم وتحقق من الكيتونات الدم مرتفع.

قبل إعطائه اإلنسولين . اجعل الطفل يتناول الماء :متوسطة إلى كبيرة

 . 2311 361 (323)اتصل بالخط الساخن للسكري 
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 السكري والتدريبات

 

 هل يمكن لطفلي المشاركة في التدريبات والرياضات؟ 

المحافظة على ممارسة التدريبات لها فوائد عديدة لصحة الطفل، منها ! نعم

 .مستويات السكر في الدم ضمن المدى المطلوب 

 

 شاط على سكر الدم؟هل يؤثر الن

تعمل التدريبات  . على خفض سكر الدم   عادةً تعمل ممارسة التدريبات . نعم

 36-24الشاقة على رفع سكر الدم بشكل مؤقت، ثم تسبب انخفاضه من 

 . ساعة بعد التدريبات

 

 لل النشاط؟ متى أقوم بفحص سكر الدم خ

 .دقيقة أثناء النشاط وبعد النشاط  60-45قبل النشاط وكل 

 

 خلل النشاط؟ /ما هو المدى المثالي لسكر الدم قبل 

يسمح هذا المدى  . يعد مثاليًا قبل النشاط المعتدل والمتوسط  151-250

بزيادة حرق سكر الدم خالل التدريبات ويساعد على الوقاية من انخفاض 

 .سكر الدم

 

قبل أو خلل  150ماذا إذا كان سكر الدم أقل من 

 التدريبات؟ 

هذا سيتيح لهم . جراًما من وجبة خفيفة قبل النشاط___يتناولاجعل الطفل 

إذا كان سكر الدم أقل  . ، ولذلك ال تعطه إنسولين لهذه الوجبةطاقة للحرق

فة  ، فقم بمعالجة االنخفاض كما تفعل في المعتاد، ثم أعطه وجبة خفي 70من 

 . بدون إنسولين

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل أو   250ماذا إذا كان سكر الدم أكثر من 

 خلل التدريبات؟ 

إذا لم يكن هناك كيتونات، فاستخدم نصف جرعة التصحيح فقط إلعادته  

على سبيل  _____(.  -)_____ إلى المدى المطلوب قبل التدريبات 

وحدة ___المثال، إذا كان الطفل يستخدم الجرعة التصحيحية في المعتاد 

 (.وحدات)وحدة  ___، فقط أعطه 275لسكر الدم ( وحدات)

 

ات يقوم الطفل بممارسة  ذا كان هناك كيتونهل إ

 التدريبات؟ 

نوصي  . ال، إذا كان هناك كيتونات ال يقوم الطفل بممارسة التدريبات

بالتحقق من الكيتونات قبل ممارسة التدريبات إذا كان سكر الطفل أكثر من 

300 . 

 

 كيف يمكنني أن أمنع انخفاض سكر الدم بعد النشاط؟

باستخدام نصف الجرعة  دريبات، نوصي لمنع االنخفاض بعد الت 

تسبب ممارسة التدريبات ارتفاع مؤقت في  . التصحيحية فقط من اإلنسولين

ويعني ذلك أنه يلزم . يستخدم الجسم معظم السكر بعد التدريبات. سكر الدم

 . نصف الجرعة التصحيحية فقط من اإلنسولين
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 الصحة على المدى الطويل
 

 ؟ A1cهيموجلوبين ما هو 

عن كمية السكر الموجودة في خاليا الدم   A1cهيموجلوبين يخبرنا 

تخبرنا كمية السكر على خاليا الدم الحمراء عن متوسط نسبة . الحمراء

 . شهور ماضية 3-2السكر خالل 

. 

 

 

 

 ؟ A1Cلماذا ينبغي التحقق من 

المحافظة على . البعيد خطر المضاعفات على المدى A1Cتوضح نتائج 

A1C في النسبة اآلمنة يقلل من خطر المضاعفات على المدى البعيد  . 

 

 ؟ A1Cما هي النسبة اآلمنة لـ 

 . عاًما 18أو أقل يعتبر آمن لألطفال أقل من  %7.5

 

 ما هي مضاعفات السكري؟ 

تتلف الجسم  يمكن أن لفترة طويلة من الوقتارتفاع نسب السكر في الدم 

 . تقوم بإتالف األعضاء، مثل القلب والكليتين والعينين قد .من الداخل

 

 كلما كان الطفل في المدى اآلمن لنسب سكر الدم، كلما قل احتمال  

 . تلف الجسم 

 

يوصي طبيب السكري الخاص بالطفل زيارة التخصصات األخرى  قد 

 . طبيب العيون  ةزيار لفحص األمور األخرى مثل

 

الدم إلتالف الجسم على   تذكر، يستغرق األمر سنوات من ارتفاع سكر

 . المدى البعيد

 

 كيف يمكنني الوقاية من مضاعفات السكري؟ 

يفيد في معرفة   ،A1Cاالحتفاظ بسجالت لتدوين فحوصات سكر الدم و

ذي  األمر األهم ال. األنماط والوقاية من تسبب ارتفاع السكر في تلف الجسم 

ريق السكري  يمكنك فعله هو اتباع توصيات العالج التي يعطيها لك ف

 . الطبي

 

 

 %  ________ :  A1C    ________: التاريخ

 

 %  ________ :  A1C    ________: التاريخ

 

 %  ________ :  A1C    ________: التاريخ
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 جلوكاجون
 

 

 ؟  جلوكاجونما هو 

 جلوكاجون. هو هرمون ينتج في البنكرياس بشكل طبيعي جلوكاجون 

ل إرسال إشارة إلى الكبد والعضالت  يعمل على رفع جلوكوز الدم من خال

 .إلطالق الجلوكوز( حيث يقوم الجسم طبيعيًا بتخزين الجلوكوز )

 

 ؟  جلوكاجونمتى أستخدم 

غير قادر على تناول السكر  عندما يكون الطفل  جلوكاجونينبغي إدارة 

 عبر الفم، مثل أن يكون غير قادر على البلع، أو غير واع أو يمر بنوبة

 .911غير متوفر فاتصل على  جلوكاجونان إذا ك. صرعية

 

 هل هذا شائع؟  

تعد حالة انخفاض السكر الشديد نادرة الحدوث، ولكن من المهم االستعداد 

 .في حالة الطوارئ

 

 اإلبرة أكبر؟ لماذا حجم 

يتيح ذلك للجسم استخدام الدواء  . داخل العضالت جلوكاجون تتم إدارة 

 .ئفي حالة الطوار  مهمأمر  بشكل أسرع، وهو

 

 

  ؟جلوكاجونكيف أقوم بإعداد 

 .الغطاء البالستيكي من قارورة المسحوق بإزالة قم

 من المحقنة التي تم ملئها مسبقًا داخل القارورة  جميع السائلوقم بحقن 

 .حتى يذوب المسحوق بالكامل داخل السائل الشفاف القارورة بلفقم 

  _____إلىيحتاج طفلي . في نفس المحقنة  جلوكاجون قم بسحب جرعة

 مل  

 

 ؟ جلوكاجون كيف أقوم بإدارة 

المكان األمثل هو أعلى . درجة 90مباشرةً داخل العضلة بزاوية  قم بحقنه

 .منتصف الفخذ

 ؟ جلوكاجونماذا ينبغي أن أفعل بعد إدارة 

 . جلوكاجونبعد إدارة  قم بإدارة الطفل على جانبه

 هل سيعمل فوًرا؟ 

بعد أن يستيقظ الطفل، قم بفحص . ملدقيقة ليع 15قد يستغرق األمر حتى 

 .استخدم عالجات انخفاض سكر الدم إذا لزم األمر. سكر الدم

. ، فاتصل بالصيدلية إلعادة ملئه بأسرع وقتجلوكاجونإذا تم استخدام 

 .اتصل بالخط الساخن بمجرد أن يتحسن الطفل لمناقشة الخطوات التالية

 ؟ التدريبأين يمكنني 

الخاص بـ  شبكة االنترنتني أو الدخول إلى موقع مجاالتطبيق ال بتحميلقم 

 .لمزيد من التفاصيل ونجلوكاج

app-https://www.lillyglucagon.com/glucagon 

 

 

https://www.lillyglucagon.com/glucagon-app
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 الدليل السريع لفئة السالمة 

 

 

 فحص سكر الدم

 وخالل الليل قبل الوجبات أو الوجبات الخفيفة وقبل النوم   □
 بتدوين وقت ونسب السكر في الدم في السجلقم  □

 

 علج سكر الدم المنخفض

 تعرف على عالمات انخفاض سكر الدم □
 ديسيليتر /ملجم 70قم بإعطاء عالج بالسكر إذا كان أقل من  □
 دقيقة، وتكرار العالج إذا لزم األمر  15قم بإعادة الفحص خالل  □
 محاوالت للعالج  3يليتر بعد ديس/ملجم 70تحت اتصل بالخط الساخن إذا ظل سكر الدم  □

 

 علج سكر الدم المرتفع

 تعرف على عالمات ارتفاع سكر الدم □
   ساعتينقم بإعطاء إنسولين سريع المفعول لتصحيح ارتفاع سكر الدم كل  □
   أو أكثرمتتاليين مرتين  300اتصل بالخط الساخن إذا سجلت النسبة أكثر من  □

 

 الكربوهيدراتتحتوي على  تعرف على األطعمة التي 

 قم بعد الكربوهيدرات في الوجبات والوجبات الخفيفة  □
 ورقة الجرعات  لى إطبقاً درات باإلنسولين سريع المفعول قم بتغطية الكربوهي □
 قم بكتابة إجمالي عدد الجرامات في سجل والحظ عدد الوحدات التي تم إعطائها  □

 

 بعد زيارة اليوم 

 كل يوم ____ نسولين طويل المفعول في تمام الساعة وحدات من اإل____ قم بإعطاء □
 2311-361 (323)تذكر أن تتصل بالخط الساخن للسكري يوميًا على الرقم   □
 الحضور إلى الفصل الدراسي لألساسيات  □
 لمواعيد الزيارة المحددة الحضور  □
 االتصال بالصيدلية للتحقق من المستلزمات  □
 تشخيص   اتصل بالمدرسة إلعالمها بال  □

 


