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دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين
في التعامل مع مرضى السكري

�إعــــداد

د .مــــالك قطــــينة

املمـ ــولون

مت �إعداد وطباعة هذا الدليل بتمويل من �صندوق النقد
العربي و�إدارة البنك اال�سالمي للتنمية وب�إ�شراف م�ؤ�س�سة التعاون

تنويه :ما يرد يف الكتاب ال يعرب بال�ضرورة عن مواقف �أو وجهة نظر م�ؤ�س�سة التعاون.
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املقدمـــــة
على الرغم من التقدم احل�ضاري الذي متر به املجتمعات وال�شعوب ،والرفاهية التي تعي�شها� ،إال �أن هذه انعك�ست �سلب ًا يف انت�شار الأمرا�ض
غري ال�سارية ،ومنها مر�ض ال�سكري .يف ال�سنوات ال�سابقة ،ارتفعت ن�سبة الإ�صابة مبر�ض ال�سكري يف العامل نتيجة تغيري �أمناط احلياة
مما �أدى �إىل ازدياد الأعباء والتكلفة على القطاع ال�صحي من جهة وعلى نوعية حياة امل�صابني بال�سكري من جهة �أخرى نتيجة امل�ضاعفات
التي حتدث لهم والتي ت�شكل جزء ًا من العبء ال�صحي واملايل.
مت الت�أكيد على �أهمية الوقاية �ضمن اال�سرتاتيجيات ال�صحية التي ت�سعى للتقليل من ن�سبة حدوث الأمرا�ض غري ال�سارية ،وبالتايل حت�سني
�صحة الفرد واملجتمع وتبني نظام غذائي و�صحي ي�ساعد الأفراد على العي�ش ب�شكل �إيجابي وف ّعال .ومن هنا ف�إن الوقاية ال ت�ستهدف
مر�ضى ال�سكري فقط ،بل ت�ستهدف املجتمع ب�شكل عام وذلك من �أجل ا�ستباق حدوث املر�ض من خالل تبني منط حياة �صحي يت�ضمن
الغذاء ال�صحي والن�شاط البدين والتحكم بالوزن.
لقد �أدركت م�ؤ�س�سة جذور للإمناء ال�صحي واالجتماعي �أهمية الوقاية من هذه الأمرا�ض ،وعملت على تبني نهج متعدد االجتاهات من
�أجل رفع جودة اخلدمات املقدمة للم�صابني بال�سكري ،وذلك من خالل تقدمي اخلدمات املتكاملة لهم على م�ستويني :داخل املراكز
ال�صحية ويف املجتمع املحلي .ومن هنا مت �إعداد هذا الدليل املوجه للعامالت والعاملني ال�صحيني واملجتمعيني من خالل م�شروع دعم
خدمات متكاملة للأمرا�ض املزمنة (ال�سكري) من خالل تنمية القوى الب�شرية والدعم املجتمعي املمول من قبل م�ؤ�س�سة التعاون� .إن هذا
الدليل والذي ي�ساعدهم يف تنفيذ التدريب املجتمعي مع متطوعني ونا�شطني يف املجتمع املحلي ،يعترب م�ساهمة يف �إغناء العمل املجتمعي
باملهارات و�آليات التدريب من �أجل �إيجاد مثقفني جمتمعيني يعملون على ن�شر املعلومة ال�صحية ال�سليمة وتعزيز ال�سلوك الإيجابي واملبادر
بني �أفراد املجتمع.

الفئـــة امل�ســــتهدفة
متطوعون ومتطوعات من املجتمعات املحلية يرغبون يف العمل على تقدمي الإر�شاد والتوعية حول مر�ض ال�سكري .يف�ضل �أن يكون عدد
امل�شاركني � 16-12شخ�ص ًا ،على �أن ال يزيد عن � 20شخ�ص ًا كحد �أعلى .يف�ضل �أن يكونوا يف �أعمار متقاربة �إن �أمكن.
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الهــــدف العــام:
التمرن على الأ�ساليب املنا�سبة مل�ساعدة مر�ضى ال�سكري و�أفراد عائالتهم يف تعلم كيفية العناية بالذات والوقاية من م�ضاعفات مر�ض
ال�سكري.

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

اللـــوازم
•قاعة منا�سبة تكفي جللو�س امل�شاركني ب�شكل مريح ،مع وجود م�ساحة كافية �أمامهم من �أجل تقدمي عرو�ض �أو متثيل �أدوار .يحبذ
�أن تكون طريقة اجللو�س على �شكل حرف  ،Uبحيث ميكن حتريك املنا�ضد واملقاعد حتى تنق�سم املجموعة الكبرية �إىل جمموعات
�صغرية عند اللزوم.
•جهاز عر�ض وحا�سوب حممول لعر�ض املواد على امل�شاركني� ،أو لوح قالب.
•�سبورة وطبا�شري �أو �أقالم للكتابة عليها.
•ن�سخ عن �أوراق العمل بعدد امل�شاركني وامل�شاركات.
•ن�سخ عن كتيب ال�سكري ال�صادر عن وزارة ال�صحة بعدد امل�شاركني وامل�شاركات.

املــدربــــون
�شخ�صان على الأقل من العاملني والعامالت ال�صحيات يف برنامج ال�سكري ،بحيث يتبادالن تي�سري الأن�شطة وامل�ساعدة يف التح�ضري ويف
دعم امل�شاركني وامل�شاركات �أثناء عملية التعلم.
يحبذ �أن يكون املدربون على �صلة مبا�شرة بالعمل امليداين يف الربنامج وبامل�شاركني وامل�شاركات ،مبا يكفل �أن يقدموا لهم املتابعة والدعم
بعد نهاية الدورة.
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اجلل�سات التدريبية
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اجلل�ســـــــة الأوىل :مهـــــارات تي�ســــري التعــلم
الهــــــــــــدف
التمرن على و�سائل فعالة يف م�ساعدة الآخرين على التعلم.

الوقــــت
� 3ساعات

املـــــــــواد

•ن�سخ من �أوراق العمل لكل م�شارك وم�شاركة.
•جهاز عر�ض �أو لوح قالب.
•�سبورة وطبا�شري �أو �أقالم.

املادة التدريبية

التعليم والتي�سري

هناك فرق بني التعليم والتي�سري .فالتعليم يعني �أن هناك �شخ�ص ًا يعلم �شخ�ص ًا �آخر ،والتي�سري يعني �أن هناك �شخ�ص ًا يتعلم بنف�سه
و�شخ�ص ًا �آخر ي�ساعده يف ذلك.
نقر أ� ورقة العمل التالية (توزع ن�سخ منها �أو تعلق على لوح قالب �أو تعر�ض على جهاز عر�ض) ونناق�ش كل نقطة منها .يجب �أن يعطي
امل�شاركون ر�أيهم يف كل نقطة ويقدموا �أمثلة واقعية عليها ح�سب فهمهم لها.
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ورقة عمل :الفرق بني املعلم واملي�سر
املعلم :يكون هو حمور العملية ،وعليه يعتمد الأمر.
املي�سر :يجعل املتعلم حمور العملية ،وعليه يعتمد الأمر.
املعلم :يتكلم معظم الوقت.
املي�سر :ي�صغي �إىل املتعلم �أكرث مما يتكلم هو.
املعلم :تكون املعلومة ثابتة يف كل الأحوال.
املي�سر :تكون املعلومة متغرية ،اعتماد ًا على ظروف كل متعلم.
املعلم :هو من يحدد الأولويات و�سرعة التعلم وطريقته.
املي�سر :يختار الأولويات و�سرعة التعلم وطريقته بنا ًء على احتياجات املتعلم.
�س  :1هل توجد فروق �أخرى؟ هل ميكن �أن ن�أخذ �أمثلة عليها؟
�س  :2ما الأف�ضل بر�أيكم� ،أن نكون معلمني �أم مي�سرين؟ ملاذا؟

�إجابات حمتملة:

قد يختار البع�ض �أن يكون معلم ًا لأن التعليم �أ�سهل� ،أو لال�ستفادة من �شخ�صية املعلم القوية يف الت�أثري على قرارات املتعلمني.
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وقد يختار البع�ض �أن يكون مي�سر ًا لأن التي�سري يجعل التعلم مرن ًا ومتكيف ًا مع احتياجات املتعلمني� ،أو لأن املتعلم يتذكر ما يتعلمه بنف�سه
�أكرث مما يتذكر ما يلقنه �إياه املعلم.
ميكن �أن تكون هناك �إجابات �أخرى عديدة غري تلك .ينبغي �سماعها ونقا�شها باهتمام.
مالحظة :يجب �أن يكون لكل �شخ�ص احلق يف ا�ستعمال �أ�سلوبه ،ولكن من ال�ضروري �أن يدرك امل�شاركون �أننا منيل �إىل �أ�سلوب التي�سري يف
عملنا .قد يتفهم البع�ض �أ�سباب هذا االختيار الآن وقد ال يقتنع البع�ض الآخر بهذا الر�أي .ميكن له�ؤالء �أن يتعلموا من املمار�سة ،عندما
يجدون �أن التي�سري يحقق نتائج �أف�ضل� .أما �إذا �أجربناهم على القبول بفكرة ال يتقبلونها ،ف�سنكون نحن على نقي�ض من �أنف�سنا� ،أي نقول
لهم �شيئ ًا ونفعل �أمامهم �شيئ ًا �آخر.
�س  :3ما املهارات التي يجب �أن منتلكها حتى ن�صبح مي�سرين جيدين؟

قد ي�سرد امل�شاركون عدد ًا متنوع ًا من املهارات املتعلقة بالتوا�صل الفعال .ن�ؤكد على �أهمية ما يذكر ،ون�صحح �أية معلومات غري دقيقة .ثم
نبني للم�شاركني �أننا �سرنكز فيما يلي على املهارات التالية :الإ�صغاء ،التعاطف ،طرح الأ�سئلة املنا�سبة.
�إذا طلب امل�شاركون نقا�ش بع�ض املهارات الأخرى ،فيمكن تخ�صي�ص وقت �إ�ضايف خارج اجلل�سة �أو التخطيط جلل�سة منف�صلة لنقا�شها.
وميكن الطلب من بع�ضهم �أن ي�شارك يف التح�ضري لها.

الإ�صـــــغاء
نو�ضح �أن الإ�صغاء يختلف عن اال�ستماع العادي .مث ًال ،ميكن �أن ن�ستمع �إىل مو�سيقى ونحن نقر�أ ،ولكن ال ميكن �أن ن�صغي �إىل حديث يهمنا
�إال �إذا توقفنا عن فعل �أي �شيء �آخر.
للتو�ضيح نطرح �سل�سلة من الأ�سئلة للنقا�ش ،مثل:
�س  :1بر�أيكم ،كيف ميكن التمييز بني الإ�صغاء واال�ستماع؟
�س  :2ما الفرق بينهما يف التح�ضري؟ كيف �أح�ضر نف�سي للإ�صغاء؟
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�س  :3ما الفرق بينهما يف املمار�سة؟ كيف �أمار�س الإ�صغاء جيداً؟
�س  :4ما الفرق بينهما يف النتيجة التي نن�شدها؟ ما النتيجة التي �أتوقعها من جمرد اال�ستماع وما النتيجة التي �أريدها من الإ�صغاء؟

ن�ؤكد على النقاط التالية �إذا وردت يف النقا�ش� ،أو ن�ضيفها �إذا مل ترد:
•الإ�صغاء يحتاج �إىل �أن نكون جاهزين ومتفرغني لكي نركز على ما ن�سمعه ولكي نحاول �أن نفهم لي�س الكالم فقط بل والق�صد من الكالم.
•�أثناء الإ�صغاء ن�ستقبل الكالم ،ولكننا ن�ستقبل �أي�ض ًا نربة ال�صوت التي يتم احلديث بها ،وعالمات �أخرى تعطينا معلومات قيمة.
مث ًال ،طريقة التحدث (باندفاع� ،أم بخوف وقلق ،الخ) ،مالمح الوجه (هدوء ،توتر ،ثقة ،ت�شكك ،الخ) ،و�ضعية اجللو�س والإمياءات
اجل�سدية (تتوافق مع املعنى الكالم �أم تتناق�ض معه ،تدل على الر�ضا �أو التوتر �أو ال�شعور باحلرج ،الخ).
•�أثناء الإ�صغاء نبدي �إ�شارات لتخفيف التوتر والقلق� ،إن وجد ،وللت�شجيع على موا�صلة احلديث .مث ًال ،هز الر�أ�س كدليل على الفهم،
ترديد بع�ض الكلمات ذات الداللة املركزية التي يقولها املتحدث (من وقت لآخر فقط)� ،إظهار تعبريات االهتمام على الوجه ،قول
عبارات تبني الرتكيز والفهم (مثل :حق ًا؟ ممتاز! �صحيح!).
•�أثناء الإ�صغاء ،نطرح �أ�سئلة ا�ستي�ضاحية يف اجلوانب املهمة من املو�ضوع ،مثل ،ملاذا تعتقدين ذلك؟ كيف كانت النتيجة؟ وماذا ح�صل
بعد ذلك؟ هل جربت طريقة �أخرى؟
•النتيجة التي يجب �أن يتو�صل �إليها الإ�صغاء هي �أن نفهم امل�شكلة الرئي�سية التي ت�شغل بال املتحدث ،حتى و�إن مل يتم التعبري عنها بالكالم
مبا�شرة .مث ًال ،قد ال تكون م�شكلة املتحدث يف �أنه ال يعرف �أين يحقن الأن�سولني بل �أنه يخاف من الإبر وال يريد قول ذلك منع ًا للحرج.

التعاطـــــف
نو�ضح �أن التعاطف هو حماولة فهم م�شاعر ال�شخ�ص الآخر من خالل و�ضع �أنف�سنا مكانه� .أي كيف �س�أ�شعر لو كنت �أنا الذي يف هذا
الو�ضع؟ ويجب �أن يقودنا ذلك �إىل �أن نفهم ما يحتاجه حتى يتغلب على هذه امل�شاعر.
مث ًال :امر�أة تغيبت عن موعد الك�شف الطبي بتكرار .النتيجة ال�سريعة هي �أنها غري مبالية ب�صحتها ،ولكن لو حاولنا ا�ستعمال مهارات
التعاطف ،لكنا قد عرفنا �أنها ال حت�ضر نتيجة �ضغط عائلي مث ًال� ،أو لأن الطاقم يف العيادة يعاملها ب�شكل فوقي وم�سبب للحرج ،الخ .ف�إن
كنت �أنا �أتلقى مثل هذه املعاملة ،هل كنت �س�أح�ضر؟
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ميكن طلب �أمثلة �أخرى من امل�شاركني.
�س  :1كيف يختلف التعاطف مع �شخ�ص عن ال�شعور بال�شفقة جتاهه؟
�س  :2كيف ميكن �إي�صال التعاطف �إىل ال�شخ�ص الآخر؟

يتم �إي�صال التعاطف عن طريق عبارات مثل“ :يبدو يل �أنك� “ ...أو “هل �أفهم من هذا �أنك ...؟” ومثل ذلك من العبارات ،وننهي العبارة
بتو�ضيح امل�شاعر التي فهمناها من خالل الإ�صغاء .مث ًال“ :يبدو يل �أنك ال حتب ا�ستعمال الإبر .هل فهمتك ب�شكل �صحيح؟” �أو “�أفهم من
هذا �أن معاملة الطاقم الطبي يف العيادة ت�سبب لك ال�ضيق؟”
نو�ضح ما يلي :عندما يعرب الآخرون عن م�شاعرهم �أمامنا ،كثري ًا ما ن�سعى للحكم عليها :هذا �صحيح ،وهذا خط�أ ،ال يحق لك �أن تقويل
ذلك� ،أنت ع�صبي �أكرث من الالزم� ،أنت ال تفهمني ما يقوله لك الطبيب ،وغريها من العبارات التي جتعلنا نبدو وك�أننا ق�ضاة يحكمون على
الآخرين ويحا�سبونهم ،ولي�س مي�سرين ي�ساعدونهم .ن�س�أل :ما �أ�ضرار هذا الأ�سلوب؟ كيف ميكن جتنبه؟

متـــــــرين
نعر�ض العبارات التالية على لوح قالب �أو جهاز العر�ض ،ون�س�أل امل�شاركني :كيف ميكن �أن تعربوا عن التعاطف مع قائل
هذه العبارات دون �إ�صدار �أحكام (ميكن �أن ن�سمع �أكرث من �إجابة عن كل عبارة� ،إذ ميكن �أن يختلف بع�ضهم يف الر�أي حول �أية
م�شاعر يجب التعاطف معها يف العبارة املعنية):

العبــــــارات:

لدي.
•لقد امتنعت عن جميع امل�أكوالت التي ترفع ال�سكر يف دمي ،ولكن دون نتيجة ،فال�سكر يظل مرتفع ًا ّ
•اجلميع يقولون يل ال ت�أكل هذا وال ت�أكل ذلك ،ولكنهم ي�أكلون كل �شيء �أمامي ف�أرغب يف �أن �أ�شاركهم غ�صب ًا عني.
•�أنا �أحب امل�شي والن�شاط ،ولكن ال �أجد وقت ًا لذلك ،كما �أنه لي�س من املعتاد يف القرية �أن يخرج النا�س للتم�شي والريا�ضة.

•ابنة عمي و�صف لها الطبيب الأقرا�ص وها هي يف و�ضع جيد ،فلماذا ي�صر على �أن ي�صف يل حقن الأن�سولني؟
•�أ�سمع كثري ًا من الو�صفات ال�شعبية لتخفي�ض ال�سكر ،وال �أعرف ما ال�صحيح منها.
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متـــــــرين
هذا التمرين ي�ساعد يف التدرب على مهارتي الإ�صغاء والتعاطف:
•يق�سم امل�شاركون �إىل جمموعات كل منها تتكون من ثالثة �أ�شخا�ص.
•ي�أخذ �أحد �أع�ضاء املجموعة دور �أ و�آخر دور ب والثالث دور ج.
•يقوم �أ بدور املتحدث ،ويقوم ب بدور امل�صغي ،وميار�س ج دور املراقبة وت�سجيل املالحظات :يتحدث �أ ملدة دقيقة تقريب ًا عن �أية
ق�ضية �أو م�شكلة تعنيه ،حتى و�إن مل تكن ذات عالقة بال�سكري وبالتدريب .ي�صغي �إليه ب ويبدي عالمات الإ�صغاء ،وي�ستخدم
عبارات تنقل التعاطف �إن لزم.
•ي�سجل ج مالحظاته عن �أداء ب يف الإ�صغاء والتعاطف .يجب �أن تت�ضمن املالحظات ما يلي :هل هناك ما يدل على �إ�صغاء جيد؟
هل يتم االنتباه �إىل ما يقال وكيف يقال ،مبا يف ذلك التعابري والإمياءات اجل�سدية؟ هل يتم نقل التعاطف ب�صورة �صحيحة؟ هل
يتجنب ال�شخ�ص امل�صغي �إطالق الأحكام؟ (ميكن �أن ت�سجل هذه الأ�سئلة على لوح قالب لتذكري املجموعات بها).
•يتبادل امل�شاركون الأدوار ،ب�أن ي�صبح ج مث ًال هو املتحدث ،فيما يقوم �أ بالإ�صغاء ويقوم ب باملراقبة .ثم تعطى الفر�صة لأن يقوم
ج بدور الإ�صغاء �أي�ض ًا.
•بعد �أن يتبادل الثالثة دور الإ�صغاء ،يتناق�شون مع ًا ملدة خم�س دقائق يف مالحظات املراقبني.
بعد حوايل  10-8دقائق ،ننهي العمل يف جمموعات ،وجنري نقا�ش ًا �سريع ًا لأهم ما ا�ستفاد منه امل�شاركون من هذه التجربة .ميكن
طرح �أ�سئلة كالتايل:
•ما الذي تعلمناه عن الإ�صغاء يف هذا التمرين؟
•هل الإ�صغاء �سهل �أن �صعب؟ ملاذا؟
•كيف �ساعد فهم النربة والتعابري والإمياءات اجل�سدية يف �إدراك م�شاعر املتحدثني؟
•هل كان �سه ًال �أن تفهموا م�شاعر املتحدثني وتتعاطفوا معهم؟ كيف؟ ملاذا؟
•اذكروا لنا بع�ض الأمثلة على عبارات قيلت ورمبا تت�ضمن �إ�صدار �أحكام ولي�س تعاطف ًا.
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مهارات طرح الأ�سئلة
طرح الأ�سئلة املنا�سبة وبالطريقة املنا�سبة ي�ساعدنا على فهم الآخرين :كيف يفكرون ،وما يعرفون ،وما يحتاجون ،وكيف ميكننا �أن
ن�ساعدهم.
ن�شجع امل�شاركني على ما يلي �أثناء قيامهم بطرح الأ�سئلة:
1 .1ا�ستخدام الأ�سئلة املفتوحة ولي�س الأ�سئلة املغلقة:
ال�س�ؤال املفتوح يحث على التحدث والتعبري عن الر�أي �أو املعرفة �أو امل�شاعر .يبد�أ ال�س�ؤال املفتوح بعبارات مثل :كيف ...؟ هل ميكن �أن
ت�شرحي يل ...؟ ما ر�أيك يف ...؟ ما الذي يحدث عندما ...؟
ال�س�ؤال املغلق ي�ؤدي �إىل �إجابة خمت�صرة بنعم �أوال �أو بكلمة �أو كلمتني ،مثل :هل ،كم ،متى� ،أين؟
2 .2جتنب الأ�سئلة التي توحي ب�إجابة معينة (�أي ت�ضع الإجابة يف فم املجيب) .من الأمثلة على هذه الأ�سئلة“ :هل تعتقدين �أنك �أخط�أت
لأنك مل تخربي الطبيب بالأمر؟” �أو “�ألي�س من الأف�ضل �أن تذهب �إىل عملك �سري ًا على الأقدام طاملا �أن مكان العمل قريب من بيتك؟”
3 .3طرح �أ�سئلة ق�صرية ال�ستي�ضاح اجلوانب غري الوا�ضحة يف كالم ال�شخ�ص الآخر .مث ًال“ :قلت �أنك ال ترتاحني لتناول الأقرا�ص ،ولكن
مل �أفهم ملاذا؟” �أو “جيد �أنك تلتزم باحلمية يف معظم الأحيان ،ولكن ما هي الأحيان التي ال تلتزم باحلمية فيها؟”

متـــــــرين

نطلب من امل�شاركني �أن يقرتحوا �أ�سئلة منا�سبة للمواقف التالية .عندما يقرتح �أحد امل�شاركني �س�ؤا ًال ،نعطي املجال
للآخرين للتعليق عليه :هل هو �س�ؤال مفتوح �أم مغلق ،هل يوحي ب�أية �إجابة� ،أو �أية مالحظات �أخرى .املواقف هي (ميكن كتابتها
على لوح قالب �أو عر�ضها على جهاز العر�ض لرياها اجلميع):
•نريد �أن نعرف �إذا كان املري�ض يلتزم باحلمية الغذائية �أم ال.
•نريد �أن ن�ستف�سر عن وجود �أ�شخا�ص داعمني للمري�ض داخل الأ�سرة.
•نريد �أن نفهم ملاذا ال ترتدد املري�ضة على العيادة بانتظام.
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•نريد �أن نعرف عن �إمكانية ذهاب املري�ضة لإجراء فح�ص للعينني يف املدينة.
�إذا �سمح الوقت ،ميكن �أن نطلب �أن يتطوع �شخ�صان لتمثيل �أدوار لأحد هذه املواقف ،بحيث ي�ؤدي �أحدهما دور املري�ض والآخر دور
املي�سر الذي يقوم بطرح الأ�سئلة .ن�سمح ب�إجراء نقا�ش بعد متثيل الأدوار حول الأ�سئلة التي طرحها املي�سر.

تقييــــــم
نطلب �أن يذكر كل م�شارك �أو م�شاركة بالدور ما يلي:
•�شيء �أعجبني يف اجلل�سة اليوم:
•�شيء كان ميكن �أن يكون �أف�ضل:
ثم نطلب من امل�شاركني �أن يعطوا ر�أيهم يف اجلل�سة ومدى ا�ستفادتهم منها ب�شكل عام.
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اجلل�ســـــة الثانية :التثقيف عن ال�سكري
الهـــدف:
التمرن على كيفية اال�ستفادة من مواد التثقيف ال�صحي يف التوعية عن ال�سكري.

الوقـــت:
� 3ساعات

الــــــمواد:

•كتيب وزارة ال�صحة عن ال�سكري :ن�سخة لكل م�شارك وم�شاركة.
•جهاز عر�ض �أو لوح قالب.
•�سبورة وطبا�شري �أو �أقالم.

املادة التدريبية

كيف نفهم الكتيب

نوزع ن�سخ ًا من الكتيب على امل�شاركني ونعطيهم خم�س دقائق لالطالع على �شكله العام وترتيبه وعناوين حمتوياته .جنيب عن �أية
ا�ستف�سارات عامة تتعلق به.

متـــــــرين

نق�سم امل�شاركني �إىل جمموعات من � 5-4أ�شخا�ص .نوزع موا�ضيع الكتيب على املجموعات ،مث ًال:
املجموعة � 1ستناق�ش مو�ضوع...
املجموعة � 2ستناق�ش مو�ضوع...
وهكذا.
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نعر�ض املهام املطلوبة من املجموعات على لوح قالب �أو بوا�سطة جهاز العر�ض (ال داع لعر�ض تفا�صيل النقاط �أدناه ،بل يكفي عر�ض ر�ؤو�س
�أقالم وتو�ضيحها عن طريق ال�شرح):
− −قراءة جماعية ملادة املو�ضوع املخ�ص�ص للمجموعة يف الكتيب ،ونقا�شها من حيث:
•هل املادة مفهومة؟ ما الر�سائل الأ�سا�سية التي تت�ضمنها؟ ما اجلوانب غري املفهومة� ،إن وجدت؟
•هل املادة جتيب عن �أهم الأ�سئلة التي ت�شغل بال مر�ضى ال�سكري و�أهلهم عن هذا املو�ضوع؟ ما الأ�سئلة التي ال جتيب عنها؟
•هل املادة منا�سبة لأو�ضاع مر�ضى ال�سكري يف جمتمعنا املحلي؟
•كيف ميكن �أن ن�ستفيد من الكتيب يف التثقيف ال�صحي عن مر�ض ال�سكري؟

− −ت�سجيل املالحظات والإجابات وحتديد طريقة لعر�ضها على اجلميع.
− −حت�ضري متثيل �أدوار يبني كيف ميكن �أن ن�ستفيد من الكتيب يف التوعية عن هذا املو�ضوع .قد يكون متثيل الأدوار عبارة عن جل�سة
�إر�شاد فردي� ،أو حلقة نقا�ش جماعي� ،أو اجتماع مع م�صمم فني �أو فرقة م�سرحية �أو و�سيلة �إعالمية لإعداد مل�صق �أو م�سرحية �أو
مادة �إعالمية عن املو�ضوع� ،أو غري ذلك من �أفكار �أخرى.
− −نذكر املجموعات �أن عر�ض املالحظات ومتثيل الأدوار يجب �أن ال ي�أخذ �أكرث من  10دقائق.
تعمل املجموعات ملدة  45-40دقيقة على املهام ،ثم تعطى كل جمموعة حوايل  10دقائق� ،أو �أكرث قلي ًال عند اللزوم ،لعر�ض نتائج النقا�ش
�أو ًال ،ثم تقدمي متثيل الأدوار الذي ح�ضروه .ال ي�سمح للمقاطعة �أو النقا�ش خالل هذه الفرتة حتى ت�أخذ املجموعة وقتها الكامل يف العر�ض.
يجري نقا�ش عام بعد انتهاء كل جمموعة من عر�ضها وملدة  5دقائق فقط.

كيف ن�ستفيد من الكتيب
جنري ع�صف ًا ذهني ًا مب�شاركة اجلميع عن الأماكن والو�سائل والأو�ضاع والأوقات التي ميكن �أن ن�ستغلها يف ا�ستخدام الكتيب للتوعية عن
مر�ض ال�سكري يف املجتمع املحلي.
− −يقدم اجلميع ما لديهم من �أفكار ويتم ت�سجيلها على ال�سبورة دون نقا�ش ،حتى و�إن بدت بع�ض الأفكار غري منطقية �أو غري قابلة للتنفيذ.
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− −بعد �أن يفرغ اجلميع ما يف جعبتهم من �أفكار وال تتبقى �أفكار جديدة� ،أو ت�صبح الأفكار املطروحة جمرد تكرار ملا �سبق قوله وت�سجيله،
يتم التوقف عن طرح الأفكار والرجوع �إىل القائمة امل�سجلة على ال�سبورة لالطالع عليها ب�شكل م�شرتك.
− −باتفاق اجلميع ،يتم حذف الأفكار املتكررة �أو جتميع الأفكار املت�شابهة يف فكرة واحدة .ثم يجري نقا�ش �سريع لكل فكرة من ناحية
ما يلي:
•هل الفكرة منا�سبة وت�ؤدي غر�ض التوعية؟ �إذا كان هناك اتفاق على الإجابة بالنفي ،فيجب االنتقال �إىل الفكرة التالية.
•هل ميكن تطبيقها يف املجتمع املحلي؟ �إذا كان هناك اتفاق على الإجابة بالنفي ،فيجب االنتقال �إىل الفكرة التالية.
•ما الذي يلزم من �أجل تطبيقها؟

− −بعد �أن يتم التو�صل �إىل قائمة خمت�صرة من الأفكار التي ت�ؤدي الغر�ض وميكن تطبيقها حملي ًا ،يتم توثيقها وتوثيق متطلبات تطبيق
كل منها لتوزيعها على امل�شاركني وتعريف بقية طاقم امل�شروع بها لال�ستفادة منها يف تخطيط �أن�شطة التوعية للفرتة املقبلة.
− −بد ًال من ذلك ،ميكن �أن يعطى امل�شاركون وقت ًا �إ�ضافي ًا للتخطيط لتنفيذ فكرة واحدة على الأقل لكل فرد �أو جمموعة منهم بعد انتهاء
الدورة التدريبية ،وذلك باالتفاق مع طاقم امل�شروع.

احتياج ملوا�ضيع �أخرى
ميكن للم�شاركني ،من خالل حياتهم اليومية والت�صاقهم باملجتمع املحلي ومعرفتهم مبر�ضى ال�سكري من حولهم� ،أن ي�ساعدوا يف حتديد
احلاجة لطرح موا�ضيع �أخرى ،غري تلك التي وردت يف الكتيب.
ن�س�أل امل�شاركني:
هل هناك �أ�سئلة �أخرى واحتياجات �أخرى للمعلومات قد واجهتكم يف حياتكم اليومية �أو يف عالقاتكم مع مر�ضى ال�سكري ،ترغبون يف
احل�صول على �إجابات �أو معلومات حولها؟

نرتك لهم املجال للتفكري بع�ض ال�شيء قبل �أن نبد أ� ب�أخذ الإجابات .ن�سجل جميع الإجابات على ال�سبورة كما هي دون �أن نتيح املجال
لنقدها �أو نقا�شها من قبل الآخرين.
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بعد جتميع كل الإجابات املمكنة ،نرجع �إليها ون�أخذها واحدة فواحدة.
− −نت�أكد من �أن احلاجة للمعلومات م�صاغة ب�شكل وا�ضح و�أن الق�صد منها مفهوم.
− −ن�س�أل �إذا كان �أي من امل�شاركني على اطالع على هذه املعلومات من م�صدر متوفر ،مث ًال ن�شرة تثقيفية �أخرى عري الكتيب� ،أو �شريط
فيديو� ،أو كتاب تعليمي� ،أو �أية و�سيلة �أخرى متاحة يف املجتمع .ن�ستف�سر عن طريقة احل�صول على ن�سخة من هذه املادة �أو كيفية
الو�صول �إىل امل�صدر.
�− −إذا مل تكن هناك م�صادر متوفرة عن هذه املعلومة ،ن�س�أل امل�شاركني :من �أين حتبذون احل�صول على املعلومات عن هذا املو�ضوع؟
( − −لي�س بال�ضرورة �أن يكون م�صدر املعلومات املحبذ هو الطبيب ،فقد يحبذ البع�ض التعرف على جتارب مر�ضى ال�سكري �أنف�سهم� ،أو
قد يحبذون �سماع ر�أي م�صدر ديني يف الأمر ،الخ).
− −نحث امل�شاركني على �أن يخططوا ب�أنف�سهم لكيفية احل�صول على هذه املعلومات ،مث ًال من خالل طلب اجتماع مع الطبيب العام� ،أو
طلب زيارة من اخت�صا�صي بال�سكري للمجتمع املحلي� ،أو اقرتاح طباعة ن�شرة �صغرية �أو مل�صق عن املو�ضوع ،الخ.
− −نوثق جميع الإجابات واالقرتاحات التي يتم طرحها من خالل النقا�ش �أعاله.

تقييم:
نطلب �أن يذكر كل م�شارك �أو م�شاركة بالدور ما يلي:
�− −شيء �أعجبني يف اجلل�سة اليوم:
�− −شيء كان ميكن �أن يكون �أف�ضل:
ثم نطلب من امل�شاركني �أن يعطوا ر�أيهم يف اجلل�سة
ومدى ا�ستفادتهم منها ب�شكل عام.
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اجلل�سة الثالثة� :أخالقيات العمل املجتمعي
الهـــــدف:
التعرف على �أهم املبادئ الأخالقية التي يجب التحلي بها �أثناء القيام بالعمل املجتمعي مع مر�ضى ال�سكري وغريهم.

الوقـــــت:
� 3ساعات

الـــــمواد:

•ن�سخ من �أوراق العمل لكل م�شارك وم�شاركة.
•جهاز عر�ض �أو لوح قالب.
•�سبورة وطبا�شري �أو �أقالم.
•حت�ضري مع ثالثة م�شاركني �أو م�شاركات لأداء مترين التمثيلية ال�صامتة.

املادة التدريبية

مفهوم العمل املجتمعي
نوزع ورقة العمل التالية ونعطي املجال للم�شاركني لقراءتها والت�أمل فيها .ثم جنري نقا�ش ًا لها مع طلب �أن يو�ضحوا كيف يفهمون كل نقطة
و�أن يعطوا �أمثلة من واقع احلياة �إن �أمكن (ولكن دون ذكر �أية �أ�سماء �أو �صفات تعريفية لأ�شخا�ص معينني).

دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين في التعامل مع مرضى السكري
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ورقة عمل :مفهوم العمل املجتمعي
العمل املجتمعي هو عمل تطوعي نهدف منه �إىل م�ساعدة �أخوتنا و�أخواتنا يف املجتمع
املحلي على تفهم �أو�ضاعهم وم�شاكلهم و�إيجاد احللول لها.
لي�س الهدف من العمل املجتمعي حل م�شاكل النا�س بل م�ساعدتهم يف �أن يحلوها
ب�أنف�سهم.
العمل املجتمعي لي�س هدفه الوجاهة �أو الزعامة يف املجتمع ،مع �أنه من املفرت�ض �أن يعطي املبدعني فيه
مكانة مرموقة يف جمتمعاتهم.
يجب التفريق بني العمل املجتمعي و�أية م�صالح �شخ�صية� ،سوا ًء اقت�صادية �أم اجتماعية �أم �سيا�سية،
الخ.
العمل املجتمعي ال يفرق بني �أفراد الفئات امل�ستهدفة على �أي �أ�سا�س ،مثل اجلن�س �أو العمر �أو العرق �أو
املعتقد الديني �أو التوجه ال�سيا�سي �أو الإعاقة �أو الو�ضع االجتماعي �أو الو�ضع االقت�صادي �أو �أي عامل
�آخر.
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متـــــــرين
متثيلية �صامتة :عبور النهر
(نق ًال عن كتاب� :أفكار يف العمل مع النا�س – اجلزء � ،1إ�صدار ور�شة املوارد العربية)

ت�ساعدنا متثيلية النهر على مناق�شة مو�ضوع االعتماد على الذات ومو�ضوع االتكالية .تدعونا التمثيلية �إىل الت�أمل يف �أ�ساليب عملنا ومراجعة
�أنف�سنا ،وبالتايل �إىل الت�سا�ؤل :هل نحن نعمل نيابة عن النا�س �أم نعمل معهم باجتاه اعتماد �أف�ضل على الذات؟
هذه التمثيلية �صامتة ،يقوم بتمثيلها ثالثة �أ�شخا�ص �إميائي ًا (�أي باحلركات من دون كالم) ،فيما يقوم �شخ�ص بدور الراوية («احلكواتي»)
الذي يق�ص الرواية على اجلمهور.
من ال�ضروري التح�ضري امل�سبق للتمثيلية قبل عر�ضها.
− −نر�سم على الأر�ض بالطبا�شري ّ
خطني متباعدين بع�ض ال�شيء مي ّثالن �ض ّفتي نهر (وميكن كذلك ا�ستخدام حبل �أو خيطني بد ًال من
الطب�شور) ون�ستخدم �أوراق ًا للداللة على �صخور بارزة يف النهر وورقة من �صحيفة لتكون جزيرة.
− −ت�أتي امر�أتان �إىل النهر وتبحثان عن مكان ت�ستطيعان العبور منه ،ولكنّ التيار قوي فتخافان وترتددان.
حت�س بال�صعوبة التي تواجهانها فرتيهما ال�صخور التي ميكنهما العبور عليها ،ولكنهما ال جتر�ؤان .وهكذا توافق
− −ثم ت�أتي امر�أة ثالثة ّ
املر�أة الثالثة على حمل �إحداهما على ظهرها .ويف الوقت الذي ت�صل فيه �إىل و�سط النهر ت�شعر بالتعب ،فت�ضع املر�أة املحمولة على
اجلزيرة ال�صغرية.
− −ثم تعود املر�أة الثالثة �إىل �ضفة النهر مل�ساعدة املر�أة الثانية وعو�ض ًا عن �أن حتملها مت�سك بيدها م�شجعة �إياها على التن ّقل على
ال�صخور بنف�سها .وبعد ب�ضع خطوات ت�ستطيع املر�أة الثانية االنتقال مبفردها من دون م�ساعدة .تعرب كالهما النهر ،وتكونان يف غاية
ال�سرور عند و�صولهما �إىل ال�ضفة الأخرى من النهر ،ومت�شيان مع ًا وقد ن�سيتا املر�أة الأوىل التي جتل�س وحيدة يف اجلزيرة حماولة
لفت انتباههما ولكن من دون جدوى.

تنتهي التمثيلية.
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يتبع عر�ض التمثيلية مناق�شة مثل هذه الأ�سئلة
1 .1ماذا �شاهدنا؟
2 .2ماذا ميكن �أن ميثل جانبا النهر؟
3 .3ماذا ميكن �أن متثل ال�شخ�صيات الثالث؟
4 .4من هي ال�شخ�صيات التي ّ
نف�ضلها ،وملاذا؟
5 .5ماذا نق�صد باالعتماد على الذات؟ ماذا نق�صد باالتكالية؟
6 .6كيف نعزز االعتماد على الذات يف عملنا مع النا�س؟

ميكن �أن يتحادث امل�شاركون وامل�شاركات �أو ًال �ضمن جمموعات �صغرية لنقا�ش هذه الأ�سئلة ،حيث يت�شاركون �أفكارهم عن طريق جتميع
الآراء جماعي ًا .ثم تت�شارك املجموعات �إجاباتها عن كل �س�ؤال على حدة وال جتيب جمموعة واحدة عن جميع الأ�سئلة دفعة واحدة.

مبادئ �أخالقية يف العمل املجتمعي
ن�س�أل امل�شاركني:
�إذا �شنا �أن نعمل يف املجتمع املحلي ،فال بد �أن هناك مبادئ �أخالقية علينا االلتزام بها .بر�أيكم ،ما الذي ميكن �أن ت�شمله هذه املبادئ؟

ن�سجل الإجابات على ال�سبورة .نت�أكد من �أن ت�شمل الإجابات ما يلي (ميكن طرح �أ�سئلة ا�ستدراجية للو�صول �إىل النقاط التالية �إن مل ي�صل
�إليها امل�شاركون� ،أو ميكن �أن نذكرها مبا�شرة �إن ر�أينا �أنهم مل يتو�صلوا �إىل ذكرها):
•مراعاة الأعراف والعادات االجتماعية ال�سائدة�( .أمثلة؟)
•معاملة الآخرين باحرتام�( .أمثلة؟)
•تقبل كل ما يتعلق مبا يعتقد الآخرون ومبا يت�صرفون دون لومهم �أو احلكم عليهم باجلهل �أو الالمباالة ،الخ�( .أمثلة؟)
•مراعاة خ�صو�صية النا�س ،وعدم �إف�شاء �أية معلومات عنهم وعن حالتهم ال�صحية �أو و�ضعهم االجتماعي ،الخ ،للآخرين�( .أمثلة؟)
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•عدم مقاطعة املتحدث من �أجل ت�صحيحه ،واالبتعاد عن املجادلة ،والإ�صغاء للمتحدث �إىل النهاية�( .أمثلة؟)
•جتنب التحدث ب�صيغة ونربة الأمر ،وتقدمي الإر�شادات على �شكل اقرتاحات�( .أمثلة؟)
•معرفة حدودنا وحدود قدراتنا وااللتزام بها (ال نحاول القيام ب�أي �إجراء مل نتعلمه �أو تنق�صنا اخلربة فيه)�( .أمثلة؟)
•القدوة يف املمار�سة ،لأن النا�س يهتمون مبمار�ساتنا �أكرث من �أقوالنا�( .أمثلة؟)
•�أية �أمور �أخرى؟
نعر�ض احلالة يف ورقة العمل التالية على امل�شاركني ونناق�ش معهم الأ�سئلة التي يف النهاية:

ورقة عمل :مراعاة اخل�صو�صية
زارت مر�شدة �صحية �إحدى املري�ضات بال�سكري وحتدثت �إليها عن �ضرورة ممار�سة
الريا�ضة ،واقرتحت عليها �أن ت�سجل يف برنامج ريا�ضي يف البلدة املجاورة مثل جارتها،
�إذ ميكنهما �أن تذهبا �سوية �إىل هناك .وكان هذا الأمر مبثابة مفاج�أة للمري�ضة لأنها
ال تعرف �أن جارتها ترتدد على برنامج ريا�ضي ،وتعتقد �أنها تذهب من وقت �إىل �آخر
لزيارة قريبة مري�ضة فح�سب .بل هي ال تعرف �أن جارتها مري�ضة بال�سكري �أ�ص ًال.
•	 ما امل�شاكل التي ميكن �أن تنجم عن ت�صرف املر�شدة؟
•	 كيف ميكن التعامل مع هذه امل�شاكل �إن حدثت بالفعل؟
•	 كيف كان يجدر بها �أن تت�صرف بحيث ت�صل �إىل نتيجة �إيجابية دون الت�سبب مب�شاكل؟
باال�ستناد �إىل املوقف �أعاله ،نطلب من امل�شاركني �أن يعملوا يف جمموعات ثنائية (كل اثنني متجاورين
�سوية) بحيث يناق�شوا �أمثلة على مواقف تنطوي على �سلوك غري مقبول ،وكيف ميكن ت�صحيحه.
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تقييم:
نطلب �أن يذكر كل م�شارك �أو م�شاركة بالدور ما يلي:
�− −شيء �أعجبني يف اجلل�سة اليوم:
�− −شيء كان ميكن �أن يكون �أف�ضل:
ثم نطلب من امل�شاركني �أن يعطوا ر�أيهم يف اجلل�سة ومدى ا�ستفادتهم منها ب�شكل عام.
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اجلل�سة الرابعة :مهارات التعبئة املجتمعية
الهـــدف:
التمرن على مهارات تعبئة جهود الآخرين يف املجتمع من �أجل �إحداث تغيري �إيجابي.

الوقـــت:
� 3ساعات

املـــــواد:

•ن�سخ من �أوراق العمل لكل م�شارك وم�شاركة.
•جهاز عر�ض �أو لوح قالب.
•�سبورة وطبا�شري �أو �أقالم.

املادة التدريبية

التعبئة املجتمعية

يق�صد بالتعبئة املجتمعية �أن يجند املجتمع طاقاته وموارده من �أجل تنميته وتلبية احتياجاته وحل م�شاكله .وميكن �أن تنطلق التعبئة مببادرة
ذاتية من املجتمع �أو بتحفيز من اخلارج .ولكن يف كل الأحوال ال ميكن �أن تتم التعبئة بدون وجود �إرادة جمتمعية ورغبة داخلية بالتغيري.
ن�س�أل :ما الذي ميكن �أن يحققه ذلك ملر�ضى ال�سكري؟

�إجابات ممكنة:

− −حت�سن املعرفة عن املر�ض وكيفية التعامل معه.

− −تفهم املجتمع للمر�ض ب�شكل �أف�ضل وتقدميه الدعم املعنوي والنف�سي للمر�ضى.

دليل تدريبي للمرشدين المجتمعيين في التعامل مع مرضى السكري
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− −تغيري املواقف االجتماعية ال�سلبية.
− −توفر الفر�ص ملر�ضى ال�سكري لكي ين�شطوا يف املجتمع يف طرح �أولوياتهم وم�شاكلهم والبحث عن حلول لها.
− −تعزيز �سلوكيات الوقاية بني ال�صغار والنا�شئة.
− −اال�ستفادة من املوارد املحلية وزيادة االعتماد على الذات.
�− −ضمان ا�ستمرارية الأن�شطة والتوعية املجتمعية بعد نهاية امل�شروع.
�− −إجابات �أخرى؟
ن�س�أل :من يقوم بالتعبئة املجتمعية؟

الإجابة املتوقعة هي:

− −فرد �أو جمموعة �أفراد من املجتمع يعملون ب�شكل طوعي.
− −ميلكون معرفة عامة عن امل�شكلة املعنية (مر�ض ال�سكري).
− −يف�ضل �أن يكون لديهم اهتمام �شخ�صي بامل�شكلة (مر�ضى �سكري� ،أو �أبناء �أو �أقرباء ملر�ضى �سكري ،الخ).
− −ميلكون معرفة جيدة باملجتمع املحلي ومقبولون من املجتمع.
− −ميلكون مهارات �أو تدريب يف العمل املجتمعي.
− −يحتاجون �إىل دعم من مي�سرين خارجيني يف البداية ،ولكن ميكن �أن يعملوا مبفردهم بعد اكت�ساب اخلربة.

نو�ضح �أن التعبئة املجتمعية حول �أية ق�ضية تهم املجتمع ينبغي �أن تكون مدرو�سة ومبنية على خطة متفق عليها من البداية .قد تختلف
اخلطوات من جمتمع �إىل �آخر ومن ق�ضية �إىل �أخرى ،ولكن من املهم �أن ي�سري العمل بنا ًء على م�سار وا�ضح ولي�س ب�شكل ارجتايل.
نعر�ض ورقة العمل التالية على امل�شاركني وامل�شاركات كنموذج للخطوات التي ميكن اتباعها يف التعبئة املجتمعية:
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•	
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•	
•	
•	
•	
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ورقة عمل :خطوات مقرتحة يف التعبئة املجتمعية:
حتديد احتياجات املجتمع و�أولوياته.
حتديد املوارد الالزمة وما يتوفر منها وما ال يتوفر يف املجتمع.
معرفة الفر�ص واملعيقات داخل املجتمع.
بناء خطة العمل.
التنفيذ.
املتابعة.
التوثيق والتقييم.

كيف ننظم ن�شاط ًا جمتمعي ًا
الأن�شطة املجتمعية و�سيلة مهمة للتعبئة املجتمعية يف مو�ضوع ال�سكري �أو غريه من املوا�ضيع .فهي تعطي الفر�صة مل�شاركة �أفراد املجتمع
والتفاعل فيما بينهم ،وتتيح لهم التعبري عن �آرائهم واحتياجاتهم ،وال�سعي مع ًا لإيجاد حلول مل�شاكلهم تتوافق مع الظرف اخلا�ص الذي
يعي�شونه.
قد يختلف نوع الن�شاط من جل�سة تثقيفية يف �أحد الأحياء �أو ن�شاط مدر�سي �أو تنظيم جمموعة للم�ساعدة الذاتية تتكون من مر�ضى
ال�سكري �أو لقاء جمتمعي عري�ض ،وبالتايل قد يكون عدد امل�شاركني ال يتجاوز � 10-8أ�شخا�ص ،ولكنه قد يكون ن�شاط ًا وا�سع النطاق ي�شارك
فيه الع�شرات بل املئات من الأ�شخا�ص.
ومهما كان حجم الن�شاط الذي نعد لتنفيذه ،فيجب �أن نح�ضر جيد ًا له حتى ينجح .وجناح الن�شاط ال ي�ؤدي �إىل حتقيق هدفنا منه فقط،
بل وكذلك يعني تعزيز ثقة املجتمع بنا وبن�شاطنا ،وبالتايل ت�صبح عملية التعبئة املجتمعية �أكرث �سال�سة.
نناق�ش ورقة العمل التالية التي تت�ضمن قائمة مقرتحة بخطوات تنظيم الأن�شطة املجتمعية.
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قائمة للتدقيق :تنظيم ن�شاط جمتمعي
�أو ًال :التح�ضري للن�شاط

 حتديد هدف الن�شاط :ما الذي نريد �أن نحققه من هذا الن�شاط؟
 حتديد الفئة امل�ستهدفة :من الذين نريدهم �أن ي�شاركوا يف الن�شاط؟ ما هي �صفاتهم (ذكور�/إناث،
الأعمار ،م�ستوى التعليم ،عالقتهم بامل�شكلة (ال�سكري)/احتياجاتهم ،مدى حما�ستهم للم�شاركة يف
�أن�شطة جمتمعية ،كيف ميكن الو�صول �إليهم لدعوتهم �أو حتفيزهم للم�شاركة ،الخ)؟ كم العدد الذي
نتوقع �أن ي�شارك؟
 االتفاق على فريق العمل :من �سي�شارك يف تنظيم الن�شاط؟ وما دور كل �شخ�ص؟ من امل�س�ؤول الأول وكيف �سي�شرف على عمل
الآخرين؟ ما حجم اجلهد والوقت املطلوب من كل �شخ�ص؟ هل �سيلزم دعوة �أ�شخا�ص خارجيني (مثل طبيب خمت�ص �أو
اخت�صا�صي تغذية� ،أو رمبا فرقة فنية لتقدمي يوم مرح ،وما �إىل ذلك)؟
 االتفاق على املكان :ما هو املكان املنا�سب للأن�شطة املتوقعة؟ هل ي�سهل و�صول اجلميع �إىل هذا املكان؟ هل يلزم حجز املكان
�سلف ًا؟ هل يلزم طلب �أجهزة �أو ترتيبات م�سبقة للمكان (�أجهزة عر�ض ،من�صة لعرو�ض فنية ،ترتيب معني للمقاعد ،الخ)؟
 حتديد الوقت :ما هو الوقت املنا�سب للجميع؟ هل الوقت مالئم للن�شاط؟
 حتديد اللوازم :ما الذي نحتاجه لتنفيذ الن�شاط؟ مواد تثقيفية؟ جوائز ومكاف�آت؟ لوازم ريا�ضية؟ مواد �أولية لعمل مل�صقات
�أو حت�ضري وجبات �صحية ،الخ؟
 حتديد التكاليف املالية :كم �سيكلف تنفيذ الن�شاط؟ من �أين �ستتم تغطية هذه التكاليف؟ ما التكاليف التي ميكن تغطيتها
مب�ساهمة عينية من املجتمع؟

ثاني ًا :ت�صميم الن�شاط
 و�ضع برنامج العمل :كيف �سي�سري الن�شاط؟ هل يلزم تنفيذ مترين للتعارف وك�سر اجلليد؟ ما هو التمرين املنا�سب لهذه
الفئة؟ كيف �ستنظم الأن�شطة الرئي�سية التي ننوي تنفيذها؟ هل تتيح هذه الأن�شطة فر�صة كافية لتفاعل امل�شاركني؟ هل تتيح
لهم تقدمي جتاربهم والتعبري عن �آرائهم؟ هل تت�ضمن ر�سائل عملية حتث امل�شاركني على تبني ممار�سات �أو خطوات معينة؟
 و�ضع �آلية لتقييم الن�شاط :هل مت حتديد م�ؤ�شرات لنجاح الن�شاط ،مث ًال من ناحية عدد احل�ضور� ،أو مدى تفاعله؟ كيف
�سنعرف �أننا حققنا الهدف؟ كيف �سنعرف ر�أي امل�شاركني؟
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 حتديد خطوات املتابعة :ما الذي يجب �أن نفعله بعد الن�شاط؟ ما الذي نتوقع من امل�شاركني �أن يفعلوه بعد الن�شاط؟ كيف
ميكن �أن نعرف ذلك؟ كيف ميكن �أن مندهم مبزيد من امل�ساعدة فيما بعد؟

ثالث ًا :تنفيذ الن�شاط
 مراجعة اخلطة والت�أكد من �أن كل الرتتيبات جاهزة.
 الت�أكد من �أن كل امل�شاركني يف التنفيذ يعرفون �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم.
 احل�ضور قبل الوقت املحدد بفرتة كافية لتفح�ص املكان والأجهزة والأدوات وكل ما يلزم.
 ا�ستقبال امل�شاركني والرتحيب بهم ب�شكل ودي ،و�إتاحة بع�ض الوقت لهم للتحادث والتعود على املكان وك�سر حاجز الرهبة
�أو اخلجل.
 التعريف بربنامج العمل و�أخذ �أية مالحظات عليه.
 تنفيذ برنامج العمل ح�سب ما هو حمدد ،مع �إتاحة املرونة الكافية للتعديل ح�سب احتياجات امل�شاركني وح�سب مدى تفاعلهم.
 حتفيز م�شاركة احل�ضور �أثناء التنفيذ وجتنب الهيمنة على احلديث والتحكم ال�صارم بالأن�شطة.
 توفري الأمور الإدارية الالزمة وو�سائل الراحة وال�ضيافة وغريها.
 �إجراء توثيق للأن�شطة �أثناء التنفيذ.

رابع ًا :التقييم

 دعوة امل�شاركني �إىل �إجراء تقييم لكل ن�شاط فرعي �أو جل�سة على حدة� ،إن لزم.
 �إجراء تقييم نهائي يف �آخر الن�شاط .يحبذ �أن يتاح التعليق املفتوح ،ولي�س فقط �إعطاء عالمة جيد �أو �سيء .فمن املهم معرفة
ما هو اجليد �أو ال�سيء وملاذا اعتربه امل�شاركون كذلك.
 خطوات املتابعة :ما الذي �سيفعله امل�شاركون بعد الن�شاط؟ ما الذي �سيفعله فريق العمل؟ كيف ميكن الت�أكد من �أن تتم
املتابعة كما ينبغي؟
 اجتماع تقييمي لفريق العمل بعد الن�شاط يحدد الدرو�س امل�ستفادة واخلطوات امل�ستقبلية.
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متـــــــرين
بعد نقا�ش ورقة العمل ،نق�سم امل�شاركني �إىل جمموعات من � 5-4أ�شخا�ص ،ونطلب من كل جمموعة �أن تفكر يف التخطيط
لإجراء ن�شاط جمتمعي افرتا�ضي حول �إحدى الق�ضايا املتعلقة بال�سكري .نعني لكل جمموعة واحدة من الق�ضايا التالية:
− −الوقاية من ال�سكري،
− −ت�شجيع نظام حياة �صحي ملر�ضى ال�سكري،
− −الوقاية من امل�ضاعفات،
− −العالج بالأن�سولني.
ميكن �أن ترغب �إحدى املجموعات مبناق�شة مو�ضوع بديل غري ما ذكر ،على �أن تتفق على ذلك م�سبق ًا مع املي�سرين.
نطلب من املجموعات �أن حتاول تقدمي �أفكار مبتكرة و�أن تتجنب الأ�ساليب التقليدية ،مثل تقدمي حما�ضرة طبية �أو تنظيم جل�سة نقا�ش
فح�سب .نعطي للمجموعات فر�صة التح�ضري ملدة  25-20دقيقة .ونت�أكد من �أن املجموعات ت�ستطيع اال�ستفادة من كتيب ال�سكري يف معرفة
املحتوى الذي يفرت�ض �أن يتناوله الن�شاط الذي يخططون له.
بعد انتهاء عمل املجموعات ،نعطي كل جمموعة فر�صة لعر�ض خطتها على اجلميع لتعميم التجربة و�أخذ �آراء الآخرين ومالحظاتهم,

تقييم:
نطلب �أن يذكر كل م�شارك �أو م�شاركة بالدور ما يلي:
�− −شيء �أعجبني يف اجلل�سة اليوم:
�− −شيء كان ميكن �أن يكون �أف�ضل:
ثم نطلب من امل�شاركني �أن يعطوا ر�أيهم يف اجلل�سة ومدى ا�ستفادتهم منها ب�شكل عام.
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تقييم الدورة ب�شكل عام:
نطلب من امل�شاركني وامل�شاركات �أن يعطوا ر�أيهم يف الدورة ب�شكل عام من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
�− −أكرث فائدة ح�صلت عليها من هذه الدورة هي:
− −كان ميكن �أن تكون الدورة �أكرث �إفادة �إذا:
�− −أقرتح املوا�ضيع التالية لنقا�شها يف دورات مقبلة:
− −اخلطوة التالية بعد هذه الدورة بالن�سبة يل هي:
ن�شكر امل�شاركني وامل�شاركات على م�ساهماتهم والتزامهم ،ونعلمهم عن �آليات املتابعة التي �ستتم الحق ًا.
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املــرفقــــــات

مر�ض ال�سكري
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ما هو مر�ض ال�سكري؟
تعريفه :هو مر�ض مزمن ينتج عن خلل يف �إفراز �أو عمل هرمون الأن�سولني �أو كليهما مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر (اجللوكوز) يف الدم.
يعترب ال�شخ�ص م�صابا مبر�ض ال�سكري �إذا ارتفعت ن�سبة ال�سكر يف الدم (بعد فرتة �صيامه طوال الليل ملدة ال تقل عن � 14 -8ساعة بن�سبة
تزيد عن  126ملغم  /دل �أو بعد الأكل بن�سبة تزيد عن  200ملغم  /دل).
مرحلة ما قبل ال�سكري حيث تكون ن�سبة ال�سكر يف الدم بعد فرتة �صيام ما بني  126 – 100ملغم  /دل وبعد الأكل بن�سبة 200 – 140
ملغم  /دل.
الن�سبة الطبيعية لل�سكر يف الدم (�صائم اقل من  100ملغم  /دل وبعد الأكل اقل من  140ملغم  /دل).
املتابعة اجليدة تتطلب مراقبة ال�سكر الرتاكمي ( )HbA1Cكل � 6 -3أ�شهر بحيث يبقى املعدل اقل من .%6.5
يح�صل ج�سم الإن�سان على ال�سكر من الغذاء بعد ه�ضم الطعام وامت�صا�صه بحيث ينتقل بوا�سطة الدم �إىل خاليا اجل�سم املختلفة
لي�ستعمل يف �إنتاج الطاقة .يعترب هرمون الأن�سولني – والذي تفرزه خاليا بيتا املوجودة يف غدة البنكريا�س – املنظم الرئي�سي مل�ستوى
اجللوكوز يف الدم ،ويلعب هذا الهرمون دورا مهما يف �إدخال اجللوكوز �إىل اخلاليا.

�أنواع ال�سكري- :

•النوع الأول (املعتمد على الأن�سولني) :ي�شكل  %10من حاالت الإ�صابة بال�سكري ،وغالبا يحدث يف �سن مبكرة (الطفولة والبلوغ)،
وينتج عن نق�ص كامل يف �إفراز الأن�سولني من البنكريا�س ب�سبب تدمري (مناعي ذاتي) خلاليا بيتا املوجودة يف البنكريا�س مما ي�ؤدي
�إىل عدم �إنتاج كميه كافية من الأن�سولني ،وتكون الأعرا�ض �شديدة وفجائية.
•النوع الثاين (غري املعتمد على الأن�سولني) :ي�شكل  %90من حاالت الإ�صابة بال�سكري ،وغالبا ما يحدث بعد �سن  35عاما .وينتج عن
نق�ص ن�سبي يف �إفراز الأن�سولني �أو عمله بحيث ال يكفي لتخفي�ض ال�سكر يف الدم .وغالبية امل�صابني بهذا النوع يعانون من ال�سمنة.
•�سكري احلمل :هو ال�سكري الذي ي�شخ�ص خالل فرتة احلمل وغالبا يف ال�شهور الثالث الأخرية ويحدث ب�سبب الهرمونات التي
تفرزها امل�شيمة �أثناء احلمل والتي ت�ؤدي �إىل حدوث مقاومه الأن�سولني ،خا�صة عند الن�ساء اللواتي لديهن ا�ستعداد وراثي.
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•�أعرا�ض مر�ض ال�سكري:
− −ال�شعور بالتعب.
− −العط�ش.
− −كرثة التبول.
− −كرثة الأكل.
− −نق�صان الوزن.
− −زغللة الب�صر.
− −ال�شعور بنمنمة �أو وخز يف �أ�صابع القدمني واليدين.
− −بطء التئام اجلروح.
− −تقل�صات يف الع�ضالت.

الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للإ�صابة مبر�ض ال�سكري (النوع الثاين):
•الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة �أو زيادة الوزن (.)BMI

•الأ�شخا�ص فوق �سن � 40سنة.
•الأ�شخا�ص الذين لديهم �أقارب من الدرجة الأوىل م�صابون مبر�ض ال�سكري.
•الن�ساء اللواتي ولدن �أطفا ًال بوزن �أكرث من  4كيلو غرامات.
•الن�ساء اللواتي �أ�صنب ب�سكري حمل �سابقا.
•الأ�شخا�ص امل�صابون بارتفاع �ضغط الدم وارتفاع الدهون يف الدم.
 :BMIاجلن�س والوزن والطول والعمر هي عوامل ت�ؤثر على م�ؤ�شر كتلة اجل�سم والذي يقا�س بح�سب املعادلة التالية = BMI :الوزن
2
بالكيلو غرام  /مربع الطول باملرت .ويعترب هذا امل�ؤ�شر مثاليا �إذا كان بني  25-18كغم  /م
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العـــــالج:

•تغيري منط احلياة (احلمية الغذائية والن�شاط البدين).
•الأقرا�ص اخلاف�ضة لل�سكر.
•الأقرا�ص اخلاف�ضة لل�سكر وحقن الأن�سولني.
•حقن الأن�سولني.

مالحظة :مر�ضى النوع الأول و�سكري احلمل يعاجلون بالأن�سولني.
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امل�ضــاعفــــات
�أ – امل�ضاعفات احلادة:
وهي التي حتدث يف �أي 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�ضاعفات املزمنة:
ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم �إىل خماطر عديدة و�إىل م�ضاعفات قد ت�سبب على املدى البعيد �أمرا�ضا يف جميع �أع�ضاء اجل�سم وخ�صو�صا:
•الدماغ :ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم �إىل م�ضاعفة حدوث ال�سكتة الدماغية.
•العيون :ي�ؤثر ارتفاع ال�سكر يف الدم على جميع �أجزاء العني املختلفة مما ي�ؤدي �إىل فقدان الب�صر.
•القلب والأوعية الدموية :ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم �إىل حدوث �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية مثل اجللطة القلبية وارتفاع �ضغط
الدم ،وكذلك اعتالل الأوعية الدموية الطرفية وق�صور تغذية �أن�سجة القدم مما ي�ؤدي �إىل تقرحات والتهابات متكررة.
•الكلى :ي�ؤدي ارتفاع ال�سكر يف الدم �إىل عدم قدرة الكلى على القيام بوظائفها مما ي�ؤدي �إىل ق�صور الكلى.
•الأع�صاب :ي�ؤدي �إىل تلف الأع�صاب الطرفية يف الكفني والقدمني وما ي�صحبه من �أعرا�ض ,كال�شعور بالنمنمة �أو احلرقة يف القدمني,
�إ�ضافة �إىل �ضعف �أو فقدان الإح�سا�س.
•الأقدام :يعترب ارتفاع ال�سكر يف الدم ثاين اكرب م�سبب لبرت الأطراف ال�سفلى بعد البرت نتيجة للحوادث.
�أثبتت الدرا�سات العلمية �أن التحكم اجليد مب�ستوى ال�سكر يف الدم يقلل �أو ي�ؤخر من حدوث هذه امل�ضاعفات.
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االرتفاع احلاد يف ن�سبة ال�سكر يف الدم
يعترب ارتفاع ال�سكر حاد ًا عندما تكون ن�سبته يف الدم �أكرث من  350ملغم  /دل ،يف حني يكون حاد ًا عند الأطفال عندما تكون ن�سبته يف
الدم �أكرث من  250ملغم  /دل.
�أ�سباب ارتفاع ال�سكر يف الدم:
•تناول كمية كبرية من الطعام وخا�صة (ال�سكريات ،احللويات ،امل�شروبات املحالة...،الخ).
•قلة احلركة �أو عدم القيام مبمار�سة الن�شاط البدين.
•عدم تناول عالج ال�سكري مثل (الأقرا�ص �أو الأن�سولني).
•تناول العالج بطريقة خاطئة (تقليل كمية الأن�سولني� ،أخذه مبواعيد غري منتظمة ... ،الخ).
•املر�ض �أو الإ�صابة بالتهاب حاد (�أنفلونزا� ،إ�سهال ،التهاب اللوزتني ،التهاب امل�سالك البولية.)...
•التعر�ض ل�ضغط نف�سي.
�أعرا�ض االرتفاع احلاد لل�سكر يف الدم:
الأعرا�ض الأولية:
•العط�ش وكرثة التبول.
•اجلفاف ال�شديد يف اجللد والفم.
•اخلمول.
•زغللة الب�صر.
•زيادة التعر�ض لاللتهابات.
•ال�ضعف وتقل�ص الع�ضالت.
•نق�صان الوزن.
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الأعرا�ض املت�أخرة:
•امل يف البطن.
•تقي�ؤ.
•�سرعة يف معدل التنف�س.
•انبعاث رائحة كرائحة التفاح من الفم (الأ�سيتون).
•ظهور الأ�سيتون يف البول.
•غيبوبة.
العـــــــالج:
•مراجعة الطبيب �أو الذهاب �إىل امل�ست�شفى فورا.
•اال�ستمرار يف تناول العالج املو�صوف.
•الإكثار من تناول ال�سوائل اخلالية من ال�سكر مثل (ماء� ،شوربة ....،الخ).
•القيام بفح�ص ال�سكر يف الدم كل � 4 -2ساعات (يجب توفر جهاز فح�ص ال�سكر يف البيت).
مر�ضى النوع الأول من الأطفال واملراهقني �أكرث عر�ضة لغيبوبة ارتفاع ال�سكر من مر�ضى النوع الثاين.
ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم لفرتات طويلة ي�ؤدي �إىل م�ضاعفات خطرية.
فح�ص البول يبني �أن هناك ارتفاعا يف ن�سبة ال�سكر يف الدم ولكن ال يعطي القيمة الفعلية لل�سكر.
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االنخفا�ض احلاد يف ن�سبة ال�سكر
يعترب ال�سكر منخف�ضا عندما تكون ن�سبته يف الدم �أقل من  50ملغم  /دل مع ظهور بع�ض الأعرا�ض �أو غيابها.
�أ�سباب انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم:
•زيادة جرعة الأن�سولني.
•عدم �أخذ كمية كافية من الطعام بعد تناول عالج ال�سكري.
•الت�أخر يف تناول الوجبة.
•زيادة الن�شاط اجل�سماين وخا�صة يف اجلو احلار.
�أعرا�ض انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم:
الأعرا�ض الأولية:
•ت�صبب العرق البارد من اجل�سم
•ال�شحوب.
•الرجفة.
•ال�صداع.
•زغللة العينني.
•تنميل ال�شفتني.
•ت�سارع نب�ضات القلب.
•قلة الرتكيز.
•اجلوع ال�شديد.
•التوتر والع�صبية.
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الأعرا�ض املت�أخرة (الأكرث خطورة):
•ت�شنجات ع�صبية.
•فقدان الوعي.
العــــالج:
هذه احلالة خطرية قد ت�ؤدي �إىل الوفاة �إذا مل يتم التعامل معها ب�أ�سرع وقت.
�إذا كان املري�ض قادرا على البلع ميكن تناول �إحدى البدائل التالية:
•قطعتني �أو ملعقتني كبريتني من ال�سكر مذابتني يف املاء.
•ن�صف كوب من ع�صري الفواكه.
•ملعقتني من الع�سل.
•قطعتني من ال�سكاكر (ملب�س ،حلقوم).
•ثم تناول ب�سكويت �أو �ساندويت�ش �أو وجبة طعام �إذا كان موعدها.
�إذا كان املري�ض فاقدا للوعي:
يجب عدم حماولة �إعطائه �أي م�شروب عن طريق الفم وذلك تفاديا حلدوث االختناق ،بل ميكن م�ساعدته بالطرق التالية:
•دهن جل ( )Hypostopاملتوفر يف ال�صيدليات �أو ع�سل �أو دب�س لل�سطح الداخلي من اخلد مع امل�ساج.
•هناك حقنة ( )Glucagonحتقن بالع�ضل �أو حتت اجللد (يجب توفرها مع كل مري�ض يعالج بالأن�سولني) ،يعطى � 0,5سم للأطفال
الذين تقل �أوزانهم عن  25كغم ويعطى � 1سم للكبار وللأطفال الذين تزيد �أوزانهم عن  25كغم.
•نقله فورا �إىل امل�ست�شفى �إذا مل يتح�سن خالل  15دقيقة.
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ن�صائح خا�صة ملري�ض ال�سكري بخ�صو�ص انخفا�ض ال�سكر يف الدم:
•االنتظام مبواعيد حقن الأن�سولني.
•االعتدال يف الغذاء والن�شاط البدين.
•عدم ت�أخري وجبة الطعام بعد حقن الأن�سولني.
•االحتفاظ بحقنة اجللوكاجون يف الثالجة (عدم �إعطائه �إال يف حالة الت�أكد من االنخفا�ض).
•االحتفاظ دائما ببع�ض املواد ال�سكرية واحللوى يف اجليب ،مكتب العمل ،ال�سيارة.
•املراقبة امل�ستمرة مل�ستوى ال�سكر يف الدم.
•مراجعة الطبيب املعالج با�ستمرار ومناق�شة �أي تغيريات.
•فح�ص ن�سبة ال�سكر بالدم وتناول بع�ض الن�شويات قبل القيام ب�أي جمهود ع�ضلي �أو متارين ريا�ضية.
•من ال�ضروري ملري�ض ال�سكري وعائلته املعرفة عن كيفية ت�شخي�ص و�إ�سعاف حالة انخفا�ض ال�سكر بالدم.
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ال�سكري واحلمل
مر�ض ال�سكري الذي ي�صيب املر�أة احلامل �أثناء فرتة احلمل نوعان:
�سكري احلمل :هو ال�سكري الذي يتم اكت�شافه لأول مرة خالل فرتة احلمل (غالبا الأ�شهر الثالثة الأخرية) وغالبا يختفي بعد انتهاء فرتة
احلمل.
�سكري ما قبل احلمل :هو ال�سكري املوجود لدى املر�أة قبل فرتة احلمل (النوع الأول �أو الثاين) وكانت تعالج �سواء ب�إتباع احلمية الغذائية
�أو الأقرا�ص �أو الأن�سولني وي�ستمر بعد احلمل.
�أ�سباب �سكري احلمل:
يحدث نتيجة التغيريات الهرمونية التي حت�صل خالل فرتة احلمل ،حيث يزداد �إفراز الهرمونات التي تزيد تدريجيا بتقدم احلمل والتي
تفرزها اخلال�صة (الع�ضو الذي ي�صل ما بني جدار الرحم واجلنني بوا�سطة احلبل ال�سري ومن خالله يتم نقل الغذاء من الأم �إىل
اجلنني) والتي تعيق عمل هرمون الأن�سولني وبالتايل ت�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر بالدم.
الن�ساء الأكرث عر�ضة للإ�صابة ب�سكري احلمل:
•ال�سيدات اللواتي لديهن �أقارب من الدرجة الأوىل م�صابون مبر�ض ال�سكري.
•زيادة الوزن �أو ال�سمنة.
•والدة طفل وزنه �أكرث من  4كغم يف احلمل ال�سابق.
•والدة طفل ميت� ،أو يعاين من ت�شوهات خلقية يف احلمل ال�سابق.
•الإ�صابة ب�سكري احلمل يف احلمل ال�سابق.
•الوالدة املبكرة يف ال�سابق.
•العمر �أكرث من �أربعني عاما.
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م�ضاعفات ال�سكري واحلمل:
امل�ضاعفات على الأم:
•الإجها�ض خا�صة يف الأ�شهر الثالثة الأوىل من احلمل.
•التهابات املجاري البولية املتكررة وارتفاع ن�سبة الإ�صابة بفطريات املهبل.
•ارتفاع �ضغط الدم.
•الوالدة املبكرة التي حت�صل قبل � 36أ�سبوع ًا.
•زيادة كمية ال�سوائل املحيطة باجلنني.
•زيادة احتمالية الوالدة القي�صرية.
•احتمال �إ�صابة املر�أة احلامل مبر�ض ال�سكري بعد احلمل.
امل�ضاعفات على اجلنني:
•زيادة حجم اجلنني.
•خلع الكتف وك�سر عظمة الرتقوة �أثناء عملية الوالدة.
•ارتفاع ن�سبة الت�شوهات اخللقية (اجلهاز الع�صبي والقلب).
•الوالدة املبكرة قد ت�ؤدي �إىل ق�صور يف عمل الرئتني.
•وفاة اجلنني املفاجئة داخل رحم الأم خا�صة يف ال�شهر الأخري من احلمل.
امل�ضاعفات على الطفل �أو املولود:
•بطء النمو نتيجة اعتالل الأوعية الدموية واعتالل الكلى وارتفاع �ضغط الدم.
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•�أحيان ًا يعاين املولود من انخفا�ض ن�سبة ال�سكر بالدم والكال�سيوم و�أحيان ًا ي�صاب بالريقان.
•احتمالية الإ�صابة بال�سكري وال�سمنة فيما بعد.
عالج ال�سكري واحلمل:
�سكري ما قبل احلمل� :إذا كانت ال�سيدة تعالج بالأقرا�ص يجب �إيقافها وحتويلها للعالج بالأن�سولني.
�سكري احلمل :احلمية الغذائية والن�شاط البدين .و�إذا مل يتم ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر بالدم تعالج بالأن�سولني.
متابعة ال�سيدة امل�صابة بال�سكري �أثناء احلمل:
تن�صح ب�أن تبد أ� املتابعة قبل التخطيط للحمل من �أجل جتنب امل�ضاعفات.
ارتفاع ال�سكر بالدم خا�صة يف بداية احلمل ي�ؤدي �إىل زيادة حدوث الت�شوهات اخللقية
املتابعة ما قبل احلمل:
•تن�صح ال�سيدات اللواتي يف �سن الإجناب والالتي يعانني من مر�ض ال�سكري ب�ضرورة التخطيط للحمل م�سبقا ومعرفة ت�أثري ال�سكري على احلمل.
•املتابعة اجليدة واحلفاظ على ن�سبة ال�سكر بالدم بعد فرتة �صيام بن�سبة  100 -70ملغم /دل ،وبعد الأكل ب�ساعتني بن�سبة (130 -90
ملغم  /دل ،وال�سكري الرتاكمي اقل من  % 6,5من اجل جتنب امل�ضاعفات.
•مراجعة طبيب ال�سكري لتقييم احلالة وعمل الفحو�صات الالزمة واال�ست�شارة بخ�صو�ص (العينني ،الكلى ،القلب ،ال�ضغط ،الدهنيات).
•ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص بخ�صو�ص الأدوية التي تتناولها وتغيري �أو �إيقاف بع�ض الأدوية التي لها �أثار جانبية على اجلنني.
•عالج الأمرا�ض وامل�ضاعفات قبل احلمل (�ضغط الدم ،ارتفاع الدهنيات ،اعتالل �شبكية العني ،اعتالل الكلى ,)....حيث �أن احلمل
يعمل على زيادة هذه امل�ضاعفات.
•التوقف عن التدخني بكافة �أنواعه.
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املتابعة خالل فرتة احلمل:
•حتتاج املر�أة احلامل والتي تعاين من ال�سكري �إىل متابعة متكررة كل � 2 – 1أ�سبوع من قبل طبيب ال�سكري وطبيب الن�ساء والوالدة.
•املتابعة البيتية لن�سبة ال�سكر يف الدم بحيث يتم �إجراء الفح�ص على الأقل �أربع مرات يوميا (قبل الفطور و�ساعتني بعد الوجبات)
ويف حالة ال�شعور ب�أعرا�ض انخفا�ض ال�سكر.
•فح�ص طبي با�ستمرار وفح�ص بوا�سطة الأمواج فوق ال�صوتية (الألرتا�ساوند) للك�شف عن منو اجلنني و�أي م�ضاعفات قد ت�صيب
الأم �أو اجلنني يف مراحل مبكرة من احلمل.
•االلتزام باحلمية الغذائية والن�شاط البدين.
•متابعة امل�ضاعفات �إن وجدت.
•الن�صح بالوالدة يف امل�ست�شفى.
العناية بالطفل بعد الوالدة:
•�إر�ضاع الطفل خالل ن�صف ال�ساعة الأوىل بعد الوالدة.
•فح�ص ن�سبة ال�سكر بالدم � 4 – 2ساعات بعد الوالدة.
•يف�ضل متابعة الطفل يف امل�ست�شفى ملدة � 24ساعة على الأقل.
املتابعة بعد الوالدة:
•�إذا كانت ال�سيدة تعالج بالأن�سولني قبل احلمل يجب �إنقا�ص اجلرعة بعد الوالدة (غالبا ما حتتاج �إىل جرعة ما قبل احلمل) مع
ا�ستمرار املتابعة ل�ضبط ن�سبة ال�سكر بالدم.
•يف حالة �سكري احلمل يتم �إيقاف الأن�سولني كليا مع ا�ستمرار املتابعة وذلك ب�إجراء فح�ص �سكري � 12 – 6شهر ًا بعد الوالدة ثم كل
� 3سنوات ،حيث �إن  %50من ه�ؤالء الن�ساء ي�صبحن مري�ضات بال�سكري فيما بعد.
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•تن�صح مري�ضة ال�سكري مبراجعة عيادة �صحة املر�أة بعد الوالدة بهدف نقا�ش ا�ستخدام �أقرا�ص منع احلمل املنا�سبة �أو �سبل تنظيم
الأ�سرة.
•حتتاج ال�سيدة املر�ضع �إىل كمية �أن�سولني اقل من ال�سيدة غري املر�ضع.
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ال�سكري والقدم
تعترب القدم ال�سكرية �أكرث امل�سببات لبرت الأطراف ال�سفلية (غري احلوادث) .ولكن من املعروف �أن معظم م�شاكل القدمني لدى مر�ضى
ال�سكري ميكن جتنبها وذلك بالوقاية واملتابعة اجليدة.
امل�شاكل التي ت�صيب الأطراف ال�سفلية ،ومن �أهمها:
•اعتالل الأع�صاب الطرفية ونق�ص الإح�سا�س.
•اعتالل الأوعية الدموية ونق�ص الرتوية الدموية (عدم و�صول الدم بكمية كافية).
•االلتهابات اجلرثومية نتيجة �ضعف املناعة.
•حدوث التقرحات واجلروح بالقدم.
•حدوث ت�شوهات يف مفا�صل وعظام القدم امل�صابة مما ي�ؤدي �إىل تورمها.
الوقاية من م�شاكل القدمني:
•معرفة مري�ض ال�سكري وعائلته مل�ضاعفات القدم ال�سكرية و�أ�سبابها.
•التحكم اجليد بن�سبة ال�سكر يف الدم.
•الت�شخي�ص والعالج املبكر مل�شاكل القدم.
•التوقف عن التدخني.
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ن�صائح ملري�ض ال�سكري للوقاية من م�شاكل القدمني:
•غ�سل القدمني يوميا باملاء الفاتر وال�صابون ،وجتفيفهما جيدا ،خا�صة بني الأ�صابع.
•احلفاظ على بقاء جلد القدمني ناعم ًا بو�ضع الكرميات خ�صو�ص ًا يف منطقة الكعبني ,وجتنب و�ضعها بني الأ�صابع.
•فح�ص القدمني يوميا ,ويف�ضل ا�ستخدام مر�آة للنظر �إىل �أ�سفل القدمني.
•جتنب املواد املهيجة للجلد مثل الكحول �أو املواد الكيميائية التي ت�ستعمل لإزالة الت�شققات وامل�سامري يف القدم.
•ق�ص �أظافر القدمني با�ستقامة بعد احلمام.
•جتنب تعري�ض القدمني لل�سخونة �أو الربودة ال�شديدة �أو و�ضعها قرب املدف�أة يف �أوقات ال�شتاء مما يعر�ضها حلروق وم�ضاعفات.
•لب�س �أحذية منا�سبة للقدم بحيث تكون مريحة وغري �ضيقة.
•لب�س اجلوارب القطنية املنا�سبة وتغيريها يوميا.
•جتنب امل�شي حافي ًا.
•جتنب لب�س الأحذية بدون اجلوارب.
•جتنب لب�س ال�صنادل �أو الأحذية املفتوحة.
•جتنب لب�س الأحذية ذات الكعب العايل �أو ال�ضيقة من الأمام.
•يف�ضل �شراء احلذاء اجلديد يف نهاية اليوم حيث تكون الأقدام منتفخة.
•يف�ضل لب�س احلذاء اجلديد تدريجيا وذلك ملدة � 2 - 1ساعة يوميا لعدة �أيام.
•فح�ص احلذاء يوميا للت�أكد من عدم وجود �أي ج�سم غريب داخله.
•ا�ست�شارة الطبيب فورا عند الإح�سا�س ب�أي تغيريات يف القدمني (احمرار ،ورم� ،أمل ،خدر ،تنميل).
•�ضرورة توفري املواد الالزمة للإ�سعافات الأولية (�شا�ش معقم ،اربطه معقمة ،مواد مطهرة ،بال�سرت ،مق�ص �صغري) ال�ستعمالها يف
حالة حدوث �أي جروح يف القدم.
•مراجعة الطبيب لإجراء الفح�ص الدوري للقدمني على الأقل مرة �سنويا �أو ح�سب ما ين�صح به الطبيب.
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ال�سكري و�صحة الفم والأ�سنان
هناك عالقة بني �أمرا�ض ال�سكري و�أمرا�ض الفم واللثة ,ويعترب مري�ض ال�سكري من �أكرث النا�س عر�ضة للإ�صابة بهذه الأمرا�ض.
ي�ساعد اللعاب على غ�سل الفم وتخلي�صه من جزيئات الطعام الدقيقة واملحافظة على رطوبة الفم.لذا ف�إن نق�ص اللعاب الناجت عن ارتفاع
ن�سبة ال�سكر يف الدم ي�ؤدي �إىل منو البكترييا والإ�صابة بت�سو�س الأ�سنان والتهاب �أن�سجة اللثة الداعمة للأ�سنان.
م�شاكل الفم والأ�سنان التي يعاين منها مري�ض ال�سكري:
•تراجع اللثة وت�آكل وانح�سار العظم وانك�شاف �أجزاء من الأ�سنان ,مما ي�ؤدي �إىل ت�سو�سها وتخلخلها.
•ال�شعور باحلرقة وجفاف الل�سان.
•زيادة فر�ص الإ�صابة بااللتهابات وزيادة القرح واجليوب ال�صديدية بني ال�سن والن�سيج العظمي.
الوقاية من الإ�صابة ب�أمرا�ض الفم والأ�سنان ملري�ض ال�سكري:
•زيارة طبيب الأ�سنان كل � 6أ�شهر.
•ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم.
•العناية بنظافة الأ�سنان واللثة وا�ستخدام معجون �أ�سنان يحتوي على الفلورايد ل�ضمان حماية الأ�سنان من الت�سو�س.
•�شرب كميات كافية من املاء.
•احلد من تناول الكافيني والكحول.
•التوقف عن التدخني.
•تنظيف الأ�سنان يوميا وبعد وجبات الطعام.
•يف حالة وجود �أطقم �أ�سنان:
•نزع �أطقم الأ�سنان ال�صناعية ليال وو�ضعها يف حملول التنظيف.
•تنظيف �أطقم الأ�سنان يوميا وبعد وجبات الطعام.
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ن�صائح ملري�ض ال�سكري عند زيارة طبيب الأ�سنان:
•الت�أكد �أن م�ستوى ال�سكر بالدم حتت ال�سيطرة و�ضمن املعدل الطبيعي قبل زيارة طبيب الأ�سنان.
•تناول وجبة الطعام وتناول الدواء ح�سب و�صفة الطبيب قبل الذهاب لعيادة طب الأ�سنان.
•يف�ضل �أن تكون زيارة طبيب الأ�سنان يف ال�صباح حيث يكون معدل ال�سكر بالدم يف �أف�ضل م�ستوياته.
•ا�ست�شارة طبيب ال�سكري و�إح�ضار تقرير طبي مف�صل عن حالة املري�ض ال�صحية والدواء الذي يتناوله.
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ال�سكري وال�سفر والقيادة
�إن قيادة ال�سيارة ت�ستلزم االنتباه والرتكيز ,لذا من اجل القيادة ب�سالمة يجب على مري�ض ال�سكري اتباع التعليمات الطبية و�إجراء
الفحو�صات الدورية.
كما �أن ال�سفر فيه تغيري لنمط احلياة مما ي�ستلزم بع�ض التعديالت لطريقة العالج.
اهم امل�شاكل التي ت�ؤثر �سلبيا على ال�سياقة:
•هبوط ال�سكري.
•اعتالل العينيني.
•اعتالل الأع�صاب.
•اعتالل الأوعية الدموية.
•برت الأطراف ال�سفلية.
ن�صائح لل�سائق:
•يجب �إعالم دائرة ال�سري والرتخي�ص بانك م�صاب بال�سكري.
•حمل بطاقة تبني انك مري�ض بال�سكري.
•جتنب قيادة املركبة يف حالة تدهور حدة الإب�صار.
•فح�ص ن�سبة ال�سكر بالدم قبل القيام بقيادة املركبة ,واذا كانت امل�سافة طويلة ين�صح بتكرار الفح�ص.
•تناول وجبات خفيفة مع اخذ ا�سرتاحات اذا كانت امل�سافة طويلة.
•االحتفاظ ببع�ض الن�شويات وال�سكاكر يف املركبة ال�ستعمالها يف حالة الطوارئ.
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•التوقف عن ال�سياقة فورا عند ال�شعور ب�أعرا�ض هبوط ال�سكر ,وعدم العودة لل�سياقة �إال بعد �ساعة من حت�سن الأعرا�ض وارتفاع ن�سبة
ال�سكر بالدم للمعدل الطبيعي.
احلاالت التي يجب فيها التوقف عن ال�سياقة:
•ال ين�صح مري�ض ال�سكري املكت�شف حديثا بال�سياقة �إال بعد ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم وا�ستقرار حدة الإب�صار.
•نوبات هبوط ال�سكر املتكررة.
•�ضعف حدة الإب�صار يف كلتا العينيني.
•االعتالل ال�شديد للأع�صاب احل�سية.
•االعتالل ال�شديد للأوعية الدموية الطرفية.
•برت الأطراف ال�سفلية.
ن�صائح عند ال�سفر:
•على مري�ض ال�سكري �أن يبدا التخطيط لل�سفر يف وقت مبكر ومعرفة و�سيلة ال�سفر التي �سي�ستخدمها واملدة التي �سيق�ضيها.
•مراجعة الطبيب و�إجراء فحو�صات طبية وطلب تقرير طبي يبني حالته ال�صحية والأدوية التي يتعاطاها (اال�سم العلمي والكمية
وطريقة تناوله).
•اخذ كمية كافية من الأدوية وتوفر جهاز فح�ص ال�سكري و�شرائح االختبار وتقرير طبي (ين�صح بو�ضعها يف احلقيبة اليدوية).
•حفظ الأن�سولني بدرجة حرارة منا�سبة بعيدا عن �أ�شعة ال�شم�س.
•االحتفاظ بعلبة �إ�سعافات �أولية �صغرية (مادة مطهرة و�شا�ش ومق�ص وبال�سرت).
•احلر�ص على وجود بع�ض الطعام لتناوله يف حال انخفا�ض �سكر الدم مثل (فواكه وب�سكويت وع�صري).
•ارتداء مالب�س و�أحذية مريحة.
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ال�سكري والعيون
يعترب مري�ض ال�سكري اكرث عر�ضة من غريه للإ�صابة ب�أمرا�ض العيون (املاء البي�ضاء �أو عتامة العد�سة؛ ارتفاع �ضغط العني �أو املاء الزرقاء
�أو اجللوكوما؛ اعتالل ال�شبكية).
يزداد معدل اعتالل ال�شبكية مع طول فرتة املر�ض ,حيث تعترب م�ضاعفات ال�سكري على العينيني هي ال�سبب الرئي�سي لفقدان الب�صر،
ولكن بينت الدرا�سات والأبحاث العلمية �أن التحكم اجليد بن�سبة ال�سكر بالدم يقلل �أو ي�ؤخر تلك امل�ضاعفات.
الأعرا�ض:
•�ضعف النظر (املفاجئ �أو التدريجي).
•م�شاهدة �أج�سام متحركة يف جمال الب�صر.
•ظهور عتمة يف جمال الب�صر.
•امل بالعني.
غالبا يف املراحل الأوىل من املر�ض ال يعاين املري�ض من �أية �أعرا�ض.
عوامل تزيد من �شدة اعتالل ال�شبكية:
•مدة الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
•عدم التحكم اجليد بن�سبة ال�سكر بالدم.
•ارتفاع �ضغط الدم.
•اعتالل الكلى.
•التدخني.
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•ارتفاع الدهون يف اجل�سم.
•احلمل.
يجب مراجعة طبيب العيون عند بداية ت�شخي�ص مر�ض ال�سكري وب�شكل دوري �سنوياً حتى وان مل يكن هناك �أعرا�ض ,وذلك لتجنب
�إ�صابة ال�شبكية وفقدان الب�صر.
ن�صائح هامة لتجنب ت�أثري ال�سكر على العيون:
•الفح�ص الدوري للعني لالكت�شاف املبكر لأمرا�ض العني.
•احلفاظ على ن�سبة ال�سكر يف الدم و�ضغط الدم يف احلد الطبيعي.
•تنظيم ن�سبة الدهون بالدم.
•التوقف عن التدخني.
•مراجعة الطبيب فورا يف حالة حدوث تغريات يف النظر.
•الوقاية من التهابات العني وعالجها �إن وجدت.
•متابعة الإ�صابة باملياه البي�ضاء والزرقاء ومعاجلتها.
•عالج �إ�صابة ال�شبكية ب�أ�شعة الليزر ملنع تدهور الر�ؤية.
•�إجراء العمليات املنا�سبة النف�صال ال�شبكية.
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املراقبة لن�سبة ال�سكر بالدم ملري�ض ال�سكري
املراقبة الذاتية هي �أداة مهمة متكن مري�ض ال�سكري من امل�شاركة يف متابعة حالته ال�صحية وفح�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم يف �أي وقت
وبناء على توجيهات الفريق الطبي املعالج.
املتابعة اجليدة ملري�ض ال�سكري تعني:
•الإملام اجليد باملعلومات ال�ضرورية لل�سيطرة والوقاية من م�ضاعفات ال�سكري.
•الفح�ص الطبي واملخربي :لتقييم الو�ضع ال�صحي والك�شف املبكر عن امل�ضاعفات مثل (فح�ص العينني والقدمني والكلى.)....
•املراقبة الذاتية لن�سبة ال�سكر يف الدم والبول.
املراقبة الذاتية لن�سبة ال�سكر يف الدم:
�أهمية املراقبة الذاتية:
•تعزيز الثقة بالنف�س مب�شاركة املري�ض يف متابعة و�ضعه ال�صحي.
•�ضبط جرعة الأن�سولني.
•متكني املري�ض من فهم ت�أثري منط احلياة (الن�شاط البدين والتغذية)على ن�سبة ال�سكر يف الدم.
•مدى الت�أقلم مع الأمرا�ض (�إنفلونزا و�إ�سهال )....والأو�ضاع اجلديدة (ال�سفر وتغيري نظام العمل.).......
•ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر وجتنب هبوط �أو ارتفاع ال�سكر يف الدم.
�أوقات فح�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم:
�أوقات وتكرار الفح�ص يختلف من �شخ�ص لأخر:
•قبل الوجبات الرئي�سية.
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•� 2-1ساعة بعد الوجبات.
•قبل النوم.
•ما بني ال�ساعة � 3-2صباحا (الك�شف عن هبوط ال�سكر امل�سائي).
هناك �أ�سباب �أخرى ت�ستدعي �إجراء فح�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم اكرث من املعتاد:
•املر�ض واالنفعال النف�سي.
•يف حالة التغيري يف النظام الغذائي �أو جرعة الأن�سولني �أو الن�شاط اجل�سماين.
•قبل وخالل ال�سياقة مل�سافة طويلة.
•قبل وبعد القيام بن�شاط ج�سماين �شاق.
•قبل التخطيط للحمل �أو خالل فرتة احلمل.
•ال�شعور ب�أعرا�ض انخفا�ض ال�سكر �أو ارتفاع ال�سكر.
•قبل وبعد �إجراء العمليات اجلراحية.
االحتياجات لإجراء املتابعة البيتية:
•جهاز فح�ص �سكري جيد.
•�شرائح خا�صة للفح�ص.
•ابر الوخز.
•دفرت لت�سجيل النتائج.
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�أهم النقاط للح�صول على نتائج فح�ص جيدة:
•تدريب املر�ضى وعائالتهم على كيفية الفح�ص.
•غ�سل اليدين باملاء الدافئ وال�صابون قبل القيام بالفح�ص (املاء الدافئ ين�شط الدورة الدموية ويجعل احل�صول على عينة الدم اكرث
�سهولة ،كذلك غ�سل اليدين يزيل بقايا احللويات وال�سكريات مما يجعل الفح�ص اكرث دقة).
•تغيري مكان الفح�ص با�ستمرار (تكرار الفح�ص بنف�س املكان ي�ؤدي �إىل تهيج وزيادة �سمك اجللد مما ي�ؤدي �صعوبة احل�صول على
عينة الدم ،يف�ضل ا�ستعمال الأ�صابع الثالثة الأوىل وجتنب ا�ستعمال الإبهام وال�سبابة).
•جتنب الأماكن احل�سا�سة (ا�ستعمال اطراف الأ�صابع ولي�س ر�أ�س الأ�صابع لأنها حتتوي على نهايات الأع�صاب لذا تكون م�ؤملة اكرث
من الأطراف).
•ا�ستعمال �إبرة جديدة للوخز لأن تكرار ا�ستعمالها يزيد الأمل ويزيد التلوث.
•ا�ستعمال قطعة قطن وال�ضغط بلطف على مكان الوخز ملنع النزف.
•جتنب وخز الإ�صبع بعمق لأن ذلك ي�ؤدي لإيذاء الأن�سجة.
يجب تغيري �إبرة الوخز وعدم ا�ستعمال الأداة التي تو�ضع فيها الإبرة ل�شخ�ص �آخر لأن ذلك قد ي�ؤدي �إىل �إنت�شار �أمرا�ض خطرية
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ال�سكري والعالج بالأن�سولني
الأن�سولني هو هرمون تفرزه غدة البنكريا�س ويعمل على �ضبط م�ستوى ال�سكر يف الدم وذلك عن طريق نقل اجللكوز من الدم �إىل خاليا
اجل�سم ال�ستخدامه كطاقة للقيام بالوظائف احليوية� ،أو تخزينه يف الكبد والأن�سجة الدهنية ال�ستخدامه عند احلاجة.
مر�ضى ال�سكري النوع الأول (املعتمد على الأن�سولني)الذين يعانون من نق�ص �شديد يف الأن�سولني والن�ساء امل�صابات بال�سكري خالل
فرتة احلمل �أو بع�ض مر�ضى النوع الثاين (غري املعتمد على الأن�سولني)الذين مل يتم ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر بالدم لديهم باحلمية
والأقرا�ص ،ه�ؤالء بحاجة للعالج بحقن الأن�سولني.
�أ�صناف الأن�سولني:
الأن�سولني ال�صناعي نوعان:
•�أن�سولني ب�شري وهذا النوع امل�ستعمل يف فل�سطني.
•�أن�سولني حيواين.
تركيز الأن�سولني:
تركيز الأن�سولني يعني عدد وحدات الأن�سولني املوجودة يف واحد مليلرت.
جميع �أنواع الأن�سولني املتوفرة يف فل�سطني هي وحدة /مليلرت.
�أنواع الأن�سولني:
يعتمد هذا التق�سيم على فعالية وطريقة عمل الأن�سولني من حيث (البداية والذروة ومدة العمل).
فوري املفعول :يبد أ� مفعوله بعد  15-10دقيقة من احلقن ،وي�صل الذروة بعد �-1,5-1ساعة وي�ستمر مفعوله من � 5-4ساعات.
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ي�ستعمل دائما مع �أن�سولني بطيء �أو متو�سط املفعول الن ا�ستعماله لوحده ال يكفي لل�سيطرة على ن�سبة ال�سكر بالدم ملدة � 24ساعة.
�سريع املفعول :يبد�أ مفعوله بعد  60-15دقيقة من احلقن ،وي�صل الذروة بعد � 4-2ساعات ،وي�ستمر مفعوله من � 8-1ساعات.
ميكن خلطه يف نف�س ابر احلقن ب�أن�سولني طويل املفعول �أو متو�سط املفعول (ي�سحب ال�سريع �أوال) .بعد خلط الأن�سولني يجب حقنه فورا.
متو�سط املفعول :يبد�أ مفعوله بعد � 3-2,5ساعات من احلقن ،وي�صل الذروة بعد � 7-5ساعات ،وي�ستمر مفعولة من � 16-13ساعة.
بطئ املفعول :يبد أ� مفعوله بعد مرور � 4-3ساعات بعد احلقن ،وي�صل الذروة بعد � 10-8ساعات ،وي�ستمر مفعوله � 24ساعة.
هناك �أنواع �أخرى من الأن�سولني تتكون من خلط �أن�سولني �سريع ومتو�سط املفعول بن�سب خمتلفة.
قيا�س جرعة الأن�سولني:
يقا�س الأن�سولني بالوحدات و حتتوي العبوة على  1000وحدة ( 10ميللرت �سائل).
حقنة الأن�سولني املتوفرة بالأ�سواق نوعان:
•واحد ملليرت حيث حتتوي على  100وحدة (كل تدريج �أو �شحطة كبرية =  10وحدات – كل تدريج �أو �شحطة �صغرية =  2وحدة).
•ن�صف ملليرت حيث حتتوي على  50وحدة (كل تدريج �أو �شحطة كبرية =  5وحدات – كل تدريج �أو �شحطة �صغرية = وحدة واحدة).
•هناك �أقالم خا�صة حلقن الأن�سولني ب�أ�شكال و�أنواع خمتلفة ،تتميز هذه الأقالم ب�سهولة حملها وا�ستعمالها.
�أماكن حقن الأن�سولني:
اهم املناطق حلقن الأن�سولني:
•الذراعان (على ال�سطح الأمامي والطريف).
•الفخذان (ال�سطح الأمامي والطريف).
•البطن (حول ال�سرة).
ين�صح بتغيري �أماكن احلقن ب�أ�ستمرار ملنع حدوث امل�ضاعفات.
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طريقة حقن الأن�سولني:
ل�ضمان طريقة فعالة وناجحة حلق الأن�سولني يجب اتباع التعليمات التالية:
•الت�أكد من اجلرعة املو�صوفة من قبل الطبيب املعالج وااللتزام مبواعيدها.
•غ�سل اليدين باملاء وال�صابون.
•تقليب الزجاجة بني اليدين برفق وعدم خ�ضها قبل �سحب الأن�سولني.
•حتديد مكان احلقن ،والت�أكد من نظافة وجفاف اجللد يف ذلك املو�ضع.
كاف من اجللد بني �أ�صابعك ،وباليد الأخرى �إم�ساك حقنة الأن�سولني كالإم�ساك بالقلم ،ثم ادخال الإبرة با�ستقامة
•�إم�ساك جزء ٍ
داخل اجللد والت�أكد من �إدخال الإبرة ب�أكملها (ميكن احلقن بطريقة مائلة �أو عمودية).
•ميكن ا�ستعمال حقنة الأن�سولني �أكرث من مرة مع تغطية الإبرة وحفظها يف الثالجة بعد كل ا�ستعمال (يف�ضل ا�ستعمالها مرة واحدة
اذا �أمكن).
ن�صائح حلفظ الأن�سولني:
•الت�أكد من تاريخ انتهاء ال�صالحية املوجود على العبوة ،وال ي�ستعمل الأن�سولني بعد هذا التاريخ.
•حفظ عبوات الأن�سولني يف مكان بارد بعيد عن احلرارة و�أ�شعة ال�شم�س ،ويف�ضل يف الثالجة بعيدا عن الفريزر ،لذا ال ي�ستعمل
الأن�سولني اذا مت تعري�ضه �إىل درجات حرارة عالية لفرتة الزمن �أو للتجمد لأن ذللك ي�ؤثر على فعاليته.
•الت�أكد قبل كل ا�ستعمال من �أن عبوة الأن�سولني خالية من الرت�سبات.
•حفظ عبوات الأن�سولني امل�ستعملة وغري امل�ستعملة يف درجة حرارة الغرفة (�أقل من  25درجة مئوية) وبعيدا عن �أ�شعة ال�شم�س
املبا�شرة ملدة �شهر واحد.
•حفظ عبوات الأن�سولني غري امل�ستعملة يف الثالجة حتى نهاية ال�صالحية وامل�ستعملة ملدة �شهر.
داع حلفظ الأقالم امل�ستعملة يف الثالجة.
•حفظ �أقالم الأن�سولني غري امل�ستعملة يف الثالجة حتى نهاية ال�صالحية ،وال ٍ
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•حفظ �أقالم الأن�سولني امل�ستعملة وغري امل�ستعملة يف درجة حرارة الغرفة ملدة ترتاوح ما بني  30-15يوما (تعتمد على نوعية الأن�سولني
ودائم ًا تو�ضح يف الن�شرة املرفقة).
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ال�سكري وال�صيام
يف �شهر رم�ضان هناك تغيري يف منط احلياة ,حيث يحدث تغيري يف مواعيد ونوعية الوجبات الغذائية ،و�أي�ضا نق�ص يف الن�شاط البدين،
لذا يحتاج مري�ض ال�سكري �إىل نظام جديد خالل هذا ال�شهر.
�أما بالن�سبة ل�صيام مري�ض ال�سكري فهذا يعتمد على نوع مر�ض ال�سكري وطريقة العالج ووجود م�ضاعفات و�أمرا�ض �أخرى ,لذا ين�صح
با�ست�شارة الطبيب املعالج قبل �شهر رم�ضان.
ال�سكري النوع الأول (ال�سكري املعتمد على الأن�سولني):
يف هذا النوع من ال�سكري هناك نق�ص �شديد يف �إفراز الأن�سولني من البنكريا�س ،لذا فان مر�ضى هذا النوع من ال�سكري يحتاجون �إىل
حقن الأن�سولني  4-3مرات يوميا ،وكذلك �إىل وجبات طعام متعددة ( 3رئي�سية و 3خفيفة) ويف �أوقات حمددة ،واي خلل يف هذا النظام
يعر�ضهم للخطر وزيادة حدوث امل�ضاعفات .لذا ين�صح مر�ضى هذا النوع بعدم ال�صيام.
�أن هبوط �أو ارتفاع ال�سكر بالدم مع ال�صوم وفقدان ال�سوائل من اجل�سم نهارا ،وح�صر وجبات الطعام يف الفرتة امل�سائية ،وتغيري مواعيد
حقن الأن�سولني يزيد من احتمال التعر�ض مل�ضاعفات ال�سكري احلادة.
ال�سكري من النوع الثاين (ال�سكري غري املعتمد على الأن�سولني):
يق�سم مر�ضى هذا النوع �إىل فئات متعددة بناء على طريقة العالج:
املر�ضى الذين يعاجلون باحلمية الغذائية فقط :ميكن له�ؤالء املر�ضى �صوم رم�ضان ولكن مع اتباع �إر�شادات الطبيب.
املر�ضى الذين يعاجلون بالأقرا�ص اخلاف�ضة لل�سكر :ميكن لهذه الفئة �أن ت�صوم ،مع تغيري نظام تناول الأقرا�ص واجلرعة ال�صباحية بعد
�آذان املغرب .ويف�ضل ت�أخري الإفطار بعد ال�صالة اذا امكن ,وتناول اجلرعة امل�سائية قبل ال�سحور يف وقت الفجر (غالبا يحتاج املري�ض
ن�صف هذه اجلرعة) ،وبع�ض �أنواع الأقرا�ص ت�ؤخذ بعد الأكل.
املر�ضى الذين يعاجلون بجرعة �أن�سولني واحدة يوميا :ميكن لهذه الفئة �أن ت�صوم ،ولكن يتم تغيري موعد حقن جرعة الأن�سولني �إىل ما
قبل �آذان املغرب بع�شر دقائق �إال عند ال�شعور ب�أعرا�ض هبوط ال�سكر فت�ؤجل بعد تناول وجبة الإفطار.
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املر�ضى الذين يعاجلون بحقن الأن�سولني مرتني يوميا :ميكن لهذه الفئة �أن ت�صوم ،بحيث ت�ؤخذ اجلرعة ال�صباحية قبل الإفطار ون�صف
اجلرعة امل�سائية قبل ال�سحور.
املر�ضى الذين يعاجلون بحقن الأن�سولني ثالث مرات :ال تن�صح هذه الفئة بال�صيام ،وغالبا ما يعاين مر�ضى هذه الفئة من م�ضاعفات
(القلب والقدم ال�سكرية )...ويتناولون عالجات �أخرى ,وي�شكل ال�صيام ونق�ص ال�سوائل خطورة خالل النهار لدى ه�ؤالء املر�ضى.
الن�ساء اللواتي يعانني من �سكري احلمل :اغلب احلاالت تعالج بحقن الأن�سولني ,وحفاظا على اجلنني وعلى احلامل ال تن�صح بال�صيام
جتنبا لأي م�ضاعفات حادة مثل هبوط �أو ارتفاع �سكر الدم ال�شديد� ،أما اذا كانت تعالج باحلمية الغذائية فقط فيمكنها ال�صيام وذلك
بعد ا�ست�شارة عيادة احلمل للت�أكد من �صحة اجلنني.
ن�صائح ملر�ضى ال�سكري خالل �شهر رم�ضان:
•مراجعة الطبيب قبل �شهر رم�ضان لتقييم الو�ضع وتعديل اجلرعة واتباع تعليمات الطبيب من حيث النظام الغذائي وطريقة العالج.
•االلتزام باملتابعة الذاتية.
•تناول وجبتي الإفطار وال�سحور ووجبة خفيفة خالل ال�سهر ليال ،مع مراعاة عدم الإفراط يف الطعام.
•الإكثار من �شرب ال�سوائل اخلالية من ال�سكر كاملاء وال�شوربات خالل الليل لتعوي�ض ال�سوائل التي فقدت �أثناء ال�صيام ,وجتنب تناول
�شراب عرق ال�سو�س والتمر الهندي وقمر الدين واخلروب.
•تناول اخل�ضار والفواكه.
•جتنب تناول الوجبات الغنية بالدهون احليوانية.
•جتنب احللويات الرم�ضانية مثل الكنافة والقطايف و ...الخ.
•جتنب القيام مبجهود بدين �شديد �أثناء ال�صوم يف النهار وخا�صة اذا كان اجلو حارا ،مع اخذ ق�سط من الراحة يوميا.
•التوقف عن التدخني واالبتعاد عنه.
•عدم اال�ستمرار بال�صيام يف حالة هبوط ال�سكر يف �أي وقت خالل فرتة ال�صيام.
�ضرورة ا�ست�شارة عيادات ال�سكري ملتابعة الو�ضع ال�صحي با�ستمرار.

