




جمعية السكري البحرينية

لكل مسؤول ولكل فرد في المجتمع رسالتنا لكم الیوم بإستیعاب حجم 
الت�أثیر والعبء الكبیر لداء السكري وكیفیة تجّنبھ والحد من مضاعفاتھ .

*مع تمنیاتنا للجمیع بموفور الصحة و العافیة*

إّن انتشار داء السكري في مملكة البحری�ن واآلخذ في ازدیاد 
یجعل منُھ مشكلًة وطنیًة على المستوى الفردي والحكومي 
والمجتمعي .

وال شك أّن ھذِه الزیاده لھا انعكاسات على جمیع المستویات،  
فھي تؤثر على األفراد الُمصابین بالسكري وعائاِلتِِھم ، كما 
ٍ عن  َتنَعكِس ت�أثیراتھا على المؤسسات ، لما ُتسّببُھ من انقطاع
العمل وُضعفًا في اإلنتاج ، وعلى الُمستوى الحكومي بسبب 
ت�كالیف عالج مرضى السكري ومضاعفاتھ خصوصًا على القلب 
والكلى والعین والقدمین.

ومنذ انشاء جمعیة السكري البحرینیة في عام 1989 م أي ما 
ُیقارب ال 30 عامًا،   رّكزت أنشطتھا على التوعیة والعمل على 
تشجیع األشخاص المصابین بالسكري والناس عمومًا على 
اإلھتمام بالمحافظة على الوزن المثالي وممارسة الریاضة 
بإنتظام كوسیلة مھمة لتجنب اإلصابة بالسكري.

وللوقایة من داء السكري والسیطرة علیھ ،فقد تبنت جمعیة 
السكري البحرینیة انشاء مضامیر المشي ومن ثمَّ انتشرت في 
البحری�ن . كما قامت الجمعیة بنشر التوعیة من خالل الربامج 
واألنشطة الت�ثقیفیة وحمالت فحص الّدم للكشف المبكر عن 
السكري ، وعقد الندوات واقامة المؤتمرات العلمیة للمعنی�ین 
والمھتمین واألفراد والمجتمع وتنظیم المھرجانات والمارثون 
التي تؤدي الى نشر الوعي الصحي وتعزی�ز الصحة. 

وأمتد نشاط الجمعية لتنظیم العدید من الربامج المتمیزة 
لألطفال منھا مخیم شروق السنوي لألطفال المصابین 
بالسكري والوحدة المتنقلة للسكري والسعي لتوفیر مضخة 
اإلنسولین لألطفال المصابین بالسكري .

كما رّكزت الجمعیة في انشطتھا على تشجیع أفراد المجتمع 
كاّفھ صغیرًا كان أم كبیرًا وذلك على اّتباع انماط الحیاة الصحیة 

ومن ھذا المنطلق جاء مشروع تحدي المشي تشجیعًا ألفراد 
المجتمع بممارسة الریاضة بإنتظام .

و بدأنا االعداد لمشروع  مكافحة السمنة والسكري وسیتم 
البدء بتنفیذه وسائل المحافظة الجنوبیة ومن ثم سینطلق 

بجمیع محافظات المملكة .

إن رسالتنا الیوم للمختّصین ولكل من ھو مسؤول عن رعایة 
مرضى السكري ھو استیعاب حجم الت�أثیر والعبء الكبیر لداء 

السكري على األشخاص والحكومات ، وكیفیة اكتشاف المرض 
والحد من انتشاره ومنع مضاعفاتھ ودعوتنا لجمیع أفراد 

المجتمع لتفھم المرض وتداعیاتھ وطرق معرفتھ وسائل 
تجنب اإلصابة بھ والحد من مضاعفاتھ . ولكل شخص مصاب 

بالسكري ولعائلتھ یجب أن یتعلم كیفیة التعایش مع المرض 
بأمان وشكل أفضل .

كلمة معالي الفري�ق 
طبيب الشيخ محمد بن 
عبداهلل ال خليفة

 رئيس جمعية السكري البحرينية 
رئيس المجلس األعلى للصحة

“
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یحتفل العالم بیوم السكري العالمي في 14 نوفمرب من كل عام 
وقد تم اختیار ھذا الیوم ألنھ یوافق یوم میالد الدكتور فردریك 
بانتنغ والذي یعود إلیھ الفضل مع تلمیذه وشریكھ في أبحاثھ 

تشارلز بست في إكتشاف اإلنسولین . وبدأ یوم السكري العالمي 
عن طری�ق اتحاد السكر الدولي عام 1991 م حیث بدأ داء الّسكري 
باإلنتشار والتصاعد السریع حول العالم ومنذ ذلك الیوم استمر 

اإلحتفال سنویًا بھذا الیوم .

و تقام اإلحتفاالت بھذا الیوم في جمیع 
انحاء العالم ، حیث یحتفل بھ المالی�ین بھدف 

نشر الوعي عن داء السكري بمن فیھم 
مرضى السكري من جمیع المراحل العمریة 

والمختصین واصحاب القرار .

كل عام یسّلط یوم السكري العالمي األضواء على 
مواضیع ذات صلھ بداء السكري وطرق التعایش معھ 

وألھمیة ودور العائلة في الوقایة من اإلصابة بالسكري 
والحد من مضاعفاتھ فتقرر تسلیط الضوء على ھذا 

الموضوع )2019-2018( .

إّن العائلة ت�ت�أثر بأكملھا في حال كان أحد أفرادھا مصابًا 
بالسكري ، لذا فمن األھمیة ت�ثقیف العائلة أواًل على كیفیة 

اكتساب عوامل الخطورة واعراض اإلصابة وأنواعھ لتقدیم 
الرعایة الصحیة في الوقت المبكر .

العالمي السكري  یوم 
١4 نوفمرب

السكري یشّكل خطرًا كبیرًا وضررًا صحیًا واجتماعیًا واقتصادیًا 
على المجتمع بأكملھ . تم اختیار موضوع

"العائلة والسكري"  شعار البحری�ن في الیوم العالمي 
للسكري 2019 م . حيث يهدف اإلحتفال الى :

زیادة الوعي بأثر مرضى السكري على األسرة وتعزی�ز دور 
األسرة في إدارة الرعایة والوقایة من المرض واألسرة 

تلعب دورًا رئیسیًا في التعامل مع عوامل الخطر القابلة 
للتعدیل بالنسبة لمرض السكري من النوع 2 .

من ھذا المنطلق دأبت جمعیة السكري البحرینیة اإلحتفال 
بیوم السكري العالمي بھدف نشر الوعي عن داء السكري 

من خالل تنظیم العدید من الربامج والفعالیات للكبار 
والصغار ووضع الخطط واالسرتاتیجیات الفعالة للوقایة من 

السكري والحد من انتشاره ومن مضاعفاتھ .

إن مرض السكري یعترب أكرب مھدد للصحة العامة على 
مستوى العالم إذ تجاوزت ال 425 ملیون مصاب ومعظم 

المصابین بھ ھم من النوع الثاني كما أن القابلیة 
العظمى كافة یمكنھم الوقایة من االصابة من خالل 

ممارسة النشاط البدني بإنتظام واتباع الغذاء الصحي 
المتوازن .

تخاطب حملة السكري والعائلة عام 2018 - 2019 كل أفراد 
العائلة وكل من ھو مسؤول عن رعایة مریض مصاب 

بالسكري لتفھم المرض وكیفیة السیطرة
علیھ وتقدیم الدعم والمسانده للمریض وتعزی�ز أنماط 

الحیاة الصحیة من خالل ممارسة الریاضة بإنتظام والتغذیة 
الصحیة السلیمة للحد من انتشار داء السكري

بین افراد المجتمع ومنع مضاعفاتھ . 

د. مريم الهاجري
نائب رئيس الجمعية
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“

قراؤنا األعزاء،

نضع بني أيديكم العدد األول للنشرة السنوية لجمعية السكري البحرينية و التي 
تحتفل هذا العام بمرور ثالثني عام على ت�أسيسها. لقد ارت�أت اللجنة العلمية 

بالجمعية أن تصدر هذه النشرة إيمانًا منا بضرورة نشر الوعي المجتمعي
بأهمية اتباع أساليب الحياة الصحية و بمدى ت�أثري السكري على المصابني به.

و من هنا نقدم لكم هذه النشرة التي ت�تضمن مجموعة من المقاالت التوعوية
و مقابالت مع بعض القائمني على برامج الت�ثقيف و التوعية بالجمعية.

و باإلضافة إلى ذلك فإن الجمعية تقوم بالعديد من األنشطة و لها الكثري من 
المشاركات الفاعلة على المستوى المحلي و اإلقليمي التي أردنا أن نبلغكم 
عنها من خالل استعراض للصور. و في الختام نشكركم من فري�ق إعداد المجلة 

على اختياركم قراءة هذه النشرة و نتمنى أن تحظى على استحسانكم.

اذا أحببتم التواصل مع فري�ق اإلعداد لتقديم المقرتحات نرجو إرسال رسالة 
إلكرتونية على العنوان التالي

د. دالل أحمد الرميحي
استشارية الغدد الصماء و السكري

البحرينية السكري  إدارة جمعية  عضوة بمجلس 
بالجمعية العلمية  اللجنة  رئيسة 

د. دالل
الرميحي

sciencebahraindiabetes@gmail.com
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 ٦   أعضاء مجلس ادارة جمعية السكري البحرينية

 ٨   مشروع تحدي السمنة و السكري     

 ١0   مخيم شروق  د. سامية القطان

 ١٣   كيف تعايشت مع صديقي السكري  أ. مهدي أحمد

 ١4   مضخة االنسولني و السكري   د. هيا الخياط

 ١٨   أدوية السكري  الحديثة و أمراض القلب    د. أسعد الدفرت

 ٢0   المبنى الجديد لجمعية السكري   د. مريم الهاجري 

 ٢٢   برنامج تحدي المشي   د. كوثر العيد

 ٢4   العناية بالقدمني    د. منى عريقات

 ٢٦   أمراض الكلى المزمنة و طرق الوقاية منها   د. رابعة الهاجري

 ٢٨   ت�كنولوجيا قياس السكر الحديثة   د. دالل الرميحي

٣0   مراحل الصدمة النفسية لمرضى السكري  أ. مها المناعي

البحرينية ٣٥   أنشطة جمعية السكري 

المواضيع
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٥جمعية السكري البحرينية

 ، )IDF( جمعية السكري البحرينية هي عضو في االتحاد الدولي للسكري
والذي يعمل كمظلة رسمية تضم أكرث من ٢٣0 جمعية وطنية لمرض السكري 

في ١70 دولة ومنطقة. و يمثل االتحاد مصالح العدد المتزايد من مرضى 
السكري واألشخاص المعرضني للخطر. و الجدير بالذكر ان هذا االتحاد الدولي 

يقود مجتمع السكري العالمي منذ عام ١9٥0.

تم تصميم الدائرة الزرقاء كرمز 
لألمل والوحدة لدى األشخاص 

حول العالم من المصابني 
بمرض السكري أو المهتمني 

برعاية مرض السكري.

الدولي للسكري  يعترب االتحاد 
للمعلومات  موثوًقا  مصدًرا 
المفيدة  العلمية  والمصادر 

للمرضى و العاملني في المجال 
الصحي ويمكنك الوصول إليه عرب 

اإلنرتنت من خالل

idf.org
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لمزيد من المعلومات حول اخبار و أنشطة 
الجمعية تابعونا عرب حساب االنستجرام

 bah_diab_society

   انضم للجمعية و مد لنا يد المساعدة.
   لمعرفة المزيد تواصل معنا عرب االنستجرام

أعضاء مجلس
ادارة الجمعية

• معالي الفري�ق طبيب الشيخ محمد
بن عبداهلل ال خليفة

رئيس الجمعية

• د. مريم الهاجري
نائب رئيس الجمعية

• د. رابعة الهاجري
    االمني المالي

• د. كوثر العيد

•د. دالل الرميحي

•د. سامية القطان

•د. نجوى عبداهلل

• االستاذ مهدي أحمد

• االستاذ ضيف البنا

• د. جعفر الوردي

• االستاذ حيدر رفيعي

   السكرتارية

• االستاذ رياض عيسى عبداهلل

• سارة زينل
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“

“

أعضاء
اللجنة

العلمية
د. دالل الرميحي

د. رابعة الهاجري

د. هيا الخياط

 
د. ناجي علم الدين

د. أمل الغانم

د. خديجة العال

د. منى عريقات

د. فاطمة العلوي

د. حامد العريض

د. غفران جاسم

د. سلمان الزياني

د. طارق السندي
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{
{

مكافحة السمنة والسكري
- المحافظة الجنوبية

ما آهداف هذا
المشروع الجديد؟

يهدف المشروع إلى زيادة الوعي بمرض السكري والسيطرة على زيادة انتشار السمنة من خالل األهداف التالية:

التدشني في نوفمرب ٢0١9
تعاون بني بابكو

وجمعية السكري البحرينية

بدعم كريم من محافظ
المنطقة الجنوبية،

سمو الشيخ خليفة
بن علي آل خليفة 

رفع الوعي و تحسني 
المعرفة الصحية ، والحصول 

على الرعاية المتخصصة ، 
والوقاية من مضاعفات مرض 
السكري والسمنة والحاالت 

المزمنة ذات الصلة.

الفئة 
المستهدفة
سكان المحافظة الجنوبية 

من كل االعمار

يت�كون الربنامج من خطني:

الربامج المدرسية
•طالب المرحلة الثانية من التعليم االبتدائي 

)الصفوف الرابع والخامس والسادس(
•أولياء االمور

برامج المجتمع
أهالي المحافظة الجنوبية 

ممن ت�رتاوح أعمارهم بني
12 سنة وما فوق.

تعزي�ز ثقافة  نمط الحياة 
الصحي من التعليم المدرسي 

، إلى الربامج المجتمعية 
مع إي�جاد حلول تشجع الحياة 

الصحية داخل المحافظة 
الجنوبية

الحد من عبء مضاعفات 
المرض على مجتمع البحري�ن 

بأكمله.
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ل
م

ق الع
فري�

لمجتمع ا

جمعية
البحرينية السكري 

المثالية” “الصحة  فري�ق 
بابكو بشركة 

ممثل عن وزارة
التعليم و  الرتب�ية 

المدرسية الصحة  ممثل عن 
الصحة بوزارة 

ممثل عن
الجنوبية المحافظة 

١. تعزي�ز الوعي الصحي لقاطني المحافظة 
الجنوبية وزيادة معرفتهم بمخاطر السمنة 
واألصابة بمرض السكري واألمراض المزمنة 

٢. تعزي�ز الشراكة المجتمعية   

٣. تقليل نسبة المصابني بالسمنة
       وامرض السكري

4. التشجيع على ممارسة أنماط
       الحياة الصحية

المدرسة :
من خالل مشروع الحد من السمنة ومرض 
السكري ، نهدف إلى توفري برامج توعية 

ترفع مستوى الوعي لدى األطفال 
بمخاطر السمنة وتحفيزهم على تبني 

نمط حياة صحي من خالل برنامج تعليمي 
تعتمد منهجيته على التعلم 

9



جمعية السكري البحرينية

“

مخيم شروق:
متعة ، تعليم و ثقة

د. سامية، من متى انضممت الى جمعية السكري ؟
قمت باالنضمام لجمعية السكري منذ ت�أسيسها في عام ١9٨9

اعطينا نبذة عن مخيم شروق و حدثينا كيف بدأ؟
مخيم شروق هو مخيم متخصص مصمم لالطفال المصابني بالسكري. و يتم 
تنظيم المخيم مرة سنويًا و على مدة ثالثة 18 سنة. و يحظى - أيام بحضور 

أطفال مصابني بالسكري من مملكة البحري�ن و دول الخليج ت�رتاوح أعمارهم 
بني ٧ المخيم بطاقم صحي مت�كامل من أطباء و ممرضني و أخصائيي التغذية 

العالجية لتقديم كافة الخدمات الالزمة على مدار الساعة.

و نشأت الفكرة من القناعة بأنه البد 
للطفل المصاب بالسكري أن يحصل على 

التوعية الصحية الالزمة كي يتمتع
بصحة جيدة و حياة سعيدة و لكى يعيش 

بأمان مع داء السكري.

و حيث ان الوعى الصحى من أهم 
عوامل نجاح أي عالج و خاصة األمراض 

المزمنة و منها مرض السكري 
فقد دلت كل الدراسات و البحوث ان 

من أفضل وسائل التعلم لالطفال 
المصابني بالسكري ت�كون من خالل 

المخيمات الكشفية.

و نرى من خالل تواجدهم فى المخيمات كيف ترتفع معنوياتهم و ثقتهم بأنفسهم و ما يلبث أن يزول 
ذلك القلق الذى ينتابهم و يتالشى شعورهم بأنهم مختلفون عن زمالئهم غري المصابني بالسكري، 

و من ناحية أخري فإن اختالطهم بزمالئهم المصابني بنفس المشكلة يعزز معنوياتهم و يقوى 
عزيمتهم و يبنون صداقات تساعدهم على تفهم مرضهم بشكل أفضل. من أجل ذلك بدأت جمعية 

السكرى البحرينية بإقامة مخيم شروق لألطفال المصابني بالسكرى سنويا منذ عام 199٧ و هو أول 
مخيم متخصص من نوعه في المنطقة.
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ما هي أهداف مخيم شروق؟

إعطاء فرصة أكرب للطاقم الطبى 
لالحت�كاك المباشر و المطول مع 

الطفل للتعرف على مشاكله 
الخاصة و من ثم مساعدتة على 

حلها و التعايش معها.

إتعليمهم كيفية 
السيطرة على نسبة 
السكر و كيفية حقن 

األنسولني.

الت�أكيد على أهمية 
التغذية الصحية 

السليمة و ممارسة 
الرياضة.

التعرف على أصدقاء 
جدد مصابني بنفس 
المشكلة و تعميق 

هذة العالقة.

تعليمهم كيفية 
تحكمهم فى 
مرضهم خالل 

األزمات المرضية.

تعليم األطفال كيفية 
اجتناب المضاعفات 

التى قد تصيب مرضى 
السكري.

تعليم األطفال كيفية فحص 
سكر الدم بأنفسهم و 
معرفة داللة النتيجة.

0١0٢0٣040٥0٦07

ما هي الربامج المقدمة في مخيم شروق؟
تقدم عدة برامج من خالل المخيم، منها برامج ت�ثقيفية تعزز على 

مهارات العناية الذاتية لداء السكري لدى األطفال يستعرض خاللها 
الطاقم الطبى وجها لوجه مع األطفال خالل مجموعات صغرية من 

األطفال باالضافة الى جلسات التعرف على التغذية السليمة و حساب 
الكربوهيدرات و ورشة عن كيفية قراءة المعلومات الغذائية على 
البطاقة التعريفية. و هناك كذلك أنشطة رياضية و مسابقات مثل 

مسابقات التحكم الجيد فى السكر . كما يضم المخيم أيضًا جلسات 
للنقاش الحر مثل كيف ت�تعايش مع السكر و حوار مفتوح "الطري�ق إلى 

مستقبل أفضل لي"

ما هو الدافع الذي يجعل الجمعية مستمرةفي تنظيم
المخيم لمدة ٢0 عام متواصلة؟

السر وراء نجاح و استمرارية المخيم ثقة أولياء األمور و تضافر جهود 
العديد من المؤسسات الحكومية و الجمعيات األهلية و طاقم طبى 

من األطباء و الممرضين و المختصين و المتطوعين مع األطفال.

ما هو تصورك لما يمكنه تحقيقه من خالل المخيم في
األعوام القادمة؟

نتطلع الى مواصلة برامجنا و نفكر دومًا بإثرائها مثل االعداد لتنظيم 
جوالت و زيارات استطالعية حرة لألطفال تهدف إلى ترسيخ مبادئ 

المحافظة على البيئة يتخللها رسومات فردية و جماعية للتعبير عن 
مشاعرهم حول السكري و تعايشهم معه.
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العنایة بالسكري 
في المدرسة

التصرف في حال إرتفاع 
السكر بالدم:

التصرف في حال إنخفاض 
السكر بالدم:

یعاني بعض األطفال من مرض السكري 
النوع األول والذي یتطلب العالج بحقن 
اإلنسولین أو مضخة اإلنسولین، وت�كرار 

فحص معدل السكر في الدم خالل 
الیوم. وكون ھؤالء األطفال مصابین 
بمرض السكري فذلك ال یمنعھم من 

ممارسة حیاتھم بشكل طبیعي كاللعب 
والذھاب إلى المدرسة.

وھنا بعض التعلیمات لألھل والكادر التعلیمي عن كیفیة
العنایة بالطفل المصاب بالسكري في المدرسة.

یتوجب على األھل إخبار الكادر التعلیمي بإصابة 
إبنھم أو إبنتھم بمرض السكري ، فالبعض یخفي 

األمر لشعوره باإلحراج أو عدم رغبتھ في علم الناس 
بمرض إبنھ، ویعترب ھذا خطأ كبیرا، ألنھ قد یمنعھم من 

مساعدة الطفل في حالة إصابتھ بإرتفاع أو إنخفاض 
في معدل السكر في الدم.

• ایجب أن یلم معلم الفصل واإلخصائي اإلجتماعي 
بفكره مبسطة عن مرض السكري وعالمات إنخفاض 

وإرتفاع السكري في الدم وما یجب علیھ القیام بھ.ة.

• السكري لیس مرضا معدیا ویمكن للطفل اإلختالط مع 
زمالئھ‘ في حین ال یمكن الشفاء التام منھ لكن یمكن 

التحكم فیھ والسیطرة علیھ، ویتوجب علیھ السماح 
للطفل بالمشاركة في جمیع األنشطة المدرسیة وال 

یجب معاملتھ معاملة خاصة.

•السماح لھ بتحلیل مستوى السكر في الدم في أي 
وقت یشعر الطالب بأنھ في حاجة لذلك، حبذا توفیر 

مكان مناسب ذو خصوصیة للطفل إذا أراد عمل تحلیل 
السكر أو أخذ األنسولین، حیث أن البعض قد یشعر بنوع 

من اإلحراج عند القیام بذلك .

•السماح لھ بدخول دورة المیاه عند طلبھ ذلك حتى 
أثناء الحصص الدراسیة.

• السماح للطالب بحریة إستخدام دورة المیاه وشرب
    الماء في الحصص.

• تشجیع الطالب على شرب السوائل الخالیة من
    السكر) یفضل شرب الماء(.

• إعطاء الطالب جرعة تصحیحیة.
• في حال إستمرار األعراض ومصاحبتھا للتقیؤ وآالم
    المعدة یجب اإلتصال بالوالدین او اإلسعاف الطبي.
• في حال الغیبوبة الكاملة یجب نقل الطالب بصورة

    عاجلة إلى أقرب مستشفى.

إعداد د. خديجة العال
أخصائي الغدد الصماء لدى األطفال وأخصائي 

السكري مجمع السلمانية الطبي

في حال ظھور أعراض ھبوط السكر في الدم
یجب إتباع اإلرشادات التالیة:

• فحص معدل السكر في الدم حاآل.

• یجب عدم ترك الطالب بدون مراقبة. یجب اإلسراع في عالج 
ھبوط السكر عند حدوثھ، إذ أن اإلھمال في ذلك قد یؤدي 

إلى تدھور شدیدفي حالتھ الصحیة.

• معالجتھا بسرعة بإعطاء الطالب سكریات بسیطة مثل نصف 
كوب عصیر او ملعقة طعام عسل او سكر مذاب في ماء.

• اجراء تحلیل السكر بعد ربع ساعة من إعطاء السكریات 
البسیطة ، إذا كان مستوى السكر في الدم الزال منخفضٮآ ، 

یجب ت�كرار الخطوة السابقة ) یجب ان یكون معدل السكر بالدم 
أعلى من 4 ملیمول /ل ، بعد ذلك قم بإعطاء الطالب وجبة 

خفیفة مثال )سندویش جنب( حتى نمنع ت�كرار اإلنخفاض .

• اإلتصال بالوالدین أو باإلسعاف الطبي في حالة عدم تحسن 
الطالب.

• في حال كان الطالب غیر قادر على تناول شي عن طری�ق 
الفم بسبب الدوخة، أفرك اللثة بالعسل أو أي مادة سكریة 

وانقلھ إلى أقرب مستشفى.

• في حال أصیب الطالب بتشنجات أو غیبوبة، إنقلھ فورآ إلى 
أقرب مستشفى.

األھل :

: التعلیمي  الكادر 
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كیف تعایشت مع 
صدیقي مرض 

السكري
بقلم : مھدي أحمد

بقضاء هلل وقدره شخصني الطبیب بمرض السكري وانا في سن 
14 سنة.فصارت حیاتي مختلفة عن باقي اصدقائي وزمالئي 
حینما اصبحت على عالج السكري باخذ االنسولین ونمط حیاة 
جدید مثل االلتزام بالغذاء الخاص وممارسة الریاضة الخاصة 

.وبفضل من هلل تعالى وبفضل األطباء ووقوف الوالدین معي 
تقبلت ان اكون صدیق وفي لمرض السكري ثم احسست باني 

انسان طبیعي جدًا ألنھ نمط تعایشت معھ وتقبلتھ انا وعائلتي 
كما ھو. و اخربت كل افراد عائلتي وأصدقائي وزمالئي باني

مصاب بمرض السكري.

• ولكن بعد اتباعي النظام الغذائي واخذ حقن االنسولین 
الذي كان ال بد منھ وممارسة الریاضة تخلصت من كل االعراض. 

ال اخفي علیكم أن المرحلة األولى كانت صعبة جدًا بالنسبھ 
لي وجمیع افراد عالتي. كنت اجھل كل شيء عن السكري وال 

أعرف التعامل معھ.

• كنت دائما ادخل المستشفى لسبب ھبوط او ارتفاع نسبة 
السكر. ولكن كل ھذا لم یؤثر على مستوى تعلیمي حیث اني 

حصلت على شھادة البكالری�وس في التمریض واصبحت ممرض 
ومثقف صحي لمرضى السكري. والتحقت بجمعیة السكري 

البحرینیة كعضو فعال وكنت احد المؤسسین والمنسقنب 
لمخبم شروق لالطفال المصابین بالسكري.

• فشاركت في جمبع المخیمات من االول إلى مخیم التاسع 
عشر. وبعدھا اصبحت عضو مجلس اداره في نفس الجمعیة 

واستلمت لجنة التوعیة وشاركت في البرنامج الت�ثقیفي لداء 
السكري. فتعلمت كیف أتعامل مع مرض السكري وكیف احمي 
نفسي من  مضاعفاتھ، فالحمد � على كل حال تزوجت وانجبت 

فاصبحت االن جدًا.

تعلمت وطبقت كیف اتعایش مع مرض السكري واكون 
صدیقا لھ. واتبع الخطوات الالزمة لحمایتي من 

المضاعفات والمشاكل الصحیة، وھى ت�تضمن اآلتى :

١. قیاس مستوى السكر التراكمى والدھون الثالثیھ 
وتحلیل وضائف الكلى والكبد كل ثالثة أشھر بشكل 

منتظم .

٢. قیاس نسبة السكر فى الدم یومیا بالجھاز الخاص 
بالسكر قبل كل وجبھ وبعد ساعتین من اخذ جرعھ 

االنسولین والوجبھ.

٣. خالل فصل الشتاء االلتزام بالتطعیم السنوى ضد 
األنفلونزا .

4. المتابعة الدوریة مع الطبیب المختص.

٥. فحص القدمین بواسطة الطبیب. والحافظھ على 
نظافتھا ومنع الخدوش والجروح وعدم لبس الحذاء 

الضاغط

٦. فحص القرنیة عند طبیب العیون كل 12 أشھر.

7.أخذ الدواء بشكل منتظم .

٨. الحفاظ على نظام غذائى متوازن وصحى یجنبك 
ارتفاع مستوى السكر فى الدم 

0
9 یجب حمل دائما قطع من الحالوه، عسل او عصیر 

لالستخدام في وقت حدوث ھبوط في السكر

0١0 یجب اخبار كل افراد العائلة واالصدقاء والزمالء 
بانك مصاب بالسكري وتعلیمھم كیف التعامل مع 

ھبوط السكر.

0١١ الحفاظ على توازن االكل واالنسولین وممارسة 
الریاضة لتجنب حدوث ھبوط مستوى السكر.
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“

مضخة االنسولین 
والسكري

تعد مضخة االنسولین من وسائل العالج 
الناجحة للسكري اذ أثبتت الدراسات العلمیة 
مدى فعالیتھا في تنظیم السكر مما یؤدي

بدوره الى تجنب المضاعفات المصاحبة 
للسكري سواء كانت قصیرة ام بعیدة المدى.

وترجع جھود االنسان للتعرف على داء 
السكري وإی�جاد أفضل الطرق لعالجھ الى 
عصور قدیمة حتى انعم هلل على االنسان
بآلیات متطورة جدا ومازالت ت�تطور. وقد 

اخرتعت أول مضخة لألنسولین في عام 19٧4 م 
وبعد ذلك استمرت الجھود من أجل

تطوی�رھا وإدخال أدق النظم للتحكم في 
مستوى السكر في الدم.

أما بالنسبة إلعطاء الجرعات فھي إما 
للوجبات الرئیسیة، الوجبات الخفیفة أو 

كجرعات تعدیلیة عند ارتفاع مستوى 
السكر عن المعدل المطلوب. فعند 

الحاجة لھذه الجرعات، فالمطلوب ھو 
ادخال قیاس السكر وكمیة المواد 

النشویة بالجرام والتي یتم التدرب على 
تحدیدھا قبل البدا بالمضخة. وتقوم 

المضخة بدورھا بتحدید نسبة االنسولین 
المطلوبة لذلك الوقت حسب الحاجة.

بالنسبة للضخ المستمر فباإلمكان إعطاء عدة مستویات مختلفة من 
االنسولین في أوقات الیوم المختلفة بحسب احتیاجات الجسم

لألنسولین كما انھ باإلمكان التحكم بالضخ المستمر باستخدام ضخ 
مؤقت عند الحاجة فمثال عند المرض قد تزداد حاجة الجسم

لألنسولین وفي ھذه الحالة فإنھ باإلمكان زیادة ضخ االنسولین 
المستمر وذلك للمدة المطلوبة كما أنھ باإلمكان التقلیل من الضخ
قبل ممارسة الریاضة لتجنب الھبوط مما یعطي مستخدم المضخة 

حریة في الحركة والنشاط دون تقی�ید مع االحتفاظ بمستوى
السكر في المعدل المطلوب. باإلضافة الى ذلك فقد روعي في 

تصمیم المضخة اختالف االحتیاجات لألنسولین في االوقات
المختلفة وذلك عن طری�ق اضافة ضخ مستمر یتم اختیاره حسب الحاجة 

مثال ألیام إجازة نھایة االسبوع وأیام االسبوع األخرى.

ماھي مضخة االنسولین؟
مضخة االنسولین ھي عبارة عن جھاز صغیر بحجم قبضة الید یتصل 

بالجسم عن طری�ق أداة تشریب یتم تبدیلھا كل یومین الى
ثالثة أیام كما ت�تصل المضخة أیضا بأداة استشعار صغیرة یتم تغی�یرھا 

كل ستة أیام. وظیفة أداة االستشعار ھي قیاس مستوى
السكر في الدم واعطاء القراءات كل خمسة دقائق.

كیف تعمل مضخة االنسولین؟
ینقسم عمل مضخة االنسولین الى قسمین رئیسی�ین وھما الضخ 

المستمر وضخ جرعات الطعام والجرعات التعدیلیة التي یحتاجھما 
الجسم لضبط مستوى السكر في الدم
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وفي الختام، ال یسعني اال أن أتقدم بجزی�ل الشكر واالمتنان لكل من ساھم بالتربع بمضخات 
االنسولین مثل المؤسسة الخیریة الملكیة وجمعیة المربة الخلیفیة و جمعیة السكري 

البحرینیة، وغیرھا والشكر موصول الى مؤسساتنا الصحیة التي لم ت�ألوا جھدا في توفیر ھذه 
األجھزة ومتطلباتھا. كما یتطلع الجمیع الى أن ت�كون ھناك مضخة لكل مصاب بالسكري وذلك 

من أجل تحكم أفضل بالسكر والوصول الى مستقبل خال من مضاعفات السكري.

د. ھیا محمد الخیاط
استشاري أول أمراض الغدد الصماء والسكري لألطفال 
بالمستشفى العسكري أستاذ مشارك بالكلیة الملكیة 

اإلیرلندیة للجراحین/ جامعة البحری�ن الطبیة د:
دا

إع
ن 

م

ھل ھناك ممیزات 
أخرى للمضخة؟

من أھم ممیزات 
المضخة األخرى منعھا 
للھبوط وذلك بإیقاف 
الضخ المستمر الى أن 
یرتفع مستوى السكر 
الى المعدل المطلوب. 
كما ان ھناك عدة 
منبھات منھا التنبیھ 
قبل وعند حدوث 
الھبوط واالرتفاع. ت�كون 
المنبھات اما بالرنین 
او باالھتزاز وباإلمكان 
التحكم في الصوت 
وایقافھ حسب الحاجة.

ھل ھناك تطورات أخرى 
في مضخات األنسولین؟

نعم ھناك مضخات جدیدة 
تعمل دون الحاجة الى تحدید 
كمیة ووقت الضخ المستمر 
لألنسولین وإنما یتم زیادة 
وتقلیل الضخ تبعا
لمستوى السكر في الدم 
وھي في الطری�ق الینا في 
القریب العاجل بإذن هلل.

ھل ھناك دراسات 
علمیة ت�ثبت فاعلیة 
مضخة االنسولین؟

نعم ھناك العدید من 
الدراسات العلمیة التي 
اثبتت تفوق المضخة على 
الطرق التقلیدیة في 
عالج السكري.

ماھي مخاطر المضخة؟

تعترب المضخة من 
االجھزة الطبیة اآلمنة 
عند استخدامھا بالطریقة 
الصحیحة.

ماھي دواعي استخدام 
مضخة االنسولین؟

ینصح باستخدام مضخة 
األنسولین للمصابین 
بالسكري سواء من البالغین 
أو األطفال وخصوصا من 
تقل أعمارھم عن الخمس 
سنوات. باإلضافة الى 
ھؤالء الذین یعانون من عدم 
انتظام السكر وعدم الشعور 
بأعراض الھبوط وال یمكن 
اغفال فائدة المضخة

أثناء الحمل لمن تعاني 
من السكري وذلك لتجنب 
التشوھات الخلقیة التي 
قد یتعرض لھا الجنین نتیجة 
ارتفاع مستوى السكر في
الدم.

ھل ھناك فوائد أخرى 
للمضخة لألطفال؟

نعم ھناك عدة فوائد 
للمضخة وخصوصا 
لألطفال الصغار ومنھا 
إعطاء جرعات صغیرة جدا 
ال یمكن اعطائھا لغیر 
مستخدمي المضخة 
سواء من ناحیة الضخ 
المستمر او الجرعات 
المطلوبة. كما انھ 
باإلمكان اعداد جرعة 
یتم اعطائھا للطفل عند 
وجوده بعیدا عن الوالدین 
كالمدرسة مثال. وھناك 
عدة انواع للجرعات فھي 
إما أن تعطى كاملھ في 
نفس الوقت أو تعطى 
على دفعتین أو تعطى 
على وقت أطول وذلك 
بحسب نوعیة الطعام 
والوقت الذي یستغرقھ 
الطفل في إكمال الطعام 
وھضمھ.
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جمعية السكري البحرينية

يعد مرض السكري أحد أكرث األمراض المزمنة شيوًعا، في 
ظل إصابته لنحو 500 مليون إنسان على مستوى العالم،
ونسبة 16.2 % في مملكة البحري�ن، مما يشكل عبًئا نفسًيا 
ومادًيا متزايًدا على األسرة والمجتمع لما يتطلبه من

إجراءات وقائية ومتابعة عالجية، ومراقبة دورية دقيقة، 
ونمط حياة صحي، ونظام غذائي صارم، للحد من مضاعفاته.

ولكوني والدة لطفلة مصابة بمرض السكري من النوع 
األول تم اكتشافه عام 2012 وهي في سن الثالثة، فقد 
تعاملنا في بادئ األمر مع هذا المرض باعتباره حالة قدرية 
ال نملك إال الرضا بقضاء اهلل والتعامل معه واألخذ بأسباب 
العالج والرعاية، مصداًقا لقوله تعالى:"ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا إاِلَّ َما 
َكَتَب اهلُلَّ َلَنا ُهَو َمْواَلَنا َوَعَلى اهلِلَّ َفْلَيَتَوكَّلِ اْلُمْؤِمُنون".

بقلم:
أمينة حسن العيناتي

رسالة من ولية أمر

دور األسرة في رعاية 
مرضى السكري

حيث تقع على األسرة أدوار رئيسة وأعباء إضافية في 
رعاية المصابني، وخاصة من األطفال، بدًءا بالت�كاتف 

االجتماعي، واتباع نظام غذائي صحي وسليم، يركز على 
تناول اللحوم قليلة الدهون والمأكوالت البحرية والفواكه 

والخضراوات الطازجة، واألطعمة الغنية بالحبوب الكاملة 
واأللياف، وتجنب الدهون المشبعة والمشروبات الغازية 

أو المحالة بالسكر والوجبات السريعة، مع قياس كمية 
الكربوهيدرات المتناولة ومستوى الجلوكوز، وأن تعم 

هذه الثقافة الغذائية الصحية جميع أفراد األسرة، حتى ال 
يشعر الطفل بالحرمان أو التناقض.

وعلى األسرة أيًضا مراعاة تحفيز المرضى على ممارسة 
األنشطة الرياضية بمعدل ثالثني دقيقة على األقل يومًيا، 

مثل المشي والسباحة ولعب الكرة أو ركوب الدراجات، 
وإتاحة الفرص أمام األطفال لرؤية أطفال آخري�ن مصابني أو 
حققوا تقدًما في العالج، وجمعهم في فعاليات ترفيهية 

مما يسهل عليهم تقبل المرض، ويحفزهم على استمرارية 
العالج، وتسهيل استمتاعهم بهواياتهم سواء كانت 

رياضية أو ثقافية أو فنية، مما يشعرهم باألمان وأنهم 
عناصر فاعلة وإي�جابية في المجتمع.

وال يفوتنا في هذا الصدد اإلشادة بجهود وزارة الصحة 
وما تقدمه من خدمات عالجية وطبية متقدمة عرب مراكزها
وعياداتها التخصصية، واهتمامها بالشراكة مع الجمعيات 

األهلية والمؤسسات الخريية والشركات والمصارف 
الوطنية، وخاصة جمعية السكري البحرينية برئاسة معالي 

الفري�ق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
مجلس اإلدارة رئيس المجلس األعلى للصحة، في وتوفري 

مضخات األنسولني، ورعاية الفعاليات الت�ثقيفية والرياضية 
والرتفيهية للتوعية بهذا المرض وطرق العالج، والحياة 

الصحية السليمة.

وكما تؤكد التجارب والدراسات العالمية الحديثة، بات 
واضًحا أننا كأسر علينا مسؤولية كربى في رعاية هؤالء 
المرضى، السيما من األطفال، والتعامل معهم بشكل 
إي�جابي صحًيا ونفسًيا وعلمًيا واجتماعًيا وغذائًيا، بحيث 
تشارك العائلة في تنظيم حياتهم اليومية بالشكل الذي 
يشعرهم بأنهم ال يختلفون عن أبناء جيلهم، وأن عليهم 
الت�أقلم مع هذا المرض وتقوية عزيمتهم للتعايش معه 
بشكل طبيعي بدون ألم أو معاناة أو مضاعفات سلبية.
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جمعية السكري البحرينية

ماهي عالقة
ادوية السكر الحديثة

بامراض القلب؟
الكثري من الناس تعلم ان القلب هو الجزء الحيوي والرئيسي 

عن جسم االنسان خاصة اذا علمنا ان المسبب الرئيسي 
للوفاة او األصابة بالتعطل المرضي لكن مع تطور ادوية 
السكر ظهر لنا من الدراسات الحديثة وجود أدوية حديثة 

تعالج وتنظم مستوى السكري عند المرضى وتحمي من 
الحوادث القلبية والوعائية و أن مريض السكري ال يستغني 
عن متابعة طبيب القلب باإلضافة للطبيب المعالج المختص 

بعالج السكري خاصة أن معظم المصابني بمرض القلب 
يعانون من السكري. و عالج السكري بهذه األدوية المتميزة 

بنتائجها الباهرة بإمكانها أن تحمي من أمراض القلب 
والجلطات الدماغية باإلضافة  لحماية الكليتني من العجز او 

الفشل الكلوي .

د. أسعد الدفرت
الدكتور االستشاري اسعد الدفرت زميل الكلية الملكية لألطباء في لندن

وعضو جمعية الغدد الصم في بريطانيا مستشفى نور التخصصي

او السمنة من األسباب الرئيسية المسببة للسكر من النوع 
الثاني وشري األبحاث أن ترافق السمنة مع داء السكري 

قد يؤدي الى ٢7 من كل ١000 حالة وفاة باألمراض الوعائية 
كالجلطة الدماغية واحتشاء العضلة القلبية في األعمار 

بني 49-٦9  سنة . 

كان لمفعول ج ل ب 1 وهي على شكل حقن تسمى 
الفكتوزا ومن ثم ادوية س ج ل ت 2 ومنها دواء جاردينز 
وفورسيغا  والتي حازت على موافقة منظمة األدوية  

و الغذاء األمريكية  لالستعمال كدواء لحماية النسان 
من االزمات القلبية واألكرث من هذا هو قدرتها الحماية 

من الوذمة الرئوية وعجز القلب من هذا كان تركيز 
األطباء المتخصصني وواجبهم التوعية بهذه التطورات 

الطبية الجديدة وكان التوجه في اللجنة التحضريية 
لموتمراألمراض الباطنية والسكري والسمنة الذي 
سينعقد في نسخته الثالثة في شهر  فرباير  2020 
والذي سينعقد في مملكة البحري�ن لتوجيه اللجنة 
العلمية لغرض االستعانة بالخرباء في هذا المجال 

لتدريب اطباء القلب والكليتني واعطائهم المعلومات 
الكافية لعالج مرض السكري عند مرضى القلب 

والكليتني بهذه االدوية في المرضى المناسبني لهكذا 
عالج وبهذا يكون تعاون الفري�ق لعالج مريض السكري 
من كل من طبيب السكري والقلب والكليتني والحصول 

على جودة الحياة السعيدة والسليمة .

لكن السؤال هو كيف يعمل دواء السكري بعالج عجز 
القلب التفسري الشائع هو أن هذا الدواء يعمل على 

منع اعادة امتصاص السكريات من الكليتني ويقوم 
الشخص بالتالي بفقدان السوائل الزائدة في الجسم 

ومن ثم يحسن عمل القلب بغض النظر عن مستوى 
السكر في الدم  هناك اكرث من عشري�ن دراسة حديثة 

في هذا المجال نرتقب النتائج قري�بًا. وبالتالي أصبح 
العالج عند فري�ق طبي مت�كامل من المتخصصني فعالج 

السكري مهم جدا لكل شخص مصاب به.

دواء لرياكليتايد, فكتوزا ,ساكسندا  يحمي من السكر 
وامراض القلب في احدث دراسة لمرضى السمنة 

المفرطة و التي يمكن عالجها بالحقن الجديدة. السمنة 
تشكل مشكلة كربى حتى في الدول المتقدمة حيث 
في الواليات المتحدة األمريكية كانت السمنة تشكل 

نسبة 36% بني األمريكان من الرجال والنساء .
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“

“

العجز الجنسي لدى
الرجال المصابني بالسكري
أكرث أنواع المشاكل الجنسية شيوًعا لدى الرجال هي ضعف 
االنتصاب وهو عدم القدرة على الحصول على أو االحتفاظ 
بدرجة انتصاب كافية لممارسة العالقة الجنسية.

أنت أكرث عرضة لإلصابة بمشاكل جنسية
إذا كنت تعاني من مرض السكري و:

• ارتفاع نسبة السكر في الدم التي ال تسيطر عليها بشكل جيد.
• تلف األعصاب ، وتسمى أيضا االعتالل العصبي.

• ارتفاع ضغط الدم الذي لم يتم عالجه.
• ارتفاع الكوليسرتول في الدم غري المعالج.

• ال تمارس النشاط البدني بانتظام.
• ت�تناول أدوية معينة من آثارها الجانبية الفشل الجنسي.

• التدخني.
•اإلجهاد ، االكت�ئاب ، تدني تقدير الذات ،

  و الخوف من الفشل الجنسي.

ماذا أفعل؟؟؟
أ -  الحفاظ على مستويات السكر في الدم المناسبة.

ب -  إبقاء ضغط الدم والكوليسرتول تحت السيطرة.
ج - يمكن أن يكون للتماري�ن الرياضية أيًضا فوائد إضافية ت�تمثل

      في تحسني مستوى الطاقة والمزاج وصورة الجسم.
د - االمتناع عن التدخني تماما.

هـ - مناقشة قضايا الصحة الجنسية مع طبيبك.
و - ال ت�رتدد في السؤال عن أدوية الضعف الجنسي.

عندما ينجح عالج مرض السكري ، غالًبا 
ما تحل المشكالت الجنسية بنفسها. 

إذا كنت بصحة جيدة و على تواصل 
جيد مع شريكة حياتك و تناقش 

طبيبك بشأن أي مشاكل ، يمكنك 
الحفاظ على حياة جنسية صحية.

أكرث أنواع المشاكل الجنسية شيوًعا لدى 
الرجال هي ضعف االنتصاب وهو عدم 

القدرة على الحصول على أو االحتفاظ 
بدرجة انتصاب كافية لممارسة العالقة 

الجنسية.

الدكتورة أمل الغانم 

استشارية طب العائلة و أخصائية 
أمراض السكري 
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المبنى الجديد
لجمعية السكري:

مركز للت�أهيل والوقاية

د. مريم الهاجري

د. مريم، حدثينا عن فكرة المبنى الجديد 
لجمعية السكري

من منطلق التزام الجمعية بنشر الوعي الصحي وبتقديم الدعم 
للمرضى وعوائلهم مع تسليط الضوء على التعريف بمرضى السكري 

وكيفية السيطرة عليه أو الحد من انتشاره تبنت انشاء مركز للت�أهيل 
والوقاية من السكري.

حيث انه ينقل العمل بالجمعية نقله نوعية كبريه في التوعية ويكون 
دورها أكرث فعالية للمساهمة في الت�أثري في المجتمع بتقديم نوعية 

من الربامج لتوعية أفضل كمًا وكيفًا ، و يقوم بالمساهمة الفعلية 
في تعليم المرض وذويهم للسيطرة على السكري بطريقة علمية 

وعملية . مما يعد مكماًل للربامج الصحية في المراكز والمستشفيات 
العامة والخاصة وليس بدياًل لها .

كيف يخدم المبنى الجديد مرضى 
السكري؟

هو مركز توعوي تدري�بي يقدم خدماته لإلناث والذكور كبارًا وصغارًا 
المصابني بداء السكري ولذويهم وت�تمثل هذه الخدمات في الربامج 

الوقائية والتدري�بية الخاصة بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة 
للحفاظ على الوزن المثالي ومكافحة السمنة والسكري .

األهداف:
توعية مرضى السكري وعمل برامج عملية لتدري�بهم على أفضل 

الطرق للسيطرة على المرض وتجّنب مضاعفاته والتوعية العامة 
بخطورة السمنة وحلول تجنب االصابة بالسكري .

المستفيد
من المركز :

جميع المواطنني والمقيمني
في مملكة البحري�ن .
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89041623

IBAN  BH47  NBOB  0000  0089  0416  23

التوعية والت�ثقيف: الهدف من توعية وت�ثقيف 
مرضى السكري وخاصًة حديثي اإلصابة وكيفية التعايش بأمان 

مع السكري وهو تمكينهم من زيادة القدرة على العناية 
بنفسهم.

التدريب: الهدف من التدريب هو كيفية التحكم الجيد في 
السكري واإلعتماد على النفس وتحسني نوعية الحياة.

فالمعرفة وحدها الت�كفي:  فالسيطرة والتحكم 
في السكري تحتاج الى تعليم وتدريب المريض وأهله على

كيفية قياس نسبة السكر بالدم وكيفية اخذ جرعة اإلنسولني 
وأماكن حقنها .

الغذاء الصحي: الهدف من هذا الربنامج هو توعية 
المريض بالغذاء الصحي السليم المتوازن وكيفية تنظيم 
الغذاء وتعليمهم كيفية اعداد الوجبات الصحية وحساب 

الكربوهيدرات.

المراقبة الذاتية: الهدف من هذا الربنامج هو 
المراقبة الذاتية بإشرتاك المريض وذويه والمحيطني به ايجابيًا

في عالج المرض للسيطرة عليه والحد من مضاعفاته .

فصول للتعليم 
والتدريب

قاعة محاضرات 
كبرية

مطبخ لتقديم 
دروس الطبخ

صالتني رياضية 
واحدة للرجال واخرى 

للنساء وتوابعها

حمام سباحة 
ومرافقه

غرفتني للصالة 
للرجال والنساء

مكتبة

حدثينا عن التصميم الذي تم عمله للمبنى الجديد؟
ولتقديم هذه الربامج التي ذكرتها، تم تصميم المركز بحيث يشمل المرافق التالية :

تدريب المرضى على كيفية أخذ العالج: 
الهدف من هذا الربنامج هو تقديم التوعية والتدريب لكيفية

استخدام األدوية وخاصة لحديثي اإلصابة والمرضى المحاقن 
لإلنسولني ، وتقديم اإلرشادات التوعوية الخاصة واألدوية 

ونظام التغذية وممارسة الرياضة .

العناية بالقدم: الهدف من هذا الربنامج هو ت�ثقيف 
وتوعية المرضى بكيفية اإلعتناء بالقدم واالكتشاف

المبكر لمشاكل القدم واالصابات بهدف الحد من مضاعفات 
السكري على القدمني ومنع حدوث التقرحات وبالتالي يسهم 

ذلك في التقليل من نسبة البرت .

الدعم النفسي: الهدف من هذا الربنامج هو تقديم 
الدعم للمصابني بالسكري وخاصة األطفال وذويهم وخاصة 

لحديثي اإلصابة حيث يحتاج المريض واألهل الى الدعم 
والمسانده .

برامج في النشاط البدني: الهدف من الربنامج 
هو تعزي�ز ممارسة النشاط البدنيللوقاية من السكري

والسيطرة على السكري والحد من مضاعفاته والحفاظ على 
الوزن المثالي .

برامج وأنشطة المركز:

كيف يمكن للجميع المساهمة 
في بناء هذا المركز المهم؟

إننا نأمل أن يرى هذا المشروع النور ونتمنى من الجميع 
وخاصة القطاع الخاص مد يد العون والمساعدة

لدعم برامج وأنشطة الجمعية وخاصة دعم انشاء المركز. 
حيث تم طرح مشروع إلنشائه مع مناقصة لبنائه على مراحل 

وإننا نتطلع من خالل مبدأ الشراكة المجتمعية الحصول 
على الدعم الالزم لنتمكن به من التصدي لداء السكري 

والحد من مضاعفاته في مملكة البحري�ن .

حساب جمعیة السكري البحرینیة

بنك البحری�ن الوطني
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د. كوثر، حدثینا عن مبادرة تحدي المشي، كیف بدأت؟
و ما ھي أھدافھا؟

الھدف اإلسرتاتیجي للجنة التوعیة واإلعالم التابعة لجمعیة السكري البحرینیة ھو الحفاظ 
على صحة السكان من خالل تعزی�ز الصحة والوقایة من األمراض غیر الساریة ومضاعفاتھا ان 
وجدت ھذه االمراض وذلك بتقلیل نسبة االصابة بداء السكري في مملكة البحری�ن في خالل 
الخمس سنوات القادمة من خالل تشجیع المجتمع البحریني على اتباع أنماط الحیاة الصحیة 

للحفاظ على الصحة وخفض نسبة االمراض غیر الساریة ورفع الوعي الصحي حول عوامل 
االختطار لألمراض غیر الساریة وتعزی�ز التغذیة الصحیة وممارسة النشاط البدني واالمتناع 
عن التدخین وتعزی�ز الصحة النفسیة بین فئات المجتمع ، وأحد المبادرات لتحقیق ذلك ھي 

مبادرة تحدي المشي.

من فوائد المشي لمدة نصف ساعة یومی ا فمنھ ا ما یلي:

• یقي من اإلصابة باألمراض المعدیة، كاإلنفلونزا، والرشح، 
ونزالت الربد.

• ینشط عضالت الجسم، وی�وصل الغذاء لألنسجة وخالیا المخ 
بصورة أفضل

• یساعد الجسم على االسرتخاء، ویخفف الضغط النفسي 
واالكت�ئاب.

• یزید رشاقة الجسم ولیاقتھ، ویحرق الدھون المرتاكمة 
في الجسم.

• یقوي عضالت األرداف والمؤخرة، ویمنع ترھلھا .

• یعزز إفراز ھرمونات السعادة في الجسم.

• یعزز اكتساب فیتامین د عند التعرض ألشعة الشمس، مع 
الحرص على أال یكون في فرتة الظھیرة، فأشعة الشمس 

في ھذا الوقت تضر بالجسم.

• ی�یقوي عظام الجسم وی�رممھا، ویحافظ على توازن الجسم.

• زیادة اللیاقة البدنیة، وخصوص ا في منطقة الحوض، كما 
یساھم في شد العضالت، وخصوص ا في منطقتي األرداف، 

والبطن، وإذابة الدھون المرتاكمة في الجسم.

• یقي من اإلصابة بسرطان الثدي، حیث أثبتت العدید من 
الدراسات واألبحاث الطبیة أن النساء اللواتي اعتدن على 

المشي یومی ا لمدة نصف ساعة، أقل عرضة لإلصابة بمثل  
ھذا المرض.

• تنشیط الدو ر ة الدمویة في الجسم.

نظر ا لتوجھات مجلس االدارة بجمعیة السكري البحرینیة بت�كثیف الحمالت المجتمعیة التوعویة والتي من شانھا 
ان تغیر السلوك غیر الصحي ، من ھنا نشأت الفكرة وتم االعداد لھا وبدأت من ینایر الى ابری�ل 2019 حیث نجحت في 

نشر ثقافة الوعي المجتمعي الھمیة المشي.

حدثینا عن فوائد ریاضة المشي بشكل عام؟

مبادرة تحدي المشي التابعة لجمعیة السكري 
البحرینی ة مقابلة مع الدكتورة كوثر محمد العید 

استشاریة الصحة العام ة وطب العائلة عضو 
مجلس إدارة جمعیة السكري البحرینی ة
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?

?

ممارسة الریاضة مھمة جدًا لمرضى السكري فھي تحسن عمل 
اإلنسولین وباستطاعتھ ا الحد من الحاجة إلى استعمال األدویة 

ولكن علیھم الحذر والقیام بھا بالطریقة الصحیحة.

١. في البدایة من الضروري الحصول على موافقة الطبیب
المعالج قبل البدء بممار سة  ریاضة جدیدة.

٢. عندما تخرجون لممارسة الریاضة في الصالة الریاضیة أو 
المشي أو أیة ریاضة أخرى خارج المنزل، علیكم · أن ت�أخذوا معكم 

15 غراما على األقل من السكریات، مثل نصف الكوب من عصیر 
الفواكھ، أو 5 حبات من الحلوى أو مكعبات الجلوكوز، وذلك تحسبا 

لحالة انخفاض مستوى السكر في الدم وأنتم بعیدون عن البیت.

ما ھي أسرار نجاح مبادرة تحدي المشي

كیف تری�ن الخطوا ت
القادمة للمشروع

ألي نجاح البد ان ت�توافر عدة عوامل أھمھ ا الشغف وحب 
التطوع وخدمة المجتمع واالندماج مع الناس لمعرفة 

احتیاجاتھم ومتطلباتھم فال تعمل من برج عالي اختلط 
وتحدث واسمع وافعل المطلوب، ت�توی�ج الشغف والخربة 
بالدراسة والتعلم والتدریب واالطالع على تجارب االخری�ن، 

الخطوات القادمة ست�كون 
أفضل باذن هلل فقد علمتن 

ا تجربتن ا السابقة الكثیر من 
األمور ومنھ ا نتطلع لتحسین 

القادم من التحدي واشراك
الفئات المختلفة من المجتمع 

من االطفال والبالغین وكبار 
السن وذوي العزیمة وغیرھم.

وایض ا تنظیم الوقت واالستفادة من ماھو متوفر وعدم 
البحث عن ماھو غیر متوفر واالنطالق بحریة إلستھداف 

المجتمع فقط اطلق دعوة لالنضمام مع المجموعة 
والمشي بمن حضر نبدأ بمجموعة صغیرة وننتھي بنشر  

ثقافة  صحیة بالمجتمع.

٣. یجب مالءمة الحذاء لنوع الریاضة التي تمارسونھا، لمنع 
اإلصابات والجروح في القدمین. كذلك، ینصح بارتداء ·

جوارب خاصة للریاضة لمنع االحت�كاك الزائد الذي یمكن أن 
یسبب اإلصابة بالجروح.

4. عندما تخرجون إلى ممارسة الریاضة علیكم التزود 
ببطاقة ھویت�كم معكم، تحسبا لحالة اإلصابة باإلغماء أو 

تحسبا لنشوء حاجة إلى التوجھ لتلقي المساعدة الطبیة. 
كذلك، یفضل أن تحملوا معكم جھازا لفحص مستوى  السكر 

في الدم.

یعتادوا  لم  الذین  السكري  مرضى  تنصحین  ماذا 
المشي بربنامج  البدء  عند  الریاضة  ممارسة  على 
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“

العناية بالقدم
في مرض السكري

مشاكل القدم هي أحد المضاعفات الشائعة لدى مرضى 
السكري. و لحسن الحظ يمكن منع معظم هذه المضاعفات من 

خالل العناية الدقيقة بالقدم. و في حالة حدوث مضاعفات 
يساعد االهتمام اليومي على اكتشافها قبل أن تصبح خطرية.

 د. منى عريقات 
 استشاري الغدد الصماء و السكري 

أستاذ مساعد بجامعة الخليج العربي

يمكن أن يؤدي مرض السكري 
إلى العديد من أنواع مختلفة من 

مضاعفات القدم، بما في ذلك 
ما يسمى القدم الرياضية ) و 

هو نوع من االلتهاب الفطري(، 
سماكة الجلد ، النتوءات 

والتشوهات األخرى في شكل 
القدم إلى جانب القرحات التي 

يمكن أن ت�رتاوح من جرح سطحي 
إلى عدوى بكتريية عميقة.

و إن ارتفاع السكر في الدم لفرتة 
طويلة يمكن أن يتلف األوعية 
الدموية، مما يقلل من تدفق 

الدم إلى القدم. و من آثار ضعف 
الدورة الدموية أن يضعف الجلد ،

ويسهم في تشكيل القرحة، 
كما يضعف الت�ئام الجروح. و 

تزدهر بعض البكترييا والفطريات 
على مستويات عالية من السكر 
في مجرى الدم، و من تداعيات 

االلتهابات البكتريية والفطرية أن 
تسبب تلفًا في الجلد يعقبه ت�كون 

القرحة.

• و من المهم ارتداء أحذية ت�تناسب مع القدم بشكل جيد فبإمكان 
األحذية الضيقة أن تسبب تقرحات الضغط. و يجب أن يتجنب مريض 

السكري المشي حافي القدمني، حتى داخل المنزل ، ألن ذلك يزيد من 
خطر إصابة القدم. و يجب فحص المرضى ألقدامهم لدى الطبيب سنويًا.

• و من شأن السيطرة على مستويات السكر في الدم أن تقلل من تلف 
األوعية الدموية وتلف األعصاب التي غالبا ما تؤدي إلى مضاعفات 

القدم السكري. و في حالة حدوث جرح أو قرحة في القدم ، فإن التحكم 
في نسبة السكر في الدم يقلل من خطر البتر.

و من المضاعفات أيضًا وصول 
االلتهابات الى العظم. و تشمل 

المضاعفات الخطرية للغاية الغرغرينا 
)موت و اهرتاء األنسجة( مما قد 

يتطلب برت القدم. و يحتاج ما يقرب 
من 5 %  من المصابني بمرض السكري 

في النهاية إلى برت إصبع القدم أو 
القدم. و باالمكان منع هذه النتيجة 

المأساوية في معظم المرضى عن 
طري�ق التحكم في مستويات السكر 
في الدم والعناية اليومية بالقدم.

و يمكن أن تؤدي مستويات السكر 
المرتفعة في الدم بمرور الوقت 
إلى تلف أعصاب القدم، مما يقلل 

من قدرة الشخص على مالحظة األلم 
أو الضغط و بدون هذه القدرة على 

االحساس، فإنه من السهل إصابة 
الجلد والعظام والمفاصل عن طري�ق 

الخطأ. و بمرور الوقت ، يمكن أن 
يؤدي تلف العظام والمفاصل إلى 

تغي�ري شكل القدم بشكل كبري مما 
يسمى )قدم شاركوت(.

االسرتاتيجيات التالية يمكن أن تقلل
من االصابة بمشاكل القدم.                             

االقالع عن التدخني : التدخني يمكن أن يزيد من 
مشاكل القلب واألوعية الدموية ويضعف الدورة 

الدموية في القدمني.

تجنب األنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة 
القدمني : تزيد بعض األنشطة من خطر إصابة القدم 

وال ينصح بها، بما في ذلك المشي حافي القدمني، 
تعريض القدمني للتدفئة المباشرة أو زجاجة الماء 

الساخن على القدمني، ونقع القدمني في ماء 
ساخن أو بارد جدًا.

توخي الحذر عند تقليم األظافر - قم بقص أظافر 
القدم باستقامة على طول إصبع القدم مع إزالة 

أي حواف حادة. و ال تقم مطلًقا بقطع الجلد أو 
السماح ألخصائي تجميل األظافر بقص البشرة. راجع 
طبيبك أو أخصائي القدمني للقيام ببعض اإلجراءات 

البسيطة.

اغسل القدمني و افحصهما يومًيا - استخدم الماء 
الفاتر والصابون المعتدل لتنظيف القدمني. احرص 
على تجفيف قدميك بلطف مع وضع كريم مرطب. 
تحقق من سطح كلتا القدمني بحًثا عن اي تغريات 
في الجلد أو ظهور بثور أو تورم أو احمرار ، بما 

في ذلك بني أصابع القدم حيث قد يكون هناك تضرر 
مخفي. استخدم مرآة إذا كان من الصعب رؤية قاع 
القدمني أو اطلب من أحد أفراد األسرة المساعدة.

اخرت الجوارب واألحذية بعناية - اخرت جوارب قطنية 
مالئمة و فضفاضة، وقم بتغي�ري الجوارب كل يوم. 

تخري حذاًءا مناسبا و ليس ضيًقا ، وتدرج في ارتداء 
الحذاء الجديد ببطء ليتالءم مع شكل قدمك )الشكل 

2(. اسأل عن أحذية مخصصة إذا كانت القدمني قد 
تغري شكلها أو مصابة بتقرح؛ األحذية المصممة 

بشكل خاص يمكن أن تقلل من فرص اإلصابة بقرح 
القدم في المستقبل. و قد تساعد بطانات األحذية 

الخاصة أيًضا على تخفيف وطأة الخطوة وتقليل 
الضغط على باطن القدمني.

اسأل عن فحص القدم - يجب أن يكون فحص القدم 
جزًءا روتينًيا من معظم الزيارات الطبية ولكن يتم 

تجاهله أحياًنا. ال ت�رتدد في مطالبة الطبيب بإجراء 
فحص للقدمني مرة واحدة على األقل في العام، 
وبشكل مت�كرر إذا كانت هناك تغي�ريات في القدم.
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لتجنب ھبوط السكر عند 
ممارسة الریاضة یجب إتباع 

اإلرشادات التالیة :

الریاضھ الخفیفة
)أقل من 30 دقیقة( 

.

أقل من 5.5 ملي
مول/لرت

15 غرام من 
النشویات.

حبة فاكھة أو شریحة خبز 
سالیس أو 3 قطع من البسكویت.

1/2 ساندویش جنب+كوب حلیب
قلیل الدسمأو حبة فاكھة +كوب 

روب قلیل الدسم.

ساندویش جنب +كوب حلیب
أو فاكھة +كوب روب قلیل

الدسم + 3 قطع من البسكویت.

1 شریحة سالیس.أو كوب
روب قلیل الدسم أو 3 قطع من 

البسكويت

½ ساندویش جنب + كوب ½
حلیب أو فاكھة +روب قلیل

الدس م

حبة فاكھة أوشریحة خبز
سالیس أو كوب روب قلیل الدسم

50-25 غرام من 
النشویات.

 50 غرام من النشویات.
مع مراقبة السكر.

50 غرام من – 25
النشویات

15 غرام نشویات.

15 غرام من النشویات.

10-16

10 –55

أقل من 5.5 ملي
مول/لرت

أقل 5.5

5.5-10

الریاضة المتوسطة.
)مایعادل ساعة (

الریاضة الشدید ة
من)ساعة-ساعتین(.

• یجب فحص السكر قبل 30 دقیقة من بدءالریاضة ،ثم یعاد 
الفحص مباشرة قبل البدء وذلك للت�أكد من نسبة السكر في 

الدم ومن كمیة النشویات التي یجب تناولھا بحیث ت�تناسب 
مع نسبة السكر في الدم ونوعیة النشاط البدني .

• ال تمارس الریاضة إذا كانت نسبة السكر في الد م أكرثمن 
14 ملي مول/لرت وی�وجد كیتون في البول .

• إذا كان أكثر من 16 ملي مول/لتر ، یفحص السكر كل 5- 10 دقائق، و إذا بدأ معدل
   السكر با لنزول فیمكن مواصلة الریاضة، أما إذا لم ت�تغیر النسبة یجب التوقف عن الریاضة.

• تمارس الریاضة إذا كانت نسبة السكر أكثر من 1٧.
• في حالة ممارسة الریاضة ألكثر من ساعة فیجب

    فح ص السكر كل 30 دقیقة وخصوصا إذا كنت
    مصاب بالنوع األول من السكر .

• و یجب تعدیل نسبة السكر كل 30 دقیقة ب 15
     غرام كربوھیدرات في حال ممارسة الریاضة

     ألكثر من ساعة ، وذلك بتناول
     ) كوب حلیب / لبن أو 3 قطع من البسكویت (

• یفحص السكر مباشرة بعد االنتھاء من الریاضة
    وذلك لتجنب ھبوط السكر ومن الضروري 4
    ساعات بعد االنتھاء من الریاضة،في حالة

    الریاضة المتوسطة یكون - فحص السكر كل 2
    الشخص معرض للھبوط حتى بعد 24 إلى 36 ساعة. 

• یجب شرب 200-300 مل) كوب إلى كوب ونصف(
    ماء قبل ساعة من ممارسة الریاضة 

• و الحرص على شرب 100 مل )1 / 2(  كوب ماء كل 10
    إلى 15 دقیقة .

أري�ج السعد 
أخصائية التغذية العالجية
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نوعیة النشاط 
البدن ي

مستوى
السكر في الدم

كمیة النشویات التي 
یجب تناولھ ا

مقرتحات من قائمة 
النشویا ت

أما إذا كان نسبة السكر في الدم أكرث من ١4 وال یوجد كیتون :

في حالة السكر
من النوع األول

أما في حالة 
السكر من النوع 

الثان ي
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أمراض الكلى المزمنة 
وطرق الوقاية منها

يحتفل العالم في التاسع من مارس باليوم العالمي للكلى 
وتعد أمراض الكلى المزمنة، أو ما يطلق عليها الفشل الكلوي 

هي عبارة عن تراجع في وظائف الكلى بالتدري�ج.
وتزداد معدالت اإلصابة بالفشل الكلوي نتيجة اتباع العديد من 

العادات الغذائية الخاطئة ومن جانبها توضح الدكتورة رابعة 
الهاجري استشارية طب العائلة- اختصاصية لطب السكري 

والحاصلة علي البورد العربي واأليرلندي في اختصاص طب 
األسرة ودبلوم عالي وماجستري في الطب السكري، أن وظيفة 
الكلى هي فلرتة وتنقية السموم والسوائل الزائدة في الدم 

التي يتم عملية إخراجها عن طري�ق البول. وعندما يصل قصور 
الكلى إلى آخر المراحل ت�تجمع السوائل، السموم واألمالح في 

الجسم.

وفي المراحل األولى من أمراض الكلى المزمنة قد تظهر بعض 
األعراض على المريض أمراض الكلى المزمنة يقتصر عالجها 
على عالج المسببات والسيطرة عليها مثل ارتفاع السكري 

والضغط والكولسرتول.

ويعد قصور الكلى لمريض سكري النوع األول وسكري النوع 
الثاني هو أحد مضاعفات مرض السكري، حيث 40% من مرضى 

السكري قد يعانون من قصور الكلى. وقد يعيق قصور الكلى 
نشاط الكلى ووظيفتها في التخلص من سموم الجسم 

وفضالته والسوائل الزائدة. ومن أفضل الطرق في المحافظة 
على نشاط الكلى وتجنب اإلصابة بقصور الكلى هي في التقيد 

بالنظام الغذائي، الرياضة والسيطرة على سكري الدم، ضغط 
الدم والكولسرتول.

مع مرور الوقت ومع عدم التزام المريض بتعليمات طبيبه وعدم االكرتاث بأمراضه المزمنة مثل السكري،الضغط 
والكولسرتول سوف تحدث عملية تدمري للكلى عملية تدري�جية تبدأ بالقصور في وظائف الكلى والفلرتة وتنتهي 

بفشل الكلى الذي يكون في حد ذاته مهددا لحياة المريض.

40٪ من مرضى السكري يعـانون من قصور بالكلى

الهاجري رابعة  الدكتورة 
العائلة  طب  أستشارية 
أختصاص أمراض السكري 

أسباب قصور الكلى:  • عدم انتظام وارتفاع سكري الدم وعدم السيطرة عليه            •العامل الوراثي 
 • ارتفاع ضغط الدم وعدم السيطرة عليه             • ارتفاع الكولسرتول وعدم السيطرة عليه           •التدخين     

١. عدم انتظام
ضغط الدم

٦. يقل االحتياج ألدوية 
السكري )األنسولني أو 

األدوية الفموية(،

٢. وجود الزالل 
والربوتني في البول

٣. تورم في اليدين، 
القدمني، الوجه وحول 

العينني

7. قلة الرتكيز

٥. فقدان 
الشهية

٨. الغثيان 
والرتجيع

9. هرش في 
الجلد

١0. الخمول 
والكسل

4. كرثة التبول

المريض لن يالحظ  الكلى  المراحل األولى من اإلصابة بقصور  في  الكلى:   أعراض اإلصابة بقصور 
التالية: األعراض  المريض  المرحلة تظهر على  تقدم  أعراض ومع  بأي  ولن يشعر 
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مضاعفات قصور الكلى:
مضاعفات قصور الكلى ممكن أن تحدث تدري�جيا أو خالل أشهر أو 
سنوات وقد يصاحب هذه المضاعفات تورم في األطراف اليدين، 

القدمني والوجه وارتفاع أمالح البوتاسيوم، ارتفاع ضغط الدم، 
وجود سوائل في الرئ�تني، حدوث جلطات في األوعية الدموية في 

شراي�ني القلب، حدوث نزيف في شبكية العني، تقرحات جلدية، الضعف 
الجنسي، فقر الدم. في هذه المرحلة قد يكون عالج المريض هو 

غسيل الكلى أو زراعة كلى إذا توافر المتربع.

الفحوصات الطبية: 
يمكنك الت�أكد من سالمة الكلى بالمتابعة وعمل الفحوصات الالزمة: 

• فحص وظائف الكلى
• فحص األمالح

• فحص نسبة الربوتني والزالل في البول
• فحص السكري الرتاكمي

• فحص ضغط الدم
• فحص الكولسرتول

• سونار الكلى
• عينة )خزعة( من خاليا الكلى

العالج: 
الخطوات األولى في عالج قصور هي:
• تنظيم سكري الدم والسيطرة عليه. 

• تنظيم ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه. 
• وتنظيم ارتفاع كولسرتول الدم وااللتزام باألدوية الخافضة لكولسرتول الدم.

• المحافظة على صحة العظام ومتابعة نسبة الكالسيوم وفيتامني د 
• االلتزام باألدوية الخافضة لنسبة الربوتني بالبول.
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التطورات الحديثة
في ت�كنولوجيا قياس

السكر المستمر

بقلم الدكتورة دالل
أحمد الرميحي

استشارية الغدد الصماء و السكري
مستشفى الملك حمد الجامعي

مع انتشار مرض السكري و انتشاره بني فئات المجتمع من كل األعمار 
ازدادت الجهود في المجال العلمي و الت�كنولوجيا الطبية الرامية الى 

التوصل الى أفضل السبل للسيطرة على المرض و التحكم فيه بنجاح 
للمحافظة على مستويات معتدلة من السكر في الدم. 

 و يتطلب ذلك جهدًا على المريض بااللتزام بنمط حياة صحية قوامها الغذاء 
الصحي و االلتزام بنشاط بدني منتظم و أخذ األدوية المناسبة تحت إشراف 

طبي. و من التطورات التقنية وسائل ت�كنولوجية متطورة لقياس السكر 
من تحت الجلد و بصورة مستمرة على مدى اليوم. و في الغالب يطلب 

األطباء من المرضى قياس السكر عن طري�ق وخز األصابع و قياس السكر 
في الدم باستخدام اجهزة قياس السكر المنزلية. و هي الوسيلة التي 
تمكن الطبيب المعالج من االطالع على الصورة الكاملة وتقي�يم مواطن 

االرتفاع او الهبوط و توجيه المريض بالشكل االمثل لتصحيح نمط الحياة او 
تنسيق األدوية بما يتناسب مع أوقات و درجة االرتفاع و الهبوط لتقويمها 

بالطريقة المثلى

 و هناك أوقات يفّضل قياس مستوى السكر فيها. فبالنسبة لمرضى 
النوع الثاني من السكر ممن يستخدمون الحبوب في العالج مثاًل فإن 
قياس السكر يكون قبل الفطور و احيانا بعد الوجبات بساعتني و عند 
الشعور بأعراض ارتفاع السكر او أعراض انخفاض السكر. أما للمرضى 

المصابني بالسكري من النوع االول و هم معتمدون بشكل تام على حقن 
االنسولني فاألجدر قياس مستوى السكر قبل الوجبات و ساعتني بعد 

الوجبات باإلضافة الى قياس السكر قبل النوم و أحيانا الساعة الثالثة فجرًا 
و ينصح بقياس السكر قبل قيادة السيارة و قبل و بعد التماري�ن الرياضية

و كذلك في أي وقت يشعر المريض بأعراض ارتفاع او هبوط السكر. 

و قد بدأ انتاج مستشعرات السكر  
عالميًا في سنة 2000 و تطورت 
عامًا بعد عام في دقة القياس 
و سهولة االستخدام و اضافة 

خواص االتصال و التنبيه. وهناك 
ثالث أنواع أساسية لمستشعرات 

السكر. منها ما يوثق السكر 
باستمرار و منها ما يوثق السكر 

عند مسح الجهاز بالمستشعر. 
و منها ما يخفي القراءات عن 

المرضى. و في كل الحاالت يكون 
هناك قطعة بالستيكية سهلة 

الت�ثبيت على الجلد يقوم المريض 
برتكيبها بنفسه في المنزل و هي 
متصلة بخيط بالتيني رفيع جدًا تحت 
الجلد يقوم بقياس السكر. و حسب 

مواصفات الجهاز المستخدم فهذه 
القراءات ممكن ان ترسل تلقائيا 

الى الجهاز. 
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و هناك عدة حلول تقنية بحيث نلبي حاجة الطبيب  و المريض على حد سواء.

و أما األجهزة  من المستشعرات التي ت�كون 
قراءاتها مباشرة  للمريض فهي ال توفر  قراءة 

السكر فحسب بل باإلضافة الى ذلك تعطي 
اسهم إرشادية تبني للمريض بانه في طور 

االرتفاع البطيء او االرتفاع المتسارع او الهبوط 
البطيء او الهبوط المتسارع و بإمكان احدث 

هذه االجهزه توفري إنذار صوتي و مقروء 
للمريض في هذه الحاالت و أيضا إنذاره قبل 

الهبوط او االرتفاع ب30 او 60 دقيقة ان شاء 
المريض ليتفادى ارتفاع او هبوط السكر . 

و الجميل في أحدث هذه األجهزة خاصية االتصال 
بخمسة شركاء للعالج مع المريض لتنبيههم. 

فعلى سبيل المثال يمكن لالم او األب مع هذه 
األجهزة االطالع على مستوى السكر لدى الطفل 

و هو في المدرسة مثال و تلقي تنبيه لدى 
االرتفاع او االنخفاض. و هذه التفاصيل كلها 

يستطيع ان يطلع عليها الطبيب عن بعد عن طري�ق 
موقع إلكرتوني يخوله المريض عن طريقه ان 

يتابع تطور حالة السكر لديه بني زيارات العيادة. 

و كل هذا من شأنه أن يبعد المرضى عن مضاعفات السكري الوخيمة و ان كانت هذه تقنيات 
حديثة و تحمل معها عبئا ماديا فهو ال يقارن مع كلفة معالجة مضاعفات السكري كإدخال 

المريض الى المستشفى أو البدء بغسيل الكلى. و هذا ما يجب اخذه بعني االعتبار عند توفري 
هذه التقنيات و اعتمادها في عالج السكري في عصرنا الراهن الذي من ابرز سماته التطور 

التقني الذي البد أن يتم تسخريه لتسهيل العالج و تحسني جودة الخدمات الصحية .  
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مراحل الصدمة 
النفسیة 

لحاالت حدیثة 
التشخیص 

بداءالسكري

 

مراحل الصدمة النفسیة 
لحاالت حدیثة التشخیص بداء
السكري

المرحلة األولى

اإلنكار
"ال یمكن لھذا أن 

یكون حقیقة" ،
"یجب أن ت�كون ھذه 

النتائج الطبیة 
خاطئة"!

الغضب
"لماذا أنا؟" ،

"ھذا لیس من منصفًا" ، 
"كیف یمكن أن یحدثھذ
الي؟"، "على من یقع 

اللوم؟."

المساومة
"لو بإمكاني أن أفعل 

أي شيء ألعید الزمن" ، 
"لو كان بإمكاني

القیام بكل شيء 
بطریقة مختلفة."

االكت�ئاب
"أنا حزی�ن للغایة"،

"ما ھي الفائدة؟"،
"افتقد حیاتي 

القدیمة."

االكت�ئاب
"سیكون األمر على 
ما یرام" ، "یمكنني 

التحكم و التصرف في
ھذا األمر."

المرحلة الخامسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیة

أبدأ ھذا المقال بالتعبیرعن بالغ اإلمتنان 
والتقدیر لكل شخص ملتزم بالرعایة 

الصحیة لنفسھ أو تقدیم الرعایة لآلخری�ن. 
و ال یتعین علیك أن ت�كون طبیبًا لت�كون 

مھتمًا بأمور الصحة و تحسینھا للحفاظ 
علیھا. قد ت�كون مجرد شخص ملتزم بجدیة 

العیش بأسلوب حیاة صحي، و قد ت�كون 
فرًدا یعاني من مرض مزمن یصاحبك 

مدى الحیاة وأنت تحاول اإللتزام بالعالج 
الطبي المعقد و التعامل معھ بإتقان. 

وسوف أتناول في ھذا المقال بعض 
األعراض النفسیة والعاطفیة المرتبطة 

بالمرضى الذین تم تشخیصھم حدیًثا بداء 
السكري لمساعدتھم على فھم الحالة 

النفسیة الطبیعیة لمشوارھم مع المرض، 
ولكي یتفھم الطاقم الطبي الذي یقدم 

الرعایة الصحیة وأفراد أسرھم ما یمر بھ 
أحبائھم عاطفیًا ونفسیًا.

تشخیص مرض السكري لھ ت�أثیر كبیرعلى 
حیاة الفرد سواء من الجانب الجسدي 
الحسي والجانب النفسي المعنوي. 

فمثلما ھنالك إلتزام ذاتي یتضمن 
تناول األدویة بإنتظام ، والمواظبة 

على حضور المواعید المت�كررة وتغی�یرات 
في نمط الحیاة الیومیة ، ھناك ردود 

أفعال عاطفیة تلزم المریض بأن یمر 
بھا و یتعلم من خاللھا فنون اإلدارة 

النفسیة المناسبة إلى أن یتم تخطیھا 

بسالم داخلي. ھذه التجربھ النفسیة 
لیست مقصورة على حدیثي التشخیص 

بمرض السكر فقط ، و أنما عند التشخیص 
بأي مرض قد یصاب بھ الفرد. أن طریقة 

التعامل مع ردة الفعل العاطفیة تعد أحد 
العوامل الرئیسیة التي تؤثر على أمت�ثال 

المریض أو عدم التزامة بخطة العالج، 
وأن فشل العالج الناجم عن عدم االلتزام 

باألدویة یؤدي إلى عدة مشاكل منھا 
الحاجة إلى دخول المستشفى بشكل 

مت�كرر ، وحصول مضاعفات لھا عدة تبعات 
سلبیة من بینھا زیادة ت�كالیف الرعایة 

الصحیة.

وكانت الطبیبة النفسیة والمؤلفة السویسریة إلیزابیث كوبلر روس )عام ١99٦ ( ، أول من ناقش نموَذج
َیِصف خمس مراِحل للطریقة التي یتعاَمل بھا اإلنسان مع الحزن الناتِج عن المصائب، خاّصة لو كان

الشخص قد ُشّخص بمرض خطیر أوعانى من خسارٍة وذلك كاآلتي :
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مراحل الصدمة 
النفسیة 

لحاالت حدیثة 
التشخیص 

بداءالسكري
مراحل الصدمة 

النفسیة 
لحاالت حدیثة 

التشخیص 
بداءالسكري

“

مع تحیاتي
مھا المناعي

أخصائیة و معالجة نفسیة

فری�ق الدعم 
المھني

• قد تحتاج األسرة إلى إعادة توزیع المھام و 
المسؤولیات ، وتعدیل الروتین الیومي. حیث
تلعب الروابط العائلیة دوًرا مھًما في إدارة 

مرض السكر، حیث ثبت من خالل األبحاث العلمیة 
أن انخفاض مستوى الخالفات والحصول على 

مستویات عالیة من التماسك والتنظیم بین أفراد 
األسرة من شأنھ أن یساعد المریض على اإللتزام 

بالخطة العالجیة بشكل أفضل.

• یباإلضافة إلى جھود الفری�ق الطبي المتخصص 
، یمكنك أیًضا اإلستفادة من الخدمات اإلرشادیة 

المقدمة من قبل المعالجین النفسی�ین في 
جلسات فردیة تقام في سریة تامة لتطوی�ر 

سلوكیات صحیة من خالل مساعدتك في تحسین 
اإللتزام بخطة العالج. وإن تجربتك التقتصر علیك 

وحدك حتى عندما تحاول إخفاءھا بعیًدا عن 
عائلتك . لھذا السبب یمكنك أیًضا إحضار أحد أفراد 

األسرة لمرافقتك في الجلسات وذلك للحصول 
على الدعم النفسي والتواصل بشكل أفضل.

ولیس بالضرورة أن یعاني كل شخص مصاب بالسكري من ردت 
الفعل العاطفیة نفسھا ، أو بالرتتیب ذاتھ. حیث تختلف األعراض 

العاطفیة والنفسیة من مریض آلخر ، بحسب العمر ، ونمط الحیاة ، 
ونوع الشخصیة ، و القدرات الجسدیة و الذھنیة ، والدعم االجتماعي 

، والمعتقدات الصحیة.  و فیما یلي قائمة بالتجارب الشائعة التي قد 
یمر بھا بعض األفراد الذین یعانون من حالة ضیق نفسي مرتبط

بداء السكري:

• الشعور باإلرھاق والھزیمة نتیجة اإلصابة بمرض السكري.

• الشعور بالغضب واإلحباط من نظام الرعایة الصحیة الذاتیة والشعور
   بمشاعر سلبیة قویة ناتجة عن المعاناة بالمرض.

• الشعور بأن مرض السكري یسیطر على حیاتھم.

• الخوف المرضي المتعلق بعدم اإلھتمام بما فیھ الكفایة بتطبیق
   توصیات الطبیب المعالج ، وعدم وجود حافز ورغبة في التغی�یر.

• تجنب القیام بأي مھام أو أنشطة مرتبطة بالمرض والتي قد تبین
   للطبیب المعالج قلة السیطرة علیھ.

• الشعور بالوحدة والعزلة نتیجة اإلصابة بداء السكري.

• قلة اإلھتمام أو االستمتاع بالحیاة الیومیة.

• الشعور باإلحباط أو االكت�ئاب والیأس.

وقد تم تقدیم ھذه القائمة لكي تشعر بأنك لست وحدك مصاب بداء 
السكري ، ولكي یفھم أصدقاء األفراد المصابین وعائلتھم المراحل 

العاطفیة والتجارب المؤلمة الناتجة عن اإلصابة بھذا المرض .
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جمعية السكري البحرينية

بالجبن كعكات 
والبصل و السبانخ

المكونات:

أخصائية  من  مقدمة  وصفة 
العالجية التغذية 
السعد أريج 

الطريقة:

114
حرارية سعرة 

14 جرام 
نشويات

تحتوي
كل حبة

٢00 غرام دقيق القمح األسمر

ملعقة شاي بيكنج باودر

قليل من الفلفل األبيض

٥0 جرام جنب شيدر قليل الدسم
4 أعواد بصل أخضر مفروم ناعمًا

7٥ غ من السبانخ المجمدة، يتم 
اخراجها ليذوب الثلج ثم يتم التخلص 
من الماء جيًدا للحصول على ٥0 جم 

٢ ملعقة صغرية زيت زيتون 

7٥ مل حليب خالي الدسم

نصف ملعقة صغرية من الفلفل 
الحلو )بربيكا(

• سخن الفرن الى درجة 180 مئوية

• قم بوضع صينية خبز كبرية في الفرن.

• اخلط الدقيق و ال بيكنج باودر والفلفل مًعا، أضيفي 
السبانخ والبصل األخضر ثم رش الجنب المبشور في 

الخليط لتوزيعه بالتساوي.

• قم بعمل حفرة في وسط الخليط واسكب الزيت ونصف 
كمية الحليب ، واخلطه مًعا وأضف الحليب المتبقي حتى 

تصبح عجينة ناعمة لكن متماسكة.

• قم بخلط السطح برفق ثم لف العجينة بسمك 2 سم. اقطع 
الكعكات بقطعة دائرية متوسطة ثم ضعها على صينية 
الفرن الساخن. اجمع أي قصاصات و اعجنها مرة أخرى 

للحصول على عدد إضافي من الكعكات.

• قم بمسح األسطح باستخدام الحليب الزائد مع رشة صغرية 
من الجنب والفلفل الحلو في الجزء العلوي من كل كعكة.

• اخبز لمدة 12-15 دقيقة حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.
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٣٥جمعية السكري البحرينية

البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 

انتخابات أعضاء مجلس ادارة الجمعية نوفمرب ٢0١٨

للسكري  العالمي  باليوم  الجمعية  احتفال 
عائلة" كل  يهم  "السكري  شعار  تحت 
٢0١٨ نوفمرب   ١٥  - االفنيوز  مجمع 

Election of Board Members of 
Bahrain Diabetes society November 2018

World Diabetes Day Celebration
"Diabetes concerns every Family"
Avenues Mall- 15 November 2018

Bahrain Diabetes Society events

“



جمعية السكري البحرينية٣٦

البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 

للجراحني  الملكية  بالكلية  التمريض  الطب و  مؤتمر لطلبة 
بايرلندا - البحري�ن سلطنة عمان - نوفمرب ٢0١٨

الخليجية المجموعة  مؤتمر  حضور 
سلطنة السكري  لدراسة 
عمان - نوفمرب ٢0١٨

السكري  لجمعية  العلمية  اللجنة  اجتماع 
٢0١٨ نوفمرب  البحرينية 

Diabetes Vanguard Alliance Conference on Management 
of Type1 Diabetes RCSI- Bahrain November 2018

Attending Conference for the Gulf Group
For the study of Diabetes (GGSD)
Oman November 2018

Meeting for scientific committee for
Bahrain Diabetes Society November 2018

Bahrain Diabetes Society events
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البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 

العالمي  السكري  يوم   احتفالية 
جامعة البحري�ن - نوفمرب ٢0١٨

العالمي  السكري  يوم   ااحتفالية 
مركز جدحفص االجتماعي. نوفمرب ٢0١٨

امقابلة بخصوص يوم السكري العالمي و نشر
٢0١٨ نوفمرب  البحري�ن.  بتلفزي�ون  التوعية 

Diabetes Screening and Education
Jidhafs Community Center
November 2018

Diabetes Screening and Education Jidhafs 
Community Center November 2018

World Diabetes Day Awareness interview 
on Bahrain TV November 2018

Bahrain Diabetes Society events

“



جمعية السكري البحرينية

البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 

امخيم شروق السنوي التاسع عشر لألطفال المصابني بالسكري ديسمرب ٢0١٨
19th Annual Camp for Children with Type1 Diabetes December 2018

Bahrain Diabetes Society events

٣٨



جمعية السكري البحرينية

البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

إطالق مشروع و مسابقة تحدي 
المشي يناير ٢0١9

Launch of Walking Challenge 
Project January 2019
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جمعية السكري البحرينية

Bahrain Diabetes Society events

حفل توزيع الجوائز و ميداليات المشاركة لمسابقة تحدي المشي ابري�ل ٢0١9
Completion of Walking Challenge and Award Distributions April 2019

البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
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جمعية السكري البحرينية

البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

المشاركة في مؤتمر السكري و الغدد 
الصماء بمملكة البحري�ن  فرباير ٢0١9

 اجتماع لجنة أولياء األمور 
فرباير ٢0١9

Participating in BEDR Conference
in Bahrain February 2019

Parents' Subcommittee Meeting
February 2019

“
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المشاركة في مؤتمر الطب الباطني و السكري 
و السمنة ابري�ل ٢٠١٩

Participating in Internal Medicine, Diabetes
and Obesity Conference ( IMDO) April 2019

البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

Bahrain Diabetes Society 39



البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

االقليمي االجتماع  المشاركة في 
للسكري  الدولي   لالتحاد 
األردن ابري�ل ٢٠١٩

المشاركة في مخيم 
المصابني  لألطفال  البسمة 
العرب�ية  اإلمارات  بالسكري 

المتحدة  أبري�ل ٢٠١٩

Attending International Diabetes 
Federation Regional Meeting
Jordan April 2019

Participating in Basma 
Camp for Children
with Diabetes UAE

April 2019

“
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البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

ورشة عمل عن مجسات استشعار 
السكر ابري�ل ٢٠١٩

Workshop on use of Continuous
Glucose Monitors April 2019
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البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

محاضرات للعاملني في القطاع الصحي عن الصيام و السكري  ابري�ل ٢٠١٩

المشاركة في فعالية توعية صحية مع جمعية دمستان الخريية مايو ٢٠١٩

Diabetes and Ramadan Symposium April 2019

Participation in Health Awareness Event Demestan Society May 2019
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البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

المشاركة في فعالية توعوية مع 
 جمعية البحري�ن لمكافحة التدخني 
يونيو ٢٠١٩

مقابلة للدكتورة رابعة الهاجري بتلفزي�ون البحري�ن 
عن القدم السكرية  يوليو ٢٠١٩

حضور فيلم في السينما مع أطفال 
السكري يوليو ٢٠١٩

Participation in Health
Awareness Event Bahrain
Anti-Smoking Society June 2019

Interview with Dr Rabba Al-Hajeri
on Bahrain TV on Diabetic Foot July 2019

Movie Event for Children with 
Diabetes July 2019
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البحرينية السكري  جمعية  أنشطة 
Bahrain Diabetes Society events

الغبقة الرمضانية و ت�كريم األطفال ذوي 
التحكم الجيد في السكري مايو ٢٠١٩

Ramadan Annual Event and Rewards 
for Children with Good Diabetes
Control May 2019

“
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