
السيطرة على مرض 
السكري باألنسولين 

عندما تأخذ األنسولين، يكون من المهم جًدا:

كيفية حقن 
األنسولين

ال ُيقصد من المعلومات المقدمة في هذا 
المحتوى أن تكون بدياًل عن نصيحة أخصائي 

الرعاية الصحية. 

استشر أخصائي الرعاية الصحية المتابع لحالتك 
للحصول على المشورة بشأن العالج أو لطرح 
أية أسئلة محددة قد تكون لديك حول مرض 

السكري.

الخطوات المتبعة عند قيامك 
بحقن األنسولين

قد يحتاج بعض مرضى السكري إلى استخدام 
األنسولين باإلضافة إلى األقراص أو بدالً منها. ال يعني 

استخدام األنسولين أن مرض السكري لديك خطير 
وال يمكن السيطرة عليه. ُيستخدم األنسولين كعالٍج 
إضافي عندما ال تكون األقراص وحدها كافية للتحكم 

في نسبة الجلوكوز في الدم. 
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مراقبة نسبة الجلوكوز في 
الدم بانتظام

االلتزام بالنظام الغذائي الذي 
اتفقت عليه مع فريق الرعاية 

الصحية المتابع لحالتك

حضور مواعيدك مع فريق 
الرعاية الصحية بصفة 

منتظمة

أخذ الجرعات بانتظام على 
النحو الموصوف



ادفع المكبس ألسفل حتى 
النهاية. قم بالعّد حتى 5

ز المستلزمات الخاصة   جهِّ
بك: قلم األنسولين المعبأ 
مسبًقا أو اإلبرة والسرنجة 

األنسولين وقنينة 

2

 احقن بزاوية 90 درجة. إذا 
 كنت نحيًفا جًدا، فاحقن 

بزاوية 45 درجة
3

 اقبض على بعض الجلد 
ثم أدخل اإلبرة بسرعة 4

5

 اترك الجلد. 
أِزل اإلبرة 6

 تخلص من اإلبرة 
والسرنجة، إذا كنت 

تستخدم واحدة
7

1

كيفية حقن األنسولين 

إختر موضع حقن األنسولين في جسمك. يجب 
حقن األنسولين في نفس المنطقة العامة من 

الجسم، ولكن ال تحقن األنسولين في نفس المكان 
بالضبط في كل مرة

أو

ال تتشارك أبًدا أقالم 
األنسولين مع اآلخرين



119
79

119
79

أمراض الُكلى

الدماغية السكتة 

أمراض القلب

مرض 
السكري 

وضغط الدم 
المرتفع 

أهمية التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

ال ُيقصد من المعلومات المقدمة في هذا 
المحتوى أن تكون بدياًل عن نصيحة أخصائي 

الرعاية الصحية. 

استشر أخصائي الرعاية الصحية المتابع لحالتك 
للحصول على المشورة بشأن العالج أو لطرح 
أية أسئلة محددة قد تكون لديك حول مرض 

السكري.

ما هو ضغط الدم المرتفع؟
يحدث ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم عندما 

يكون ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي. إذا كنت 
مصاًبا بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري مًعا، يزداد 
خطر تعرضك لتلف األوعية الدموية بدرجة أكبر مما 

إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع فقط أو مرض 
السكري فقط.

ُيعد ضغط الدم المرتفع خطيًرا ألنه يجعل القلب يعمل 
بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ويساهم 

في تصلب الشرايين، مما يعرضك لخطر اإلصابة 
بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

 وأمراض الُكلى.
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عندما يخبرك طبيبك أو ممرضك بضغط 
دمك، سيقول رقمين:

تناول دواء ضغط الدم الموصوف 
لك من ِقبل طبيبك وأخبره إذا 

تجنب االستهالك 
الضار للكحول

الرقم السفلي هو 
الضغط داخل األوعية 
الدموية عندما تكون 

عضلة القلب مسترخية.

الرقم العلوي هو 
الضغط داخل األوعية 
الدموية عندما يضخ 

قلبك الدم.

119
79

ارجع إلى أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية 
المتابع لحالتك إذا كانت قراءة ضغط دمك 

أعلى من 80/130 وكنت تعاني من مرض 
السكري أو أمراض الكلى أو القلب.

 إذا لم تكن مصاًبا بهذه األمراض، فاستشر 
أحد أفراد فريق الرعاية الصحية المتابع 

لحالتك إذا تجاوزت قراءة ضغط دمك 
 .90/140

كيف يمكنك خفض قياس ضغط الدم 
ضغط دمك 

.1.2

تخلص من الوزن الزائد إذا 
كنت بديًنا

قلل من تناول الملح كجزء 
من أي نظام غذائي صحي

اختر نظاًما غذائًيا قليل الدسم 
وغنًيا بالفواكه والخضراوات

 مارس التمارين الرياضية 
لمدة 30 دقيقة على األقل 

في اليوم

قلل من التعرض للمواقف 
العصيبة 

أقلع عن التدخين
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مرض 
السكري

وقدميك 
كيفية الوقاية من مشكالت القدمين

ال ُيقصد من المعلومات المقدمة في هذا 
المحتوى أن تكون بدياًل عن نصيحة أخصائي 

الرعاية الصحية. 

استشر أخصائي الرعاية الصحية المتابع لحالتك 
للحصول على المشورة بشأن العالج أو لطرح 
أية أسئلة محددة قد تكون لديك حول مرض 

السكري.

تعتبر مشكالت القدم من المضاعفات الشائعة 
لدى مرضى السكري. ولحسن الحظ، يمكن الوقاية 

من معظم هذه المضاعفات عن طريق العناية 
بالقدم.  الدقيقة 

كيفية العناية بقدميك

افحص قدميك كل يوم

االحمرار أو التورم مسامير القدم

الدشبذ )الكالو(القروح البثور التغيرات في الجلد 

أو األظافر

الجروح
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 انفض حذاءك 
قبل ارتدائه

ارتِد أحذية وجوارب غير 
مكشوفة، مالئمة لمقاسك 
تماًما وتمنع دخول الرطوبة. 

تجنب األحذية المفتوحة 
من األمام مثل الصنادل 

والشباشب 

ال تضع قدميك بالقرب من 
لهب مكشوف أو سطح 

ساخن 

تحقق من درجة حرارة الماء قبل 
غسل قدميك. جفف قدميك 

جيًدا، بما في ذلك ما بين أصابع 
قدميك

احرص على ترطيب قدميك 
لتجنب جفافهما، ولكن تجنب 

ما بين أصابع قدميك

قص أظافر قدميك بشكل 
مستقيم وليس منحنًيا 
باستخدام قصافة األظافر

ال تمِش حافي القدمين 
على اإلطالق، وال حتى 

في داخل المنزل 

راجع طبيبك على 
الفور إذا شعرت بألم 

في قدمك

يمكنك فحص ظهر وجوانب قدميك 
بسهولة أكبر باستخدام مرآة.

ل من خطر إصابتك  قلِّ
بمشكالت القدم المرتبطة 

بمرض السكري
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قد يكون التشخيص بمرض مزمن مثل مرض السكري 
واالضطرار إلى تغيير نمط حياتك ونظامك الغذائي 

وتناول األدوية أمًرا مزعًجا. ويمكن أن تتأثر صحتك 
النفسية وتصبح ُعرضة لخطر متزايد لإلصابة باالكتئاب 

و/أو القلق. 

قد تكون السيطرة اليومية على مرض السكري أمًرا 
مرهًقا. لذا من المهم أال تفقد السيطرة على مشاعرك 

وأن تعتني بصحتك النفسية. الشعور باإلجهاد والقلق، 
أو بالحزن أو الغضب، هو شعور شائع عند التعايش مع 

مرض السكري من النوع الثاني. 

يمكن أن يرفع اإلجهاد مستويات الجلوكوز في الدم، 
ولكن يمكنك تعلم طرق من شأنها الحد من إجهادك. 
ويمكن أيًضا لإلجهاد طويل األمد، إذا ُترك دون عالج، أن 

يؤثر سلًبا على صحتك وقد يؤدي بك إلى االكتئاب. 

ُيعد االكتئاب مرًضا شائًعا بين األشخاص المصابين بأي 
مرض مزمن طويل األمد مثل مرض السكري من النوع 

الثاني. يمكن لالكتئاب أن يؤثر على مرض السكري 
لديك. تعلم كيفية التعرف على العالمات، والتمس 

مساعدة طبيبك إذا كنت في خطر. 

 االعتناء بصحتك 
 مرض النفسية

السكري 
وصحتك 

النفسية 
 كيفية السيطرة على مرض السكري 

في ظل الظروف الصعبة. 

 ال ُيقصد من المعلومات المقدمة في هذا
 المحتوى أن تكون بدياًل عن نصيحة أخصائي

 .الرعاية الصحية

 استشر أخصائي الرعاية الصحية المتابع
 لحالتك للحصول على المشورة بشأن العالج

 أو لطرح أية أسئلة محددة قد تكون لديك
.حول مرض السكري
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مرض السكريعالمات االكتئاب
وحياتك االجتماعية

طرق للحد من اإلجهاد 

يؤثر الشعور باإلجهاد على كيفية تعاملك مع مرض السكري 
 ويمكنه أيًضا أن يؤثر على مستويات الجلوكوز في دمك. 

 ممارسة الرياضة بانتظام 
 وتخصيص بعض الوقت 

 لنفسك ولممارسة األنشطة 
البدنية التي تستمتع بها

 الحصول على 
قسط كاٍف من النوم

 التحدث 
 عن مشاعرك 

 مع شخص 
تثق به

 قضاء بعض الوقت في القيام 
 باألشياء التي تستمتع بها، 

 مثل االستماع إلى الموسيقى 
 أو الصالة أو قراءة كتاب، 

وتخصيص وقت لالسترخاء

 الشعور بالحزن، 
 أو البكاء، 
أو االنفعال

 الشعور بالتعب 
بسهولة 

 االعتقاد بأن الحياة 
 لم تعد تستحق 

العيش

فقدان الشهية 
 أو الوزن 

 أو اكتسابهما، 
 والنوم كثيًرا جًدا 

أو قلياًل جًدا

يمكن لمرض السكري أن يؤثر على مزاجك ويؤدي بك إلى 
االكتئاب. تعلم كيفية التعرف على عالمات االكتئاب الشائعة، 

وإذا كنت في خطر، فالتمس المساعدة من طبيبك. 

قد تواجه صعوبة أيًضا في التكيف مع التغيرات التي 
تحدث لك بسبب اإلصابة بمرض السكري، خاصًة أن بإمكان 

هذا المرض التأثير على حياتك االجتماعية. قد ال تتمكن 
من تناول نفس أنواع األطعمة والمشروبات التي كنت 

تتناولها قبل تشخيصك باإلصابة بالمرض. كن على علم 
بهذا وتحدث إلى األصدقاء والعائلة حتى يتمكنوا من 

دعمك في اتخاذ التدابير الالزمة للتكيف مع الوضع. 

 إذا كنت تعاني من عالمات االكتئاب، 
 فاتصل بأحد أعضاء فريق الرعاية 

 الصحية الخاص بك في أقرب 
وقت ممكن.
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الصيام بأمان
مرض السكري 

والصيام 
 توصيات للصيام إذا كنت مصاًبا 

بمرض السكري. 

يختار العديد من مرضى السكري الصيام باعتبار ذلك جزًءا 
من معتقداتهم الدينية أو الروحية. هناك أيًضا أسباب 

شخصية أخرى تجعل الشخص يرغب في الصيام. يمكن 
للمصاب بمرض السكري الصيام بطريقة آمنة باعتبار ذلك 

جزًءا من السيطرة على المرض. إذا قررت الصيام، فمن 
المهم أن تتحدث إلى طبيبك قبل الصيام بشأن أفضل 

 السبل للسيطرة على مستويات الجلوكوز في دمك. 

يمكن لطبيبك أن ينصحك بشأن التغيرات التي تطرأ على 
أدويتك، وعدد مرات قياس مستوى الجلوكوز في دمك 

ونظامك الغذائي، أو يقدم لك توصيات غذائية لتتبعها قبل 
اإلفطار وبعده. لن تتغير احتياجاتك الغذائية، ولكن سيكون 

توقيت الوجبة وموعد اإلفطار اعتبارين مهمين. 

 ال ُيقصد من المعلومات المقدمة في هذا
 المحتوى أن تكون بدياًل عن نصيحة أخصائي

 .الرعاية الصحية

 استشر أخصائي الرعاية الصحية المتابع لحالتك
 للحصول على المشورة بشأن العالج أو لطرح
 أية أسئلة محددة قد تكون لديك حول مرض

.السكري

12122022_IEC_Lebanon_Patient_Education_leaflets_MB_AR.indd   7-912122022_IEC_Lebanon_Patient_Education_leaflets_MB_AR.indd   7-9 20/12/2022   13.5720/12/2022   13.57



قبل أن تصوم، تحدث إلى 
طبيبك بشأن ما يلي: 

 تناول كميات 
 أقل من  الطعام 

عند  اإلفطار

 تجنب تناول الكثير 
 من األطعمة السكرية 

أو الدهنية

 التزم بنظام غذائي 
متوازن ومتنوع

 تجنب التعرض للجفاف. 
 اشرب الكثير من السوائل 

 الخالية من السكر 
 والخالية من الكافيين 

بعد اإلفطار

 حاول أن تأكل قبل 
 شروق الشمس 

 عند صيام 
شهر رمضان

تناول وجبة من األطعمة التي يتم امتصاصها ببطء 
 قبل البدء في الصيام، 

 مثل األرز البسمتي 
 والبقوليات، جنًبا إلى جنب 

 مع الفاكهة والخضروات 

 كمية أو نوع األنسولين 
 أو الدواء الذي يجب 

أن تتناوله

 توصيات النظام الغذائي 
والصيام

 فحص مستويات الجلوكوز 
 في الدم أكثر من المعتاد 

إذا  كنت تتناول األنسولين
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