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انخفاض سكر لادم

هو انخفاض مستوى السكر في الدم عن المعدل 
) 70 mg/dL ( الطبيعي أقل من

تعريف اخفاض السكر

اسبابه
@ عدم تناول إحدى وجبات الطعام أو 

تأخيرها عن موعدها أو تناول كمية 
غير كافية من الوجبة

@ بذل مجهود عالي من النشاطات 
الحركية

@ زيادة جرعة العالج أو االنسولين 
عن الكمية المحددة من قبل الطبيب 

المعالج
@ اإلستفراغ و اإلسهال

@ بعض األمراض المصاحبة مثل: 
السيلياك ) نقص في امتصاص 

النشويات(, و أديسون )نقص في 
هرمون الكورتيزول(



انخفاض سكر لادم

اعراضه



انخفاض سكر لادم

عالجه
ينقسم إلى قسمين:

1( إذا كان الشخص المصاب مدرك لالعراض و 
غير فاقد للوعي

نستخدم قاعدة 15/15
1- يتم أخذ 15 غرام من النشويات سريعة 

االمتصاص مثل:
ملعقة عسل صغيرة 

أو 3 أظرف أو 3 مالعق طعام من السكر مذابة 
في نصف كأس من الماء 

أو 3 حبات من أقراص الجلكوز ) توجد بالصيدليات(
أو نصف كأس عصير محلى
2-  االنتظار لمدة 15 دقيقة

3- قياس مستوى السكر



انخفاض سكر لادم

- إذا ارتفع مستوى السكر في الدم إلى المعدل 
) 70mg/dL الطبيعي ) أكثر من

يتم أخذ وجبة خفيفة تحتوي تحتوي على 
النشويات المعقدة مثل:

شريحة توست + جبنة 
أو كوب حليب قليل الدسم + تفاحة 

أو بسكويت
و عدم أخذ جرعة األنسولين حتى نحافظ على 

مستوى السكر في الدم
مالحظة: في حال تم أخذ وجبة رئيسية تعطى 

جرعة األنسولين
- إذا لم يرتفع مستوى السكر للمعدل الطبيعي

تعاد قاعدة 15/15



انخفاض سكر لادم

2( إذا كان الشخص المصاب فاقداً للوعي
- ال يعطى أي مشروب عن طريق الفم تفادياً 

لالختناق
- نضع المريض على أحد جانبيه 
- يتم دهان باطن الفم بالعسل 

أو حقن المريض بإبرة الجلوكاجون في العضل 
من قبل شخص متمرس على حقنها

- إذا لم يستعد المريض وعيه خالل 15 - 20 
ً دقيقة يتم نقله إلى الطوارئ فورا



انخفاض سكر لادم

طرق الوقاية من انخفاض 
السكر في الدم

@ أخذ قياسات السكر 
بانتظام و باستمرار حتى ان 
لم توجد أعراض االنخفاض

@ ارتداء أسورة أو بطاقة 
تعريفية بالسكر

@ تعريف األشخاص 
المحيطين به بأنه مشخص 
بالسكر و تعريفهم على 
األعراض و كيفية عالجها

@ حمل حقيبة االنخفاض 
عند الخروج من المنزل



انخفاض سكر لادم

حقيبة مريض السكري

- عصير محلى ) سن توب(
- 3 أظرف سكر

- علبة عسل صغيرة
- أقراص الجلوكاجون

- إبرة الجلوكاجون
- وجبة خفيفة ) تفاح - حليب قليل الدسم 

بسكويت (
- قنينة ماء صغيرة

- جهاز قياس السكر و مستلزماته
- إبرة االنسولين في حال ارتفاع السكر
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إبرة الجلوكاجون
هي عبارة عن هرمون الجلوكاجون الذي يساعد على 

رفع نسبة السكر في الدم و هو مستحضر موجود بشكل 
بودرة و يعطى بجرعة 0,5 إلى 1 ملجم حسب عمر 

المريض في الوريد أو العضل

طريقة تحضيره:
1- يفرغ السائل الموجود في اإلبرة إلى البودرة           

2- يخلط جيدا حتى يصبح محلواًل متجانساً
3- يسحب السائل في اإلبرة 

يوضع المريض على أحد جانبيه و 
تعطى في العضل بزاوية 90 درجة

الجرعة:
 أقل من 5 سنوات :   نصف الجرعة و االنتظار لمدة 15 دقيقة في حال لم 

يرتفع مستوى السكر يعطى باقي الجرعة
من 5 سنوات و أكثر : يعطى كامل الجرعة
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يعتبر نقص سكر الدم عرًضا شائًعا لمرض السكر  من النوع األول، ويتكرر حدوثه 
بمتوسط مرتين في األسبوع. ولكن إذا الحظت أن نوبات نقص سكر الدم تحدث 
فتحدث  جًدا،  منخفضة  لمستويات  تهبط  الدم  سكر  مستويات  أن  أو  كثيًرا 
السكر  مرض  مع  تعاملك  طريقة  لتغيير  حاجتك  مدى  لمعرفة  الطبيب  إلى 

إذا لم يكن تم تشخيصك بمرض السكر ، فحدد موعًدا لزيارة مقدم خدمات الرعاية 
الصحية األولية الخاص بك.

وإليك بعض المعلومات التي تساعدك على االستعداد لموعد زيارة الطبيب ومعرفة ما 
تتوقعه منه:

ما يمكنك فعله
ن األعراض التي تشعر بها، بما في ذلك وقت بدايتها ومدة استمرارها. @ دّوِ

@ أعد قائمة بالمعلومات الطبية الرئيسية، بما فيها أي حاالت مرضية أخرى تخضع 
للعالج منها وأسماء األدوية أو الفيتامينات أو المكمالت التي تتناولها.

@ سجل تفاصيل طريقة تعاملك مع مرض السكر مؤخًرا إذا كنت مصاًبا بمرض السكر . 
وتشمل تلك التفاصيل أوقات ونتائج اختبارات سكر الدم التي أجريتها مؤخًرا إلى جانب 

الجدول الزمني لتناولك األدوية الخاصة بك، إن كانت هناك أدوية.
@ أعد قائمة بالعادات اليومية المعتادة، بما فيها تناول الكحول والوجبات والنظام 

الرياضي. باإلضافة لذلك، اذكر أي ًتغيرات طرأت مؤخًرا على هذه العادات، مثل نظام 
رياضي جديد أو العمل بوظيفة جديدة أدخلت تعدياًل على مواعيد األكل.

@ اصطحب معك أحد أفراد العائلة أو صديًقا، إن أمكن. فلعّل الشخص الذي يرافقك 
يتذكر شيًئا قد فاتك أو نسيته.

التحضير لزيارة الطبيب
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ن األسئلة التي تود طرحها على طبيبك. سيساعدك إعداد قائمة ُمسبقة باألسئلة  @ دّوِ
في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وقتك مع الطبيب.

تتضمن األسئلة التي تطرحها على الطبيب إن كنت مصاًبا بمرض السكر  ما يلي:
- هل العالمات واألعراض التي لدي ناتجة عن نقص سكر الدم؟

- ما هى العوامل التى تعتقد أنها تيحفز نقص سكر الدم لدي؟
- هل يجب علّي تعديل خطة العالج؟

- هل أحتاج إلى القيام بأي تغييرات في النظام الغذائي أو الرياضى الذى أتبعه؟
- أعاني من حاالت مرضية أخرى. فكيف يمكنني التعامل مع كليهما على أفضل وجه؟

- بماذا توصيني أيًضا لمساعدتي على التعامل مع حالتي على نحو أفضل؟

ما تتوقعه من الطبيب
من المحتمل أن يسألك الطبيب الذي يفحص حالتك للتحقق من عالمات وأعراض نقص 

سكر الدم التي تعاني منها، عدًدا من األسئلة. قد يطرح عليك الطبيب أسئلة مثل:
@ ما هى العالمات واألعراض التي تعاني منها ومتى الحظتها للمرة األولى؟

@ متى تحدث تلك العالمات واألعراض عادًة؟
@ هل هناك شيء يبدو أنه يحفز ظهور العالمات واألعراض لديك؟

@ هل سبق أن تم تشخيصك بحاالت مرضية أخرى؟
@ ما هى األدوية التي تتناولها حالًيا، بما فيها األدوية المتاحة بروشتة طبية أو من 

دونها والفيتامينات والمكمالت الغذائية؟
@ ما هو نظامك الغذائي اليومي المعتاد؟

@ هل تشرب الكحوليات؟ إذا كان األمر كذلك، فما مقدار ذلك؟
@ ما هو النظام الرياضي الذي تمارسه عادة؟

ودمتم سالمين
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