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ينشأ نتيجة تعرض خاليا ،في أي سن  يصاب به الطفل مكن أني ،مرض مزمن غير معد  داء السكري هو 
أن ،و يستطيع التالميذ المصابين بهذا المرض األنسولينو إفراز البنكرياس لبعض الضرر، فتعجز عن تأدية عملها 

و ذلك بشكل أفضل ظيم لحياتهم اليومية وتنإلى مالحظة دقيقة اجة حيشوا حياة طبيعية كغيرهم  إال أنهم بيع
التي يمكن وبعض المعلومات التي تفيد المدرس أو المرشد الطالبي وهذه , وهيئة التدريس العائلة بدعم من 

 : االستعانة بها 
 

 :معدالت السكر الطبيعية
 :نسبة السكر المقبولة تختلف بين طفل وآخر على حسب عمر الطفل المصاب كما يلي

 ملل 099/ ملجم  039_  09: لقبل األك 
 ملل 099/ ملجم  059_  09: تحليل قبل النوم 

 
 :قياس سكر الدم 

يستخدم جهاز قياس السكر حسب توجيهات الطبيب المعالج 
أن و انخفاض السكر لذا يجب  عارتفاو عند ظهور أعراض أ

, أو يسلم للمرشد الطالبي يكون مع الطالب باستمرار
 : ويستخدم كالتالي

 أكد من نظافة اليدينالت. 
  ُيشك إصبع اليد حتى تظهر نقطة  الدم. 
 تحضير جهاز قياس السكر و وإدخال الشريحة فيه. 
  توضع هذه القطرة على الشريحة. 
  ستظهر النتيجة على شاشة جهاز القياس. 

 
 :العالج
 تنظيم النشاط نظام غذائي معين و مع إتباعا ن بداء السكري األنسولين يومي  يأخذ التالميذ المصابي

 .اإلمكان قدر  للحفاظ على مستوى طبيعي من السكر في الدموذلك الرياضي 
 

 :التمارين الرياضية 

  يحتاج التلميذ المصاب بداء السكري إلى متابعة و قياس  مستوى السكر قبل حصة التربية البدنية وبعدها

 .خشية أن يصاب بانخفاض السكر عن المعدل الطبيعي 

 ين تزويد الطفل بوجبة خفيفة إضافة  إلى وجبة اإلفطار لتناولها في المدرسة قبل ممارسة جب على األبوي

 .الرياضة اليومية ، وعلى المعلم المسؤول أن يتأكد من أنه تناولها بالكامل 

 

 

 

 

 
 

يلطفل المصاب بداء السكرالحياة المدرسية ل  

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع
 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي
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 :األعراض
ر ض السكيجب تدريب التالميذ المصابين بداء السكري ومن حولهم على فهم ومالحظة أعراض ارتفاع أو انخفا

 .وقتالتي قد تحدث في أي 

 انخفاض السكر ارتفاع السكر 

مستوى 
 السكر في

 الدم
 09أقل من  089أكثر من 

 األسباب

م بكميات كبيرة أو تناول الطعا

جرعة إنسولين  أخذ ,سعرات عالية

 .أقل من الجرعة المحددة أو إهمالها

عند اإلفراط في  ,تناول كمية غير كافية من الطعام 
على من ارين الرياضية أو أخذ جرعة إنسولين أالتم

 .الجرعة التي حددها الطبيب

 األعراض

 

 

 العالج

  اإلكثار من شرب

  الماء والحركة

 

 

 

 

 

  إعطاء جرعات تصحيحية

حسب توجيهات الطبيب 

 .المعالج

  سوائل أن يعطى التلميذ المصاب

نصف كوب مثل  على الفور محالة

في ماء أو  سكر مذابأو  خفيف  عصير

  .ملعقة عسل

  تظهر عالمات التحسن على غالبا

و يبدأ سكر دقيقة  05-09بعد  التلميذ

 الدم باالرتفاع إلى المعدل الطبيعي

 عند ذلك جهاز قياس السكر باستخداموذلك 

 .يجب إعطاؤه وجبة خفيفة

  تُعاد الخطوات السابقةإذا لم يتحسن الطفل. 

  فليتم إبالغ أحد األبوين بحالة الط. 

  يستطيع التلميذ أن يستأنف يومه المدرسي

  .العادي بعد تناوله الطعام

 عسل على إعطاؤه  جبي إذا فقد التلميذ الوعي

إذا  إبرة الجلوكاجونجوانب الخدين داخل الفم أو 

ب األمور يرتتواستدعاء ولي األمر  و, توفرت

 .إلرساله إلى أقرب مستشفى

 راض مرضية  على التلميذ المصاب بالسكري سواء  كانت لمرض السكري يجب إبالغ األبوين فور ظهور أي أع 
 (.كارتفاع درجة الحرارة أو االنفلونزا)أو أي مرض  أخر     

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

  

 وأحيانا   فقدان الوعي 



 

 

HED01.INFO.53/1 

 

 ـة/المحترمـ................................... ة مدرسة /سعادة مدير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ا بأن الطفلـ ـة بداء السكري ،وهذا الداء ناتج عن عدم قدرة البنكرياس /مصابـ................................... ـة /نفيدكم علم 

ـة بحاجة إلى /إلفراز هرمون اإلنسولين الذي من شأنه الحفاظ على نسبة السكر في الدم بنسبة طبيعية ، هذا الطفلـ

 .ظيم نسبة السكر في الدم تين على األقل لتنأخذ إبرة اإلنسولين يومي ا مر

 :يهاالصف علة /ـات المدرسة ورائد/طالع عليها وكذلك نرجو إطالع مدرسيالمعلومات التالية ضرورية لال

 هذا الداء إلى األطفال اآلخرين توجد مخاوف من انتقال داء السكري ليس من األمراض المعدية وبالتالي فإنه ال. 

  داء السكري كغيرهم من األطفال في المدرسة حيث أنه من اإلمكان مشاركتهم في كل يجب معاملة أطفال   
 .األنشطة المدرسية كبقية األطفال غير المصابين بداء السكري 

  عرضة الرتفاع أو انخفاض سكر الدم من وقت آلخر  يكونالطفل الذي يأخذ عالج اإلنسولين. 

  ة شرب الماء،كثرة التبول ، العصبية واالنفعال السريع ،لذلك من المرجو كثرة العطش،كثر: عالمات ارتفاع السكر هي
 .إذا طلب الطفل المصاب الذهاب إلى دورة المياه خالل الحصة الدراسية السماح له دون تبرير ذلك بأنه تهرب من الحصة 

 ر بالجوع، عدم التركيز االرتعاش ، كثرة العرق ، شحوب اللون ، الدوخة أو الصداع، الشعو:أعراض هبوط سكر الدم
 .سمح هللا  ،إغماء وتشنجات الوالتجاوب، تصرفات غير معتادة

 يلي ـة أي من هذه العالمات نرجو عمل ما/المعلمـ ت/إذا الحظ: 

 يلي  إذا كان الطفل واعي ا يرجى إعطاؤه ما: 

o ة عالية من نصف كوب من العصير المحلى بالسكر أو أي من المشروبات الغازية والتي تحتوي على نسب
 .السكر 

o أو قطعتين أو ملعقتين كبيرتين من السكر مذابتان في الماء. 

 أخذه فور ا  إلى أقرب و إعطاءه إبرة الجلوكاجون سمح هللا فيجب ذا كان الطفل في حالة تشنجات أو إغماء الإ
من الحاالت الخطرة التي مستشفى أو مستوصف لعالجه ويحبذ عدم انتظار الوالدين حيث أن اإلغماء والتشنجات تعتبر 

 .توجب سرعة العالج 

 يشعر بأنه مختلف  في حالة ذهاب الطفل في الرحالت المدرسية خارج المدينة فال مانع من مشاركة الطفل حتى ال
ا أن يحمل يأخذ األساتذة المرافقين لهذه الرحلة  معهم عصير ا وحلوى الستخدامها عند /عن زمالئه ،ولكن من الضروري جد 

 .الطفل لهبوط السكر المفاجئ تعرض

  في حالة مشاركة الطفل في التمارين الرياضية في حصة التربية البدنية ،يجب التأكد من أن الطفل قد تناول وجبة خفيفة
 .قبل اللعب وكذلك عند فترات االستراحة بين فترات اللعب

  في نفس المكان ليقوم بإنقاذ ي السباحة  خبرة فوجود مدرب له في حالة المشاركة بتمارين السباحة يجب التأكد من
 .الطفل من الغرق لو حدث هبوط للسكر أو إغماء أو تشنجات خالل فترة السباحة 

 ـة إلى عيادة السكر في /هذه بعض التعليمات التي أحببت أن أذكرها في التقرير ولكن من المحبذ إرسال معلمـ
 . المستشفى لالطالع عن كثب على المزيد من المعلومات

 ـة فيمكنكم االتصال بي مباشرة /ألي استفسارات أخرى عن هذا الداء أو عن حالة الطفلـ. 

 

 التقدير  و ولكم جزيل الشكر

 الطبيب المعالج 


