
 

 

(:االنخفاض)نقصالسكرفيالدم .أ
 . دسلأوأقل/ملجم07إلى السكر في الدم  هو انخفاض مستوى

 
:أسبابه

  تناول إحدى وجبات الطعام أو تأخيرها عن موعدهاعدم. 
  تناول جرعة اإلنسولين سريع أو قصير المفعول أو المتوسط أو المخلوط دون تناول

 .كمية كافية من الطعام 
 أحيانًا بذل مجهود رياضي أو نشاط عضلي كبير. 
  عن الكمية المحددة من قبل الطبيب العالجزيادة جرعة. 

 
:أعراضه

 ةشحوب البشر. 
 (.خفقان)سرعة ضربات القلب 
 دوخة. 
 تعرق. 
 رعشة وارتجاف. 
 جوع.  
 عصبية أو قلق. 
 صداع. 
 النعاس. 
 الكالم المتداخل. 
 السلوك الغريب. 
 فقدان الوعي. 

 
 :فيجب عليه باستثناءفقدانالوعيإذا شعر المريض بأحد األعراض السابقة 

 فحص سكر الدم مباشرة للتأكد من مستوى السكر. 
 نسبة السكر منخفضة فيجب شرب نصف كوب من عصير الفواكه، أو  إذا كانت

 .ملعقة عسل أو سكر مذابة في كوب من الماء أو تناول أقراص جلوكوز
  دقيقة للتأكد من وصوله إلى المستوى  51إعادة فحص سكر الدم بعد

 .الطبيعي 
 يتم أخذ وجبة خفيفة بعد زوال أعراض اإلنخفاض. 
  الدم منخفًضا، فيعاد تناول أحد الخيارات السابقة إذا ظل مستوى السكر في

 .دقيقة أخرى 51ثم تكرار الفحص بعد مرور 
 التوجه للطوارئ مباشرة في حالة عدم ارتفاع مستوى السكر للمعدل الطبيعي. 

 

 اضطراباتسكرالدم
Hypo and Hyperglycemia 

 اإلدارةالعامةللخدماتالطبيةللقواتالمسلحة
 مستشفىالملكفهدللقواتالمسلحةبجدة

التثقيفالصحيقسم  
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:عندفقدانالوعي

 ال يعطى المريض أي مشروب عن طريق الفم تفادًيا لحدوث االختناق . 
  وضع المريض على أحد جانبيه ثم دهن الفم بالعسل أو إعطاؤه حقنة جلوكاجون

 .من قبل شخص متمرن على كيفية حقنها

 نقل المريض فوًرا إلى المستشفى. 

   

:ارتفاعالسكرفيالدم.ب
  .دسل/ملجم077عن هو ارتفاع مستوى سكر الدم 

 
:أسبابه

 أو ارتفاع درجة الحرارة بعض األمراض العارضة مثل االنفلونزا. 
 اإلسراف في تناول الطعام. 
 عدم االنتظام في تناول العالج. 
 الضغوط واالنفعاالت النفسية. 

 تناول األطعمة الممنوعة ذات السعرات الحرارية العالية. 
 
 

:األعراض
 صداع وعدم القدرة على التفكير. 
 اإلحساس بالتنميل في األطراف. 
 كثرة التبول. 
  بالعطش وجفاف الحلقالشعور. 
 فقدان الشهية لألكل. 
 حرارة في القدمين. 
 عدم وضوح الرؤية. 
 الشعور بالضعف العام. 
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 :إذاشعرالمريضبأحداألعراضالسابقةفيجبعليه
 فحص سكر الدم مباشرة للتأكد من مستوى السكر. 
  السكراإلكثار من تناول السوائل الخالية من. 
  إذا تكررت القراءات المرتفعة يجب استشارة الطبيب لتغيير العالج أو تعديل

 .جرعاته
 إعطاء جرعة إضافية من اإلنسولين حسب تعليمات الطبيب المعالج . 
 لمرضى السكري من النوع األول فحص نسبة الكيتون في البول . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :المراجع
 مايو كلينك 
  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري. 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
و ال تغني عن استشارة الطبيبللتثقيف فقط   
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