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مقدمة

عند التحليل المفاجئ لسكر الدم من الممكن أن يكون هناك اارتفاع في سكر الدم وهذا ليس•

اليب بالضرورة حالة مرضية ولكن من الممكن أن يكون من أساليب الحياة الحديثة واتباع األس

الخاطئةالصحية 

                                          نسبة مرض السكر في مصر

وتتوقع  .ماليين7عدد المصابين بمرض السكر في مصر وصل  إليتشير االحصائيات الي ان  •

حوالي 2030وزارة الصحة المصرية أن يصل عدد المصابين بمرض السكر في مصر حتى عام 

، وسط توقعات بأن ترتفع %11حيث تصل نسبة اإلصابة بالمرض حالياً نحو . مليون شخص 12

.م2025مع نهاية العام % 14هذه النسبة إلى 



 في الدم ؟مستوى السكر هو ارتفاع ما

ملجم240التي تكون فيها نسبة السكر في الدم أكثر من الحالة •

ما هى االسباب المؤدية الرتفاع سكر الدم ؟
عوامل وراثية•

االلتهابات & زيادة الوزن •

.االفراط في الطعام مما يؤدي الي السمنة•

.جرعة الدواء أو األنسولين أو عدم أخذها في الوقت المناسب لمواعيد تناول الوجباتنقص •

.ممارسة الرياضة بانتظامعدم •

.أدوية مضادة لعمل األنسولين مثل الكورتيزونتناول •

.والضغوط النفسية والقلق التوتر •

الجسمحاالت خاصة جداً تكون هناك مقاومة لألنسولين داخل في •



ما هى أعراض ارتفاع السكر فى الدم ؟

.الشديد بشكل غير اعتياديالعطش •

.المتكررالتبول •

.الرؤيةوضوح عدم •

.الشعور باإلرهاق والتعب•

.صداع شديد•



كيف يتم تشخيص ارتفاع السكر فى الدم ؟

ر في الدمسكر الدم في المختبر من خالل سحب عينة دم تسمح بقياس نسبة السكزيادةيتم تشخيص •

ليتر /غرام 1،26وابتداء من نسبة معينة تبلغ . تتم هذه الفحوص أثناء الصوم واالمتناع عن تناول الطعام•

من الدم، نتحدث عن داء السكري



ما هى المخاطر الرتفاع السكر فى الدم ؟

وتشملإن المستوى المرتفع للسكر يسبب مضاعفات كثيرة وتزداد مع مرور الوقت:-

.الشرايين وارتفاع الضغطتصلب •

.ضعف الدورة الدموية الطرفية•

.شبكية العينخلل في •

.الكلوياالصابة بالفشل  •

.القلب والدماغجلطات •

الغيبوبة السكرية•



طرق الحفاظ على مستوى السكر في الدم

 يجب على المريض مراعاة اآلتى:

.المحدد وعلى حسب الجرعة المقررةالوقت في أخذ اإلنسولين •

.بالنظام الغذائي من وجبات أساسية وخفيفةااللتزام •

.تمارين رياضية مناسبة ومنتظمةممارسة •

.في الضغوط النفسية والتوتر على قدر اإلمكانالتحكم •

.ها مع المختصينبالتحاليل المنزلية لقياس نسبة السكر في الدم وتسجيل النتائج لمراجعتاإللتزام •

.الروتينية مع الطبيب المعالج واألخصائيةالمتابعة •



 فوائد التمارين الرياضية:

.وتنظيم نسبة السكر في الدمتقليل •

.وتنظيم نسبة الدهون في الدمتقليل •

.على تخفيف الوزن والمحافظة على الوزن المثاليتساعد •

.من كمية الدواء الذي يستخدمه المريضتقليل •

.على تقوية وبناء الجسم والعضالتتساعد •

.من مقاومة الجسم لإلنسولينتقليل •



 البرنامج الغذائى:

لي يهدف على تزويد جسم اإلنسان بالسعرات الحرارية الضرورية للوصول إلى الوزن المثا•

والمحافظة عليه 

التمارين تحدد جرعة اإلنسولين تبعاً لكمية الطعام وعدد الوجبات في اليوم آخذين في االعتبار•

.الرياضية 

من المهم جداً تناول كميات ثابتة من الطعام كل يوم •

ن تعديل يجب أن تحتوي جميع الوجبات الرئيسية على مقدار محدد وثابت من المواد النشوية، يمك•

تحليل السكر في الدم ببدائل النشويات   حسب نتائج الكمية 



 يومياً لمرضى السكر بها الموصى الكميات:

من مقدار الطاقة الحرارية اليومية، % 55-50يجب أن تغطي : النشويات •
.رونةويفضل أن تكون غالبيتها من النشويات المعقدة مثل الخبز، األرز، المك

من مقدار السعرات الحرارية اليومية، % 35-30يجب أن تغطي : الدهون•
:ويفضل أن يكون التوزيع كاآلتي 

.٪ دهون حيوانية مشبعة10أقل من •

٪ دهون غير مشبعة 10•

.٪ دهون بسيطة غير مشبعة15–10•

.مج يوميا  300يجب أال تزيد  نسبة الكوليسترول عن •

٪ من الطاقة الحرارية اليومية وهي 15-10يجب أن تغطي مقدار : البروتينات•
بروتينات نباتية مثل  البقوليات وحيوانية مثل اللحوم واالسماك

.جم يوميا  6: الملح•


