
 

  

خصائي دور األ

االجتماعي مع مرضى 

  السكري

The Role of Social 

Worker with Diabetic 

Patients  



ماهي النصائح التي يمكن لألخصائي االجتماعي 

 تقديمها لمرضى السكري؟

عند  على األقل %05بنسبة يمكنك تقليل مضاعفات السكري 

 إتباعك البرنامج التالي: 

 

  

 .تنظيم الغذاء واتباع إرشادات الطبيب .1

االنتظام وااللتزام باألدوية ومواعديها بحسب إرشادات  .2

 .الطبيب

 .ممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم .3

االبتعاد عن القلق والتوتر والخوف وتجنب االنفعاالت  .4

المساعدة من األخصائي النفسية بقدر اإلمكان وطلب 

 .االجتماعي 

 .عدم االستسالم للكسل وقلة الحركة وممارسة الرياضة .5



ي؟خصائي االجتماعي مع مريض السكرال  ماهو دور   

مساعدة المريض على تفهم مرضه وتقبله  .1

 والتكيف مع وضعه الصحي الجديد.

 

مساعدة مريض السكري على االستقرار النفسي   .2

وبات  صعفترة العالج وتذليل الواالجتماعي خالل 

 والعراقيل التي تعترض سبيل تجاوبه للعالج.

 

التخفيف من الضغوطات النفسية واالجتماعية   .3

ن أمكن حتى يزيل مخاوفه ويستبدل إزالتها إو

 مشاعرة السلبية بمشاعر إيجابية.

 

مساعدة المريض على االستفادة بأكبر قدر ممكن  .4

و أ كانت طبية  من أوجه الرعاية المتاحة سواء

 اجتماعية او نفسية. 



؟ماهو دور الخصائي االجتماعي مع مريض السكري  

 

عالج مشكالت مريض السكري الذاتية والبيئية  .5

 بالمرض. اا مباشر تصاالا إوخاصة المتصلة 

 

دعم مريض السكري ومساعدته في التحكم في  .6

 انفعاالته. 

 

في توضيح الجوانب االجتماعية الطبية التي توثر  .7

 حالة المريض للقائمين بعالجه ولألسرة. 

 

مساعدة مريض السكري على استعادة توافقه   .8

 ه االجتماعي.ؤداآالنفسي واالجتماعي وتحسين 

 

 

 



؟سرة المريض أ خصائي االجتماعي مع دور ال ماهو   

 

  
 

المساعدة على إيجاد حلول للمشكالت االجتماعية   .1

 .واألسرية التي تحيط بالمريض

تقوية عالقة األسرة بالمريض لما في ذلك من  .2

 .أثر قوي على الحالة النفسية للمريض

تهيئة الجو العائلي لألسرة لتقبل وضع المريض  .3

الجديد وتوعية األسرة بطرق التعامل مع المريض 

 .لرفع الروح المعنوية لديه

توضيح تطورات المرض ومضاعفاته وحث األسرة  .4

 .على اإلهتمام بالمريض

عالقة مهنية مع المريض وأسرته حتى  تكوين .5

يتعاونون معه في إنجاح الخطة العالجية سواء 

 .كانت طبية أو اجتماعية 



 

  

:أرقام تهمك  

 الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء الخبر

096613887897+  

 جمعية السكري السعودية الخيرية

221279269661+  

الخيرية جمعية أصدقاء مرضى السكري   

130056562966+  

في مستشفى الملك فهد  الطبيةاالجتماعية  الخدمةإدارة 

 الجامعي بالخبر

  +895788596613تساب / وا



 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع: 

 Flaticon.comو  Freepik.comالصور المستخدمة من موقع 

 المراجعة والتدقيق:

 الطبية االجتماعية ةالخدم إدارةتمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل 

 بمستشفى الملك فهد الجامعي.
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