
دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين

 في التعامل مع مرضى السكري

إعداد: د. مالك قطينة



دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين

 في التعامل مع مرضى السكري

اإعــــداد
د. مــــالك قطــــينة



املمــــولون

مت اإعداد وطباعة هذا الدليل بتمويل من �صندوق النقد

العربي واإدارة البنك اال�صالمي للتنمية وباإ�صراف موؤ�ص�صة التعاون

 تن�يه: ما يرد يف الكتاب ال يعرب بال�سرورة عن م�اقف اأو وجهة نظر م�ؤ�س�سة التعاون.
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املقدمـــــة
على الرغم من التقدم احل�ساري الذي متر به املجتمعات وال�سع�ب، والرفاهية التي تعي�سها، اإال اأن هذه انعك�ست �سلبًا يف انت�سار االأمرا�ض 
غري ال�سارية، ومنها مر�ض ال�سكري. يف ال�سن�ات ال�سابقة، ارتفعت ن�سبة االإ�سابة مبر�ض ال�سكري يف العامل نتيجة تغيري اأمناط احلياة 
مما اأدى اإىل ازدياد االأعباء والتكلفة على القطاع ال�سحي من جهة وعلى ن�عية حياة امل�سابني بال�سكري من جهة اأخرى نتيجة امل�ساعفات 

التي حتدث لهم والتي ت�سكل جزءًا من العبء ال�سحي واملايل. 

مت التاأكيد على اأهمية ال�قاية �سمن اال�سرتاتيجيات ال�سحية التي ت�سعى للتقليل من ن�سبة حدوث االأمرا�ض غري ال�سارية، وبالتايل حت�سني 
ت�ستهدف  ال�قاية ال  فاإن  وفّعال. ومن هنا  اإيجابي  ب�سكل  العي�ض  االأفراد على  ي�ساعد  وتبني نظام غذائي و�سحي  واملجتمع  الفرد  �سحة 
مر�سى ال�سكري فقط، بل ت�ستهدف املجتمع ب�سكل عام وذلك من اأجل ا�ستباق حدوث املر�ض من خالل تبني منط حياة �سحي يت�سمن 

الغذاء ال�سحي والن�ساط البدين والتحكم بال�زن. 

لقد اأدركت م�ؤ�س�سة جذور لالإمناء ال�سحي واالجتماعي اأهمية ال�قاية من هذه االأمرا�ض، وعملت على تبني نهج متعدد االجتاهات من 
داخل املراكز  وذلك من خالل تقدمي اخلدمات املتكاملة لهم على م�ست�يني:  رفع ج�دة اخلدمات املقدمة للم�سابني بال�سكري،  اأجل 
ال�سحية ويف املجتمع املحلي. ومن هنا مت اإعداد هذا الدليل امل�جه للعامالت والعاملني ال�سحيني واملجتمعيني من خالل م�سروع دعم 
خدمات متكاملة لالأمرا�ض املزمنة )ال�سكري( من خالل تنمية الق�ى الب�سرية والدعم املجتمعي املم�ل من قبل م�ؤ�س�سة التعاون. اإن هذا 
الدليل والذي ي�ساعدهم يف تنفيذ التدريب املجتمعي مع متط�عني ونا�سطني يف املجتمع املحلي، يعترب م�ساهمة يف اإغناء العمل املجتمعي 
باملهارات واآليات التدريب من اأجل اإيجاد مثقفني جمتمعيني يعمل�ن على ن�سر املعل�مة ال�سحية ال�سليمة وتعزيز ال�سل�ك االإيجابي واملبادر 

بني اأفراد املجتمع. 

الفئـــة امل�صــــتهدفة 
متط�ع�ن ومتط�عات من املجتمعات املحلية يرغب�ن يف العمل على تقدمي االإر�ساد والت�عية ح�ل مر�ض ال�سكري. يف�سل اأن يك�ن عدد 

امل�ساركني 12-16 �سخ�سًا، على اأن ال يزيد عن 20 �سخ�سًا كحد اأعلى. يف�سل اأن يك�ن�ا يف اأعمار متقاربة اإن اأمكن. 
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الهــــدف العــام: 
التمرن على االأ�ساليب املنا�سبة مل�ساعدة مر�سى ال�سكري واأفراد عائالتهم يف تعلم كيفية العناية بالذات وال�قاية من م�ساعفات مر�ض 

ال�سكري. 

املــــدة 
4 جل�سات تدريبية، كل منها ملدة 3 �ساعات. 

اللـــوازم 
• قاعة منا�سبة تكفي جلل��ض امل�ساركني ب�سكل مريح، مع وج�د م�ساحة كافية اأمامهم من اأجل تقدمي عرو�ض اأو متثيل اأدوار. يحبذ 	

اأن تك�ن طريقة اجلل��ض على �سكل حرف U، بحيث ميكن حتريك املنا�سد واملقاعد حتى تنق�سم املجم�عة الكبرية اإىل جمم�عات 
�سغرية عند اللزوم. 

• جهاز عر�ض وحا�س�ب حمم�ل لعر�ض امل�اد على امل�ساركني، اأو ل�ح قالب. 	
• �سب�رة وطبا�سري اأو اأقالم للكتابة عليها. 	
• ن�سخ عن اأوراق العمل بعدد امل�ساركني وامل�ساركات. 	
• ن�سخ عن كتيب ال�سكري ال�سادر عن وزارة ال�سحة بعدد امل�ساركني وامل�ساركات. 	

املــدربــــون 
�سخ�سان على االأقل من العاملني والعامالت ال�سحيات يف برنامج ال�سكري، بحيث يتبادالن تي�سري االأن�سطة وامل�ساعدة يف التح�سري ويف 

دعم امل�ساركني وامل�ساركات اأثناء عملية التعلم. 
يحبذ اأن يك�ن املدرب�ن على �سلة مبا�سرة بالعمل امليداين يف الربنامج وبامل�ساركني وامل�ساركات، مبا يكفل اأن يقدم�ا لهم املتابعة والدعم 

بعد نهاية الدورة. 
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اجلل�صات التدريبية
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اجلل�صـــــــة االأوىل: مهـــــارات تي�صــــري التعــلم

الهــــــــــــدف
التمرن على و�سائل فعالة يف م�ساعدة االآخرين على التعلم. 

الوقــــت
3 �ساعات

املـــــــــواد 
• ن�سخ من اأوراق العمل لكل م�سارك وم�ساركة. 	
• جهاز عر�ض اأو ل�ح قالب. 	
• �سب�رة وطبا�سري اأو اأقالم. 	

املادة التدريبية
التعليم والتي�صري 

بنف�سه  يتعلم  �سخ�سًا  اأن هناك  يعني  والتي�سري  اآخر،  �سخ�سًا  يعلم  �سخ�سًا  اأن هناك  يعني  فالتعليم  والتي�سري.  التعليم  بني  هناك فرق 
و�سخ�سًا اآخر ي�ساعده يف ذلك. 

اأو تعر�ض على جهاز عر�ض( ونناق�ض كل نقطة منها. يجب اأن يعطي  اأو تعلق على ل�ح قالب  نقراأ ورقة العمل التالية )ت�زع ن�سخ منها 
امل�سارك�ن راأيهم يف كل نقطة ويقدم�ا اأمثلة واقعية عليها ح�سب فهمهم لها. 
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ورقة عمل: الفرق بني املعلم واملي�صر
املعلم: يك�ن ه� حم�ر العملية، وعليه يعتمد االأمر. 

املي�سر: يجعل املتعلم حم�ر العملية، وعليه يعتمد االأمر. 

املعلم: يتكلم معظم ال�قت. 
املي�سر: ي�سغي اإىل املتعلم اأكرث مما يتكلم ه�. 

املعلم: تك�ن املعل�مة ثابتة يف كل االأح�ال. 
املي�سر: تك�ن املعل�مة متغرية، اعتمادًا على ظروف كل متعلم. 

املعلم: ه� من يحدد االأول�يات و�سرعة التعلم وطريقته. 
املي�سر: يختار االأول�يات و�سرعة التعلم وطريقته بناًء على احتياجات املتعلم. 

�س 1: هل توجد فروق اأخرى؟ هل ميكن اأن ناأخذ اأمثلة عليها؟
�س 2: ما االأف�صل براأيكم، اأن نكون معلمني اأم مي�صرين؟ ملاذا؟

اإجابات حمتملة: 
قد يختار البع�ض اأن يك�ن معلمًا الأن التعليم اأ�سهل، اأو لال�ستفادة من �سخ�سية املعلم الق�ية يف التاأثري على قرارات املتعلمني. 
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وقد يختار البع�ض اأن يك�ن مي�سرًا الأن التي�سري يجعل التعلم مرنًا ومتكيفًا مع احتياجات املتعلمني، اأو الأن املتعلم يتذكر ما يتعلمه بنف�سه 
اأكرث مما يتذكر ما يلقنه اإياه املعلم. 

ميكن اأن تك�ن هناك اإجابات اأخرى عديدة غري تلك. ينبغي �سماعها ونقا�سها باهتمام. 

مالحظة: يجب اأن يك�ن لكل �سخ�ض احلق يف ا�ستعمال اأ�سل�به، ولكن من ال�سروري اأن يدرك امل�سارك�ن اأننا منيل اإىل اأ�سل�ب التي�سري يف 
عملنا. قد يتفهم البع�ض اأ�سباب هذا االختيار االآن وقد ال يقتنع البع�ض االآخر بهذا الراأي. ميكن له�ؤالء اأن يتعلم�ا من املمار�سة، عندما 
يجدون اأن التي�سري يحقق نتائج اأف�سل. اأما اإذا اأجربناهم على القب�ل بفكرة ال يتقبل�نها، ف�سنك�ن نحن على نقي�ض من اأنف�سنا، اأي نق�ل 

لهم �سيئًا ونفعل اأمامهم �سيئًا اآخر. 

�س 3: ما املهارات التي يجب اأن منتلكها حتى ن�صبح مي�صرين جيدين؟

قد ي�سرد امل�سارك�ن عددًا متن�عًا من املهارات املتعلقة بالت�ا�سل الفعال. ن�ؤكد على اأهمية ما يذكر، ون�سحح اأية معل�مات غري دقيقة. ثم 
نبني للم�ساركني اأننا �سرنكز فيما يلي على املهارات التالية: االإ�سغاء، التعاطف، طرح االأ�سئلة املنا�سبة. 

اإذا طلب امل�سارك�ن نقا�ض بع�ض املهارات االأخرى، فيمكن تخ�سي�ض وقت اإ�سايف خارج اجلل�سة اأو التخطيط جلل�سة منف�سلة لنقا�سها. 
وميكن الطلب من بع�سهم اأن ي�سارك يف التح�سري لها. 

االإ�صـــــغاء
 ن��سح اأن االإ�سغاء يختلف عن اال�ستماع العادي. مثاًل، ميكن اأن ن�ستمع اإىل م��سيقى ونحن نقراأ، ولكن ال ميكن اأن ن�سغي اإىل حديث يهمنا 

اإال اإذا ت�قفنا عن فعل اأي �سيء اآخر. 

للت��سيح نطرح �سل�سلة من االأ�سئلة للنقا�ض، مثل: 

�س 1: براأيكم، كيف ميكن التمييز بني االإ�صغاء واال�صتماع؟

�س 2: ما الفرق بينهما يف التح�صري؟ كيف اأح�صر نف�صي لالإ�صغاء؟
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�س 3: ما الفرق بينهما يف املمار�صة؟ كيف اأمار�س االإ�صغاء جيدًا؟

�س 4: ما الفرق بينهما يف النتيجة التي نن�صدها؟ ما النتيجة التي اأتوقعها من جمرد اال�صتماع وما النتيجة التي اأريدها من االإ�صغاء؟

ن�ؤكد على النقاط التالية اإذا وردت يف النقا�ض، اأو ن�سيفها اإذا مل ترد: 

• االإ�سغاء يحتاج اإىل اأن نك�ن جاهزين ومتفرغني لكي نركز على ما ن�سمعه ولكي نحاول اأن نفهم لي�ض الكالم فقط بل والق�سد من الكالم. 	

• اأخرى تعطينا معل�مات قيمة. 	 اأي�سًا نربة ال�س�ت التي يتم احلديث بها، وعالمات  اأثناء االإ�سغاء ن�ستقبل الكالم، ولكننا ن�ستقبل 
مثاًل، طريقة التحدث )باندفاع، اأم بخ�ف وقلق، الخ(، مالمح ال�جه )هدوء، ت�تر، ثقة، ت�سكك، الخ(، و�سعية اجلل��ض واالإمياءات 

اجل�سدية )تت�افق مع املعنى الكالم اأم تتناق�ض معه، تدل على الر�سا اأو الت�تر اأو ال�سع�ر باحلرج، الخ(. 

• اأثناء االإ�سغاء نبدي اإ�سارات لتخفيف الت�تر والقلق، اإن وجد، وللت�سجيع على م�ا�سلة احلديث. مثاًل، هز الراأ�ض كدليل على الفهم، 	
ترديد بع�ض الكلمات ذات الداللة املركزية التي يق�لها املتحدث )من وقت الآخر فقط(، اإظهار تعبريات االهتمام على ال�جه، ق�ل 

عبارات تبني الرتكيز والفهم )مثل: حقًا؟ ممتاز! �سحيح!(. 

• اأثناء االإ�سغاء، نطرح اأ�سئلة ا�ستي�ساحية يف اجل�انب املهمة من امل��س�ع، مثل، ملاذا تعتقدين ذلك؟ كيف كانت النتيجة؟ وماذا ح�سل 	
بعد ذلك؟ هل جربت طريقة اأخرى؟

• النتيجة التي يجب اأن يت��سل اإليها االإ�سغاء هي اأن نفهم امل�سكلة الرئي�سية التي ت�سغل بال املتحدث، حتى واإن مل يتم التعبري عنها بالكالم 	
مبا�سرة. مثاًل، قد ال تك�ن م�سكلة املتحدث يف اأنه ال يعرف اأين يحقن االأن�س�لني بل اأنه يخاف من االإبر وال يريد ق�ل ذلك منعًا للحرج. 

التعاطـــــف
اأنا الذي يف هذا  اأي كيف �ساأ�سعر ل� كنت  اأنف�سنا مكانه.  اأن التعاطف ه� حماولة فهم م�ساعر ال�سخ�ض االآخر من خالل و�سع  ن��سح 

ال��سع؟ ويجب اأن يق�دنا ذلك اإىل اأن نفهم ما يحتاجه حتى يتغلب على هذه امل�ساعر. 

مثاًل: امراأة تغيبت عن م�عد الك�سف الطبي بتكرار. النتيجة ال�سريعة هي اأنها غري مبالية ب�سحتها، ولكن ل� حاولنا ا�ستعمال مهارات 
التعاطف، لكنا قد عرفنا اأنها ال حت�سر نتيجة �سغط عائلي مثاًل، اأو الأن الطاقم يف العيادة يعاملها ب�سكل ف�قي وم�سبب للحرج، الخ. فاإن 

كنت اأنا اأتلقى مثل هذه املعاملة، هل كنت �ساأح�سر؟
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ميكن طلب اأمثلة اأخرى من امل�ساركني. 

�س 1: كيف يختلف التعاطف مع �صخ�س عن ال�صعور بال�صفقة جتاهه؟

�س 2: كيف ميكن اإي�صال التعاطف اإىل ال�صخ�س االآخر؟

يتم اإي�سال التعاطف عن طريق عبارات مثل: “يبدو يل اأنك... “ اأو “هل اأفهم من هذا اأنك... ؟” ومثل ذلك من العبارات، وننهي العبارة 
بت��سيح امل�ساعر التي فهمناها من خالل االإ�سغاء. مثاًل: “يبدو يل اأنك ال حتب ا�ستعمال االإبر. هل فهمتك ب�سكل �سحيح؟” اأو “اأفهم من 

هذا اأن معاملة الطاقم الطبي يف العيادة ت�سبب لك ال�سيق؟”

ن��سح ما يلي: عندما يعرب االآخرون عن م�ساعرهم اأمامنا، كثريًا ما ن�سعى للحكم عليها: هذا �سحيح، وهذا خطاأ، ال يحق لك اأن تق�يل 
ذلك، اأنت ع�سبي اأكرث من الالزم، اأنت ال تفهمني ما يق�له لك الطبيب، وغريها من العبارات التي جتعلنا نبدو وكاأننا ق�ساة يحكم�ن على 

االآخرين ويحا�سب�نهم، ولي�ض مي�سرين ي�ساعدونهم. ن�ساأل: ما اأ�سرار هذا االأ�سل�ب؟ كيف ميكن جتنبه؟

متـــــــرين 
نعر�ض العبارات التالية على ل�ح قالب اأو جهاز العر�ض، ون�ساأل امل�ساركني: كيف ميكن اأن تعربوا عن التعاطف مع قائل 

هذه العبارات دون اإ�سدار اأحكام )ميكن اأن ن�سمع اأكرث من اإجابة عن كل عبارة، اإذ ميكن اأن يختلف بع�سهم يف الراأي ح�ل اأية 
م�ساعر يجب التعاطف معها يف العبارة املعنية(: 

العبــــــارات: 
• لقد امتنعت عن جميع املاأك�الت التي ترفع ال�سكر يف دمي، ولكن دون نتيجة، فال�سكر يظل مرتفعًا لدّي. 	
• اجلميع يق�ل�ن يل ال تاأكل هذا وال تاأكل ذلك، ولكنهم ياأكل�ن كل �سيء اأمامي فاأرغب يف اأن اأ�ساركهم غ�سبًا عني. 	
• اأنا اأحب امل�سي والن�ساط، ولكن ال اأجد وقتًا لذلك، كما اأنه لي�ض من املعتاد يف القرية اأن يخرج النا�ض للتم�سي والريا�سة. 	
• ابنة عمي و�سف لها الطبيب االأقرا�ض وها هي يف و�سع جيد، فلماذا ي�سر على اأن ي�سف يل حقن االأن�س�لني؟	
• اأ�سمع كثريًا من ال��سفات ال�سعبية لتخفي�ض ال�سكر، وال اأعرف ما ال�سحيح منها. 	
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متـــــــرين
هذا التمرين ي�ساعد يف التدرب على مهارتي االإ�سغاء والتعاطف: 

• يق�سم امل�سارك�ن اإىل جمم�عات كل منها تتك�ن من ثالثة اأ�سخا�ض. 	
• ياأخذ اأحد اأع�ساء املجم�عة دور اأ واآخر دور ب والثالث دور ج. 	
• يق�م اأ بدور املتحدث، ويق�م ب بدور امل�سغي، وميار�ض ج دور املراقبة وت�سجيل املالحظات: يتحدث اأ ملدة دقيقة تقريبًا عن اأية 	

ق�سية اأو م�سكلة تعنيه، حتى واإن مل تكن ذات عالقة بال�سكري وبالتدريب. ي�سغي اإليه ب ويبدي عالمات االإ�سغاء، وي�ستخدم 
عبارات تنقل التعاطف اإن لزم. 

• ي�سجل ج مالحظاته عن اأداء ب يف االإ�سغاء والتعاطف. يجب اأن تت�سمن املالحظات ما يلي: هل هناك ما يدل على اإ�سغاء جيد؟ 	
هل يتم االنتباه اإىل ما يقال وكيف يقال، مبا يف ذلك التعابري واالإمياءات اجل�سدية؟ هل يتم نقل التعاطف ب�س�رة �سحيحة؟ هل 

يتجنب ال�سخ�ض امل�سغي اإطالق االأحكام؟ )ميكن اأن ت�سجل هذه االأ�سئلة على ل�ح قالب لتذكري املجم�عات بها(. 
• يتبادل امل�سارك�ن االأدوار، باأن ي�سبح ج مثاًل ه� املتحدث، فيما يق�م اأ باالإ�سغاء ويق�م ب باملراقبة. ثم تعطى الفر�سة الأن يق�م 	

ج بدور االإ�سغاء اأي�سًا. 
• بعد اأن يتبادل الثالثة دور االإ�سغاء، يتناق�س�ن معًا ملدة خم�ض دقائق يف مالحظات املراقبني. 	

بعد ح�ايل 8-10 دقائق، ننهي العمل يف جمم�عات، وجنري نقا�سًا �سريعًا الأهم ما ا�ستفاد منه امل�سارك�ن من هذه التجربة. ميكن 
طرح اأ�سئلة كالتايل: 

• ما الذي تعلمناه عن االإ�سغاء يف هذا التمرين؟	
• هل االإ�سغاء �سهل اأن �سعب؟ ملاذا؟	
• كيف �ساعد فهم النربة والتعابري واالإمياءات اجل�سدية يف اإدراك م�ساعر املتحدثني؟	
• هل كان �سهاًل اأن تفهم�ا م�ساعر املتحدثني وتتعاطف�ا معهم؟ كيف؟ ملاذا؟	
• اذكروا لنا بع�ض االأمثلة على عبارات قيلت ورمبا تت�سمن اإ�سدار اأحكام ولي�ض تعاطفًا. 	



دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين في التعامل مع مرضى السكري12    |      

مهارات طرح االأ�صئلة
اأن  ميكننا  وكيف  يحتاج�ن،  وما  يعرف�ن،  وما  يفكرون،  كيف  االآخرين:  فهم  على  ي�ساعدنا  املنا�سبة  وبالطريقة  املنا�سبة  االأ�سئلة  طرح 

ن�ساعدهم. 

ن�سجع امل�ساركني على ما يلي اأثناء قيامهم بطرح االأ�سئلة: 

ا�ستخدام االأ�سئلة املفت�حة ولي�ض االأ�سئلة املغلقة: . 1
ال�س�ؤال املفت�ح يحث على التحدث والتعبري عن الراأي اأو املعرفة اأو امل�ساعر. يبداأ ال�س�ؤال املفت�ح بعبارات مثل: كيف... ؟ هل ميكن اأن 

ت�سرحي يل... ؟ ما راأيك يف... ؟ ما الذي يحدث عندما... ؟

ال�س�ؤال املغلق ي�ؤدي اإىل اإجابة خمت�سرة بنعم اأوال اأو بكلمة اأو كلمتني، مثل: هل، كم، متى، اأين؟

جتنب االأ�سئلة التي ت�حي باإجابة معينة )اأي ت�سع االإجابة يف فم املجيب(. من االأمثلة على هذه االأ�سئلة: “هل تعتقدين اأنك اأخطاأت . 2
الأنك مل تخربي الطبيب باالأمر؟” اأو “األي�ض من االأف�سل اأن تذهب اإىل عملك �سريًا على االأقدام طاملا اأن مكان العمل قريب من بيتك؟”

طرح اأ�سئلة ق�سرية ال�ستي�ساح اجل�انب غري ال�ا�سحة يف كالم ال�سخ�ض االآخر. مثاًل: “قلت اأنك ال ترتاحني لتناول االأقرا�ض، ولكن . 3
مل اأفهم ملاذا؟” اأو “جيد اأنك تلتزم باحلمية يف معظم االأحيان، ولكن ما هي االأحيان التي ال تلتزم باحلمية فيها؟”

متـــــــرين
املجال  نعطي  �س�ؤااًل،  امل�ساركني  اأحد  يقرتح  عندما  التالية.  للم�اقف  منا�سبة  اأ�سئلة  يقرتح�ا  اأن  امل�ساركني  من  نطلب 

لالآخرين للتعليق عليه: هل ه� �س�ؤال مفت�ح اأم مغلق، هل ي�حي باأية اإجابة، اأو اأية مالحظات اأخرى. امل�اقف هي )ميكن كتابتها 
على ل�ح قالب اأو عر�سها على جهاز العر�ض لرياها اجلميع(: 

• نريد اأن نعرف اإذا كان املري�ض يلتزم باحلمية الغذائية اأم ال. 	

• نريد اأن ن�ستف�سر عن وج�د اأ�سخا�ض داعمني للمري�ض داخل االأ�سرة. 	

• نريد اأن نفهم ملاذا ال ترتدد املري�سة على العيادة بانتظام. 	
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• نريد اأن نعرف عن اإمكانية ذهاب املري�سة الإجراء فح�ض للعينني يف املدينة. 	

اإذا �سمح ال�قت، ميكن اأن نطلب اأن يتط�ع �سخ�سان لتمثيل اأدوار الأحد هذه امل�اقف، بحيث ي�ؤدي اأحدهما دور املري�ض واالآخر دور 
املي�سر الذي يق�م بطرح االأ�سئلة. ن�سمح باإجراء نقا�ض بعد متثيل االأدوار ح�ل االأ�سئلة التي طرحها املي�سر. 

تقييــــــم 
نطلب اأن يذكر كل م�سارك اأو م�ساركة بالدور ما يلي: 

• �سيء اأعجبني يف اجلل�سة الي�م: 	

• �سيء كان ميكن اأن يك�ن اأف�سل: 	

ثم نطلب من امل�ساركني اأن يعط�ا راأيهم يف اجلل�سة ومدى ا�ستفادتهم منها ب�سكل عام. 
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اجلل�صـــــة الثانية: التثقيف عن ال�صكري

الهـــدف: 
التمرن على كيفية اال�ستفادة من م�اد التثقيف ال�سحي يف الت�عية عن ال�سكري. 

الوقـــت: 
3 �ساعات

الــــــمواد: 
• كتيب وزارة ال�سحة عن ال�سكري: ن�سخة لكل م�سارك وم�ساركة. 	
• جهاز عر�ض اأو ل�ح قالب. 	
• �سب�رة وطبا�سري اأو اأقالم. 	

املادة التدريبية
كيف نفهم الكتيب

اأية  عن  جنيب  حمت�ياته.  وعناوين  وترتيبه  العام  �سكله  على  لالطالع  دقائق  خم�ض  ونعطيهم  امل�ساركني  على  الكتيب  من  ن�سخًا  ن�زع 
ا�ستف�سارات عامة تتعلق به. 

متـــــــرين
نق�سم امل�ساركني اإىل جمم�عات من 4-5 اأ�سخا�ض. ن�زع م�ا�سيع الكتيب على املجم�عات، مثاًل: 

املجم�عة 1 �ستناق�ض م��س�ع... 
املجم�عة 2 �ستناق�ض م��س�ع... 

وهكذا. 
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نعر�ض املهام املطل�بة من املجم�عات على ل�ح قالب اأو ب�ا�سطة جهاز العر�ض )ال داع لعر�ض تفا�سيل النقاط اأدناه، بل يكفي عر�ض روؤو�ض 
اأقالم وت��سيحها عن طريق ال�سرح(: 

قراءة جماعية ملادة امل��س�ع املخ�س�ض للمجم�عة يف الكتيب، ونقا�سها من حيث:  −
• هل املادة مفهومة؟ ما الر�صائل االأ�صا�صية التي تت�صمنها؟ ما اجلوانب غري املفهومة، اإن وجدت؟	

• هل املادة جتيب عن اأهم االأ�صئلة التي ت�صغل بال مر�صى ال�صكري واأهلهم عن هذا املو�صوع؟ ما االأ�صئلة التي ال جتيب عنها؟	

• هل املادة منا�صبة الأو�صاع مر�صى ال�صكري يف جمتمعنا املحلي؟	

• كيف ميكن اأن ن�صتفيد من الكتيب يف التثقيف ال�صحي عن مر�س ال�صكري؟	

ت�سجيل املالحظات واالإجابات وحتديد طريقة لعر�سها على اجلميع.  −

حت�سري متثيل اأدوار يبني كيف ميكن اأن ن�ستفيد من الكتيب يف الت�عية عن هذا امل��س�ع. قد يك�ن متثيل االأدوار عبارة عن جل�سة  −
اإر�ساد فردي، اأو حلقة نقا�ض جماعي، اأو اجتماع مع م�سمم فني اأو فرقة م�سرحية اأو و�سيلة اإعالمية الإعداد مل�سق اأو م�سرحية اأو 

مادة اإعالمية عن امل��س�ع، اأو غري ذلك من اأفكار اأخرى. 

نذكر املجم�عات اأن عر�ض املالحظات ومتثيل االأدوار يجب اأن ال ياأخذ اأكرث من 10 دقائق.  −

تعمل املجم�عات ملدة 40-45 دقيقة على املهام، ثم تعطى كل جمم�عة ح�ايل 10 دقائق، اأو اأكرث قلياًل عند اللزوم، لعر�ض نتائج النقا�ض 
اأواًل، ثم تقدمي متثيل االأدوار الذي ح�سروه. ال ي�سمح للمقاطعة اأو النقا�ض خالل هذه الفرتة حتى تاأخذ املجم�عة وقتها الكامل يف العر�ض. 

يجري نقا�ض عام بعد انتهاء كل جمم�عة من عر�سها وملدة 5 دقائق فقط. 

كيف ن�صتفيد من الكتيب
جنري ع�سفًا ذهنيًا مب�ساركة اجلميع عن االأماكن وال��سائل واالأو�ساع واالأوقات التي ميكن اأن ن�ستغلها يف ا�ستخدام الكتيب للت�عية عن 

مر�ض ال�سكري يف املجتمع املحلي. 

يقدم اجلميع ما لديهم من اأفكار ويتم ت�سجيلها على ال�سب�رة دون نقا�ض، حتى واإن بدت بع�ض االأفكار غري منطقية اأو غري قابلة للتنفيذ.  −
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بعد اأن يفرغ اجلميع ما يف جعبتهم من اأفكار وال تتبقى اأفكار جديدة، اأو ت�سبح االأفكار املطروحة جمرد تكرار ملا �سبق ق�له وت�سجيله،  −
يتم الت�قف عن طرح االأفكار والرج�ع اإىل القائمة امل�سجلة على ال�سب�رة لالطالع عليها ب�سكل م�سرتك. 

باتفاق اجلميع، يتم حذف االأفكار املتكررة اأو جتميع االأفكار املت�سابهة يف فكرة واحدة. ثم يجري نقا�ض �سريع لكل فكرة من ناحية  −
ما يلي: 

• هل الفكرة منا�صبة وتوؤدي غر�س التوعية؟ اإذا كان هناك اتفاق على االإجابة بالنفي، فيجب االنتقال اإىل الفكرة التالية. 	

• هل ميكن تطبيقها يف املجتمع املحلي؟ اإذا كان هناك اتفاق على االإجابة بالنفي، فيجب االنتقال اإىل الفكرة التالية. 	

• ما الذي يلزم من اأجل تطبيقها؟	

بعد اأن يتم الت��سل اإىل قائمة خمت�سرة من االأفكار التي ت�ؤدي الغر�ض وميكن تطبيقها حمليًا، يتم ت�ثيقها وت�ثيق متطلبات تطبيق  −
كل منها لت�زيعها على امل�ساركني وتعريف بقية طاقم امل�سروع بها لال�ستفادة منها يف تخطيط اأن�سطة الت�عية للفرتة املقبلة. 

بداًل من ذلك، ميكن اأن يعطى امل�سارك�ن وقتًا اإ�سافيًا للتخطيط لتنفيذ فكرة واحدة على االأقل لكل فرد اأو جمم�عة منهم بعد انتهاء  −
الدورة التدريبية، وذلك باالتفاق مع طاقم امل�سروع. 

احتياج ملوا�صيع اأخرى
ميكن للم�ساركني، من خالل حياتهم الي�مية والت�ساقهم باملجتمع املحلي ومعرفتهم مبر�سى ال�سكري من ح�لهم، اأن ي�ساعدوا يف حتديد 

احلاجة لطرح م�ا�سيع اأخرى، غري تلك التي وردت يف الكتيب. 

ن�ساأل امل�ساركني: 

هل هناك اأ�صئلة اأخرى واحتياجات اأخرى للمعلومات قد واجهتكم يف حياتكم اليومية اأو يف عالقاتكم مع مر�صى ال�صكري، ترغبون يف 
احل�صول على اإجابات اأو معلومات حولها؟

اأن نتيح املجال  نرتك لهم املجال للتفكري بع�ض ال�سيء قبل اأن نبداأ باأخذ االإجابات. ن�سجل جميع االإجابات على ال�سب�رة كما هي دون 
لنقدها اأو نقا�سها من قبل االآخرين. 
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بعد جتميع كل االإجابات املمكنة، نرجع اإليها وناأخذها واحدة ف�احدة. 

نتاأكد من اأن احلاجة للمعل�مات م�ساغة ب�سكل وا�سح واأن الق�سد منها مفه�م.  −
ن�ساأل اإذا كان اأي من امل�ساركني على اطالع على هذه املعل�مات من م�سدر مت�فر، مثاًل ن�سرة تثقيفية اأخرى عري الكتيب، اأو �سريط  −

فيدي�، اأو كتاب تعليمي، اأو اأية و�سيلة اأخرى متاحة يف املجتمع. ن�ستف�سر عن طريقة احل�س�ل على ن�سخة من هذه املادة اأو كيفية 
ال��س�ل اإىل امل�سدر. 

اإذا مل تكن هناك م�سادر مت�فرة عن هذه املعل�مة، ن�ساأل امل�ساركني: من اأين حتبذون احل�س�ل على املعل�مات عن هذا امل��س�ع؟  −
 )لي�ض بال�سرورة اأن يك�ن م�سدر املعل�مات املحبذ ه� الطبيب، فقد يحبذ البع�ض التعرف على جتارب مر�سى ال�سكري اأنف�سهم، اأو  −

قد يحبذون �سماع راأي م�سدر ديني يف االأمر، الخ.(
نحث امل�ساركني على اأن يخطط�ا باأنف�سهم لكيفية احل�س�ل على هذه املعل�مات، مثاًل من خالل طلب اجتماع مع الطبيب العام، اأو  −

طلب زيارة من اخت�سا�سي بال�سكري للمجتمع املحلي، اأو اقرتاح طباعة ن�سرة �سغرية اأو مل�سق عن امل��س�ع، الخ. 
ن�ثق جميع االإجابات واالقرتاحات التي يتم طرحها من خالل النقا�ض اأعاله.  −

تقييم: 
نطلب اأن يذكر كل م�سارك اأو م�ساركة بالدور ما يلي: 

�سيء اأعجبني يف اجلل�سة الي�م:  −
�سيء كان ميكن اأن يك�ن اأف�سل:  −

ثم نطلب من امل�ساركني اأن يعط�ا راأيهم يف اجلل�سة 

ومدى ا�ستفادتهم منها ب�سكل عام. 
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اجلل�صة الثالثة: اأخالقيات العمل املجتمعي

الهـــــدف: 
التعرف على اأهم املبادئ االأخالقية التي يجب التحلي بها اأثناء القيام بالعمل املجتمعي مع مر�سى ال�سكري وغريهم. 

الوقـــــت: 
3 �ساعات

الـــــمواد: 
• ن�سخ من اأوراق العمل لكل م�سارك وم�ساركة. 	
• جهاز عر�ض اأو ل�ح قالب. 	
• �سب�رة وطبا�سري اأو اأقالم. 	
• حت�سري مع ثالثة م�ساركني اأو م�ساركات الأداء مترين التمثيلية ال�سامتة. 	

املادة التدريبية
مفهوم العمل املجتمعي

ن�زع ورقة العمل التالية ونعطي املجال للم�ساركني لقراءتها والتاأمل فيها. ثم جنري نقا�سًا لها مع طلب اأن ي��سح�ا كيف يفهم�ن كل نقطة 
واأن يعط�ا اأمثلة من واقع احلياة اإن اأمكن )ولكن دون ذكر اأية اأ�سماء اأو �سفات تعريفية الأ�سخا�ض معينني(. 
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ورقة عمل: مفهوم العمل املجتمعي
العمل املجتمعي ه� عمل تط�عي نهدف منه اإىل م�ساعدة اأخ�تنا واأخ�اتنا يف املجتمع 

املحلي على تفهم اأو�ساعهم وم�ساكلهم واإيجاد احلل�ل لها. 
يحل�ها  اأن  يف  م�ساعدتهم  بل  النا�ض  م�ساكل  حل  املجتمعي  العمل  من  الهدف  لي�ض 

باأنف�سهم. 
العمل املجتمعي لي�ض هدفه ال�جاهة اأو الزعامة يف املجتمع، مع اأنه من املفرت�ض اأن يعطي املبدعني فيه 

مكانة مرم�قة يف جمتمعاتهم. 
اأم �سيا�سية،  اأم اجتماعية  يجب التفريق بني العمل املجتمعي واأية م�سالح �سخ�سية، �س�اًء اقت�سادية 

الخ. 
العمل املجتمعي ال يفرق بني اأفراد الفئات امل�ستهدفة على اأي اأ�سا�ض، مثل اجلن�ض اأو العمر اأو العرق اأو 
املعتقد الديني اأو الت�جه ال�سيا�سي اأو االإعاقة اأو ال��سع االجتماعي اأو ال��سع االقت�سادي اأو اأي عامل 

اآخر. 
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متـــــــرين
متثيلية �صامتة: عبور النهر

)نقاًل عن كتاب: اأفكار يف العمل مع النا�ض – اجلزء 1، اإ�سدار ور�سة امل�ارد العربية(

ت�ساعدنا متثيلية النهر على مناق�سة م��س�ع االعتماد على الذات وم��س�ع االتكالية. تدع�نا التمثيلية اإىل التاأمل يف اأ�ساليب عملنا ومراجعة 
اأنف�سنا، وبالتايل اإىل الت�ساوؤل: هل نحن نعمل نيابة عن النا�ض اأم نعمل معهم باجتاه اعتماد اأف�سل على الذات؟

هذه التمثيلية �سامتة، يق�م بتمثيلها ثالثة اأ�سخا�ض اإميائيًا )اأي باحلركات من دون كالم(، فيما يق�م �سخ�ض بدور الراوية )»احلك�اتي«( 
الذي يق�ض الرواية على اجلمه�ر. 

من ال�سروري التح�سري امل�سبق للتمثيلية قبل عر�سها. 

نر�سم على االأر�ض بالطبا�سري خّطني متباعدين بع�ض ال�سيء ميّثالن �سّفتي نهر )وميكن كذلك ا�ستخدام حبل اأو خيطني بداًل من  −
الطب�س�ر( ون�ستخدم اأوراقًا للداللة على �سخ�ر بارزة يف النهر وورقة من �سحيفة لتك�ن جزيرة. 

تاأتي امراأتان اإىل النهر وتبحثان عن مكان ت�ستطيعان العب�ر منه، ولكّن التيار ق�ي فتخافان وترتددان. −
ثم تاأتي امراأة ثالثة حت�ّض بال�سع�بة التي ت�اجهانها فرتيهما ال�سخ�ر التي ميكنهما العب�ر عليها، ولكنهما ال جتروؤان. وهكذا ت�افق  −

املراأة الثالثة على حمل اإحداهما على ظهرها. ويف ال�قت الذي ت�سل فيه اإىل و�سط النهر ت�سعر بالتعب، فت�سع املراأة املحم�لة على 
اجلزيرة ال�سغرية. 

التنّقل على  − اإياها على  بيدها م�سجعة  اأن حتملها مت�سك  الثانية وع��سًا عن  املراأة  النهر مل�ساعدة  اإىل �سفة  الثالثة  املراأة  تع�د  ثم 
ال�سخ�ر بنف�سها. وبعد ب�سع خط�ات ت�ستطيع املراأة الثانية االنتقال مبفردها من دون م�ساعدة. تعرب كالهما النهر، وتك�نان يف غاية 
ال�سرور عند و�س�لهما اإىل ال�سفة االأخرى من النهر، ومت�سيان معًا وقد ن�سيتا املراأة االأوىل التي جتل�ض وحيدة يف اجلزيرة حماولة 

لفت انتباههما ولكن من دون جدوى.
تنتهي التمثيلية.
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يتبع عر�ض التمثيلية مناق�سة مثل هذه االأ�سئلة 
ماذا �صاهدنا؟. 1

ماذا ميكن اأن ميثل جانبا النهر؟. 2

ماذا ميكن اأن متثل ال�صخ�صيات الثالث؟. 3

لها، وملاذا؟. 4 من هي ال�صخ�صيات التي نف�صّ

ماذا نق�صد باالعتماد على الذات؟ ماذا نق�صد باالتكالية؟. 5

كيف نعزز االعتماد على الذات يف عملنا مع النا�س؟ . 6

ميكن اأن يتحادث امل�سارك�ن وامل�ساركات اأواًل �سمن جمم�عات �سغرية لنقا�ض هذه االأ�سئلة، حيث يت�سارك�ن اأفكارهم عن طريق جتميع 
االآراء جماعيًا. ثم تت�سارك املجم�عات اإجاباتها عن كل �س�ؤال على حدة وال جتيب جمم�عة واحدة عن جميع االأ�سئلة دفعة واحدة.

مبادئ اأخالقية يف العمل املجتمعي
ن�ساأل امل�ساركني: 

اإذا �صنا اأن نعمل يف املجتمع املحلي، فال بد اأن هناك مبادئ اأخالقية علينا االلتزام بها. براأيكم، ما الذي ميكن اأن ت�صمله هذه املبادئ؟

ن�سجل االإجابات على ال�سب�رة. نتاأكد من اأن ت�سمل االإجابات ما يلي )ميكن طرح اأ�سئلة ا�ستدراجية لل��س�ل اإىل النقاط التالية اإن مل ي�سل 
اإليها امل�سارك�ن، اأو ميكن اأن نذكرها مبا�سرة اإن راأينا اأنهم مل يت��سل�ا اإىل ذكرها(: 

• مراعاة االأعراف والعادات االجتماعية ال�سائدة. )اأمثلة؟(	
• معاملة االآخرين باحرتام. )اأمثلة؟(	
• تقبل كل ما يتعلق مبا يعتقد االآخرون ومبا يت�سرف�ن دون ل�مهم اأو احلكم عليهم باجلهل اأو الالمباالة، الخ. )اأمثلة؟(	
• مراعاة خ�س��سية النا�ض، وعدم اإف�ساء اأية معل�مات عنهم وعن حالتهم ال�سحية اأو و�سعهم االجتماعي، الخ، لالآخرين. )اأمثلة؟(	
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• عدم مقاطعة املتحدث من اأجل ت�سحيحه، واالبتعاد عن املجادلة، واالإ�سغاء للمتحدث اإىل النهاية. )اأمثلة؟(	
• جتنب التحدث ب�سيغة ونربة االأمر، وتقدمي االإر�سادات على �سكل اقرتاحات. )اأمثلة؟(	
• معرفة حدودنا وحدود قدراتنا وااللتزام بها )ال نحاول القيام باأي اإجراء مل نتعلمه اأو تنق�سنا اخلربة فيه(. )اأمثلة؟(	
• القدوة يف املمار�سة، الأن النا�ض يهتم�ن مبمار�ساتنا اأكرث من اأق�النا. )اأمثلة؟(	
• اأية اأم�ر اأخرى؟	

نعر�ض احلالة يف ورقة العمل التالية على امل�ساركني ونناق�ض معهم االأ�سئلة التي يف النهاية: 

ورقة عمل: مراعاة اخل�صو�صية
اإليها عن �سرورة ممار�سة  بال�سكري وحتدثت  املري�سات  اإحدى  زارت مر�سدة �سحية 
الريا�سة، واقرتحت عليها اأن ت�سجل يف برنامج ريا�سي يف البلدة املجاورة مثل جارتها، 
اإذ ميكنهما اأن تذهبا �س�ية اإىل هناك. وكان هذا االأمر مبثابة مفاجاأة للمري�سة الأنها 
ال تعرف اأن جارتها ترتدد على برنامج ريا�سي، وتعتقد اأنها تذهب من وقت اإىل اآخر 

لزيارة قريبة مري�سة فح�سب. بل هي ال تعرف اأن جارتها مري�سة بال�سكري اأ�ساًل. 
ما امل�ساكل التي ميكن اأن تنجم عن ت�سرف املر�سدة؟ •	
كيف ميكن التعامل مع هذه امل�ساكل اإن حدثت بالفعل؟ •	

كيف كان يجدر بها اأن تت�سرف بحيث ت�سل اإىل نتيجة اإيجابية دون الت�سبب مب�ساكل؟ •	

باال�ستناد اإىل امل�قف اأعاله، نطلب من امل�ساركني اأن يعمل�ا يف جمم�عات ثنائية )كل اثنني متجاورين 
�س�ية( بحيث يناق�س�ا اأمثلة على م�اقف تنط�ي على �سل�ك غري مقب�ل، وكيف ميكن ت�سحيحه. 
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تقييم: 
نطلب اأن يذكر كل م�سارك اأو م�ساركة بالدور ما يلي: 

�سيء اأعجبني يف اجلل�سة الي�م:  −
�سيء كان ميكن اأن يك�ن اأف�سل:  −

ثم نطلب من امل�ساركني اأن يعط�ا راأيهم يف اجلل�سة ومدى ا�ستفادتهم منها ب�سكل عام. 
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اجلل�صة الرابعة: مهارات التعبئة املجتمعية

الهـــدف: 
التمرن على مهارات تعبئة جه�د االآخرين يف املجتمع من اأجل اإحداث تغيري اإيجابي. 

الوقـــت: 
3 �ساعات

املـــــواد: 
• ن�سخ من اأوراق العمل لكل م�سارك وم�ساركة. 	
• جهاز عر�ض اأو ل�ح قالب. 	
• �سب�رة وطبا�سري اأو اأقالم. 	

املادة التدريبية
التعبئة املجتمعية

يق�سد بالتعبئة املجتمعية اأن يجند املجتمع طاقاته وم�ارده من اأجل تنميته وتلبية احتياجاته وحل م�ساكله. وميكن اأن تنطلق التعبئة مببادرة 
ذاتية من املجتمع اأو بتحفيز من اخلارج. ولكن يف كل االأح�ال ال ميكن اأن تتم التعبئة بدون وج�د اإرادة جمتمعية ورغبة داخلية بالتغيري. 

ن�ساأل: ما الذي ميكن اأن يحققه ذلك ملر�صى ال�صكري؟

اإجابات ممكنة: 
حت�سن املعرفة عن املر�ض وكيفية التعامل معه. −
تفهم املجتمع للمر�ض ب�سكل اأف�سل وتقدميه الدعم املعن�ي والنف�سي للمر�سى. −
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تغيري امل�اقف االجتماعية ال�سلبية. −
ت�فر الفر�ض ملر�سى ال�سكري لكي ين�سط�ا يف املجتمع يف طرح اأول�ياتهم وم�ساكلهم والبحث عن حل�ل لها. −
تعزيز �سل�كيات ال�قاية بني ال�سغار والنا�سئة. −
اال�ستفادة من امل�ارد املحلية وزيادة االعتماد على الذات. −
�سمان ا�ستمرارية االأن�سطة والت�عية املجتمعية بعد نهاية امل�سروع. −
اإجابات اأخرى؟ −

ن�ساأل: من يقوم بالتعبئة املجتمعية؟
االإجابة املت�قعة هي: 

فرد اأو جمم�عة اأفراد من املجتمع يعمل�ن ب�سكل ط�عي. −
ميلك�ن معرفة عامة عن امل�سكلة املعنية )مر�ض ال�سكري(. −
يف�سل اأن يك�ن لديهم اهتمام �سخ�سي بامل�سكلة )مر�سى �سكري، اأو اأبناء اأو اأقرباء ملر�سى �سكري، الخ(.  −
ميلك�ن معرفة جيدة باملجتمع املحلي ومقب�ل�ن من املجتمع. −
ميلك�ن مهارات اأو تدريب يف العمل املجتمعي. −
يحتاج�ن اإىل دعم من مي�سرين خارجيني يف البداية، ولكن ميكن اأن يعمل�ا مبفردهم بعد اكت�ساب اخلربة. −

ن��سح اأن التعبئة املجتمعية ح�ل اأية ق�سية تهم املجتمع ينبغي اأن تك�ن مدرو�سة ومبنية على خطة متفق عليها من البداية. قد تختلف 
اخلط�ات من جمتمع اإىل اآخر ومن ق�سية اإىل اأخرى، ولكن من املهم اأن ي�سري العمل بناًء على م�سار وا�سح ولي�ض ب�سكل ارجتايل. 

نعر�ض ورقة العمل التالية على امل�ساركني وامل�ساركات كنم�ذج للخط�ات التي ميكن اتباعها يف التعبئة املجتمعية:
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ورقة عمل: خطوات مقرتحة يف التعبئة املجتمعية:
حتديد احتياجات املجتمع واأول�ياته. •	

حتديد امل�ارد الالزمة وما يت�فر منها وما ال يت�فر يف املجتمع. •	
معرفة الفر�ض واملعيقات داخل املجتمع. •	

بناء خطة العمل. •	
التنفيذ. •	
املتابعة. •	

الت�ثيق والتقييم. •	

كيف ننظم ن�صاطًا جمتمعيًا
االأن�سطة املجتمعية و�سيلة مهمة للتعبئة املجتمعية يف م��س�ع ال�سكري اأو غريه من امل�ا�سيع. فهي تعطي الفر�سة مل�ساركة اأفراد املجتمع 
والتفاعل فيما بينهم، وتتيح لهم التعبري عن اآرائهم واحتياجاتهم، وال�سعي معًا الإيجاد حل�ل مل�ساكلهم تت�افق مع الظرف اخلا�ض الذي 

يعي�س�نه.

تتك�ن من مر�سى  الذاتية  للم�ساعدة  تنظيم جمم�عة  اأو  ن�ساط مدر�سي  اأو  االأحياء  اأحد  تثقيفية يف  الن�ساط من جل�سة  ن�ع  يختلف  قد 
ال�سكري اأو لقاء جمتمعي عري�ض، وبالتايل قد يك�ن عدد امل�ساركني ال يتجاوز 8-10 اأ�سخا�ض، ولكنه قد يك�ن ن�ساطًا وا�سع النطاق ي�سارك 

فيه الع�سرات بل املئات من االأ�سخا�ض.

ومهما كان حجم الن�ساط الذي نعد لتنفيذه، فيجب اأن نح�سر جيدًا له حتى ينجح. وجناح الن�ساط ال ي�ؤدي اإىل حتقيق هدفنا منه فقط، 
بل وكذلك يعني تعزيز ثقة املجتمع بنا وبن�ساطنا، وبالتايل ت�سبح عملية التعبئة املجتمعية اأكرث �سال�سة.

نناق�ض ورقة العمل التالية التي تت�سمن قائمة مقرتحة بخط�ات تنظيم االأن�سطة املجتمعية.
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قائمة للتدقيق: تنظيم ن�صاط جمتمعي

اأواًل: التح�صري للن�صاط
حتديد هدف الن�ساط: ما الذي نريد اأن نحققه من هذا الن�ساط؟ �
)ذك�ر/اإناث،  � �سفاتهم  هي  ما  الن�ساط؟  يف  ي�سارك�ا  اأن  نريدهم  الذين  من  امل�ستهدفة:  الفئة  حتديد 

يف  للم�ساركة  حما�ستهم  مدى  )ال�سكري(/احتياجاتهم،  بامل�سكلة  عالقتهم  التعليم،  م�ست�ى  االأعمار، 
الذي  العدد  كم  الخ(؟  للم�ساركة،  اأو حتفيزهم  لدع�تهم  اإليهم  ال��س�ل  اأن�سطة جمتمعية، كيف ميكن 

نت�قع اأن ي�سارك؟
االتفاق على فريق العمل: من �سي�سارك يف تنظيم الن�ساط؟ وما دور كل �سخ�ض؟ من امل�س�ؤول االأول وكيف �سي�سرف على عمل  �

االآخرين؟ ما حجم اجلهد وال�قت املطل�ب من كل �سخ�ض؟ هل �سيلزم دع�ة اأ�سخا�ض خارجيني )مثل طبيب خمت�ض اأو 
اخت�سا�سي تغذية، اأو رمبا فرقة فنية لتقدمي ي�م مرح، وما اإىل ذلك(؟

االتفاق على املكان: ما ه� املكان املنا�سب لالأن�سطة املت�قعة؟ هل ي�سهل و�س�ل اجلميع اإىل هذا املكان؟ هل يلزم حجز املكان  �
�سلفًا؟ هل يلزم طلب اأجهزة اأو ترتيبات م�سبقة للمكان )اأجهزة عر�ض، من�سة لعرو�ض فنية، ترتيب معني للمقاعد، الخ(؟ 

حتديد ال�قت: ما ه� ال�قت املنا�سب للجميع؟ هل ال�قت مالئم للن�ساط؟ �
حتديد الل�ازم: ما الذي نحتاجه لتنفيذ الن�ساط؟ م�اد تثقيفية؟ ج�ائز ومكافاآت؟ ل�ازم ريا�سية؟ م�اد اأولية لعمل مل�سقات  �

اأو حت�سري وجبات �سحية، الخ؟
حتديد التكاليف املالية: كم �سيكلف تنفيذ الن�ساط؟ من اأين �ستتم تغطية هذه التكاليف؟ ما التكاليف التي ميكن تغطيتها  �

مب�ساهمة عينية من املجتمع؟

ثانيًا: ت�صميم الن�صاط
و�سع برنامج العمل: كيف �سي�سري الن�ساط؟ هل يلزم تنفيذ مترين للتعارف وك�سر اجلليد؟ ما ه� التمرين املنا�سب لهذه  �

الفئة؟ كيف �ستنظم االأن�سطة الرئي�سية التي نن�ي تنفيذها؟ هل تتيح هذه االأن�سطة فر�سة كافية لتفاعل امل�ساركني؟ هل تتيح 
لهم تقدمي جتاربهم والتعبري عن اآرائهم؟ هل تت�سمن ر�سائل عملية حتث امل�ساركني على تبني ممار�سات اأو خط�ات معينة؟

اأو مدى تفاعله؟ كيف  � اآلية لتقييم الن�ساط: هل مت حتديد م�ؤ�سرات لنجاح الن�ساط، مثاًل من ناحية عدد احل�س�ر،  و�سع 
�سنعرف اأننا حققنا الهدف؟ كيف �سنعرف راأي امل�ساركني؟
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حتديد خط�ات املتابعة: ما الذي يجب اأن نفعله بعد الن�ساط؟ ما الذي نت�قع من امل�ساركني اأن يفعل�ه بعد الن�ساط؟ كيف  �
ميكن اأن نعرف ذلك؟ كيف ميكن اأن مندهم مبزيد من امل�ساعدة فيما بعد؟

ثالثًا: تنفيذ الن�صاط
مراجعة اخلطة والتاأكد من اأن كل الرتتيبات جاهزة. �
التاأكد من اأن كل امل�ساركني يف التنفيذ يعرف�ن اأدوارهم وم�س�ؤولياتهم. �
احل�س�ر قبل ال�قت املحدد بفرتة كافية لتفح�ض املكان واالأجهزة واالأدوات وكل ما يلزم.  �
ا�ستقبال امل�ساركني والرتحيب بهم ب�سكل ودي، واإتاحة بع�ض ال�قت لهم للتحادث والتع�د على املكان وك�سر حاجز الرهبة  �

اأو اخلجل.
التعريف بربنامج العمل واأخذ اأية مالحظات عليه. �
تنفيذ برنامج العمل ح�سب ما ه� حمدد، مع اإتاحة املرونة الكافية للتعديل ح�سب احتياجات امل�ساركني وح�سب مدى تفاعلهم. �
حتفيز م�ساركة احل�س�ر اأثناء التنفيذ وجتنب الهيمنة على احلديث والتحكم ال�سارم باالأن�سطة. �
ت�فري االأم�ر االإدارية الالزمة وو�سائل الراحة وال�سيافة وغريها. �
اإجراء ت�ثيق لالأن�سطة اأثناء التنفيذ. �

رابعًا: التقييم
دع�ة امل�ساركني اإىل اإجراء تقييم لكل ن�ساط فرعي اأو جل�سة على حدة، اإن لزم. �
اإجراء تقييم نهائي يف اآخر الن�ساط. يحبذ اأن يتاح التعليق املفت�ح، ولي�ض فقط اإعطاء عالمة جيد اأو �سيء. فمن املهم معرفة  �

ما ه� اجليد اأو ال�سيء وملاذا اعتربه امل�سارك�ن كذلك.
تتم  � اأن  التاأكد من  العمل؟ كيف ميكن  �سيفعله فريق  الذي  ما  الن�ساط؟  بعد  امل�سارك�ن  �سيفعله  الذي  ما  املتابعة:  خط�ات 

املتابعة كما ينبغي؟
اجتماع تقييمي لفريق العمل بعد الن�ساط يحدد الدرو�ض امل�ستفادة واخلط�ات امل�ستقبلية. �
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متـــــــرين
بعد نقا�ض ورقة العمل، نق�سم امل�ساركني اإىل جمم�عات من 4-5 اأ�سخا�ض، ونطلب من كل جمم�عة اأن تفكر يف التخطيط 

الإجراء ن�ساط جمتمعي افرتا�سي ح�ل اإحدى الق�سايا املتعلقة بال�سكري. نعني لكل جمم�عة واحدة من الق�سايا التالية: 

ال�قاية من ال�سكري،  −
ت�سجيع نظام حياة �سحي ملر�سى ال�سكري،  −
ال�قاية من امل�ساعفات،  −
العالج باالأن�س�لني.  −

ميكن اأن ترغب اإحدى املجم�عات مبناق�سة م��س�ع بديل غري ما ذكر، على اأن تتفق على ذلك م�سبقًا مع املي�سرين. 

نطلب من املجم�عات اأن حتاول تقدمي اأفكار مبتكرة واأن تتجنب االأ�ساليب التقليدية، مثل تقدمي حما�سرة طبية اأو تنظيم جل�سة نقا�ض 
فح�سب. نعطي للمجم�عات فر�سة التح�سري ملدة 20-25 دقيقة. ونتاأكد من اأن املجم�عات ت�ستطيع اال�ستفادة من كتيب ال�سكري يف معرفة 

املحت�ى الذي يفرت�ض اأن يتناوله الن�ساط الذي يخطط�ن له.

بعد انتهاء عمل املجم�عات، نعطي كل جمم�عة فر�سة لعر�ض خطتها على اجلميع لتعميم التجربة واأخذ اآراء االآخرين ومالحظاتهم،

تقييم: 
نطلب اأن يذكر كل م�سارك اأو م�ساركة بالدور ما يلي: 

�سيء اأعجبني يف اجلل�سة الي�م:  −
�سيء كان ميكن اأن يك�ن اأف�سل:  −

ثم نطلب من امل�ساركني اأن يعط�ا راأيهم يف اجلل�سة ومدى ا�ستفادتهم منها ب�سكل عام. 
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تقييم الدورة ب�صكل عام: 
نطلب من امل�ساركني وامل�ساركات اأن يعط�ا راأيهم يف الدورة ب�سكل عام من خالل االإجابة عن االأ�سئلة التالية: 

اأكرث فائدة ح�سلت عليها من هذه الدورة هي:  −
كان ميكن اأن تك�ن الدورة اأكرث اإفادة اإذا:  −
اأقرتح امل�ا�سيع التالية لنقا�سها يف دورات مقبلة:  −
اخلط�ة التالية بعد هذه الدورة بالن�سبة يل هي:  −

ن�سكر امل�ساركني وامل�ساركات على م�ساهماتهم والتزامهم، ونعلمهم عن اآليات املتابعة التي �ستتم الحقًا. 



دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين في التعامل مع مرضى السكري      |    31

مر�س ال�صكري

املــرفقــــــات
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ما هو مر�س ال�صكري؟
تعريفه: ه� مر�ض مزمن ينتج عن خلل يف اإفراز اأو عمل هرم�ن االأن�س�لني اأو كليهما مما ي�ؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر )اجلل�ك�ز( يف الدم. 

يعترب ال�سخ�ض م�سابا مبر�ض ال�سكري اإذا ارتفعت ن�سبة ال�سكر يف الدم )بعد فرتة �سيامه ط�ال الليل ملدة ال تقل عن 8- 14 �ساعة بن�سبة 
تزيد عن 126 ملغم / دل اأو بعد االأكل بن�سبة تزيد عن 200 ملغم / دل(. 

مرحلة ما قبل ال�سكري حيث تك�ن ن�سبة ال�سكر يف الدم بعد فرتة �سيام ما بني 100 – 126 ملغم / دل وبعد االأكل بن�سبة 140 – 200 
ملغم / دل. 

الن�سبة الطبيعية لل�سكر يف الدم )�سائم اقل من 100 ملغم / دل وبعد االأكل اقل من 140 ملغم / دل(. 

املتابعة اجليدة تتطلب مراقبة ال�سكر الرتاكمي )HbA1C( كل 3- 6 اأ�سهر بحيث يبقى املعدل اقل من %6.5. 

املختلفة  اجل�سم  خاليا  اإىل  الدم  ب�ا�سطة  ينتقل  بحيث  وامت�سا�سه  الطعام  ه�سم  بعد  الغذاء  من  ال�سكر  على  االإن�سان  ج�سم  يح�سل 
لي�ستعمل يف اإنتاج الطاقة. يعترب هرم�ن االأن�س�لني – والذي تفرزه خاليا بيتا امل�ج�دة يف غدة البنكريا�ض – املنظم الرئي�سي مل�ست�ى 

اجلل�ك�ز يف الدم، ويلعب هذا الهرم�ن دورا مهما يف اإدخال اجلل�ك�ز اإىل اخلاليا. 

اأنواع ال�صكري: - 
• الن�ع االأول )املعتمد على االأن�س�لني(: ي�سكل 10% من حاالت االإ�سابة بال�سكري، وغالبا يحدث يف �سن مبكرة )الطف�لة والبل�غ(، 	

وينتج عن نق�ض كامل يف اإفراز االأن�س�لني من البنكريا�ض ب�سبب تدمري )مناعي ذاتي( خلاليا بيتا امل�ج�دة يف البنكريا�ض مما ي�ؤدي 
اإىل عدم اإنتاج كميه كافية من االأن�س�لني، وتك�ن االأعرا�ض �سديدة وفجائية. 

• الن�ع الثاين )غري املعتمد على االأن�س�لني(: ي�سكل 90% من حاالت االإ�سابة بال�سكري، وغالبا ما يحدث بعد �سن 35 عاما. وينتج عن 	
نق�ض ن�سبي يف اإفراز االأن�س�لني اأو عمله بحيث ال يكفي لتخفي�ض ال�سكر يف الدم. وغالبية امل�سابني بهذا الن�ع يعان�ن من ال�سمنة. 

• التي 	 الهرم�نات  ب�سبب  ويحدث  االأخرية  الثالث  ال�سه�ر  وغالبا يف  ي�سخ�ض خالل فرتة احلمل  الذي  ال�سكري  ه�  �سكري احلمل: 
تفرزها امل�سيمة اأثناء احلمل والتي ت�ؤدي اإىل حدوث مقاومه االأن�س�لني، خا�سة عند الن�ساء الل�اتي لديهن ا�ستعداد وراثي. 
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• اأعرا�ض مر�ض ال�سكري: 	
ال�سع�ر بالتعب.  −
العط�ض.  −
كرثة التب�ل.  −
كرثة االأكل.  −
نق�سان ال�زن.  −
زغللة الب�سر.  −
ال�سع�ر بنمنمة اأو وخز يف اأ�سابع القدمني واليدين.  −
بطء التئام اجلروح.  −
تقل�سات يف الع�سالت.  −

 

االأ�صخا�س االأكرث عر�صة لالإ�صابة مبر�س ال�صكري )النوع الثاين(: 
• 	 .)BMI( االأ�سخا�ض الذين يعان�ن من ال�سمنة اأو زيادة ال�زن
• االأ�سخا�ض ف�ق �سن 40 �سنة. 	
• االأ�سخا�ض الذين لديهم اأقارب من الدرجة االأوىل م�ساب�ن مبر�ض ال�سكري. 	
• الن�ساء الل�اتي ولدن اأطفااًل ب�زن اأكرث من 4 كيل� غرامات. 	
• الن�ساء الل�اتي اأ�سنب ب�سكري حمل �سابقا. 	
• االأ�سخا�ض امل�ساب�ن بارتفاع �سغط الدم وارتفاع الده�ن يف الدم. 	

ال�زن   = BMI التالية:  ت�ؤثر على م�ؤ�سر كتلة اجل�سم والذي يقا�ض بح�سب املعادلة  BMI: اجلن�ض وال�زن والط�ل والعمر هي ع�امل 

بالكيل� غرام / مربع الط�ل باملرت. ويعترب هذا امل�ؤ�سر مثاليا اإذا كان بني 18-25 كغم / م2 



دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين في التعامل مع مرضى السكري34    |      

العـــــالج: 
• تغيري منط احلياة )احلمية الغذائية والن�ساط البدين(. 	
• االأقرا�ض اخلاف�سة لل�سكر. 	
• االأقرا�ض اخلاف�سة لل�سكر وحقن االأن�س�لني. 	
• حقن االأن�س�لني. 	

مالحظة: مر�سى الن�ع االأول و�سكري احلمل يعاجل�ن باالأن�س�لني. 
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امل�صــاعفــــات

اأ – امل�صاعفات احلادة: 

وهي التي حتدث يف اأي وقت نتيجة خللل يف العالج 

• االرتفاع احلاد يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.	
• االنخفا�ض احلاد يف ن�سبة ال�سكر يف الدم. 	

ب- امل�صاعفات املزمنة: 

ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم اإىل خماطر عديدة واإىل م�ساعفات قد ت�سبب على املدى البعيد اأمرا�سا يف جميع اأع�ساء اجل�سم وخ�س��سا: 

• الدماغ: ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم اإىل م�ساعفة حدوث ال�سكتة الدماغية. 	

• العي�ن: ي�ؤثر ارتفاع ال�سكر يف الدم على جميع اأجزاء العني املختلفة مما ي�ؤدي اإىل فقدان الب�سر. 	

• القلب واالأوعية الدم�ية: ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم اإىل حدوث اأمرا�ض القلب واالأوعية الدم�ية مثل اجللطة القلبية وارتفاع �سغط 	
الدم، وكذلك اعتالل االأوعية الدم�ية الطرفية وق�س�ر تغذية اأن�سجة القدم مما ي�ؤدي اإىل تقرحات والتهابات متكررة. 

• الكلى: ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم اإىل عدم قدرة الكلى على القيام ب�ظائفها مما ي�ؤدي اإىل ق�س�ر الكلى. 	

• االأع�ساب: ي�ؤدي اإىل تلف االأع�ساب الطرفية يف الكفني والقدمني وما ي�سحبه من اأعرا�ض، كال�سع�ر بالنمنمة اأو احلرقة يف القدمني، 	
اإ�سافة اإىل �سعف اأو فقدان االإح�سا�ض. 

• االأقدام: يعترب ارتفاع ال�سكر يف الدم ثاين اكرب م�سبب لبرت االأطراف ال�سفلى بعد البرت نتيجة للح�ادث. 	

اأثبتت الدرا�سات العلمية اأن التحكم اجليد مب�ست�ى ال�سكر يف الدم يقلل اأو ي�ؤخر من حدوث هذه امل�ساعفات. 
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االرتفاع احلاد يف ن�صبة ال�صكر يف الدم
يعترب ارتفاع ال�سكر حادًا عندما تك�ن ن�سبته يف الدم اأكرث من 350 ملغم / دل، يف حني يك�ن حادًا عند االأطفال عندما تك�ن ن�سبته يف 

الدم اأكرث من 250 ملغم / دل. 

اأ�صباب ارتفاع ال�صكر يف الدم: 

• تناول كمية كبرية من الطعام وخا�سة )ال�سكريات، احلل�يات، امل�سروبات املحالة،...الخ(. 	
• قلة احلركة اأو عدم القيام مبمار�سة الن�ساط البدين. 	
• عدم تناول عالج ال�سكري مثل )االأقرا�ض اأو االأن�س�لني(. 	
• تناول العالج بطريقة خاطئة )تقليل كمية االأن�س�لني، اأخذه مب�اعيد غري منتظمة، ... الخ(. 	
• املر�ض اأو االإ�سابة بالتهاب حاد )اأنفل�نزا، اإ�سهال، التهاب الل�زتني، التهاب امل�سالك الب�لية...(. 	
• التعر�ض ل�سغط نف�سي. 	

اأعرا�س االرتفاع احلاد لل�صكر يف الدم: 

االأعرا�ض االأولية: 
• العط�ض وكرثة التب�ل. 	
• اجلفاف ال�سديد يف اجللد والفم. 	
• اخلم�ل. 	
• زغللة الب�سر. 	
• زيادة التعر�ض لاللتهابات. 	
• ال�سعف وتقل�ض الع�سالت. 	
• نق�سان ال�زن. 	
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االأعرا�س املتاأخرة: 

• امل يف البطن. 	
• تقي�ؤ. 	
• �سرعة يف معدل التنف�ض. 	
• انبعاث رائحة كرائحة التفاح من الفم )االأ�سيت�ن(. 	
• ظه�ر االأ�سيت�ن يف الب�ل. 	
• غيب�بة. 	

العـــــــالج: 

• مراجعة الطبيب اأو الذهاب اإىل امل�ست�سفى ف�را. 	
• اال�ستمرار يف تناول العالج امل��س�ف. 	
• االإكثار من تناول ال�س�ائل اخلالية من ال�سكر مثل )ماء، �س�ربة،.... الخ(. 	
• القيام بفح�ض ال�سكر يف الدم كل 2- 4 �ساعات )يجب ت�فر جهاز فح�ض ال�سكر يف البيت(. 	

مر�سى الن�ع االأول من االأطفال واملراهقني اأكرث عر�سة لغيب�بة ارتفاع ال�سكر من مر�سى الن�ع الثاين. 

ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم لفرتات ط�يلة ي�ؤدي اإىل م�ساعفات خطرية. 

فح�ض الب�ل يبني اأن هناك ارتفاعا يف ن�سبة ال�سكر يف الدم ولكن ال يعطي القيمة الفعلية لل�سكر. 
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االنخفا�س احلاد يف ن�صبة ال�صكر
يعترب ال�سكر منخف�سا عندما تك�ن ن�سبته يف الدم اأقل من 50 ملغم / دل مع ظه�ر بع�ض االأعرا�ض اأو غيابها. 

اأ�صباب انخفا�س ن�صبة ال�صكر يف الدم: 

• زيادة جرعة االأن�س�لني. 	
• عدم اأخذ كمية كافية من الطعام بعد تناول عالج ال�سكري. 	
• التاأخر يف تناول ال�جبة. 	
• زيادة الن�ساط اجل�سماين وخا�سة يف اجل� احلار. 	

اأعرا�س انخفا�س ن�صبة ال�صكر يف الدم: 

االأعرا�ض االأولية: 
• ت�سبب العرق البارد من اجل�سم 	
• ال�سح�ب. 	
• الرجفة. 	
• ال�سداع. 	
• زغللة العينني. 	
• تنميل ال�سفتني. 	
• ت�سارع نب�سات القلب. 	
• قلة الرتكيز. 	
• اجل�ع ال�سديد. 	
• الت�تر والع�سبية. 	
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االأعرا�س املتاأخرة )االأكرث خطورة(: 

• ت�سنجات ع�سبية. 	
• فقدان ال�عي. 	

العــــالج: 

هذه احلالة خطرية قد ت�ؤدي اإىل ال�فاة اإذا مل يتم التعامل معها باأ�سرع وقت. 

اإذا كان املري�ض قادرا على البلع ميكن تناول اإحدى البدائل التالية: 

• قطعتني اأو ملعقتني كبريتني من ال�سكر مذابتني يف املاء. 	
• ن�سف ك�ب من ع�سري الف�اكه. 	
• ملعقتني من الع�سل. 	
• قطعتني من ال�سكاكر )ملب�ض، حلق�م(. 	
• ثم تناول ب�سك�يت اأو �ساندويت�ض اأو وجبة طعام اإذا كان م�عدها. 	

اإذا كان املري�ض فاقدا للوعي: 

يجب عدم حماولة اإعطائه اأي م�سروب عن طريق الفم وذلك تفاديا حلدوث االختناق، بل ميكن م�ساعدته بالطرق التالية: 

• دهن جل )Hypostop( املت�فر يف ال�سيدليات اأو ع�سل اأو دب�ض لل�سطح الداخلي من اخلد مع امل�ساج. 	
• هناك حقنة )Glucagon( حتقن بالع�سل اأو حتت اجللد )يجب ت�فرها مع كل مري�ض يعالج باالأن�س�لني(، يعطى 0،5 �سم لالأطفال 	

الذين تقل اأوزانهم عن 25 كغم ويعطى 1 �سم للكبار ولالأطفال الذين تزيد اأوزانهم عن 25 كغم. 
• نقله ف�را اإىل امل�ست�سفى اإذا مل يتح�سن خالل 15 دقيقة. 	
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ن�صائح خا�صة ملري�س ال�صكري بخ�صو�س انخفا�س ال�صكر يف الدم: 

• االنتظام مب�اعيد حقن االأن�س�لني. 	
• االعتدال يف الغذاء والن�ساط البدين. 	
• عدم تاأخري وجبة الطعام بعد حقن االأن�س�لني. 	
• االحتفاظ بحقنة اجلل�كاج�ن يف الثالجة )عدم اإعطائه اإال يف حالة التاأكد من االنخفا�ض(. 	
• االحتفاظ دائما ببع�ض امل�اد ال�سكرية واحلل�ى يف اجليب، مكتب العمل، ال�سيارة. 	
• املراقبة امل�ستمرة مل�ست�ى ال�سكر يف الدم. 	
• مراجعة الطبيب املعالج با�ستمرار ومناق�سة اأي تغيريات. 	
• فح�ض ن�سبة ال�سكر بالدم وتناول بع�ض الن�س�يات قبل القيام باأي جمه�د ع�سلي اأو متارين ريا�سية. 	
• من ال�سروري ملري�ض ال�سكري وعائلته املعرفة عن كيفية ت�سخي�ض واإ�سعاف حالة انخفا�ض ال�سكر بالدم. 	



دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين في التعامل مع مرضى السكري      |    41

ال�صكري واحلمل
مر�ض ال�صكري الذي ي�صيب املراأة احلامل اأثناء فرتة احلمل نوعان: 

�سكري احلمل: ه� ال�سكري الذي يتم اكت�سافه الأول مرة خالل فرتة احلمل )غالبا االأ�سهر الثالثة االأخرية( وغالبا يختفي بعد انتهاء فرتة 
احلمل. 

�سكري ما قبل احلمل: ه� ال�سكري امل�ج�د لدى املراأة قبل فرتة احلمل )الن�ع االأول اأو الثاين( وكانت تعالج �س�اء باإتباع احلمية الغذائية 
اأو االأقرا�ض اأو االأن�س�لني وي�ستمر بعد احلمل. 

اأ�صباب �صكري احلمل: 

يحدث نتيجة التغيريات الهرم�نية التي حت�سل خالل فرتة احلمل، حيث يزداد اإفراز الهرم�نات التي تزيد تدريجيا بتقدم احلمل والتي 
اإىل  االأم  الغذاء من  نقل  يتم  ومن خالله  ال�سري  ب�ا�سطة احلبل  واجلنني  الرحم  بني جدار  ما  ي�سل  الذي  )الع�س�  تفرزها اخلال�سة 

اجلنني( والتي تعيق عمل هرم�ن االأن�س�لني وبالتايل ت�ؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر بالدم. 

الن�صاء الأكرث عر�صة للإ�صابة ب�صكري احلمل: 
• ال�سيدات الل�اتي لديهن اأقارب من الدرجة االأوىل م�ساب�ن مبر�ض ال�سكري. 	
• زيادة ال�زن اأو ال�سمنة. 	
• والدة طفل وزنه اأكرث من 4 كغم يف احلمل ال�سابق. 	
• والدة طفل ميت، اأو يعاين من ت�س�هات خلقية يف احلمل ال�سابق. 	
• االإ�سابة ب�سكري احلمل يف احلمل ال�سابق. 	
• ال�الدة املبكرة يف ال�سابق. 	
• العمر اأكرث من اأربعني عاما. 	
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م�صاعفات ال�صكري واحلمل: 

امل�صاعفات على الأم: 

• االإجها�ض خا�سة يف االأ�سهر الثالثة االأوىل من احلمل. 	
• التهابات املجاري الب�لية املتكررة وارتفاع ن�سبة االإ�سابة بفطريات املهبل. 	
• ارتفاع �سغط الدم. 	
• ال�الدة املبكرة التي حت�سل قبل 36 اأ�سب�عًا. 	
• زيادة كمية ال�س�ائل املحيطة باجلنني. 	
• زيادة احتمالية ال�الدة القي�سرية. 	
• احتمال اإ�سابة املراأة احلامل مبر�ض ال�سكري بعد احلمل. 	

امل�صاعفات على اجلنني: 

• زيادة حجم اجلنني. 	
• خلع الكتف وك�سر عظمة الرتق�ة اأثناء عملية ال�الدة. 	
• ارتفاع ن�سبة الت�س�هات اخللقية )اجلهاز الع�سبي والقلب(. 	
• ال�الدة املبكرة قد ت�ؤدي اإىل ق�س�ر يف عمل الرئتني. 	
• وفاة اجلنني املفاجئة داخل رحم االأم خا�سة يف ال�سهر االأخري من احلمل.	

امل�صاعفات على الطفل اأو املولود: 

• بطء النم� نتيجة اعتالل االأوعية الدم�ية واعتالل الكلى وارتفاع �سغط الدم. 	
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• اأحيانًا يعاين امل�ل�د من انخفا�ض ن�سبة ال�سكر بالدم والكال�سي�م واأحيانًا ي�ساب بالريقان. 	
• احتمالية االإ�سابة بال�سكري وال�سمنة فيما بعد. 	

عالج ال�صكري واحلمل: 

�صكري ما قبل احلمل: اإذا كانت ال�سيدة تعالج باالأقرا�ض يجب اإيقافها وحت�يلها للعالج باالأن�س�لني. 

�صكري احلمل: احلمية الغذائية والن�ساط البدين. واإذا مل يتم ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر بالدم تعالج باالأن�س�لني. 

متابعة ال�صيدة امل�صابة بال�صكري اأثناء احلمل: 
تن�سح باأن تبداأ املتابعة قبل التخطيط للحمل من اأجل جتنب امل�ساعفات. 

ارتفاع ال�صكر بالدم خا�صة يف بداية احلمل يوؤدي اإىل زيادة حدوث الت�صوهات اخللقية 

املتابعة ما قبل احلمل: 

• تن�سح ال�سيدات الل�اتي يف �سن االإجناب والالتي يعانني من مر�ض ال�سكري ب�سرورة التخطيط للحمل م�سبقا ومعرفة تاأثري ال�سكري على احلمل. 	
• املتابعة اجليدة واحلفاظ على ن�سبة ال�سكر بالدم بعد فرتة �سيام بن�سبة 70- 100 ملغم/ دل، وبعد االأكل ب�ساعتني بن�سبة )90- 130 	

ملغم / دل، وال�سكري الرتاكمي اقل من 6،5 % من اجل جتنب امل�ساعفات. 
• مراجعة طبيب ال�سكري لتقييم احلالة وعمل الفح��سات الالزمة واال�ست�سارة بخ�س��ض )العينني، الكلى، القلب، ال�سغط، الدهنيات(. 	
• ا�ست�سارة الطبيب املخت�ض بخ�س��ض االأدوية التي تتناولها وتغيري اأو اإيقاف بع�ض االأدوية التي لها اأثار جانبية على اجلنني. 	
• عالج االأمرا�ض وامل�ساعفات قبل احلمل )�سغط الدم، ارتفاع الدهنيات، اعتالل �سبكية العني، اعتالل الكلى....(، حيث اأن احلمل 	

يعمل على زيادة هذه امل�ساعفات. 
• الت�قف عن التدخني بكافة اأن�اعه. 	
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املتابعة خالل فرتة احلمل: 

• حتتاج املراأة احلامل والتي تعاين من ال�سكري اإىل متابعة متكررة كل 1 – 2 اأ�سب�ع من قبل طبيب ال�سكري وطبيب الن�ساء وال�الدة. 	
• املتابعة البيتية لن�سبة ال�سكر يف الدم بحيث يتم اإجراء الفح�ض على االأقل اأربع مرات ي�ميا )قبل الفط�ر و�ساعتني بعد ال�جبات( 	

ويف حالة ال�سع�ر باأعرا�ض انخفا�ض ال�سكر. 
• فح�ض طبي با�ستمرار وفح�ض ب�ا�سطة االأم�اج ف�ق ال�س�تية )االألرتا�ساوند( للك�سف عن من� اجلنني واأي م�ساعفات قد ت�سيب 	

االأم اأو اجلنني يف مراحل مبكرة من احلمل. 
• االلتزام باحلمية الغذائية والن�ساط البدين. 	
• متابعة امل�ساعفات اإن وجدت. 	
• الن�سح بال�الدة يف امل�ست�سفى. 	

العناية بالطفل بعد الوالدة: 

• اإر�ساع الطفل خالل ن�سف ال�ساعة االأوىل بعد ال�الدة. 	
• فح�ض ن�سبة ال�سكر بالدم 2 – 4 �ساعات بعد ال�الدة. 	
• يف�سل متابعة الطفل يف امل�ست�سفى ملدة 24 �ساعة على االأقل. 	

املتابعة بعد الوالدة: 

• اإنقا�ض اجلرعة بعد ال�الدة )غالبا ما حتتاج اإىل جرعة ما قبل احلمل( مع 	 اإذا كانت ال�سيدة تعالج باالأن�س�لني قبل احلمل يجب 
ا�ستمرار املتابعة ل�سبط ن�سبة ال�سكر بالدم. 

• يف حالة �سكري احلمل يتم اإيقاف االأن�س�لني كليا مع ا�ستمرار املتابعة وذلك باإجراء فح�ض �سكري 6 – 12 �سهرًا بعد ال�الدة ثم كل 	
3 �سن�ات، حيث اإن 50% من ه�ؤالء الن�ساء ي�سبحن مري�سات بال�سكري فيما بعد. 
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• تن�سح مري�سة ال�سكري مبراجعة عيادة �سحة املراأة بعد ال�الدة بهدف نقا�ض ا�ستخدام اأقرا�ض منع احلمل املنا�سبة اأو �سبل تنظيم 	
االأ�سرة. 

• حتتاج ال�سيدة املر�سع اإىل كمية اأن�س�لني اقل من ال�سيدة غري املر�سع. 	
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ال�صكري والقدم
تعترب القدم ال�سكرية اأكرث امل�سببات لبرت االأطراف ال�سفلية )غري احل�ادث(. ولكن من املعروف اأن معظم م�ساكل القدمني لدى مر�سى 

ال�سكري ميكن جتنبها وذلك بال�قاية واملتابعة اجليدة. 

امل�صاكل التي ت�صيب االأطراف ال�صفلية، ومن اأهمها: 

• اعتالل االأع�ساب الطرفية ونق�ض االإح�سا�ض. 	
• اعتالل االأوعية الدم�ية ونق�ض الرتوية الدم�ية )عدم و�س�ل الدم بكمية كافية(. 	
• االلتهابات اجلرث�مية نتيجة �سعف املناعة. 	
• حدوث التقرحات واجلروح بالقدم. 	
• حدوث ت�س�هات يف مفا�سل وعظام القدم امل�سابة مما ي�ؤدي اإىل ت�رمها. 	

الوقاية من م�صاكل القدمني: 

• معرفة مري�ض ال�سكري وعائلته مل�ساعفات القدم ال�سكرية واأ�سبابها. 	
• التحكم اجليد بن�سبة ال�سكر يف الدم. 	
• الت�سخي�ض والعالج املبكر مل�ساكل القدم. 	
• الت�قف عن التدخني. 	
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ن�صائح ملري�س ال�صكري للوقاية من م�صاكل القدمني: 

• غ�سل القدمني ي�ميا باملاء الفاتر وال�ساب�ن، وجتفيفهما جيدا، خا�سة بني االأ�سابع. 	
• احلفاظ على بقاء جلد القدمني ناعمًا ب��سع الكرميات خ�س��سًا يف منطقة الكعبني، وجتنب و�سعها بني االأ�سابع. 	
• فح�ض القدمني ي�ميا، ويف�سل ا�ستخدام مراآة للنظر اإىل اأ�سفل القدمني. 	
• جتنب امل�اد املهيجة للجلد مثل الكح�ل اأو امل�اد الكيميائية التي ت�ستعمل الإزالة الت�سققات وامل�سامري يف القدم. 	
• ق�ض اأظافر القدمني با�ستقامة بعد احلمام. 	
• جتنب تعري�ض القدمني لل�سخ�نة اأو الربودة ال�سديدة اأو و�سعها قرب املدفاأة يف اأوقات ال�ستاء مما يعر�سها حلروق وم�ساعفات. 	
• لب�ض اأحذية منا�سبة للقدم بحيث تك�ن مريحة وغري �سيقة. 	
• لب�ض اجل�ارب القطنية املنا�سبة وتغيريها ي�ميا. 	
• جتنب امل�سي حافيًا. 	
• جتنب لب�ض االأحذية بدون اجل�ارب. 	
• جتنب لب�ض ال�سنادل اأو االأحذية املفت�حة. 	
• جتنب لب�ض االأحذية ذات الكعب العايل اأو ال�سيقة من االأمام. 	
• يف�سل �سراء احلذاء اجلديد يف نهاية الي�م حيث تك�ن االأقدام منتفخة. 	
• يف�سل لب�ض احلذاء اجلديد تدريجيا وذلك ملدة 1 - 2 �ساعة ي�ميا لعدة اأيام. 	
• فح�ض احلذاء ي�ميا للتاأكد من عدم وج�د اأي ج�سم غريب داخله. 	
• ا�ست�سارة الطبيب ف�را عند االإح�سا�ض باأي تغيريات يف القدمني )احمرار، ورم، اأمل، خدر، تنميل(. 	
• �سرورة ت�فري امل�اد الالزمة لالإ�سعافات االأولية )�سا�ض معقم، اربطه معقمة، م�اد مطهرة، بال�سرت، مق�ض �سغري( ال�ستعمالها يف 	

حالة حدوث اأي جروح يف القدم. 
• مراجعة الطبيب الإجراء الفح�ض الدوري للقدمني على االأقل مرة �سن�يا اأو ح�سب ما ين�سح به الطبيب. 	
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ال�صكري و�صحة الفم واالأ�صنان
هناك عالقة بني اأمرا�ض ال�سكري واأمرا�ض الفم واللثة، ويعترب مري�ض ال�سكري من اأكرث النا�ض عر�سة لالإ�سابة بهذه االأمرا�ض. 

ي�ساعد اللعاب على غ�سل الفم وتخلي�سه من جزيئات الطعام الدقيقة واملحافظة على رط�بة الفم.لذا فاإن نق�ض اللعاب الناجت عن ارتفاع 
ن�سبة ال�سكر يف الدم ي�ؤدي اإىل من� البكترييا واالإ�سابة بت�س��ض االأ�سنان والتهاب اأن�سجة اللثة الداعمة لالأ�سنان. 

م�صاكل الفم واالأ�صنان التي يعاين منها مري�س ال�صكري: 

• تراجع اللثة وتاآكل وانح�سار العظم وانك�ساف اأجزاء من االأ�سنان، مما ي�ؤدي اإىل ت�س��سها وتخلخلها. 	
• ال�سع�ر باحلرقة وجفاف الل�سان. 	
• زيادة فر�ض االإ�سابة بااللتهابات وزيادة القرح واجلي�ب ال�سديدية بني ال�سن والن�سيج العظمي. 	

الوقاية من االإ�صابة باأمرا�س الفم واالأ�صنان ملري�س ال�صكري: 
• زيارة طبيب االأ�سنان كل 6 اأ�سهر. 	
• ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم. 	
• العناية بنظافة االأ�سنان واللثة وا�ستخدام معج�ن اأ�سنان يحت�ي على الفل�رايد ل�سمان حماية االأ�سنان من الت�س��ض. 	
• �سرب كميات كافية من املاء. 	
• احلد من تناول الكافيني والكح�ل. 	
• الت�قف عن التدخني. 	
• تنظيف االأ�سنان ي�ميا وبعد وجبات الطعام. 	
• يف حالة وج�د اأطقم اأ�سنان: 	
• نزع اأطقم االأ�سنان ال�سناعية ليال وو�سعها يف حمل�ل التنظيف. 	
• تنظيف اأطقم االأ�سنان ي�ميا وبعد وجبات الطعام. 	
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ن�صائح ملري�س ال�صكري عند زيارة طبيب االأ�صنان: 

• التاأكد اأن م�ست�ى ال�سكر بالدم حتت ال�سيطرة و�سمن املعدل الطبيعي قبل زيارة طبيب االأ�سنان. 	
• تناول وجبة الطعام وتناول الدواء ح�سب و�سفة الطبيب قبل الذهاب لعيادة طب االأ�سنان. 	
• يف�سل اأن تك�ن زيارة طبيب االأ�سنان يف ال�سباح حيث يك�ن معدل ال�سكر بالدم يف اأف�سل م�ست�ياته. 	
• ا�ست�سارة طبيب ال�سكري واإح�سار تقرير طبي مف�سل عن حالة املري�ض ال�سحية والدواء الذي يتناوله. 	
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ال�صكري وال�صفر والقيادة
واإجراء  الطبية  التعليمات  اتباع  ال�سكري  مري�ض  على  يجب  ب�سالمة  القيادة  اجل  من  لذا  والرتكيز،  االنتباه  ت�ستلزم  ال�سيارة  قيادة  اإن 

الفح��سات الدورية. 

كما اأن ال�سفر فيه تغيري لنمط احلياة مما ي�ستلزم بع�ض التعديالت لطريقة العالج. 

اهم امل�صاكل التي توؤثر �صلبيا على ال�صياقة: 

• هب�ط ال�سكري. 	
• اعتالل العينيني. 	
• اعتالل االأع�ساب. 	
• اعتالل االأوعية الدم�ية. 	
• برت االأطراف ال�سفلية. 	

ن�صائح لل�صائق: 

• يجب اإعالم دائرة ال�سري والرتخي�ض بانك م�ساب بال�سكري. 	
• حمل بطاقة تبني انك مري�ض بال�سكري. 	
• جتنب قيادة املركبة يف حالة تده�ر حدة االإب�سار. 	
• فح�ض ن�سبة ال�سكر بالدم قبل القيام بقيادة املركبة، واذا كانت امل�سافة ط�يلة ين�سح بتكرار الفح�ض. 	
• تناول وجبات خفيفة مع اخذ ا�سرتاحات اذا كانت امل�سافة ط�يلة. 	
• االحتفاظ ببع�ض الن�س�يات وال�سكاكر يف املركبة ال�ستعمالها يف حالة الط�ارئ. 	
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• الت�قف عن ال�سياقة ف�را عند ال�سع�ر باأعرا�ض هب�ط ال�سكر،  وعدم الع�دة لل�سياقة اإال بعد �ساعة من حت�سن االأعرا�ض وارتفاع ن�سبة 	
ال�سكر بالدم للمعدل الطبيعي.  

احلاالت التي يجب فيها التوقف عن ال�صياقة: 

• ال ين�سح مري�ض ال�سكري املكت�سف حديثا بال�سياقة اإال بعد ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم وا�ستقرار حدة االإب�سار. 	
• ن�بات هب�ط ال�سكر املتكررة. 	
• �سعف حدة االإب�سار يف كلتا العينيني. 	
• االعتالل ال�سديد لالأع�ساب احل�سية. 	
• االعتالل ال�سديد لالأوعية الدم�ية الطرفية. 	
• برت االأطراف ال�سفلية. 	

ن�صائح عند ال�صفر: 

• على مري�ض ال�سكري اأن يبدا التخطيط لل�سفر يف وقت مبكر ومعرفة و�سيلة ال�سفر التي �سي�ستخدمها واملدة التي �سيق�سيها. 	
• والكمية 	 العلمي  يتعاطاها )اال�سم  التي  واالأدوية  ال�سحية  واإجراء فح��سات طبية وطلب تقرير طبي يبني حالته  الطبيب  مراجعة 

وطريقة تناوله(. 
• اخذ كمية كافية من االأدوية وت�فر جهاز فح�ض ال�سكري و�سرائح االختبار وتقرير طبي )ين�سح ب��سعها يف احلقيبة اليدوية(. 	
• حفظ االأن�س�لني بدرجة حرارة منا�سبة بعيدا عن اأ�سعة ال�سم�ض. 	
• االحتفاظ بعلبة اإ�سعافات اأولية �سغرية )مادة مطهرة و�سا�ض ومق�ض وبال�سرت(. 	
• احلر�ض على وج�د بع�ض الطعام لتناوله يف حال انخفا�ض �سكر الدم مثل )ف�اكه وب�سك�يت وع�سري(. 	
• ارتداء مالب�ض واأحذية مريحة. 	
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ال�صكري والعيون
يعترب مري�ض ال�سكري اكرث عر�سة من غريه لالإ�سابة باأمرا�ض العي�ن )املاء البي�ساء اأو عتامة العد�سة؛ ارتفاع �سغط العني اأو املاء الزرقاء 

اأو اجلل�ك�ما؛ اعتالل ال�سبكية(. 

يزداد معدل اعتالل ال�سبكية مع ط�ل فرتة املر�ض، حيث تعترب م�ساعفات ال�سكري على العينيني هي ال�سبب الرئي�سي لفقدان الب�سر، 
ولكن بينت الدرا�سات واالأبحاث العلمية اأن التحكم اجليد بن�سبة ال�سكر بالدم يقلل اأو ي�ؤخر تلك امل�ساعفات. 

االأعرا�س: 

• �سعف النظر )املفاجئ اأو التدريجي(. 	
• م�ساهدة اأج�سام متحركة يف جمال الب�سر. 	
• ظه�ر عتمة يف جمال الب�سر. 	
• امل بالعني. 	

غالبا يف املراحل الأوىل من املر�ض ل يعاين املري�ض من اأية اأعرا�ض.

عوامل تزيد من �صدة اعتالل ال�صبكية: 

• مدة االإ�سابة مبر�ض ال�سكري. 	
• عدم التحكم اجليد بن�سبة ال�سكر بالدم. 	
• ارتفاع �سغط الدم. 	
• اعتالل الكلى. 	
• التدخني. 	
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• ارتفاع الده�ن يف اجل�سم. 	
• احلمل. 	

يجب مراجعة طبيب العيون عند بداية ت�صخي�ض مر�ض ال�صكري وب�صكل دوري �صنوياً حتى وان مل يكن هناك اأعرا�ض, وذلك لتجنب 
اإ�صابة ال�صبكية وفقدان الب�صر. 

ن�صائح هامة لتجنب تاأثري ال�صكر على العيون: 

• الفح�ض الدوري للعني لالكت�ساف املبكر الأمرا�ض العني. 	
• احلفاظ على ن�سبة ال�سكر يف الدم و�سغط الدم يف احلد الطبيعي. 	
• تنظيم ن�سبة الده�ن بالدم. 	
• الت�قف عن التدخني. 	
• مراجعة الطبيب ف�را يف حالة حدوث تغريات يف النظر. 	
• ال�قاية من التهابات العني وعالجها اإن وجدت. 	
• متابعة االإ�سابة باملياه البي�ساء والزرقاء ومعاجلتها. 	
• عالج اإ�سابة ال�سبكية باأ�سعة الليزر ملنع تده�ر الروؤية. 	
• اإجراء العمليات املنا�سبة النف�سال ال�سبكية. 	
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املراقبة لن�صبة ال�صكر بالدم ملري�س ال�صكري
املراقبة الذاتية هي اأداة مهمة متكن مري�ض ال�سكري من امل�ساركة يف متابعة حالته ال�سحية وفح�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم يف اأي وقت 

وبناء على ت�جيهات الفريق الطبي املعالج. 

املتابعة اجليدة ملري�ض ال�صكري تعني: 

• االإملام اجليد باملعل�مات ال�سرورية لل�سيطرة وال�قاية من م�ساعفات ال�سكري. 	
• الفح�ض الطبي واملخربي: لتقييم ال��سع ال�سحي والك�سف املبكر عن امل�ساعفات مثل )فح�ض العينني والقدمني والكلى....(. 	
• املراقبة الذاتية لن�سبة ال�سكر يف الدم والب�ل. 	

املراقبة الذاتية لن�صبة ال�صكر يف الدم: 

اأهمية املراقبة الذاتية: 

• تعزيز الثقة بالنف�ض مب�ساركة املري�ض يف متابعة و�سعه ال�سحي. 	
• �سبط جرعة االأن�س�لني. 	
• متكني املري�ض من فهم تاأثري منط احلياة )الن�ساط البدين والتغذية(على ن�سبة ال�سكر يف الدم. 	
• مدى التاأقلم مع االأمرا�ض )اإنفل�نزا واإ�سهال....( واالأو�ساع اجلديدة )ال�سفر وتغيري نظام العمل.......(. 	
• ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر وجتنب هب�ط اأو ارتفاع ال�سكر يف الدم. 	

اأوقات فح�س ن�صبة ال�صكر يف الدم: 

اأوقات وتكرار الفح�س يختلف من �صخ�س الأخر: 

• قبل ال�جبات الرئي�سية. 	
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• 1-2 �ساعة بعد ال�جبات. 	
• قبل الن�م. 	
• ما بني ال�ساعة 2-3 �سباحا )الك�سف عن هب�ط ال�سكر امل�سائي(. 	

هناك اأ�صباب اأخرى ت�صتدعي اإجراء فح�س ن�صبة ال�صكر يف الدم اكرث من املعتاد: 

• املر�ض واالنفعال النف�سي. 	
• يف حالة التغيري يف النظام الغذائي اأو جرعة االأن�س�لني اأو الن�ساط اجل�سماين. 	
• قبل وخالل ال�سياقة مل�سافة ط�يلة. 	
• قبل وبعد القيام بن�ساط ج�سماين �ساق. 	
• قبل التخطيط للحمل اأو خالل فرتة احلمل. 	
• ال�سع�ر باأعرا�ض انخفا�ض ال�سكر اأو ارتفاع ال�سكر. 	
• قبل وبعد اإجراء العمليات اجلراحية. 	

االحتياجات الإجراء املتابعة البيتية: 

• جهاز فح�ض �سكري جيد. 	
• �سرائح خا�سة للفح�ض. 	
• ابر ال�خز. 	
• دفرت لت�سجيل النتائج. 	
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اأهم النقاط للح�صول على نتائج فح�س جيدة: 

• تدريب املر�سى وعائالتهم على كيفية الفح�ض. 	
• غ�سل اليدين باملاء الدافئ وال�ساب�ن قبل القيام بالفح�ض )املاء الدافئ ين�سط الدورة الدم�ية ويجعل احل�س�ل على عينة الدم اكرث 	

�سه�لة، كذلك غ�سل اليدين يزيل بقايا احلل�يات وال�سكريات مما يجعل الفح�ض اكرث دقة(. 
• تغيري مكان الفح�ض با�ستمرار )تكرار الفح�ض بنف�ض املكان ي�ؤدي اإىل تهيج وزيادة �سمك اجللد مما ي�ؤدي �سع�بة احل�س�ل على 	

عينة الدم، يف�سل ا�ستعمال االأ�سابع الثالثة االأوىل وجتنب ا�ستعمال االإبهام وال�سبابة(. 
• جتنب االأماكن احل�سا�سة )ا�ستعمال اطراف االأ�سابع ولي�ض راأ�ض االأ�سابع الأنها حتت�ي على نهايات االأع�ساب لذا تك�ن م�ؤملة اكرث 	

من االأطراف(. 
• ا�ستعمال اإبرة جديدة لل�خز الأن تكرار ا�ستعمالها يزيد االأمل ويزيد التل�ث. 	
• ا�ستعمال قطعة قطن وال�سغط بلطف على مكان ال�خز ملنع النزف. 	
• جتنب وخز االإ�سبع بعمق الأن ذلك ي�ؤدي الإيذاء االأن�سجة. 	

يجب تغيري اإبرة الوخز وعدم ا�صتعمال الأداة التي تو�صع فيها الإبرة ل�صخ�ض اآخر لأن ذلك  قد يوؤدي اإىل اإنت�صار اأمرا�ض خطرية
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ال�صكري والعالج باالأن�صولني
االأن�س�لني ه� هرم�ن تفرزه غدة البنكريا�ض ويعمل على �سبط م�ست�ى ال�سكر يف الدم وذلك عن طريق نقل اجللك�ز من الدم اإىل خاليا 

اجل�سم ال�ستخدامه كطاقة للقيام بال�ظائف احلي�ية، اأو تخزينه يف الكبد واالأن�سجة الدهنية ال�ستخدامه عند احلاجة. 

بال�سكري خالل  امل�سابات  والن�ساء  االأن�س�لني  �سديد يف  يعان�ن من نق�ض  االأن�س�لني(الذين  االأول )املعتمد على  الن�ع  ال�سكري  مر�سى 
فرتة احلمل اأو بع�ض مر�سى الن�ع الثاين )غري املعتمد على االأن�س�لني(الذين مل يتم ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر بالدم لديهم باحلمية 

واالأقرا�ض، ه�ؤالء بحاجة للعالج بحقن االأن�س�لني. 

اأ�صناف االأن�صولني: 

الأن�صولني ال�صناعي نوعان: 

• اأن�س�لني ب�سري وهذا الن�ع امل�ستعمل يف فل�سطني. 	
• اأن�س�لني حي�اين. 	

تركيز االأن�صولني: 

تركيز االأن�س�لني يعني عدد وحدات االأن�س�لني امل�ج�دة يف واحد مليلرت. 

جميع اأن�اع االأن�س�لني املت�فرة يف فل�سطني هي وحدة /مليلرت. 

اأنواع االأن�صولني: 

يعتمد هذا التق�صيم على فعالية وطريقة عمل االأن�س�لني من حيث )البداية والذروة ومدة العمل(. 

فوري املفعول: يبداأ مفع�له بعد 10-15 دقيقة من احلقن، وي�سل الذروة بعد 1-1،5-�ساعة وي�ستمر مفع�له من 4-5 �ساعات. 
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ي�ستعمل دائما مع اأن�س�لني بطيء اأو مت��سط املفع�ل الن ا�ستعماله ل�حده ال يكفي لل�سيطرة على ن�سبة ال�سكر بالدم ملدة 24 �ساعة. 

�صريع املفعول: يبداأ مفع�له بعد 15-60 دقيقة من احلقن، وي�سل الذروة بعد 2-4 �ساعات، وي�ستمر مفع�له من 1-8 �ساعات. 

ميكن خلطه يف نف�ض ابر احلقن باأن�س�لني ط�يل املفع�ل اأو مت��سط املفع�ل )ي�سحب ال�سريع اأوال(. بعد خلط االأن�س�لني يجب حقنه ف�را. 

متو�صط املفعول: يبداأ مفع�له بعد 2،5-3 �ساعات من احلقن، وي�سل الذروة بعد 5-7 �ساعات، وي�ستمر مفع�لة من 13-16 �ساعة. 

بطئ املفعول: يبداأ مفع�له بعد مرور 3-4 �ساعات بعد احلقن، وي�سل الذروة بعد 8-10 �ساعات، وي�ستمر مفع�له 24 �ساعة. 

هناك اأن�اع اأخرى من االأن�س�لني تتك�ن من خلط اأن�س�لني �سريع ومت��سط املفع�ل بن�سب خمتلفة.

قيا�س جرعة االأن�صولني:  

يقا�ض الأن�صولني بالوحدات و حتتوي العبوة على 1000 وحدة )10 ميللرت �صائل(. 

حقنة الأن�صولني املتوفرة بالأ�صواق نوعان: 

• واحد ملليرت حيث حتت�ي على 100 وحدة )كل تدريج اأو �سحطة كبرية = 10 وحدات – كل تدريج اأو �سحطة �سغرية = 2 وحدة(. 	
• ن�سف ملليرت حيث حتت�ي على 50 وحدة )كل تدريج اأو �سحطة كبرية = 5 وحدات – كل تدريج اأو �سحطة �سغرية = وحدة واحدة(. 	
• هناك اأقالم خا�سة حلقن االأن�س�لني باأ�سكال واأن�اع خمتلفة، تتميز هذه االأقالم ب�سه�لة حملها وا�ستعمالها. 	

اأماكن حقن االأن�صولني: 

اهم املناطق حلقن الأن�صولني: 

• الذراعان )على ال�سطح االأمامي والطريف(. 	
• الفخذان )ال�سطح االأمامي والطريف(. 	
• البطن )ح�ل ال�سرة(. 	

ين�صح بتغيري اأماكن احلقن باأ�صتمرار ملنع حدوث امل�صاعفات.
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طريقة حقن االأن�صولني: 

ل�صمان طريقة فعالة وناجحة حلق الأن�صولني يجب اتباع التعليمات التالية: 

• التاأكد من اجلرعة امل��س�فة من قبل الطبيب املعالج وااللتزام مب�اعيدها. 	
• غ�سل اليدين باملاء وال�ساب�ن. 	
• تقليب الزجاجة بني اليدين برفق وعدم خ�سها قبل �سحب االأن�س�لني. 	
• حتديد مكان احلقن، والتاأكد من نظافة وجفاف اجللد يف ذلك امل��سع. 	
• اإم�ساك جزء كاٍف من اجللد بني اأ�سابعك، وباليد االأخرى اإم�ساك حقنة االأن�س�لني كاالإم�ساك بالقلم، ثم ادخال االإبرة با�ستقامة 	

داخل اجللد والتاأكد من اإدخال االإبرة باأكملها )ميكن احلقن بطريقة مائلة اأو عم�دية(. 
• ميكن ا�ستعمال حقنة االأن�س�لني اأكرث من مرة مع تغطية االإبرة وحفظها يف الثالجة بعد كل ا�ستعمال )يف�سل ا�ستعمالها مرة واحدة 	

اذا اأمكن(.

ن�صائح حلفظ االأن�صولني: 

• التاأكد من تاريخ انتهاء ال�سالحية امل�ج�د على العب�ة، وال ي�ستعمل االأن�س�لني بعد هذا التاريخ. 	
• ي�ستعمل 	 ال  لذا  الفريزر،  عن  بعيدا  الثالجة  ويف�سل يف  ال�سم�ض،  واأ�سعة  احلرارة  بعيد عن  بارد  مكان  االأن�س�لني يف  عب�ات  حفظ 

االأن�س�لني اذا مت تعري�سه اإىل درجات حرارة عالية لفرتة الزمن اأو للتجمد الأن ذللك ي�ؤثر على فعاليته. 
• التاأكد قبل كل ا�ستعمال من اأن عب�ة االأن�س�لني خالية من الرت�سبات. 	
• ال�سم�ض 	 اأ�سعة  عن  وبعيدا  مئ�ية(  درجة   25 من  )اأقل  الغرفة  حرارة  درجة  يف  امل�ستعملة  وغري  امل�ستعملة  االأن�س�لني  عب�ات  حفظ 

املبا�سرة ملدة �سهر واحد. 
• حفظ عب�ات االأن�س�لني غري امل�ستعملة يف الثالجة حتى نهاية ال�سالحية وامل�ستعملة ملدة �سهر. 	
• حفظ اأقالم االأن�س�لني غري امل�ستعملة يف الثالجة حتى نهاية ال�سالحية، وال داٍع حلفظ االأقالم امل�ستعملة يف الثالجة. 	
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• حفظ اأقالم االأن�س�لني امل�ستعملة وغري امل�ستعملة يف درجة حرارة الغرفة ملدة ترتاوح ما بني 15-30 ي�ما )تعتمد على ن�عية االأن�س�لني 	
ودائمًا ت��سح يف الن�سرة املرفقة(. 
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ال�صكري وال�صيام
يف �سهر رم�سان هناك تغيري يف منط احلياة، حيث يحدث تغيري يف م�اعيد ون�عية ال�جبات الغذائية، واأي�سا نق�ض يف الن�ساط البدين، 

لذا يحتاج مري�ض ال�سكري اإىل نظام جديد خالل هذا ال�سهر. 

اأما بالن�سبة ل�سيام مري�ض ال�سكري فهذا يعتمد على ن�ع مر�ض ال�سكري وطريقة العالج ووج�د م�ساعفات واأمرا�ض اأخرى، لذا ين�سح 
با�ست�سارة الطبيب املعالج قبل �سهر رم�سان. 

ال�صكري النوع االأول )ال�صكري املعتمد على االأن�صولني(: 

يف هذا الن�ع من ال�سكري هناك نق�ض �سديد يف اإفراز االأن�س�لني من البنكريا�ض، لذا فان مر�سى هذا الن�ع من ال�سكري يحتاج�ن اإىل 
حقن االأن�س�لني 3-4 مرات ي�ميا، وكذلك اإىل وجبات طعام متعددة )3 رئي�سية و3 خفيفة( ويف اأوقات حمددة، واي خلل يف هذا النظام 

يعر�سهم للخطر وزيادة حدوث امل�ساعفات. لذا ين�سح مر�سى هذا الن�ع بعدم ال�سيام. 

اأن هب�ط اأو ارتفاع ال�سكر بالدم مع ال�س�م وفقدان ال�س�ائل من اجل�سم نهارا، وح�سر وجبات الطعام يف الفرتة امل�سائية، وتغيري م�اعيد 
حقن االأن�س�لني يزيد من احتمال التعر�ض مل�ساعفات ال�سكري احلادة. 

ال�صكري من النوع الثاين )ال�صكري غري املعتمد على االأن�صولني(: 

يق�سم مر�سى هذا الن�ع اإىل فئات متعددة بناء على طريقة العالج: 
املر�سى الذين يعاجل�ن باحلمية الغذائية فقط: ميكن  له�ؤالء املر�سى �س�م رم�سان ولكن مع اتباع اإر�سادات الطبيب. 

املر�سى الذين يعاجل�ن باالأقرا�ض اخلاف�سة لل�سكر: ميكن لهذه الفئة اأن ت�س�م، مع تغيري نظام تناول االأقرا�ض واجلرعة ال�سباحية بعد 
اآذان املغرب. ويف�سل تاأخري االإفطار بعد ال�سالة اذا امكن، وتناول اجلرعة امل�سائية قبل ال�سح�ر يف وقت الفجر )غالبا يحتاج املري�ض 

ن�سف هذه اجلرعة(، وبع�ض اأن�اع االأقرا�ض ت�ؤخذ بعد االأكل. 
املر�سى الذين يعاجل�ن بجرعة اأن�س�لني واحدة ي�ميا: ميكن لهذه الفئة اأن ت�س�م، ولكن يتم تغيري م�عد حقن جرعة االأن�س�لني اإىل ما 

قبل اآذان املغرب بع�سر دقائق اإال عند ال�سع�ر باأعرا�ض هب�ط ال�سكر فت�ؤجل بعد تناول وجبة االإفطار. 
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املر�سى الذين يعاجل�ن بحقن االأن�س�لني مرتني ي�ميا: ميكن لهذه الفئة اأن ت�س�م، بحيث ت�ؤخذ اجلرعة ال�سباحية قبل االإفطار ون�سف 
اجلرعة امل�سائية قبل ال�سح�ر. 

املر�سى الذين يعاجل�ن بحقن االأن�س�لني ثالث مرات: ال تن�سح هذه الفئة بال�سيام، وغالبا ما يعاين مر�سى هذه الفئة من م�ساعفات 
)القلب والقدم ال�سكرية...( ويتناول�ن عالجات اأخرى، وي�سكل ال�سيام ونق�ض ال�س�ائل خط�رة خالل النهار لدى ه�ؤالء املر�سى. 

الن�ساء الل�اتي يعانني من �سكري احلمل: اغلب احلاالت تعالج بحقن االأن�س�لني، وحفاظا على اجلنني وعلى احلامل ال تن�سح بال�سيام 
جتنبا الأي م�ساعفات حادة مثل هب�ط اأو ارتفاع �سكر الدم ال�سديد، اأما اذا كانت تعالج باحلمية الغذائية فقط فيمكنها ال�سيام وذلك 

بعد ا�ست�سارة عيادة احلمل للتاأكد من �سحة اجلنني. 

ن�صائح ملر�صى ال�صكري خالل �صهر رم�صان: 
• مراجعة الطبيب قبل �سهر رم�سان لتقييم ال��سع وتعديل اجلرعة واتباع تعليمات الطبيب من حيث النظام الغذائي وطريقة العالج. 	
• االلتزام باملتابعة الذاتية. 	
• تناول وجبتي االإفطار وال�سح�ر ووجبة خفيفة خالل ال�سهر ليال، مع مراعاة عدم االإفراط يف الطعام. 	
• االإكثار من �سرب ال�س�ائل اخلالية من ال�سكر كاملاء وال�س�ربات خالل الليل لتع�ي�ض ال�س�ائل التي فقدت اأثناء ال�سيام، وجتنب تناول 	

�سراب عرق ال�س��ض والتمر الهندي وقمر الدين واخلروب. 
• تناول اخل�سار والف�اكه. 	
• جتنب تناول ال�جبات الغنية بالده�ن احلي�انية. 	
• جتنب احلل�يات الرم�سانية مثل الكنافة والقطايف و... الخ. 	
• جتنب القيام مبجه�د بدين �سديد اأثناء ال�س�م يف النهار وخا�سة اذا كان اجل� حارا، مع اخذ ق�سط من الراحة ي�ميا. 	
• الت�قف عن التدخني واالبتعاد عنه. 	
• عدم اال�ستمرار بال�سيام يف حالة هب�ط ال�سكر يف اأي وقت خالل فرتة ال�سيام. 	

�صرورة ا�صت�صارة عيادات ال�صكري ملتابعة الو�صع ال�صحي با�صتمرار. 


