
 
قبل الفطور، قبل الغذاء، (األنسولين 

ومرة أو ) قبل العشاء، وعند النوم
مرتين يوميًا، للمرضى الذين يتناولون 
الحبوب الخافضة للسكر أو إذا إقتضت 

غير ذلك حسب الخطة  الحاجة
  .العالجية

و  ,ما هو األسيتون في البول
    ?يفحص متى

إستعمال الجسم بارة عن ناتج هو ع 
طاقة غير السكر لعدم لمصادر آخرى ل

حرق السكر بسبب قدرة الجسم على 
غالب نتاج و هذا في ال .قلة األنسولين

يجب على  إستعمال الدهون لذلك
ري فحص البول لمعرفة مريض السك

األسيتون في البول إذا آان مستوى 
 250السكر في الدم أآثر من 

  .رتيين متتاليتينديسليتر في م/ملغم
سبة الفحص عن نعادة يفضل 

إصابة في حالة  األسيتون في البول
باإللتهابات المختلفة ألنها  يضالمر
  .نسبة السكر في الدم  ترفع

ماذا عليك أن تفعل في حالة وجود 
  أسيتون في البول؟

مراجعة الطبيب أو الممرضة  - 1
المختصة، لوصف آمية إضافية 

  .من األنسولين
شرب الكثير من الماء والسوائل  - 2

الحرارية  الخالية من السعرات
لتنظيف الجسم من هذه المادة 

 .الضارة
اإلستمرار في قياس مستوى  - 3

 4-3 آلالسكر في الدم 
على األقل لحين  ساعات

 الخضاب            ل م100\ملغنسبة السكر 
  %السكري
50                                             4  
80                                             5  

115                                            6  
150                                            7  
180                                            8  
215                                           9  
250                                          10  
280                                          11  
315                                          12  
350                                          13  
380                                          14  

  
بين نسبة  �واضحا �آما أن هنالك ترابطا

الخضاب السكري والمضاعفات المزمنة 
فكلما زادت نسبة الخضاب السكري زادت 

  .احتمالية اإلصابة بالمضاعفات المزمنة
مستوى السكر في الدم  آيف يتم مراقبة

وما هي نسبة السكر المطلوبة لمريض 
  السكري؟

عن  تتممراقبة نسبة السكر في الدم 
ن الدم يمكن الحصول وضع نقطة م طريق
اإلصبع ووضعها على  بوخز طرف عليها

بفحص السكر شريط خاص بالجهاز الخاص 
  .  ويقوم الجهاز بقراءتها

  
السكر في الدم ألغلبية المرضى نسبة 

 120-80يجب ان تكون بين 
قبل الوجبات و أن ال تتجاوز ديسلتر/ملغم
إال إذا  بعد الوجبات ديسلتر/ملغم180
  .ت الخطة العالجية غير هذه القيمةإقتض

  مراقبة نسبة السكر في الدم
م على آيفية قياس نسبة السكر تعٌل - 1

 بإستخدام األجهزة 

 
لقد أثبتت الدراسات المختلفة أن ضبط 

في الدم إلى ) الجلوآوز(نسبة السكر 

مستوى من ال ًاالمستوى الطبيعي أو قريب

الطبيعي هي من أهم الخطوات لسالمة 

مالية قليل من إحتتمريض السكري وال

 آاعتالل, اإلصابة بالمضاعفات المزمنة

واألعصاب وأمراض القلب و  الشبكية

  .غيرها

  
ضبط  لمراقبة الطرق المتبعةما هي 

  ؟مستوى السكر في الدم
  

في  ة السكر اليوميفحص ومراقب1-
وفي أوقات  عدة مرات في اليوم البيت

مختلفة بواسطة اجهزة فحص السكر 
لمعرفة مدى توافق آمية ونوعية العالج 
مع الوجبات الغذائية والتمارين الرياضية 

 بدوره الذيوروتين الحياة اليومية 
 رعلى إتخاذ القراالمريض  يساعد

المناسب بمساعدة الطبيب والفريق 
العالجية،  اتالطبي بتعديل الجرع

ياتية اليومية وهي وجميع األمور الح
في جعل معدل السكر  عالوسيلة األنج

أقرب إلى  الخضاب السكري التراآمي
 .الحد المطلوب

 
  :لخضاب السكريياس اق-  2    
هو ناتج تفاعل بروتين الهيموجلوبين مع  

الجلوآوز فكلما زادت نسبة الجلوآوز 
الفائض في الدم إزدادت نسبة هذا 



 .إستقرار الحالة
عدم القيام بالتمارين الرياضية إذا  - 4

آانت نسبة السكر في الدم 
ديسيلتر، /ملغم 250أعلى من 

 .ووجود آمية من األسيتون
في  قد يعني وجود األسيتون - 5

البول حالة من الحماض 
الكيتوني التي تتطلب عالجًا 

  .ودخول المستشفى طارئًا
 

ساعدة الممرضة مالمختلفة ب     
  .المسؤولة

تسجيل النتائج لعدة ايام ومناقشتها  -2  
يب أو الممرضة المسؤولة لمعرفة مع الطب
بحيث يقوم ) ض أو اإلرتفاعاإلنخفا(سبب 

واإلستفادة منها فهم هذه النتائج بالمريض 
السيطرة على مستوى السكر في في 

ومع تكرار هذه  لقادمةالدم في المرات ا
العملية يصبح لدى المريض الخبرة والقدرة 
على التنسيق وإيجاد التوازن بين آمية 

  .العالج والغذاء واألمور الحياتية اآلخرى
قياس جب على مريض السكري آم  مرة ي

  نسبة السكر في الدم؟
ُيفضل أن يقوم مريض السكري بقياس 

مرات  4نسبة السكر في الدم على األقل 
 يوميًا للمرضى الذين يأخـــــــــــــــذون

الجزء المسمى بالهيموجلوبين 
لمتعسلن أو ما يسمى بالخضاب ا

وهو يدلنا على معدل السكر  .السكري
شهور السابقة  3-2في الدم في 

ونسبته الطبيعية ُيفضل أن تكون أقل 
بالنسبة %7وأن ال تتجاوز % 6من 

  .لمريض السكري
 �اأثبتت الدراسات بأن هناك ترابط وقد

بين نسبة الخضاب السكري  �اواضح
ليومية في الدم وقراءات السكري ا

والجدول التالي يبين عالقة تقريبية بين 
نسبة السكرفي الدم في معدل 

  :خضاب السكريالقياسات وقيمة ال
 

 
 

 
 
 
 
 

مراقبة مستوى السكر (الجلوآوز) 
 في الدم لمريض السكري

 
 
 

  
آيف تقوم بعملية فحص الكيتون 

  )األسيتون في البول(
مختصة في الصيدليات  شرائح هنالك

طى من غير وصفة طبية، نتيجة ُتع
الفحص تكون إما سلبية أو وجود 
من  آمية قليلة، متوسطة، أو عالية

  .الكيتون
يوضع الشريط في آمية من  -

  البول
تحدد مدة وضع الشريط في  -

البول حسب اإلرشادات 
 المكتوبة على العلبة

سيتغير لون الشريط حسب  -



 
 

آمية األسيتون الموجودة في
 البول

ن الذي ظهر طابق بين اللو -
على الشريط واللون الموجود 

  على علبة الفحص
  

 

 
 
 
 
 

 


