
الدم  السكر قياسات ب  

Glucose Monitoring 

 



ينبغي علي فحص السكر بالدم؟  لماذا  

 نتيجة للعالجعليك لمعرفة التغيرات التي تطرأ  •

األعصاب واألوعية الدموية  منع المضاعفات الخطيرة في ل •

 والكلى 

  ل المطلوبالسكر في الدم عن المعد انخفاض منع ل •



 بالدم؟ ماهي أنواع فحص السكر 

 : صائمالدم الفحص   .1

لذلك  ، الفحصقبل ب هذا الفحص الصيام يتطل  

ال تقل  لمدة  ينبغي عليك االمتناع عن األكل والشرب 

ملغم من    126 أكثر من  الفحص  يجة تذا كانت نإ  .ساعات 8  عن

  في هذه الحالة  بداء السكر. مصابا  فأنت السكر في الدم، 

ننصحك بالتأكد عن طريق إعادة فحص الدم الصائم في يوم  

 آخر.

 :الفاطر دم الفحص   .2

  مستوى  يقاس  وإنما  ال يتطلب هذا الفحص الصيام 

  خالل   الدم  عينة فيه  تؤخذ الذي الوقت في  السكر 

 .اليوم

 

 متعددة:  ساعات خالل  دم الفحص   .3

  تناول من ساعه 2-1  بعد  يتم عمل هذا الفحص

 . الجلوكوز لسكر   ك جسم ستجابة ا مدى  يميلتق وذلك  الوجبات 



 : (HbA1C)  الهيموجلوبين السكريفحص   .4

ل إجراء هذا الفحص كل ثالثة أشهر فهو يعكس مستوى   ُيفض 

  مهم  السكر في الدم في الثالثة أشهر األخيرة ُيعد  هذا الفحص 

مدى  كذلك  ولديك   السكر  مستوى في  كتحكم  مدى  في تقييم 

  ارتفاع  فرط  عن  الناتجة المزمنة بالمضاعفات  إصابتك احتمال

  .طويلة  زمنية  لفترات الدم في  السكر  مستوى



 ماهي طريقة قياس نسبة السكر في الدم؟ 

يمكنك قياس نسبة السكر في الدم إما في المختبر أو  

  سكر  فحص  جهاز كما ُيعتبر    باستخدام األجهزة المنزلية الذاتية،

 .السهلة و  الدقيقة الفحوصات من الذاتي  الدم

 

 

 



ماهي األوقات التي ُيفّضل فيها استخدام جهاز  

 السكر؟ 

 كون: االت المصاحبة لها، ولكن غالبا  تيعتمد على نوع السكر والح

 

 

 

 

 

 

 

  

 عد ساعتين من تناول الوجبة ب

 

 قبل النوم 

 

 الساعة الثانية أو الثالثة فجرا  

 قبل الوجبات الغذائية 

 



 هل تختلف أوقات القياس باختالف نوع السكر؟ 

 قياس باختالف نوع السكر.ال تختلف أوقات نعم، 

 النوع األول:  ي من سكر ال

أو   ،وقبل النوم ة قبل كل وجبيوميا   فحص  ال بد أن ت

 ي االسبوع على األقل. ف أيام  ثالثة

 النوع الثاني: من  سكر ال  

فحص  ينبغي عليك ال  فإنه األنسولين  تستخدم إن كنت 

 . مرات في اليوم  أربعإلى  مرتين

فحص مره أو  تفال بد أن  الحبوب تستخدم وإن كنت 

قبل   الفحص األول  كونيأن  مع مراعاة مرتين في اليوم  

 . تناول الفطور

  تعالجوالنوع الثاني  بالسكري  ا  كنت مصاب  أما إذا

فحص قبل أن  عليك أن تف فقط  الرياضة و  الحمية ب

 وكذلك بعد الوجبة بساعة أو ساعتين.   تتناول الفطور 



فحوصات   فيها عملأن أ ما هي الحاالت التي يجب

 ة لمعرفة مستوى السكر؟ يإضاف

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 المناسبة   قبل تحديد جرعة األنسولين

 

 في فترات الحمل 

 

خصوصا  لمن  بل قيادة السيارة ق

 يصاب بالهبوط المتكرر

 

  أو  السكر   نقص أعراض  ظهور  عند 

 زيادته

أداء التمارين الرياضية والنشاطات  قبل 

 المجهدة 

 عند اإلصابة باألمراض األخرى 

 

 عند تغير النظام الغذائي أو الرياضي 

 



في   الجلوكوزلمستوى المستمرة راقبة مالماهي 

 (؟ CGM) الدم 

في الدم بشكل   الجلوكوز مستوى  مراقبةهي طريقة ُمعتمدة ل 

مستمر وذلك عن طريق تركيب جهاز المراقبة المستمرة حيث  

يوفر هذا الجهاز معلومات حول مستوى السكر في الدم كل  

 بضعة دقائق. 

  جلدك  أسفليتم إدخاله  لجلوكوز ل  مستشعر يحتوي الجهاز على 

الجهاز  يقوم . مستمر  بشكل  جسمك   أنسجة في  السكر  ويقرأ

يتم  و عند انخفاض أو ارتفاع معدل السكر في الدم.  بتنبيهك

 استبدال جهاز االستشعار كل عدة أيام. 
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 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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