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السكري 



ضمــن مــن  أصبحــت  أفعــال،  أو  ممارســات   هنــاك 
أن دون  باســتمرار  بهــا  نقــوم  نحــن  لــذا   العــادات، 
التــي النتائــج  علــى  خاللهــا  مــن  ونحصــل   نشــعر، 
شــاهد النجاحــات

ُ
ســاعدنا فــي المضــي بالحيــاة، ثــم ن

ُ
 ت

 عناء
ّ

تتحقق؛ كما لو أنها أتت دون أي
(داء مــع  تعامــل  معــك،  يحــدث  أن  يجــب  مــا   هــذا 
بمســاره ــم 

ّ
لتتحك التعايــش،  بأســلوب   الســكري) 

ُيناســبك، الــذي  واألســلوب  ريــد، 
ُ
ت التــي   بالطريقــة 

ــا لطبيعتــه؛ لتتجــاوز مخاطــره بــكل
ً

 تصــّرف معــه وفق
ُيسر وسهولة، فاألمر يبدأ وينتهي لديك



الوقاية من داء السكري
 للتقليــل مــن خطــر اإلصابــة بــداء الســكري يجــب

:اتباع أسلوب الحياة الصحية وذلك من خالل

الوقاية من داء السكري للبالغين
العمل على نزول الوزن إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه

االستمرارية في ممارسة النشاط البدني
اتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن

تجنب مسببات اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية
تجنب الضغط النفسي والقلق

الوقاية من داء السكري لألطفال
تشجيعهم على تناول الطعام الصحي بالبيت والمدرسة

الحد من تناول الوجبات السريعة
تشجيعهم على الحركة المستمرة وعدم الجلوس الدائم



ش(مقدمات داء السكري):س

 
ــون ــكري ويك ــة بالس ــل اإلصاب ــا قب ــة م ــي مرحل  ه
 مستوى سكر الصائم فيها 100 – 125 ملغ/ دسل أو

السكر التراكمي بين

 س(5.7 – %6.4) عالجهــا األساســي هــو اتبــاع نمــط
الــوزن) وإنقــاص  وحمايــة  (رياضــة  صحــي   حيــاة 

وهو ما قد يؤدي إلى تجنب اإلصابة بالسكريس

 مرحلة ما قبل داء السكري



 إن اتبــاع نمــط الحيــاة الصحيــة يســاعد علــى إعــادة
 مســتوى الســكر فــي الــدمَ لمســتوياته الطبيعيــة،
االرتفــاع مــن  عليــه  الحفــاظ  األقــل  علــى   أو 

ري
�
ك .لمستويات ملحوظة في داء الس�

تناَول األطعمة المتوازنة الصحية
زيادة النشاط البدني

تخلص من الوزن الزائد
اإلقالع عن التدخين

تناول األدوية الموصوفة

توجيهــات حســب  بانتظــام  األنســولين   أخــذ 
الطبيب المختص

حساب الكربوهيدرات والدهون والبروتينات
الرصد المستمر لمستوى السكر في الدم

حســب مناســب  صحــي  غذائــي  نظــام   اتبــاع 
توجيهات أخصائي التغذية

 ممارســة الرياضــة بانتظــام والحفــاظ علــى وزن
صحي حسب توصيات الطبيب المختص

العناية الذاتية للمصابين بالسكري

ري
َ
ر مقدمات داء السك لمنع تطو�

ري من النـــوع الثاني 
�
ك إلى داء الس�

العناية الذاتية لداء السكري



 الحفــاظ علــى مســتويات الســكر فــي الــدم
تأخيــر أو  منــع  علــى  يســاعد  اإلمــكان   قــدر 
تلــف مثــل  الســكري  لــداء   المضاعفــات 
ــى. ــراض الكل ــون وأم ــراض العي ــاب وأم  األعص
بالــدم الســكر  بمســتويات  التحكــم  أن   كمــا 

 على تحسين الطاقة والمزاج
ً
يساعد أيضا

أقراص الجلوكوز
نصف كوب من العصير أو المشروبات المحالة

ملعقة طعام من السكر أو العسل أو شراب الذرة
تناول العلكة

التعايش مع داء السكري

العناية الذاتية النخفاض السكر بالدم

العناية الذاتية الرتفاع السكر بالدم
زيادة النشاط البدني

تناول األدوية حسب تعليمات الطبيب المختص
المناســبة الغذائيــة  الوجبــات  خطــة   اتبــاع 

لمصابي داء السكري
حســب الــدم  فــي  الســكر  نســبة   فحــص 

       توجيهات الطبيب المختص



التغذية الصحية لمرضى السكري :
فــي مواعيــد محــددة  احــرص علــى تنــاول طعامــك 
مســتوى بقيــاس  االلتــزام  مــع  مناســبة   وبكميــات 
جرعــة وأخــذ  الطعــام  تنــاول  قبــل  الــدم  فــي   الســكر 
 األنســولين المحــددة مــن قبــل الطبيــب لتجنــب ارتفــاع

أو هبوط السكر في الدم
 تنــاول الحبــوب الكاملــة الحتوائهــا علــى األليــاف مثــل

الخبز البر والبرغل واألرز البني
 تنــاول 3 حصــص يوميــا مــن الفاكهــة (الحصــة الواحــدة
أو المطبوخــة  الخضــراوات  مــن  كــوب  نصــف   تعــادل 

كوب واحد من السلطة)س
 تنــاول حصتيــن يوميــا مــن الفاكهــة (الحصــة الواحــدة

(تعادل حبة واحدة متوسطة الحجم
ومنتجاتــه الحليــب  مــن  حصتيــن  إلــى  الفــرد   يحتــاج 
(الحصــة الدســم  خاليــة  أو  قليلــة  تكــون  أن   ويفضــل 

تعادل كوب حليب)س
 تنــاول كميــات معتدلــة مــن المكســرات النيئــة (حجــم

قبضة اليد)ش
 عنــد تنــاول اللحــوم احــرص علــى اختيــار اللحــوم قليلــة
ــب ــخ تجن ــد الطب ــحم وعن ــد والش ــة الجل ــع إزال ــن م  الده
فــي مرتيــن  الســمك  تنــاول  علــى  واحــرص   القلــي، 

 األسبوع على األقل
 تجنــب تنــاول الدهــون المتحولــة والدهــون المشــبعة
 حتــى النباتيــة منهــا كزيــت جــوز الهنــد وزيــت النخيــل

واستبدلها بدهون صحية كزيت الزيتون والكانوال
تجنب السكر واألطعمة المحتوية على السكر المضاف
 احــرص عنــد إعــداد طعامــك أو تناولــه خــارج المنــزل أن
ــال ً ــار ً مث ــي بالبخ ــة كالطه ــي الصحي ــة الطه ــار طريق  تخت

بدال من القلي مع تجنب إضافة الصلصات إلى طعامك
 تختلــف الكميــة والنوعيــة مــن شــخص إلــى آخــر حســب

الحالة الصحية والعمر والجنس
 اعــرف احتياجــك اليومــي من الســعرات الحراريــة واحرص

على قراءة البطاقة التغذوية للمنتجات الغذائية



تبني نمط حياة صحي لمرضى السكري
 مــارس الرياضــة بانتظام لتنظيم نســبة الســكر بالــدم وتفادي

االرتفاع المفاجئ
 قبــل ممارســة الرياضــة ينصــح بمراقبــة مســتوى الســكر فــي
 الــدم، ويفضــل تنــاول وجبــة خفيفــة مــن الكربوهيــدرات قبــل
 الرياضــة مثــل كــوب حليــب أو حبــة فاكهــة لتجنــب اإلصابــة

بانخفاض السكر في الدم
 فــي حــال حــدوث هبوط في الســكر وظهــور أعراضــه (اإلرهاق
ــة ــة الرياض ــاء ممارس ــرق) أثن ــد ،التع ــحوب الجل ــاش ،ش  ،االرتع

تناول قطعة من الحلوى
اشرب كميات كافية من الماء قبل وبعد التمرين

 احــرص علــى قيــاس نســبة الســكر في الــدم قبــل وأثنــاء وبعد
ممارسة التمارين عالية الشدة

 احــرص علــى ارتــداء الحــذاء المناســب المريــح وجــوارب بيضــاء
قطنية

 التوقــف عــن ممارســة النشــاط البدنــي مباشــرة فــي حــال
حدوث دوخة أو غثيان أو ألم في الصدر

علــى حمــل بطاقــة تعريــف بأنــك مصــاب بمــرض .ً احــرص 
 السكري ونوعية العالج المستخدم والجرعة دائما

 حمــل جميــع المســتلزمات الخاصــة بالمريــض فــي حقيبــة
 اليــد، ومــن هــذه المســتلزمات (األنســولين، الحقــن، الحبــوب،
 جهــاز التحليــل، الجلوكاجــون، قطــع مــن الحلــوى أو الســكر،

وجبة خفيفة)س
 تهويــة القدميــن وفحصهمــا فــي كل مــرة يخلع فيهــا الحذاء

حتى يتم التأكد من عدم وجود احمرار أو كدمات
مثــل الــدم  ســكر  انخفــاض  أعــراض  بأحــد  اإلحســاس   عنــد 
ــل ــز، يفض ــة التركي ــان، قل ــب ، الغثي ــات القل ــادة نبض ــرق، زي  التع
مثــل الهضــم  ســريعة  الكربوهيــدرات  مــن  كميــة   تنــاول 
ــي ــدرات الت ــب الكربوهي ــع تجن ــة م ــر الطبيعي ــل والعصائ  العس
 تحتــوي علــى دهــون مثــل الشــوكوالتة إلنهــا تعيــق رفــع

.السكر مع القيام بفحص مستوى سكر الدم
 تمتــع بســاعات نــوم كافيــة لمــدة ال تقــل عــن (9-7 ) ســاعات

يوميا تتخللها قيلولة لمدة ال تزيد عن (30 ) دقيقة
 تجنـــــب مــا يثير لــديـــك القلـــــق والتــــوتــــــر وخــصص وقتــــا

لممارســة مـــا يجلــب لك السعـــادة واالسترخـــاء



المصادر: س
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDis-

ease/Pages/Diabetes.aspx

https://shc.gov.sa/Arabic/NDC/Activities/Pages/diabe-
tes_health_knowledge.aspx

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/diabe-
tes/in-depth/diabetes-management/art-20047963#:~:tex
t=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D
8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%88
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A6
%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8
%B8%D8%A7%D9%85.,%D9%81%D9%8A%20%D9%85
%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%
20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%20%D
9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85.


