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 مع تمنياتي أن ينعم الجميع بتمام الصحة في مملكة البحرين الحبيبة

  وفي جميع أنحاء العالم.

كلمة االفتتاح

رئيس المجلس األعلى للصحة

معالي الفريق طبيب الشيخ
محمد بن عبدهللا آل خليفة

رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية

تقوم جمعية السكري البحرينية منذ تأسيسها في عام ١٩٨٩ بنشر رسالة توعوية واضحة تسعى لتمكين مرضى السكري ورفع 
الوعي لديهم للحفاظ على الصحة وتفادي المضاعفات. وعلى مدار الثالثين عاًما الماضية تنوعت أنشطتنا بين فعاليات التوعية 

ومخيم شروق ألطفال السكري إلى جانب األنشطة العلمية المتنوعة للعاملين في القطاع الصحي وغيرها الكثير من البرامج 
واألنشطة.  ومرض السكري يهدد صحة األفراد ويشكل عبئًا اقتصاديًا على القطاع الصحي والوطني. ومع الزيادة المضطردة 
في انتشار السكري في مملكة البحرين فإنه يتعين علينا زيادة التركيز على برامج الوقاية من مرض السكري والسمنة. والبد أن 

يكون لمثل هذه الجهود طيب األثر على جميع مستويات الرعاية، بما في ذلك صحة األفراد والمجتمع ككل. والجدير بالذكر أن 
مرض السكري هو من العوامل الرئيسة التي تساهم في قلة اإلنتاجية من خالل المضاعفات الناجمة عن سوء التحكم به مما 

يؤثر سلبًا على كل عضو في الجسد، وخاصة على القلب واألوعية الدموية، والكلى والجهاز العصبي والعيون واألقدام.

 وفي ظل الوباء الحالي، فإن الجميع بحاجة ماسة إلى مزيد من التوعية ونشر المزيد من المعرفة للسيطرة بشكل أفضل على
مرض السكري وتجنب اإلصابة بـمرض كوفيد١٩-.

خدمة في  بمهامهم  القيام  ومسؤولية  بعزم  يواصلون  البحرينية  السكري  جمعية  أعضاء  أرى  أن  اعتزازي  دواعي  لمن  إنه   و 
 المجتمع و أقدر جهودهم التي يضيفون من خاللها مساهمات قيمة للحفاظ على صحة كل المواطنين والمقيمين عبر العديد

 من وسائل اإلعالم ، بما في ذلك الصحف والبرامج التلفزيونية واإلذاعية ، وموقعنا اإللكتروني الذي تم إطالقه حديًثا ، باإلضافة
إلى قنواتنا عبر وسائل التواصل االجتماعي و هذه النشرة التوعوية.

 رسالتنا هذا العام تدعو للتشجيع على مواصلة التركيز على التحكم الجيد بالسكري، والسعي للوقاية من السكري والسمنة في
المجتمع، وتشجيع الجميع على الحفاظ على صحة جيدة عن طريق اتباع أنماط الحياة الصحية.

ومثقفي والممرضات  الممرضين  وخاصة  الصحي  القطاع  في  العاملين  لجميع  تقدير  رسالة  نوجه  الختام،   وفي 
 السكري الذين يقدمون الرعاية المتميزة لمرضى السكري، و نعرب عن اعتزازنا الصادق بعلمهم ومهاراتهم. فإنهم

جزء مهم من الفريق الطبي وهم بالفعل يصنعون الفارق في حياة المرضى وعائالتهم.
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تحتفل جمعية السكري البحرينية باليوم العالمي 
للسكري في ١٤ نوفمبر من كل عام منذ أن أطلقه 

االتحاد الدولي للسكري في عام ١٩٩١. ويهدف 
االحتفال في ٢٠٢٠ إلى تسليط الضوء على الرعاية 

الالزمة لمرضى السكري ونشر الوعي بهذا المرض 
المهم حول العالم. وشعار االحتفال هذا العام هو 

"الممرضون يصنعون الفارق" وذلك لتسليط الضوء 
على الدور الفاعل الذي تلعبه الممرضات 

والممرضين ومثقفي السكري في تقديم الرعاية 
الالزمة لمرضى .السكري وذويهم

كبيًرا عبًئا  السكري  لمرضى  المتزايد  العدد   ويشكل 
في للنجاح  سبيل  وال  الصحية،  الرعاية  أنظمة   على 
إال السكري  لداء  المصاحبة  التحديات   مواجهة 
 بمواجهتها بروح الفريق الواحد لتحقيق جميع الخطط
ويلعب والعالج.  الوقاية  صعيد  على   المنشودة 

 الممرضون والممرضات ومثقفو السكري دورًا هامًا
في منظومتنا الصحية.

من العديد  في  النجاح  في  شركاؤنا  فهم  البحرينية،  السكري  جمعية  في  حيوية  أدوار  عدة  التمريض   ولطواقم 
 المشاريع السابقة والقائمة. فعلى سبيل المثال، "الوحدة المتنقلة للسكري" هي مشروع توعية مشترك مع كلية
أعضاء هم  والممرضات  الممرضون  أن  كما  البحرين.   - أيرلندا  في  للجراحين  الملكية  للكلية  التابعة   التمريض 
 أساسيون في مخيم شروق ألطفال السكري، حيث يقضون ثالثة أيام كاملة في متابعة األطفال والعناية بهم عن
مهارات تعليمهم  خالل  من  بالنفس  للثقة  ومبعثًا  حقيقي  إلهام  مصدر  المشاركين  لألطفال  ويشكلون   قرب 
 التعايش مع مرض السكري. عالوة على ذلك، يعمل الممرضون والممرضات معنا جنًبا إلى جنب في جميع أنشطتنا

العلمية وفعالياتنا ومبادراتنا التوعوية كشركاء رئيسيين لتحقيق غاياتنا بنجاح وتميز.

د. مريم الهاجري
نائب رئيس الجمعية

بنا من خالل صفحة التواصل االجتماعي الخاصة   ويسرنا أن ندعوكم جميًعا لمتابعة أنشطتنا عبر قنوات 
الغالف على  مدرجة  عناوينها  وتجدون  مؤخرًا  دشناه  الذي  اإللكتروني  والموقع  انستجرام  على   الجمعية 
 األمامي لهذه النشرة السنوية. وسيكون من دواعي سرورنا واعتزازنا أن تبادروا باالنضمام لفريقنا وتقوموا
 بالتسجيل لتصبحوا أعضاءًا معنا في جمعية السكري البحرينية لنقف معًا يدًا بيد للحد من انتشار مرض

.السكري والوقاية من مضاعفاته

 وتلتزم جمعية السكري البحرينية بمواصلة نشر الرسائل التوعوية في مملكة البحرين الغالية. حيث أعددنا العديد من
 األنشطة هذا العام لالحتفال باليوم العالمي للسكري عبر أنشطة افتراضية نديرها عن بعد في ظل جائحة كورونا.
 وعلى الرغم من ذلك، سنواصل تنظيم األنشطة العلمية، وحمالت التوعية ، وحتى مسيرة مشي افتراضية لتسليط

 الضوء على أهمية الحفاظ على أسلوب الحياة الصحية.

كلمة الترحيب
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النشرة هذه  توزيع  في  تساعدونا  أن  ونرجو  انتقيناها،  التي  المقاالت  بقراءة  تستمتعوا  أن   نأمل 
 الرقمية لكل من قد يستفيد من المعلومات التي تحتوي عليها. و إذا كنتم تودون التواصل مع فريق

التحرير فيرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي

لفعالياتنا الصور  من  العديد  بتضمين  أيًضا  قمنا  العام   هذا 
الوباء من  الرغم  على  استثنائي  بشكل  سارت  التي   وأنشطتنا 
 المنتشر حول العالم حيث واصلنا تقديم خدماتنا للمجتمع من
الدائم لدى جميع  خالل عدة منصات افتراضية بنفس الشغف 
 العاملين بالجمعية. كما بدأنا هذا العام مبادرة شاملة للتصدي
 للسمنة كمرض، وأقمنا ألول مرة ملتقى شروق الصيفي ألبطال
المصابون أطفالنا  لنا  أرسل  وقد  اإلنترنت".  "عبر   السكري 

 بالسكري قصة قصيرة وبعض اللوحات الرائعة التي قمنا
بتضمينها في هذه النشرة.

قراؤنا األعزاء...
لكم نقدم  أن  سرورنا  دواعي  لمن   إنه 
السنوية النشرة  من  الثاني   العدد 
فقد البحرينية.  السكري   لجمعية 
وأعضاؤنا العلمية  اللجنة   سعت 
من مجموعة  إلعداد  الكرام   الجمعية 
لتقديم والملهمة  التوعوية   المقاالت 
لتمكينهم السكري  لمرضى  ثرية   مادة 
بصحة الداء  هذا  مع  التعايش   من 
المقدمة المعلومات  وهذه   جيدة. 
المجتمع في  مهمة  شريحة   تخدم 
 سواء كانوا مصابين بمرض السكري،
 أو يسعون لتجنبه، أو يريدون ببساطة

تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

كلمة رئيس التحرير

د. دالل الرميحي

استشارىة امراض الغدد الصماء والسكري
عضوة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للسكري

رئيسة اللجنة العلمية ورئيسة تحرير النشرة
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المواضيـع

الوحدة المتنقلة للسكري د. مريم الهاجري

النشاط الصيفي ألطفال السكرى د. سامية القطان

أطفال السكرى وجائحه فيروس
كورونا المستجد (كوفيد-١٩) د. هيا محمد الخياط

المراهق والسكري د. جاسم المهندي

طفلي مصاب بالسكري: نصف الكأس الممتلئ د شذا حسن محمد عثمان

قصه الطفله السكريه بيان فاطمة ضيف البناء

رسومات مقدمة من أطفال السكري

كورونا والسكري د. ديانا الشهابى

ما هي مرحلة ما قبل السكري (السكري الكامن)؟ د. رابعه الهاجري

ما هو داء السكري المناعي عند الكبار؟ د.اسعد الدفتر

اعتالل الشبكية السكري د. حامد حسن العريض

صحتك في التزامك د. فاطمه صادق على

الصيام والسكري د. دالل أحمد الرميحي

 التغذية للسمنة والسكري د. ناريمان لطفي

برنامج تحدي المشي  - في نسخته الثانية د. كوثر محمد العيد

أفضل الطرق لمرضى السكري لتناول األيس كريم أ. اريج السعد

حياتي مع السكري على داوود

رسالة توعية من أسترازينكا

شكرًا لشركائنا في النجاح
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رئيس مجلس ادارة الجمعية

نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية
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د. دالل الرميحي
د. رابعة الهاجري

د. هيا الخياط
د. أسعد الدفتر

د. ناجي علم الدين
د. أمل الغانم

د. خديجة العال
د. مني عريقات

د. حامد العريض
د. غفران جاسم

د. سلمان الزياني
د. ديانا الشهابي
د. فاطمه صادق

د. هالة سند
د. ناريمان لطفي

د. رباب عبد الوهاب
محمد يوسف خليفة

أعضاء
اللجنـة

العلمية

أسرة التحرير:
رئيس التحرير: د. دالل الرميحي

األعضاء: د. رابعة الهاجري ، 
د. أمل الغانم ، د. ناجي علم الدين

المراجعة: د مريم الهاجري
نائب رئيس مجلس االدارة



الوحدة المتنقلة للسكري هي أحد المشاريع التعليمية الهامة التي أنشأتها جمعية السكري البحرينية في عام ٢٠١٢. 
ويتم إدارة الوحدة المتنقلة من قبل الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI) بالتعاون مع  جمعية السكري 

  (RCSI) البحرينية  بدعم من نادي روتاري المنامة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا
بين معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة، رئيس جمعية السكري البحرينية والبروفيسور سمير 

العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - البحرين.

األطفال لتعليم  البحرين  والخاصة في  الحكومية  االبتدائية  المدارس  زيارة  إلى  للسكري  المتنقلة  الوحدة  تهدف   و 
 وتثقيفهم حول مرض السكري والغذاء الصحي ونمط الحياة الصحية المحتوي على نشاط بدني منتظم من خالل

األلعاب واألنشطة التعليمية التفاعلية تحت شعار "تحرك معن".

.وقامت الوحدة المتنقلة لمرض السكري بتعليم ما مجموعه أكثر من ١٠،٠٠٠ طالب وطالبة منذ تأسيسها في ٢٠١٢

 فعاليات الوحدة المتنقلة: باإلضافة إلى الزيارات المدرسية، تدعم الوحدة المتنقلة العديد من الزيارات لتثقيف
 الجمهور حول مرض السكري واألكل الصحي ونمط الحياة الصحية، مثل مخيم شروق لألطفال المصابين بالسكري

 واليوم العالمي للسكري وفعاليات اليوم الوطني والمستشفيات والبرامج التوعوية ألفراد المجتمع حول مرض
السكري.

 الوحدة المتنقلة للسكري: نموذج لشراكة ناجحة وقوية وتعاون فعال بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات
الحكومية مما يوفر العديد من الفرص للتكامل على المستوى الوطني لمكافحة مرض السكري.

الوحدة
المتنقلة
للسكري

نائب رئيس الجمعية  
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 ١. ما هي األنشطة الصيفية التي كانت تقدمها الجمعية
في الصأيف الطفال السكري في السابق؟

النشاط الصيفي
ألطفال السكري

 النشاط الصيفي هو مجموعة من األنشطة التربوية الهادفة والمتنوعة. تم تنسيقها خالل االجازة
و السلمانية.  بمستشفى  السكري  جمعية  مقر  في  تقام  األنشطة  كانت  السابق  في   الصيفية. 
 الهدف من ذلك استثمار وقت فراغ األطفال و تلبية احتياجاتهم و رغباتهم بما يعود عليهم وعلى
 مجتمعهم بالنفع و الفائدة. بدأ النشاط الصيفي الطفال السكري في صيف ٢٠٠٦ حيث كان االقبال
 كبير من األطفال و أولياء األمور . مما أدى الى تقسيم األطفال الى مجموعتين . و هناك عدد من
مملكة مناطق  الى  والرحالت  المسابقات  تشمل  ثقافية  و  فنية  و  (رياضية  األنشطة  و   البرامج 
 البحرين ومهرجانات مثل المهرجان الرياضي السنوي بالتعاون مع مركز سلمان الثقافي لالطفال

و زيارات الى أرض المرح و السينما

د/ سامية القطان
رئيسة لجنة مخيم شروق
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٤. ما هي األفكار المستقبلية للملتقى؟

أو لألطفال  سواءًا  األنشطة  بهذه  االستمرار  في  دائما  تعمل  الجمعية   كعادتها 
و تساعده على الطفل  تثقف  لقاءات  و  برامج  الجديد من  تقديم  االمور, مع   ألولياء 
التميز. النفس و االستمرار في   االبتكار وتصقل مواهبهم و تدعمهم لالعتماد على 
النشاط والحمدلله البرنامج من قبل المشرفين و المشاركين بهذا   و قد تم تقييم 
 كانت الردود ايجابية مما يحملنا مسئولية االستمرار والتنوع في برامجنا لهذه الفئة
 مما يعود عليها بالنفع و الفائدة. و هذا البرنامج يعتبر نجاح لبرامج و أنشطة جمعية

السكري البحرينية.

٢. ما أثر جائحة كورونا على قدرة الجمعية على االستمرار
بالبرامج الصيفية  ؟

 جمعية السكري البحرينية دائما تتحدى الصعاب. وقد نجحت الجمعية في مواصلة
 األنشطة الصيفية رغم الظروف التي مرت بنا و هي الجائحة إال أننا نجحنا و تم تحويل
 النشاط الصيفي الى نشاط عن طريق التواصل المرئي (أون الين) و تقديم الجديد و
 تقديم ما يستحقه الطفل ان يتعرف عليه ومنها ارشادات كيف يتعامل مع السكري
 وكيف يتعامل مع هذه الجائحة . و كان االقبال ممتاز و اشتمل البرنامج على ألعاب
االقبال و  ناجح  النشاط  الحمدلله كان  و  والثقافية.  التوعوية  والبرامج   و مسابقات 

 ممتاز والدليل عل ذلك التقييم المتميز الذي قدمه أولياء أمور األطفال و تحقيق
 الهدف المرجو من هذا النشاط.

�

٣. كيف كان تجاوب األطفال وأولياء األمور؟

نظرا لالقبال الشديد تم تقسيم االطفال الى مجموعتين حسب الفئة العمرية. 
المجموعة األولى من (٧-١١) سنة و المجموعة الثانية من(١٢-١٦) سنة. وكان عدد 
المشاركين ٤٠ طفًال. كانت المشاركة تفوق التوقع كما كانت المشاركة ايجابية 

والتفاعل كبير في المشاركة من قبل األطفال و ذلك لتنوع برامج النشاط واإلعداد
 الجيد للبرنامج بحيث يناسب الفئة العمرية المشاركة و قد طالب أولياء األمور

باالستمرار في إقامة هذه البرامج لما يعود على الطفل بالنفع و الفائدة.
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أطفال السكري وجائحه فيروس
كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

د. هيا محمد الخياط
استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لألطفال

بالخدمات الطبية الملكية
أستاذ مشارك بالكلية الملكية األيرلندية للجراحين

جامعة البحرين الطبية

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد منذ نهاية عام ٢٠١٩ تتبادر الى 
األذهان العديد من التساؤالت حول العالقة بين هذا الفيروس واالطفال 

المصابين بالسكري وسبل العناية بهؤالء األطفال خالل هذه الفترة 
الحرجة والتي ستكون اإلجابة عليها استنادا الى معلومات وأبحاث منشورة 

عن طريق المنظمات والهيئات المختصة..

 حازت مملكة البحرين على اإلعجاب وأثبتت كفاءتها وقدرتها في التعامل مع
 تحدي فيروس كورونا وذلك نتيجة للمبادرات التي قامت بها منذ البداية فقد
 كانت من السباقين في هذا المجال بفضل من هللا وبقيادة صاحب السمو
 الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المستجد برئاسة  وجهود 

 معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد هللا الخليفة رئيس المجلس
األعلى للصحة وبجهود أبناء هذا الوطن الغالي.
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٢. هل أطفال السكري أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا
المستجد؟

أطفال السكري معرضون كغيرهم من األطفال لإلصابة بهذا الفيروس ولكن 
المطمئن هو ان التقارير الدولية أثبتت بأن أطفال السكري ليسوا أكثر عرضة 

مقارنة بباقي األطفال ولم تكن هناك مضاعفات تذكر مادام التحكم في السكر 
ضمن المستوى المطلوب. وبحسب تقرير مركز مكافحة األمراض بالواليات 
المتحدة األمريكية لشهر ابريل٢٠٢٠ بأن ٢٥٧٢ طفل ممن كانت نتائجهم موجبة 

لفيروس كورونا المستجد لم يذكر بينهم بأن هناك اية حالة لطفل مصاب 
بالسكري من النوع األول أو النوع الثاني ..

١. كيف تتم متابعة أطفال السكري أثناء جائحة كورونا
في مملكة البحرين؟

 خالل هذه الفترة تم االعتماد على العيادات االفتراضية والتطبيب عن بعد وذلك عن
المستشفيات، لحماية سرية المعتمدة من قبل  التواصل   طريق استخدام وسائل 
 المعلومات، إلحاللها محل العيادات االعتيادية. كما ساهمت تكنولوجيا السكري في
واألطفال الطبي  الطاقم  بين  التواصل  وسهلت  بعد  عن  السكري  أطفال   متابعة 
وذويهم، وذلك عن طريق إرسال معلومات مستوى السكر وكيفية التعامل معه من

 .قبل مستخدمي مضخة اإلنسولين ولمستخدمي أجهزة استشعار السكري 
 أما بالنسبة لألدوية والمعدات الطبية الالزمة فقد تكفلت الدولة

 بإيصالها الى مساكن أطفال السكري وذلك لتجنب حضورهم
للمستشفى وتحقيق التباعد االجتماعي. 
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٤. ماهي القواعد العامة التي يجب على أطفال السكري
إتباعها لتجنب حدوث مضاعفات السكري ومن أهمها

حدوث التحمض الكيتوني؟
لتجنب حدوث مضاعفات السكري يجب اتباع التالي:

فحص سكر الدم بانتظام
فحص نسبة الكيتونات عند ارتفاع نسبة السكر في الدم

االلتزام بأخذ جرعات األنسولين الموصى بها
شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف

أخذ جرعات إضافية من االنسولين عند الحاجة
 أما بالنسبة لمستخدمي مضخة األنسولين فينصح باستخدام خاصية الضخ
 المؤقت خالل فترة المرض باإلضافة الى فحص مستوى السكر في الدم على

فترات متقاربة.

٥. ماهي دواعي الحصول على مشورة عاجلة أو رعاية طارئة؟

ارتفاع درجة الحرارة، القيء أو فقدان الوزن
ارتفاع الكيتونات أوعدم تحسنها

الشعور بآالم شديدة في البطن أو صعوبة في التنفس

٣. هل هناك عالقة سببية بين فيروس كورونا المستجد
واالزدياد في عدد حاالت اإلصابة بسكري األطفال

من النوع األول؟
قام فريق من الباحثين بجامعة امبريال لندن بدراسة ما إذا كانت هناك عالقة 

سببية بين فيروس كورونا المستجد واإلصابة بالنوع األول من السكري وقد تم 
نشر هذه الدراسة في مجلة العناية بالسكري. وقد لوحظ بأن عدد حاالت النوع 

األول من السكري عند األطفال قد تضاعفت خالل فترة ذروة الجائحة وعند 
فحص األطفال تبين أن البعض كانت نتيجته موجبة لهذا الفيروس. كما تبين بأن 

٧٠٪ من الحاالت الجديدة للسكري من النوع األول كانت قد أدخلت الى المستشفى 
نتيجة إلصابتها بتحمض كيتوني وصف نصفها بدرجة شديدة من التحمض مما 
يعرض حياتهم للخطر. كما أشارت تقارير من الصين وإيطاليا وهما أول دولتان 
أصيبتا بجائحة فيروس كورونا المستجد وبأعداد كبيرة بأن هناك زيادة في عدد 

حاالت السكري من النوع األول عند األطفال. ولكن هذه العالقة السببية لم تثبت 
علميا وبحاجة الى المزيد من الدراسات واألبحاث في هذا المجال
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٧. هل ينصح مرضى السكري بالذهاب إلى المدرسة؟

 بحسب توصيات الفريق الوطني فهناك خيار الذهاب للمدرسة او التعلم عن بعد
 وهذا يعتمد على الحالة الصحية للطفل واالستعدادات المتخذة في المدرسة

الستقبال األطفال.

 وفي الختام أود تذكير الزمالء األعزاء بأنه من واجب الفريق الطبي المتابع ألطفال
 السكري أن يضع خطة واضحة إلتباعها في حالة المرض مع توضيح أرقام

االتصال عند الطوارئ ودواعي زيارة قسم الطوارئ.

٦. كيف يمكن لطفلي تجنب اإلصابة بفيروس كورونا
المستجد؟

 غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية
أو تنظيفهما باستخدام معقم اليدين الكحولي

المحافظة على التباعد االجتماعي (مترين أو ستة أقدام)
استخدام المناديل الورقية للسعال أو العطس

تجنب لمس الوجه، العينين واألنف
تعقيم األسطح بشكل مستمر
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د/ جاسم المهندي
معالج نفسي و خبير دولي في الطفولة

المراهق والسكري

 تعتبر مراحل تطور النمو عند اإلنسان بدءًا من المرحلة الجنينية إلى
 الطفولة إلى المراهقة إلى النضج إلى الشيخوخة. وفي كل مرحلة من
 مراحل دورة الحياة يكتسب اإلنسان صفات إيجابية وسلبية حسب
 البيئة التي يعيش بها. تبرز مرحلة المراهقة وهي الفترة االنتقالية من
 الطفولة إلى النضج بحالة من التوتر لدى جميع أفراد األسرة. ويسبب
المشاكل من  الكثير  المراهقين  لدى  الفسيولوجي  النمو   سرعة 
النفسي الصعيد  على  المشاكل  من  الكثير  أيضًا   ويصطحب 
السكري آخر وهو  المراهق خط  على  يدخل  عندما  ولكن   والسلوكي. 
المراهق فيمر  اآلخرين.  عن  مختلفة  للمراهق  اليومية  الحياة   تكون 
 بمجموعة من المشكالت (الصحية والنفسية) وعدم االستقرار ولذا
 سوف أصحبكم بالمشكالت السلوكية والنفسية لبعض المراهقين
 بدءًا من السكري وهي تجربة دامت ٢٤ عامًا خالل تواصلنا مع األطفال
 والمراهقين المصابين بداء السكري من خالل تعايشنا معهم خالل

األنشطة التي تنفذها جمعية السكري البحرينية.
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يعتبر داء السكري من األمراض المزمنة التي تحدث نتيجة خلل
في إفراز مادة االنسولين في أجسادنا مما ينتج عنه اضطراب

عملية أيض السكري والخلل في إفراز االنسولين مجموعة
من المظاهر االكلينيكية مثل:

كثرة التبول وشرب الماء
 في بعض األحيان يتميز المراهق بأنه لديه شهية كبيرة لألكل والبعض لديه عزوف

عن األكل مما يجعله يشعر بفقدان الشهية برغم أنه مصاب بداء السكري
فقدان الوزن واالحساس بالتعب (نظرًا للنمو الفسيولوجي لجميع األعضاء)

وغير ذلك من االعراض المصاحبه مثل التعرق والغثيان

ويتسبب داء السكري في فترة المراهقة بالكثير من المشكالت
االجتماعية ومنها:

 جميع أفراد األسرة يشعرون بما يشعر به مريض السكري المراهق ويجعلهم في
دائرة الضغط النفسي نظرًا للمراقبة لحالة المراهق.

 مريض السكري المراهق مع بداية مرضه يفقد جزء من الحياة االجتماعية اليومية -
 التي اعتاد عليها مما يجعله مع دائرة األسرة أكثر من الحياة االجتماعية إلى أن يصل

إلى مرحلة التكيف مع المرض مما يجعله متوافق نفسيًا.

وهناك خصائص ومتطلبات مرحلة المراهقة:

 يسعى المراهق إلى توكيد الذات وتعديل أفكاره عن جسمه ألن معظم المراهقين
 ينظر إلى شكله وجسمه بأنه األجمل ولكن بعض المصابين بالسكري قد يختلف

 من خالل النمو الفسيولوجي مما يجعله في دائرة المخاوف والقلق و تمركزه الفكري
 في االهتمام بالنحافة والبدانة والطول أو القصر ومدى تناسق هذه األجزاء مع

اآلخرين.

 من الحيل الدافعية ألي انسان هناك الكثير ولكن المراهق كأي شخص يصاحبه
 (اإلنكار): أنا غير مصاب بالسكري. مما يجعله في دائرة التراجع الصحي، وكذلك تكثر

أحالم اليقظة والتي تؤدي بدورها إلى العزلة واالنطواء.

١٥



المشكالت الدراسية :
 من خالل وجودي مع أطفال السكري خالل ٢٤ عامًا نجد أن معظم األطفال المصابين بالسكري

 يتمتعون بذكاء وتفوق وعندما بدأنا حفل المتفوقين عان ٢٠٠٦ بنادي الحد- قاعة الحفالت وإلى وقتنا
 هذا نجد الكثير منهم متفوق وحاصل على درجات عليا ومعظمهم أكملوا الحياة الجامعية وتقلدوا
 مناصب في المجتمع ولكن سوف أسلط الضوء على بعض من المشكالت الدراسية التي تتعلق

بالفرد.

نظرًا للغياب الطويل لبعض المراهقين المصابين بالسكري
إن كان للعالج أو الحالة النفسية والجسدية يفقد المراهق جزء من التواصل للدروس.

في فترة المراهقة يشعر المراهق أن لديه تشتت في الذهن وهذا أمر طبيعي نظرًا للنمو السريع.

وختامًا إذا كان المراهق المصاب بالسكري ال يختلف عن المراهقين عمومًا ولكن هناك بعض الفروق
الفردية في بروز بعض المشكالت السلوكية والنفسية ولكن دور مؤسسات المجتمع واألسرة أيضًا

لها دور كبير في عملية التكيف واالندماج.

 ١. الشعور بالنقص
 إن معظم المراهقين المصابين بداء السكري في بداية المرض يولد لديهم مشاعر سلبية حول التمركز
 حول الذات والنظرة السلبية وقد يكون البعض لديه نظرة دونية لذاته. وقد تكون فترة مؤقتة إلى أن
الطبي الطاقم  العالج  في  األكبر  الدور  ويلعب  نفسه  بتجاه  المريض  به  يشعر  الذي  التكيف   يحدث 

 والممرضين والداعم األساسي للمراهق
هو األسرة.

 ٢. الشعور بالقلق
(القلق العصابي) وقد يكون وراثيًا وأما القلق  الكثير وهم مزودون باضطراب  يولد   كطبيعة إنسانية 

 القلق الموضوعي (قلق مكتسب) ويصاحب القلق فترة المراهقة بشكل
طبيعي. أما المراهق المصاب بالسكري يصاحبه القلق الدائم ويستمر معه.

٣. المخاوف لدى المراهق
 هناك الكثير من المراهقين المصابين بداء السكري نظرًا لالهتمام الزائد من قبل أسرهم والمجتمع
والهبوط) االرتفاع  من  الخوف   – السكري  مضاعفات  من  (الخوف  المخاوف  من  الكثير  لديهم   يولد 

 ويتمركز خوف المراهق من المستقبل حول الحياة العاطفية نظرًا لثقافة المراهق أو حين يسمع
اآلخرين.

اآلثار النفسية للمراهق المصاب بداء السكري:
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طفلي مصاب بالسكري:
نصف الكــأس الممتلئ

د/ شذا حسن محمد عثمان
استشاري طب األطفال تخصص عالج سكري األطفال

 مرض السكري هو مشكلة صحية منتشرة والمفهوم الشائع هو أنه مرض قديم وهذا مفهوم
خاطئ. تشخيص السكري يعتبر حدثًا مهمًا في الطفولة. وهو موضوع هام حدًا فأبناء اليوم هم

المستقبل وقادة بناء األمة.

 عندما يواجه أحد الوالدين تحدي طفل مصاب بداء السكري، يكون رد الفعل الطبيعي األول هو
 "ال يمكن ان يكون هذا صحيحا, فهى مجرد طفله". رد الفعل هذا طبيعى تماما. ومع الوقت

وقوه المعرفه وااليمان يحدث التقبل.

 و هناك أيضًا خبر سار آخر: التغيير يكون أسهل عندما تكون طفًال. يمكن للوالدين تعليم وتثقيف
تعليمهم أيًضا  السهل  من  و  الصحية.  الحياة  في  التغيير  وقيادة  للتكيف  المستقبل   جيل 
مضخة مثل  الحياة  جودة  وتحسين  السكري  مرض  في  للتحكم  المصممة  الجديدة   التقنيات 
األنسولين ، و ماسح قياس جلوكوز الدم، و تقنيات حديثة مثيرة جدًا. لذلك فلنتذكر أن النصف

اآلخر من الكأس ممتلئ. فمرض السكري عند األطفال مهم و هو في الحقيقة نعمه.

سيتغير مبطنة.  نعمة  إنها  بالسكري  المصابين  األطفال  أمور  ألولياء  دائًما   أقول 
بإطعام يقومون  بما  االهتمام  في  اآلباء  سيبدأ  صحة.  أكثر  ليكون  الحياة   نمط 
واستخدام  ، أكثر  المشي  و سيمارسون   ، بعناية  يأكلونه  ما  يختارون  و   ،  أطفالهم 
 الساللم أكثر ، و سيتركون الهواتف أكثر ويتشجعون كأفراد أسرة على المشاركة في
 أنشطة مشتركة. إن تعديالت أسلوب الحياة للتحكم الجيد في مرض السكري و هو
 سالح علمي مثبت جيًدا. أخبرتنا الدراسات من جميع أنحاء العالم، بما ال يدع مجاًال

 للشك، أن تناول الطعام بشكل أفضل والتحرك أكثر هو أمر فعال للغاية في
الحصول على النتائج المطلوبة من العالج الدوائي.
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وفى النهاية قل التوتر والخوف عند بيان ووالديها.

 و في اليوم األول ذهبوا إلى متحف البحرين الوطني مع فريق من المبرة الخليفية و تعلموا الكثير عن تاريخ
 البحرين ومعالمها و كذلك عن البحرين في المستقبل و فرحوا كثيرًا النهم تعلموا أشياء جديدة. و في
 اليوم الثالث كانت نهاية مخيم شروق و كانت هناك الكثير من الفعاليات حيث لونوا الفخار وتكلموا عن
 حياتهم مع السكري وصنعوا تيجان مليئة بالكلمات الطيبة. وفي وقت غروب الشمس كانت حفلة الختام
 و فيها كلمة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد هللا ال خليفة رئيس جمعية السكري البحرينية و

 ودعت بيان أصدقاؤها الجدد وجميع الكادر الطبي في مخيم شروق. لقد كانت ثالثة أيام مليئة بالفرح
والسعادة.

 وبعد مرور سنين من تشخيص بيان تم اعطاؤها مضخة األنسؤلين وهي تساعدها على ضخ األنسولين
االنسولين بمضخة  بيان  وفرحت  الهبوط.  عند  التوقف  هي  للمضخة  الثانية  الميزه  و  سهولة.   بكل 
 وأصبحت اجتماعية وتحب االنشطة التي تقدمها جمعية السكري البحرينية الطفال السكري وبعد سنة
 اختاروها جمعية السكري البحرينية لحضور مخيم شروق العشرين فوافقت بيان لكنها كانت متوترة قليًال
 النها اول تجربة لها بعيدًا عن أمها وأبوها وبعد يومين بدأ مخيم شروق وعندما وصلت بيان إلى المخيم

 أخذتها مرافقتها إلى الغرفة وتم التحدث عن البرامج التي ستشارك فيها.

وفور المستشفى  الى  ليأخذها  ألبيها  واتصلت  ابنتها  على  بيان  أم  وخافت  الحالة  إزادت  أيام  ثالثة   وبعد 
 وصولها للمستشفى تم عمل التحاليل وبعد مرور ساعة من االنتظار مليئة بالخوف والتوترلوالديها تم
 تشخيص بيان بمرض السكري من النوع األول وكانت صدمة كبيرة ألم و أب بيان وسببت ألم بيان حالة
 نفسية ولكن مع مرور الزمن، تقبل أم و أب بيان الوضع الجديد وأصبح إيمانهم بالله قوي. وشرح لهم

 الطاقم الطبي لمرضى السكري كيفية التعايش مع مرض السكري وطريقة أخذ إبر األنسولين وكيف
التصرف مع الهبوط و االرتفاع.

اعداد فاطمة ضيف البناء
مدرسة الحد االعدادية للبنات  

صف أول إعدادي
أتمنى أن تعجبكم القصة الجميلة

هذه القصة إهداء لجميع السكرين الجميلين وأحبكم كثيرًا

قصه الطفله السكريه بيان

 في يوم من األيام كانت طفلة إسمها بيان و تبلغ من العمر ثالث سنوات تلعب في
امها فالحظت  الحاجة.  لقضاء  كثيرًا  تذهب  و  بكثرة  الماء  تشرب  وكانت   الحديقة 

 وكانت تتسائل: لماذا تذهب بيان لقضاء الحاجة وتشرب الماء كثيرًا؟

و ظنت أنها قد تكون متعبة من اللعب.
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 لمى فاضل
الصف الخامس

 مدرسة سند االبتدائية للبنات

نورة سالمين 
الصف الخامس 

مدرسة العروبة االبتدائية

مريم عصام
الصف الخامس

مدرسة أسماء ذات النطاقين

رسومات
مقدمة من 

أطفال 
السكري 
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ارتقاع قياسات الجيد مع استمرار  التحكم  بدون  بالسكري  المصابين  أن األشخاص  بالذكر  الجدير   و من 
 السكر لديهم فمن المرجح أن يكون لديهم نتائج أسوأ إذا أصيبوا بـ كوفيد19- مقارنة بمرضى السكري الذين

يتمتعون بصحة جيدة و تحكم جيد، أًيا كان نوع مرض السكري لديهم.

 لهذا السبب ننصح مرضى السكري بااللتزام باإلجراءات االحترازية وأخذ أدويتهم بانتظام مع المحافظة 
على مستوى السكر في الجسم لتجنب إصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

سواءًا كنت أحد مقدمي الرعاية الصحية لمرضى السكري او اذا كنت مصابًا بالسكري، 
فالبد أنك تتساءل ما إذا كان فيروس كورونا المستجد يعد تهديدا إضافيا لصحتك.

بفيروس  بالعدوى  اإلصابة  احتماليات  كانت  إذا  ما  تبين  كافية  ودراسات  بحوث  توجد  ال 
كورونا كوفيد-19 أكثر لدى المصابين بمرض السكري مقارنة بعموم الناس. ولكن الواضح 
مقارنة  بالفيروس  أصيبوا  حال  في  أسوأ  لمضاعفات  معرضون  السكري  مرضى  أن  هو 

بغيرهم. حيث يزداد خطر حدوث المضاعفات الشديدة من فيروس كوفيد-19 بين
القلب،  (أمراض  مثل  للسكري  مصاحبة  مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص 
األمراض التنفسية المزمنة، ارتفاع ضغط الدم والسمنة). وهذا االمر يعود إلى أن مرضى 

السكري هم من الفئات التي تصنف بأنها تعاني من اضطرابات في المناعة.
المناعي  الجهاز  استجابة  فإن  باستمرار،  الدم  في  السكر  مستوى  يرتفع  فعندما 
للجسم تنخفض. وقد توصلت بعض الدراسات إلى أن اإلصابة بفايروس كوفيد-19 
وهي  السيتوكين"  "عاصفه  تعرف  ظاهرة  إلى  تؤدي  و  الجلوكوز  استقالب  من  تغير 

ظاهرة تؤدي إلى إنتاج الكثير من الخاليا المناعية بشكل مضطرب و تحدث غالبًا 
في الرئتين مما يؤدي للمضاعفات الحادة.

كورونا
والسكري

د. ديانا الشهابى
طبيب عام 
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التدابير الوقائية:
 التعقيم: ينبغي تعقيم أي جهاز أو شيء يتم استخدامه بكثرة، خاصة بعد
 لمس أي سطح خارجي مثل أزرار المصعد وعربة التسوق أو عند تلقي
طرد أو حقيبة. يرجى استخدام مطهرات األيدي الكحولية التي تحتوي على

.كحول بنسبة ٦٠٪ على األقل

لديك الدم  سكر  مستوى  اختبار  عليك  ينبغي  لذا  بالسكري:  الجيد   التحكم 
 بشكل مستمر طوال اليوم، حتى تتأكد من أن مستويات السكر في الدم لديك
ارتفاع القراءات، راجع طبيبك المعالج  ضمن النطاق المستهدف. في حال 

 لضبط األدوية. وتذكر االلتزام بالتغذية الصحية مع االستمرار بممارسة
.الرياضة المعتدلة بما ال يقل عن ١٥٠ دقيقة في األسبوع

 غسل اليدين: ينبغي عليك غسل يديك بالصابون لمدة ال تقل عن ٢٠
 ثانية، مع التأكد من فرك أطراف األصابع وتحت األظافر جيًدا. وتجنب

لمس عينيك وأنفك وفمك قبل أن تغسل يديك.

ارتداء قناع: غط فمك وأنفك بارتداء قناع كلما كنت حول اآلخرين.

 االحتفاظ بمسافة مناسبة: احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد بينك
وبين اآلخرين.

 التزام المنزل: قم بالبقاء في منزلك إذا شعرت بالمرض، كما يجب عليك
 تجنب المخالطة بأي شخص مريض، واالبتعاد عن األماكن المزدحمة

والتجمعات.

 توفير جميع مستلزماتك: تأكد من أنه لديك ما يكفيك من مستلزماتك من أجهزة
قياس نسبة السكر في الدم وأدوية السكرى.

ارتداء القفازات: تجنب لمس األماكن العرضة للمس في األماكن العامة مثل أزرار
المصعد، ومقابض األبواب، ودرابزين الدرج، ومصافحة األخرين، وغيرها.
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د. رابعة الهاجري
استشارية طب العائلة / أختصاص أمراض السكري

البورد العربي واأليرلندي في إختصاص طب األسرة
دبلوم عالي وماجستير في أمراض السكري

ما هي عوامل االختطار لإلصابة

بمرحلة ما قبل السكرى؟

ارتفاع كتلة الجسم أكثر من ٢٧

السن ٤٥ أو أكبر

اإلصابة بسكري الحمل

وجود العامل الوراثي و التاريخ
العائلي لإلصابة بمرض السكري

نمط الحياة الخامل
( دون نشاط رياضي )

وجود التكيس بالمبايض

انقطاع التنفس أثناء
النوم

وجود مناطق داكنه من الجلد

 إذا تم تشخيصك بمرحلة ما قبل السكري ، فهذا
 يعني أن مستويات السكر في الدم ليست عالية
السكري من داء  أنها  على  لتصنيفها  يكفي   بما 

النوع ٢ ولكنها مرتفعة بما يكفي لإلشارة إلى
"الحاجه الى التغير ".

الصيام عند  الدم  في  السكر  مستوى   يكون 
 الطبيعي أقل من ١٠٠ ، في حين أن مستوى سكر
قبل ما  مرحلة  في  الذي  الشخص  عند   الدم 
 السكري يتراوح بين ١٠٠ و ١٢٥,٩ ملغرام/ ديسيليتر
أنه ، ُيصنف على   ١٢٦ المستويات  تجاوز  بمجرد   . 

 مصاب بداء السكري من النوع ٢ ، مما
يشير إلى أن جسمك يقاوم األنسولين.

 عندما تكون مصاًبا بالسكري الكامن ( مرحلة ما
 قبل السكري )، يبدأ السكر في التراكم في مجرى
 الدم بدًال من تزويد خالياك بالطاقة. يحدث هذا
انها حيث  األنسولين،  مقاومة  تحدث   عندما 

 السبب األول لألصابة بالسكري الكامن وأن
تكون في (مرحلة ما قبل السكري).

بالغذاء التزامك  مع  مثالى  وزنك  يكون   عندما 
ان يعنى  فهذا  المنتظمه  والرياضه   الصحى 
هذه ان  حيث  بكفاءه,  يعمل  قد   االنسولين 
 افضل الطرق ألعاده مستويات السكر فى الدم

إلى طبيعتها.

ما هي مرحلة ما قبل السكري
(السكري الكامن)؟
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فحص تحمل الجلوكوز

 في كثير من األحيان ، ال يعرف الناس أنهم مصابون بمرحلة ما قبل السكري ( السكري الكامن) ألنهم ال
يعانون من أي أعراض. و مع ذلك, قد تشمل اعراض مرض السكرى من النوع ٢:

الجوع
الشديد

الشعور
بالتعب

إعياء زغللة
بالنظر

كثرة
التبول

زيادة
العطش

متى يجب إجراء االختبار والفحوصات المخبرية ؟
 عند وجود عوامل االختطار واالعراض السابق

 ذكرها البد من عمل الفحوصات المخبريه
التى تشمل:

 أن يجرى هذا الفحص بعد التأكد من أن نسبة سكر
١٠٠-١٢٥,٩ملغم/ديسيليتر،من بين  صائم  وانت   الدم 
 كان معدل السكر التراكمي عنده ما بين ٥,٧ - ٪٦,٤

ومع وجود عوامل االختطار السابق ذكرها.

غدة لتقيم  دقيقه  طريقة  الفحص  هذا   يقدم 
 البنكرياس ونشاطها لتحديد من هو في مرحلة ما

 قبل السكري( السكر ي الكامن)  ؟

هل توجد أعراض؟
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 ١. شبكية العين مم يؤدي الى حدوث نزيف في قاع العين ويؤثر ذالك على العصب البصري
 ٢. القلب 

 ٣. األعصاب
 ٤. الجهاز الهضمي
٥. الجهاز التناسلي

كيف أحمي  جسدي من السكري الكامن ؟

هي نفسها مضاعفات السكري النوع الثاني وهي:
 تأثير سكر الدم على األوعية الدموية الصغيرة والكبيرة فقد تتأثر

يؤدي أن  يمكن  الوزن.  وفقدان  صحي  غذائي  نظام   اتباع 
فقدان حتى ٥٪ إلى ١٠٪ من وزنك إلى إحداث فرق كبير

المشي. ، مثل  به  اختر شيًئا تستمتع   . الرياضه   ممارسه 
اليوم في  األقل  على  دقيقة   ٣٠ الرياضة  تمارس  أن   حاول 
نصف إلى  تصل  لمدة  والعمل  أقل  بوقت  البدء   يمكنك 

 ساعة إذا كنت بحاجة إلى ذلك. استشر طبيبك قبل أن
تفعل أكثر من ذلك ، أوتحقق ١٠,٠٠٠ خطوة في اليوم.

 التوقف عن التدخين

السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول

مثل أدوية  وتناول  المعالج  طبيبك  بإرشادات   األلتزام 
 ميتفورمين (جلوكوفاج) لخفض نسبة السكر في الدم إذا
 كنت معرًضا لخطر اإلصابة بمرض السكري حسب وصفة

طبيبك المعالج.

من بحمايتك  يقوم  قد  الجلوكوفاج)   ) الميتفورمين   أن 
البنكرياس تريح  طريق  عن  الثاني  النوع  بسكري   األصابة 
والخارج المكسر  السكري  كمية  تقليل  خالل  من   النشط 
له جانبية   كأعراض  سيساعدك  الجلوكوفاج   ، الكبد    من 

 على الشعور بالشبع وتنزيل الوزن  ويحميك من األصابة
بسكري الثاني ٥-١٠ سنوات.

مضاعفات مرحلة ما قبل السكري:
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