
 

 

 

  

اة المدرسية  الحي

   والسكري

School Life & 

Diabetes   

 



 ى إدارة المدرسةهل يوجد مفاهيم أساسية ينبغي عل 

 معرفتها؟ 

نعم، هناك بعض المفاهيم األساسية واالرشادات  

  التي ينبغي على إدارة المدرسة معرفتها حيثالعامة 

  من األمراض التي يمكن يعتبر   مرض السكري أن

البد من تزويدهم    لك، لذ معهاتعايش التكيف وال للُمصاب

 . بمطبوعات تثقيفية عن داء السكري

  ييجب معاملة أطفال السكر و  عديا  السكري ليس ُم 

  جميع األنشطةالمشاركة في   كما يمكنهم كغيرهم 

الرياضية والرحالت   األنشطة المدرسية بما في ذلك 

  تهبحالبالطفل المحيطين  مع الحرص على تبليغ المدرسية  

 مرضية.ال

جون  عال  يُ نوع األول ومصابون بالأطفال السكري  غالبية 

ستخدم الحبوب لبعض  بحقن األنسولين وقد تُ 

 ر. ناد ولكن بشكل   الحاالت

 



؟ عند ممارسة الرياضةماهي االرشادات    

ولكن  السكري  التمارين الرياضية عامل مساعد في عالج  تعتبر 

ومن    ضمن ضوابط محددة ومتفق عليها مع الطبيب المعالج.

 ضمن االرشادات التالي: 

  اترياضية لفتر ال األنشطةالطفل في مشاركة  عند .1

الطفل   تناولكرة قدم يجب التأكد من  مثل طويلة  

ا كان  وجبة أخرى إذ  ؤهين وإعطار تم الوجبة خفيفة قبل ل

 كثر من ساعة. أل التمرين سيستمر 

 

ينبغي  مشاركة الطفل في تمارين السباحة عند  .2

 السباحة. ب خبير   بالغ شخص مرافقته ل

 

فمن الممكن   خطط لها مسبقا  إذا كانت المشاركة ُم  .3

تخفيض الجرعة في صباح يوم المشاركة بعد  

 استشارة الطبيب. 

 



  بسببلنوبات غيبوبة  أطفال السكرييتعرض قد  .4

لذلك  السكر في الدم،  مستويات   أو ارتفاع انخفاض 

رتفاع  عالمات ا بين التمييز  يةتعليم الطفل كيفينبغي 

 . مستوى السكر في الدم وانخفاضه

 

 

 

 االختبارات على مستوى السكر في الدم؟ هل تؤثر 

بما يرجع  رعلى ارتفاع سكر الدم و  ا  طفيف ا  تأثير تؤثر االختبارات قد 

أو هبوط   ارتفاع لى العامل النفسي مما يتسبب في ذلك إ 

 السكر في حالة عدم أخذ الوجبات في وقتها.

  



 متى يحدث انخفاض مستوى السكر في الدم؟ 

 د:عنيحدث انخفاض مستوى السكر في الدم 

 الوجبات بانتظام عدم تناول  •

 

 الطعام جرعة األنسولين دون تناول  تناول  •

 

دون    الُمجهدةالتمارين الرياضية  بعد ممارسة  •

  والساندويتشالبرتقال مثل خفيفة  ات وجب تناول 

 أو البسكويت. 

 



؟ انخفاض مستوى السكر في الدم ما هي أعراض  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعور بالدوار وبرودة األطراف 

 ضعف في النظر وعدم وضوح الرؤية 

 التعرق واالرتعاش 

 الشعور بالقلق 

 فقدان الوعي وحدوث التشنجات 



؟ انخفاض مستوى السكر في الدم عالج كيف يتم    

يتم إعطاء الطفل علبة  عند حدوث األعراض األولية،   •

 .سكر ال حلوى أو من المل أو قطعة  120عصير محالة 

عطى الطفل وجبة خفيفة تحتوي على  دقائق يُ   10عد مرور ب •

يمكنه حضور   بعد ذلك مثل الخبز والجبن  كربوهيدرات

 يومه المدرسي بشكل طبيعي. 

داخل فم  عسل   فإنه يوضعوعي أو تشنج، للذا حدث فقدان إ •

 . عطى عصير الطفل باستمرار حتى يسترجع وعيه ثم يُ 

 

 

 

 تنويه: 

مل  120يحرص الطفل على أخذ الشراب المحلى حجم   ينبغي أن 

 .ئ للطوار ا  احتياط يوميا    المدرسية في حقيبته

  



 ارتفاع مستوى السكر في الدم؟  ما هي أعراض

 التالي:  في في الدم السكر  مستوى  تتمثل أعراض ارتفاع
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 كثرة التبول

شرب الماءكثرة   

 آالم البطن

 االستفراغ

 فقدان الوعي



 : هأخيرنصائح 

،  اإلعياء يجب إخبار الوالديحالة إصابة الطفل بالتعب و عند ن فورا 

  في الذهاب  كما ينبغي عند،  االنخفاض أو االرتفاعوعالج حالة 

التي   األدواتكل ل الطفل   اصطحاب التأكد من مدرسية   رحالت

ت  اعطاء العالجإاألساتذة على  تدريبب وُينصح الج يحتاجها للع 

 الالزمة. 

  ة السكر وكتابة كافة المعلومات الحرص على حمل بطاق يجب 

  لزميب المعالج إذا  الطبو أباألهل  االتصالليسهل  بوضوح

  . األمر 



  

 المصادر والمراجع:

 ADA، جمعية السكر األمريكية

 المراجعة والتدقيق: 

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين وحدة  

 السكري بمستشفى الملك فهد الجامعي. 
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