
 

 

  

  سكري األطفال

Diabetes  in Children 



هو سكري األطفال؟  ما  

النوع األول ُيصيب األطفال أو  سكري  هوسكري األطفال 

ض خاليا  تعر  وذلك بسبب فترة الشباب  األشخاص في 

عن انتاج األنسولين الذي   ها عجز مما يؤدي إلى لضرر  لالبنكرياس  

ومن    الجسم إلى خاليا "السكر " كوزوالجسم إلدخال الجل ه يحتاج

ثم تحويل الطعام إلى طاقة حتى يتسنى للخاليا القيام  

 بوظائفها على الوجه األكمل. 

 

 

  



تساعد على اإلصابة بسكري   عوامل خطورةهل هناك 

؟ األطفال  

 نعم، هناك عوامل عديدة ومنها: 

 عوامل وراثية:  .1

بنسبة بسيطة إذا كان أحد الوالدين  صابة تزيد احتمالية اإل

 . مصاب بالسكري

 عوامل مناعية:  .2

جسام  أينتج عنه انتاج    ةخلل في المناع وذلك بسبب 

 . مضادة لخاليا بيتا

 عوامل أخرى:  .3

  ات المسببة لاللتهاب الجراثيم  غالبًا تكون  االلتهابات: •

عن طريق الفم   تدخل تفيروساهي في األصل 

م  مما يؤدي إلى تحطي البنكرياس  إلى ُمتجهة 

  خاليا بيتا بطريقة مباشرة.



 ماهي أعراض اإلصابة بسكري األطفال؟ 

 

  

 كثرة التبول

شرب الماءكثرة   

 نقص الوزن

 التعب الشديد

 تكون الكيتونات



 ماهي الكيتونات؟ 

نة  جسم عندما يحرق الدهون ال الكيتونات هي مواد ُينتجها  الُمخز 

عند حرق كميات كبيرة من الدهون  ف  ،إلنتاج الطاقة التي يحتاجه

  الدممستوى الكيتونات في الدم فُيصبح   يرتفعبشكل سريع 

فيسبب   أكثر حامضية مما يؤثر على التوازن الكيميائي للجسم

 الحموضة الكيتونية. 

الكيتونات؟  ماهي أعراض  

 ألم في البطن  ➢

 

 التركيز خمول وضعف في  ➢

 

 الغثيان أو التقيؤ  ➢

 

 وحكة في الجلد  جفاف  ➢



 اإلصابة بسكري األطفال؟   كيف يتم تشخيص

يتم التشخيص عن طريق أجهزة فحص السكر الحديثة  

 والمعتمدة. 

 

؟عند األطفال ماهي مضاعفات السكري  

 ارتفاع السكر في الدم  ➢

 انخفاض السكر في الدم ➢

  



 أواًل: ارتفاع السكر في الدم

 ماهي أعراض ارتفاع مستوى السكر في الدم؟ 

  

 عدم وضوح الرؤية

شرب الماءكثرة   

 خمول

 جفاف الجلد مع حّكة

 كثرة التبول

 صداع ودوخة

 غثيان



 ماهي أسباب ارتفاع مستوى السكر في الدم؟ 

 نسيان جرعة األنسولين   •

 

 اإلفراط في تناول الطعام.  •

 

 نفسية ضغوط   •

 

 التعرض لاللتهابات أو األمراض أو اإلصابات مثل:  •

 

 

 

 

  

 رشح 

 حرارة 

 النزالت المعوية 

 الدورة الشهرية 



 ما هو عالج ارتفاع مستوى السكر في الدم؟ 

 اإلكثار من شرب الماء  •

 

 اعطاء جرعات تصحيحية  •

 

كوز في الدم مع فحص  و فحص نسبة الجل •

 الكيتونات 

  



 ثانيًا: انخفاض السكر في الدم

  يعتبر انخفاض مستوى السكر في الدم هو األكثر شيوعاً 

خطر   من   أكبر غيبوبة انخفاض السكر خطر بين األطفال، كما أن  

في   ُتحدث أضراراً فإنها  ومع استمرارها ارتفاع السكر غيبوبة 

المخ.  خاصة فيالجهاز العصبي    

  



 مستوى السكر في الدم؟  انخفاضماهي أعراض 

 

 

  

 عدم وضوح الرؤية

 قلق وتوتر

 صداع

 الشعور بالجوع 

 زيادة نبضات القلب

 الشعور بالدوار

 التعرق البارد

 الرجفة

 التعب



 مستوى السكر في الدم؟  انخفاض أسبابماهي 

  الطعام أو تناول عدم االنتظام وتأخير تناول وجبات  •

 بدون تناول وجبة الطعام  جرعة األنسولين

 

 العالج أكبر من الموصى بها  جرعة  كمية من  تناول  •

 

  ات وجب تناول طويلة دون  اتممارسة الرياضة لفتر  •

 خفيفة قبل وبعد الرياضة

 

 عدم االهتمام بالوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية  •

 

 

  



 مستوى السكر في الدم؟  انخفاض و عالجه ما

  تناول نصف كوب من العصير المحلى أو ثالث حبات •

 تمر من ال

 

 حلوىمن ال حبات   ٦ –   ٥أو ثالث مكعبات سكر أو   •

 

 

 دقيقة  20أو  1٥أعد الفحص بعد  •

 

 وتينات ر أخذ وجبة خفيفة تحتوي على النشويات والب  •

 

 

 في حال استمرار األعراض أعد العالج مرة أخرى. •

 

 

 أقرب مستشفى إذا لم تختفي هذه األعراض راجع  •



كيف يمكنني التحكم بمستوى السكر في الدم عند  

 األطفال؟ 

في   السكر  أن التحكم في مستوىيؤكد األطباء المتخصصين ب

:ينقسم إلى ثالثة أقسام   الدم عند األطفال  

 الخطة الغذائية:  .1

عند وضع الخطة الغذائية يجب أن تؤخذ بعين  

االعتبار العوامل التالية: العمر والجنس والوزن 

، كما يجب االهتمام بالطعام  والخلفية الثقافية  والفعالية

وهناك بعض النقاط العامة التي يمكن  .  المفضل لدى الطفل

: والحرص عليها  تطبيقها  

  الكميات المطلوبة من يفضل الحصول على  •

تجنب سكر   الحرص علىو  ويات النش عن طريق لسكريات ا

، يمكن استخدام المحليات الصناعية مثل السكرين  القصب

 كبديل للسكر.

 



تساعد على   األلياف  المحتوية على األغذية  •

 الدم. في سكر ال التحكم بمستوى

 

زيوت  الب  الحيوانية واللحوم الدسمة الدهون استبدال •

 . اللحم األحمر وصدور الدجاج والسمك شرائحوالنباتية 

 

يمكن تعديل مدخول السكريات واألطعمة في   •

كميات  انتظام  الخطة الغذائية مع الحرص على 

ويمكن أحيانًا     السكر  مدخولوعلى ثبات    األطعمة

  وكذلك  بعض المناسباتالسماح باإلفراط في  

ى وقطع السكر   مثل الشوكوالتة  بالكعك المقلي والُمحل 

 . ميلوالكرا

  



 المعالجة الدوائية:  .2

االنسولين تحت الجلد   حقنتتم المعالجة الدوائية عن طريق 

مع  يضعها الطبيب المختص   حسب الخطة التي 

 دوري. بشكل   مراجعته  الحرص على

 

 المراقبة الذاتية:  .3

تعتبر المراقبة الذاتية من مسؤوليات األهل عن طريق قياس  

يوميًا في بداية العالج ولكن  سكر الدم أول البول عدة مرات  

عندما يستقر الوضع ويعتاد الطفل على جرعات األنسولين  

وعلى خطة الطعام فإنه ُينصح بإجراء الفحص مرتين  

 قلل إلى مرة اسبوعيًا. أو أكثر يوميًا ثم تُ 

 

 

 مالحظة: 

لع  البد من تدوين النتائج في جداول خاصة  حتى يط 

عند الزيارات الدورية. ج ال  ُمعالفريق الطبي ال  عليها   



 نصائح أخيرة: 

يجب أن ُتعامل طفلك المصاب بالسكري معاملة طبيعية.   •

الخوف الزائد واإلفراط في تدليل الطفل بحجة أنه مريض ألن  

تعاملك وتعامل الفريق الطبي مع الطفل ُيعتبر من األركان  

 األساسية للتحكم والتعايش بأمان مع السكري.

طفلك   مع  نظام غذائي أو حمية غذائيةاستخدام كلمة   بتجن   •

د   المصاب بالسكري ألنها تعني المنع تجعل  وقد   والتقي 

 . العصيان أو الطفل يشعر بالقلق 

  



 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

 ADA، جمعية السكر األمريكية

 المراجعة والتدقيق: 

السكري بمستشفى  تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين وحدة 

 الملك فهد الجامعي. 



 

 قسم التوعية الصحية 

IAU-20-12 


