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نبضات القلب

عدد نب�ضات القلب الطبيعي تقريب ًا  72نب�ضة يف
الدقيقة �أما عدد مرات التنف�س يف الدقيقة فمن 15
ـ  18مرة وهي تزيد عند الإ�صابة باحلمى �إلى 30
مرة يف الدقيقة ،كما تعترب درجة حرارة الإن�سان
الطبيعية  37درجة مئوية،وهل تعلم �أن عدد نب�ضات
قلب الإن�سان يف الدقيقة مبعدل و�سطي  70نب�ضة؟

صحة

عظام الجمجمة

عدد عظام جمجمة ر�أ���س االن�سان  22عظمة� ،أما
عدد العظام املوجودة يف ج�سم االن�سان فهو 206
عظمات ،و�أن عدد ع�ضالت ج�سم االن�سان  639ع�ضلة
خمتلفة ،و�أن �أق��وى هذه الع�ضالت هي الع�ضلة
املا�ضغة بني الفكني ولي�س ع�ضلة ال�ساعد ،كما �أن
�أكرب هذه الع�ضالت هي ع�ضلة الفخذ.
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باإلضافة إلى الغذاء غير الصحي والوراثة

�إعداد �صالح الدهام

 ٪ 90من مصابي السكري بسبب الوزن والخمول البدني
�أ���ص��در املكتب االع�لام��ي يف وزارة
ال�صحة موا�ضيع عدة تعمل على توعية
املجتمع وك��ان منها داء ال�سكري
وكيفية التعامل معه وا�ستخدام
العالج والوقاية من ذلك الداء.
يف البداية تتعرف على مر�ض ال�سكري
فهو مر�ض مزمن يحدث عندما يعجز
البنكريا�س عن انتاج االن�سولني
بكمية كافية او عندما يعجز اجل�سم
عن اال�ستخدام الفعال لالن�سولني
الذي ينتجه ،واالن�سولني هو هرمون
ينظم م�ستوى ال�سكر يف الدم ويعد
ف��رط �سكر ال��دم او ارت��ف��اع م�ستوى
ال�سكر يف ال��دم من االث��ار ال�شائعة
التي حتدث جراء عدم ال�سيطرة على
داء ال�سكري.
ويتكون مر�ض ال�سكري من امناط
ع��دة النمط االول وه��و نق�ص افراز
االن�سولني من البنكريا�س لذا يحتاج
املري�ض الى تعاطي االن�سولني يوميا
وال يعرف ن�سبة داء ال�سكري من النمط
االول كما ال ميكن الوقاية منه ،ف�ضال
عن داء ال�سكري من النمط  2ويحدث
هذا النمط ب�سبب عدم قدرة اجل�سم
على اال�ستفادة عن االن�سولني الذي
يفرزه البنكريا�س وميثل هذا النمط
 ٪ 90من حاالت داء ال�سكري ويعترب
فرط الوزن واخلمول البدين والغذاء
غري ال�صحي وال��وراث��ة من عوامل
اخلطورة لال�صابة بالنمط  2من داء
ال�سكري .وهذا النمط من داء ال�سكري
مل يكن ي�صادف اال يف البالغني ولكنه
يحدث االن يف االطفال اي�ضا.
�أما داء ال�سكري احلملي:
فهو ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم
الذي ي�شخ�ص خالل فرتة احلمل.
وت��ك��ون كمية االن�سولني املفرزة
وا�ستجابة ان�سجة اجل�سم لها غري
كافية للمحافظة على م�ستوى ال�سكر
خالل فرتة احلمل.
وي�ؤدي اذا مل يتم تنظيمه الى بع�ض
امل�ضاعفات على اجلنني مثل زيادة
حجم اجلنني.
وي��زول عند غالبية ال�سيدات بعد
الوالدة ولكن هناك بع�ض امل�صابات
ي�ستمر ارت��ف��اع ال�سكر لديهن بعد
ال��والدة وع��ادة ما يكون من النوع
الثاين.
وي��ك��ون اخ��ت�لال حتمل الغلوكوز
«مرحلة م��ا قبل ال�سكري» وميثل
اختالل حتمل الغلوكوز حالة و�سطية
بني احلالة الطبيعية واال�صابة بداء
ال�سكري واال�شخا�ص امل�صابون بهذه
احلالة معر�ضون ب�شدة لال�صابة بداء
ال�سكري من النمط  2رغ��م ان��ه يف

• الوقاية من السكري

امكانهم جتنب ذلك.

اعرا�ض ال�سكري:

ف��رط التبول والعط�ش ،واجل��وع
امل�ستمر ،وفقدان ال��وزن ،ت�شو�ش
الب�رص ،واالح�سا�س بالتعب.
وقد تظهر هذه االعرا�ض فج�أة ولكن
يف داء ال�سكري من النمط  2قد تكون
االعرا�ض اقل و�ضوحا يف كثري من
االحيان ولذا قد ي�شخ�ص الداء بعد
مرور عدة اعوام على بدء االعرا�ض
اي بعد حدوث امل�ضاعفات.
وم�����ض��اع��ف��ات داء ال�����س��ك��ري منها
م�ضاعفات ح��ادة :انخفا�ض م�ستوى
ال�سكر بالدم :عادة القل من  70مغم
 /د�سيلرت « 3.8ملي مول /لرت» وينتج
عن تناول كمية اق��ل من ال�لازم من
الطعام او اخذ جرعة زائدة من الدواء
او ممار�سة جمهود بدين �شاق.
واالعرا�ض ،ت�شو�ش ،دوار .جوع،
وهن� ،شحوب� ،صداع ،ع�صبية ،عرق
بارد .ت�سارع دقات القلب.
وال����ع��ل�اج :ت���ن���اول ���س��ك��ر �رسيع
االمت�صا�ص مثل الع�صائر ومكعبات
ال�سكر والع�سل اما اذا �شعر املري�ض
ب��االغ��م��اء فيجب اع���ط���ا�ؤه حقنة
الغلوكاجون.
ارتفاع �سكر الدم:
وي��ن��ت��ج ع��ن ع���دم اخ���ذ ال����دواء �أو
تناول اغذية غنية بال�سكريات او
الكربوهيدرات قلة م�ستوى الن�شاط
ال���ب���دين ،ال���ع���دوى ،العمليات
اجلراحية ،التوتر.
واالعرا�ض :عط�ش ،جفاف الفم ،كرثة
تبول ،تعب ،جفاف اجللد.
وال��ع�لاج :تناول ال��دواء بانتظام،

حتليل �سكر �صائم بالدم
بعد �ساعتني من اختبار حتمل
ال�سكر
« »AICمعدل ال�سكر الرتاكمي
ممار�سة الريا�ضة اذا مل يزد م�ستوى
ال�سكر عن  240مغم /لرت« 13.3ملي
م��ول  /ل�تر» تنظيم تناول الطعام
ال�صحي.
واحلمو�ضة الكيتونية:
عند ارتفاع �سكر الدم الكرث من 250
مغم /لرت « 14ملي مول /لرت».
االع��را���ض� :أمل بالبطن ،ت�شو�ش،
جفاف الفم ،ق�رص النف�س ،رائحة
ا�سيتون يف انفا�س املري�ض ،غثيان
وتقي�ؤ ،غيبوبة.
ال��ع�لاج :يجب طلب اال�سعاف على
الفور الن املري�ض قد يحتاج الى
العالج باالن�سولني وال�سوائل عن
طريق الوريد.
امل�ضاعفات طويلة امل���دى :ميكن
ان يت�سبب داء ال�سكري م��ع مرور
ال��وق��ت يف احل���اق ال����ضرر بالقلب
واالوعية الدموية والعينني والكلى
واالع�صاب.
ويزيد داء ال�سكري من خماطر اال�صابة
بامرا�ض القلب مثل ان�سداد ال�رشايني
التاجية وال�سكتة الدماغية كما ان 50
 ٪من امل�صابني بداء ال�سكري ميوتون
ب�سبب االم��را���ض القلبية وال�سكتة
الدماغية.

• عالج السكري

مرحلةال�سكري
 7مل مول /لرت
«  126جمم /لرت»
 11.1مل مول /لرت
«  200جمم /لرت»
 6.5مل مول /لرت
« 118جمم /لرت»

مرحلة ما قبل ال�سكري
 6.9 - 5.6مل مول  /لرت «100
جمم /لرت  124 -جمم /لرت»
11 -7.8مل مول /لرت
«140جمم /لرت 198-جمم/لرت»
 6.4 -5.6مل مول /لرت
« 100جمم /لرت 116 -جمم /لرت»
واالعتالل الع�صبي «تلف االع�صاب»
ي���ؤدي �ضعف تدفق ال��دم واالعتالل
الع�صبي يف ال��ق��دم�ين ال��ى زي��ادة
اح��ت��م��االت اال���ص��اب��ة ب��ق��رح القدم
والعدوى والى �رضورة برت االطراف
يف نهاية املطاف كما قد ي�ؤدي الى
اع��را���ض باجلهاز اله�ضمي او الى
�ضعف االنت�صاب عند الرجال.
واعتالل ال�شبكية ال�سكري :من اال�سباب
الرئي�سية التي ت���ؤدي ال��ى العمى
ويحدث نتيجة لرتاكم ال�رضر الذي
يلحق باالوعية الدموية ال�صغرية يف
ال�شبكية على املدى الطويل .وي�سبب
ن�سبة واحد يف املئة من حاالت العمى
حول العامل.
واالعتالل الكلوى :يعد داء ال�سكري من
اال�سباب الرئي�سية للف�شل الكلوي.
واالعتالل اله�ضمي :يحدث ت�أخر يف
افراغ املعدة ب�سبب اعتالل االع�صاب
مما ي�ؤدي الى ال�شعور بحرقة املعدة
واالنتفاخ والغثيان والقيء وفقدان
ال�شهية.
والت�أثري على اجللد :اال�صابة بالعدوى
البكتريية والفطرية وبثور .ومن
املمكن الوقاية من بع�ض م�ضاعفات
مر�ض ال�سكري كما ميكن ت�أجيل

ح��دوث البع�ض االخ��ر وذل��ك باتباع
منط حياة �صحي ي�ساعد على �ضبط
م�ستوى ال�سكر بالدم ونلخ�ص طرق
الوقاية من م�ضاعفات ال�سكري يف 10
خطوات رئي�سية:
�أوال :االلتزام بتناول العالج:
ان االل��ت��زام ت��ن��اول ال��ع�لاج �سواء
ك���ان االن�����س��ول�ين او احل��ب��وب هو
اول اخلطوات لل�سيطرة على ن�سبة
ال�سكر بالدم اتبع ن�صيحة الطبيب
فيما يخ�ص كمية اجلرعات وعددها
ومواعيدها.
ثانيا :فح�ص ن�سبة ال�سكر بالدم
ب�صفة دورية
افح�ص م�ستوى ال�سكر بالدم من مرة
الى اربع مرات يوميا تبعا لن�صيحة
الطبيب لو�ضع خطة متكاملة للعالج
والنظام الغذائي والن�شاط البدين
ت�ساعدك على ال�سيطرة على ن�سبة
ال�سكر بالدم.
م�ستويات ال�سكر بالدم املو�صى بها
من جمعية ال�سكري االمريكية.
قبل تناول الوجبات 130 - 80 :مغم/
د�سيلرت.
�ساعة� /ساعتني بعد تناول الوجبات:
اقل من  180مغم /د�سيلرت.

مضاعفات ارتفاع مستوى السكر بالدم أثناء الحمل
امل�ضاعفات على اجلنني وهي:
ارت��ف��اع م�ستوى ال�سكر خالل
ال�شهور الثالثة الأولى من احلمل
�أي اث��ن��اء ف�ترة ت��ك��ون اع�ضاء
اجلنني يزيد من احتماالت حدوث
عيوب خلقية للجنني ومب��ا ان
معظم اع�ضاء اجلنني تتكون يف
اال�سابيع ال�سبعة االولى من احلمل
اي حتى قبل ان تدرك ال�سيدة انها
حامل فيجب ان حتافظ كل مري�ضة
�سكري على معدل ال�سكر بالدم اذا
كانت هناك فر�صة حلدوث حمل
واالج��ه��ا���ض وال���والدة املبكرة
وكرب حجم اجلنني عن املعتاد،
وكذلك ا�صابة الطفل بانخفا�ض
�سكر الدم عند ال��والدة وحدوث
ال�صفراء وط��ول م��دة اال�صابة
و�صعوبة يف التن�س «متالزمة
ال�ضائقة التنف�سية».
امل�ضاعفات على ال�سيدة احلامل:
تفاقم م�ضاعفات ال�سكري على
العني وتفاقم م�ضاعفات ال�سكري
على الكلى والتهابات املهبل
واملثانة وت�سمم احلمل «ارتفاع
�ضغط ال��دم امل�صحوب بوجود
ب��روت�ين ب��ال��ب��ول» و�صعوبة
ال��والدة او اال�ضطرار للخ�ضوع
لعملية قي�رصية عند الوالدة.
ويكون الوقاية من م�ضاعفات
ال�سكري للحامل :اال�ستعدادات
قبل احلمل �إذا كانت امل�صابة
بال�سكري تخطط للحمل فيجب
�ضبط ن�سبة ال�سكر لديها قبل
احلمل بثالثة الى �ستة ا�شهر على
ان يكون �ضمن املعدالت التالية:
قبل تناول الوجبات119 - 60 :
مغم /د�سيلرت وبعد �ساعة من
تناول الطعام 149 - 100 :مغم/
د�سيلرت ون�سبة الهيموغلوبني
الغلوكوزي يف ال�شهور الثالث
ال�سابقة للحمل يجب ان تكون اقل
من  ٪ 7ولتحقيق هذه االهداف
يجب اخ��ذ ال���دواء بانتظام مع
االلتزم باالكل ال�صحي وممار�سة
التمارين الريا�ضية ،كما يجب
على امل�صابة بال�سكري اجراء
فح�ص طبي �شامل قبل احلمل
للت�أكد من عدم وجود م�ضاعفات
لل�سكري على القلب واالوعية
ال��دم��وي��ة ،ال��ك��ل��ى ،االع�صاب
وال��ع��ي��ن�ين� ،أم����ا امل�صابات

بال�سكري من النوع االول فين�صح
اي�ضا باجراء فحو�صات للغدة
الدرقية ويجب مراجعة االدوية
التي تتناولها ال�سيدة ان كانت
منا�سبة لفرتة احلمل.

رعاية احلامل اثناء فرتة
الوالدة:

�أما الرعاية ال�صحية �أثناء فرتة
احلمل:

فيجب ان ي����شرف على رعاية
ال�سيدة احلامل فريق طبي مكون
من طبيب ن�ساء ووالدة ،طبيب
خمت�ص بال�سكري ،طبيب خدج،
اخ�����ص��ائ��ي ت��غ��ذي��ة واخ�صائي
توعية �صحية متخ�ص�ص مبر�ض
ال�سكري ،وعند حدوث م�ضاعفات
ي��ج��ب اخ���ذ ا���س��ت�����ش��ارة طبيب
متخ�ص�ص عند اللزوم.
وتتميز فرتة احلمل عند ال�سيدات
امل�صابات بال�سكري بتغري ن�سبة
ال�سكر بالدم �سواء باالرتفاع او
االنخفا�ض لذا ف�إن فح�ص ن�سبة
ال�سكر بالدم يعترب اجراء مهما
للحفاظ على �صحة االم واجلنني
وين�صح ب���أن تكون م�ستويات
ال�سكر بالدم لل�سيدة احلامل
�ضمن املعدالت التالية:
قبل ت��ن��اول الوجبات  /اثناء
الليل 99 - 60 :مغم /د�سيلرت.
وبعد �ساعة� /ساعتني من تناول
ال��ط��ع��ام 129 - 100 :مغم/
د�سيلرت.
ون�سبة الهيموغلوبني الغلوكوزي
يجب ان تكون اقل من .٪ 6
ومن الأف�ضل ان حتتفظ ال�سيدة
ب�سجل مل�ستويات ال�سكر اثناء
ال��ف�ترات املختلفة م��ن اليوم
حتى يطلع الطبيب عليها عند كل
زيارة.
العالج :يعترب االن�سولني االختيار
االول ل�ضبط ال�سكر بالدم اثناء
فرتة احلمل النه ال يعرب امل�شيمة
الى اجلنني.
وحتتاج ال�سيدة امل�صابة بالنوع
االول م��ن ال�سكري ال��ى زي��ادة
جرعة االن�سولني خالل اال�شهر
الثالثة االخرية من احلمل ملوازنة
الهرمونات التي تنتجها امل�شيمة
والتي تعاك�س عمل االن�سولني.
ويف حال اال�صابة بال�سكري من
النوع الثاين فقد ين�صح الطبيب
با�ستخدام االن�سولني ب��دال من

• مضاعفات خطيرة الرتفاع السكر أثناء احلمل

احلبوب الن بع�ض هذه االدوية
مل يثبت بعد ت�أثرية على اجلنني
كما ان فعالية بع�ض االدوي��ة
ت�صبح اقل اثناء فرتة احلمل.
وال�سيدات امل�صابات ب�سكر احلمل
«مر�ض ال�سكري ال��ذي ي�شخ�ص
الول م���رة اث��ن��اء احل��م��ل» فقد
يكون االلتزام بالغذاء ال�صحي
والن�شاط البدين كافيا ل�ضبط
م�ستوى ال�سكر بالدم.
ال��ت��غ��ذي��ة :ق��د حت��ت��اج ال�سيدة
احلامل امل�صابة بال�سكري الى
تعديل نظامها الغذائي اثناء
فرتة احلمل ويجب الرتكيز على
نوعية الغذاء ولي�س زيادة كميته
فقط وذل��ك لتفادي االرتفاعات
واالن��خ��ف��ا���ض��ات امل��ف��اج��ئ��ة يف
م�ستوى ال�سكر ويف الوقت نف�سه
تلبية االحتياجات الغذائية لالم
واجلنني.
ومن ال�رضوري ان ي�شمل الغذاء:
اخل�رضاوات والفواكه واحلبوب
الكاملة ومنتجات االلبان خالية
الد�سم والبقوليات واللحم منزوع
الدهن والدواجن واال�سماك.
وحتتاج املر�أة احلامل الى زيادة
ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة
مبقدار  300كيلو كالوري يوميا
لتلبية احتياجات اجلنني وتناول
كمية طعام اك�ثر من املطلوب
ت��زي��د فقط م��ن �صعوبة �ضبط
ال�سكر بالدم وبالتايل م�ضاعفات
مر�ض ال�سكر.
واذا كانت ال�سيدة احلامل تعاين
من زي��ادة ال��وزن قبل احلمل فال

يجب ان حت��اول انقا�ص وزنها
خالله بل يجب عليها املتابعة
مع اخ�صائي التغذية لتفادي
زي����ادة ال����وزن ف���وق امل��ع��دل
املطلوب اثناء احلمل.
الن�شاط البدين :غالبا ما تخ�شى
ال�سيدات ممار�سة اي ن�شاط بدين
اثناء احلمل ولكن يف الواقع ف�إن
الن�شاط البدين املعتدل يعترب
�آمن متاما ملعظم احلوامل ما مل
ين�صح الطبيب بغري ذلك بل انه
يجنب ال�سيدات بع�ض م�ضاعفات
احل��م��ل م��ث��ل دوايل ال�ساقني
ت�شنجات ال�����س��اق�ين االره���اق
واالم�ساك.
وبالن�سبة للحوامل امل�صابات
بال�سكري ف ��إن الن�شاط البدين
خا�صة بعد الوجبات ي�ساعد
الع�ضالت على حرق الغلوكوز
وبالتايل على �ضبط ن�سبة ال�سكر
بالدم.
واذا كانت ال�سيدة تعاين من
ايا من احل��االت التالية فيجب
عليها طلب امل�شورة الطبيبة
قبل مم��ار���س��ة اي ن�شاط بدين
وعند ارتفاع �ضغط الدم وامرا�ض
بالكلى او العني او القلب وامرا�ض
االوعية الدموية �سواء الكبرية او
ال�صغرية و�أمرا�ض االع�صاب.
و�أن����واع الن�شاط ال��ب��دين التي
ين�صح بها للحامل امل�صابة
بال�سكري:
وامل�شي وال�سباحة والتمارين
الريا�ضية املائية والتمارين
الهوائية منخف�ضة ال�شدة.

عند حتديد موعد وطريقة الوالدة
ف����إن الفريق الطبي ي ��أخ��ذ يف
االعتبار م�ستوى ال�سكر بالدم
�ضغط الدم كفاءة الكلى ووجود
م�ضاعفات ملر�ض ال�سكري وكذلك
حجم وحركة اجلنني.
الرعاية بعد ال���والدة :ي�صبح
م�ستوى ال�سكر متذبذبا بعد
الوالدة ب�سبب تغري الهرمونات
ل��ذا تن�صح ال�سيدة امل�صابة
بال�سكري بقيا�س م�ستوى ال�سكر
با�ستمرار خالل تلك الفرتة.
ويجب مراجعة الطبيب لتعديل
جرعة االن�سولني او العودة الى
العالج باحلبوب وحتديد النوع
املنا�سب للر�ضاعة.
ويجب ا�ست�شارة اخ�صائي التغذية
التباع نظام غذائي ينا�سب تلك
الفرتة وخا�صة اذا كانت ال�سيدة
تر�ضع طفلها طبيعيا.
امل�صابة ب�سكر احلمل ،غالبا ما
يعود م�ستوى ال�سكر بالدم الى
الو�ضع الطبيعي بعد ال��والدة
ول��ك��ن��ه��ا ت��ك��ون اك�ث�ر عر�ضة
لال�صابة ب��ال��ن��وع ال��ث��اين من
ال�سكر الحقا لذا يجب ان تفح�ص
م�ستوى ال�سكر لديها كل عام
الى ثالثة اعوام تبعا لتعليمات
الطبيب.
الر�ضاعة الطبيعية والأم
امل�صابة بال�سكري:

ميكن لل�سيدة امل�صابة بال�سكري
ار�ضاع طفلها طبيعيا وميكن ان
ت�ساعدها الر�ضاعة على فقدان
ال���وزن املكت�سب اث��ن��اء فرتة
احلمل ولكن يجب االنتباه الن
الر�ضاعة قد جتعل من ال�صعب
التنب�ؤ مب�ستوى ال�سكر بالدم
وه��ذه بع�ض الن�صائح لتجنب
انخفا�ض م�ستوى ال�سكر اثناء
فرتة الر�ضاعة:
تناويل وجبة �صغرية قبل �أو اثناء
االر���ض��اع وتناويل كمية كافية
من ال�سوائل و�ضعي بجانبك اية
ع�صائر �أو �سكريات لتناولها اذا
�شعرتي ب�أعرا�ض انخفا�ض ال�سكر
�أثناء الر�ضاعة.
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ثالثا :االلتزام بالتغذية ال�صحية
تناول وجباتك يف مواعيد منتظمة.
قلل م��ن ت��ن��اول ال�����س��ك��ري��ات :مثل
احل��ل��وي��ات والع�صائر امل�صنعة
وامل����شروب��ات الغازية وا�ستخدم
املحليات ال�صناعية.
قلل م��ن ت��ن��اول ال��ده��ون ا�ستبدل
االطعمة املقلية باخرى م�شوية او
م�سلوقة واخ�تر اللحم اخل��ايل من
الدهون.
قلل م��ن ا�ستهالك امللح واالطعمة
امل�صنعة.
ت��ن��اول االغ��ذي��ة الغنية بااللياف:
اخلبز الكامل ،املعكرونة امل�صنوعة
من القمح الكامل .ال�شوفان ،االرز
البني.
اكرث من تناول اخل�رضاوات والفاكهة:
خم�س ح�ص�ص على االقل يوميا.
اهتم بتناول ال�سوائل « 2 - 1.5لرت
يوميا» للحفاظ على �صحة الكلى.
رابعا :ممار�سة الن�شاط البدين
الن�شاط البدين ي�ساهم يف الو�صول
الى الوزن ال�صحي ،ال�سيطرة على
م�ستوى ال�سكر بالدم .ال�سيطرة على
ارتفاع �ضغط الدم ويزيد من فعالية
االن�سولني واحلبوب امل�ستخدمة يف
النوع الثاين من ال�سكري.
مار�س الن�شاط البدين معتدل ال�شدة
«م�شي� ،سباحة» على االقل  30دقيقة
يوميا ،خم�سة ايام ا�سبوعيا.
ا�ست�رش الطبيب عن نوع ومدة الن�شاط
الذي ميكنك ممار�سته.
خام�سا :ال�سيطرة على ارتفاع �ضغط
الدم.
ان وج���ود ارت��ف��اع يف �ضغط الدم

مب�صاحبة مر�ض ال�سكري ي�ؤدي الى
زيادة حدوث امل�ضاعفات خا�صة
على العني والكلى كما ان ال�سكري
ي��زي��د م��ن ت�صلب ال����شراي�ين ما
يفاقم من حدوث امرا�ض ال�رشايني
التاجية وال�سكتات الدماغية.
يجب اال يزيد م�ستوى �ضغط الدم
يف مر�ضى ال�سكر عن .80 /140
ا�ست�رش الطبيب عند و�صف دواء
لعالج ال�ضغط حتى ال يتعار�ض
مع عالج مر�ض ال�سكري.
�ساد�سا :الفح�ص الدوري الكت�شاف
الهيموغلوبني
امل�����ض��اع��ف��ات
الغلوكوزي كل � 6 - 3شهور.
ن�سبة ال��ك��ول�����س�ترول وال��ده��ون
الثالثية :كل عام.
العني مبا فيها فح�ص قاع العني:
مرة �سنويا.
الكلى :مرة �سنويا.
القدمان :مرة على االقل �سنويا.
اال�سنان مرتني �سنويا.
�سابعا :االمتاع عن التدخني
�سواء ال�سجائر او ال�شي�شة واحذر
التدخني ال�سلبي فالتبغ يحتوي
على مواد �سامة ت�سبب �ضيق االوعية
الدموية وتزيد من فر�ص حدوث
ت�صلب ال�رشايني وبالتايل تفاقم
م�ضاعفات مر�ض ال�سكري.
ثامنا :العناية بالقدمني:
العناية بنظافة القدمني وترطيبهما
فح�ص القدمني يوميا الكت�شاف
اجلروح وااللتهابات مبكر او خا�صة
بني اال�صابع وا�سفل القدم.
ع�لاج اي��ة م�شاكل بالقدمني فور
اكت�شافها بوا�سطة اخ�صائي االقدام
او ال��ط��ب��ي��ب وح��م��اي��ة القدمني
من اال�صابات ب��ارت��داء اجل��وارب
واالح����ذي����ة امل��ري��ح��ة ح��ت��ى يف
املنزل.
ت��ا���س��ع��ا :ال��ع��ن��اي��ة ب�صحة الفم
واال�سنان:
اذا مل يتم �ضبط م�ستوى ال�سكر
بالدم ،تتعر�ض اللثة لاللتهابات
املتكررة م��ا ي����ؤدي ال��ى تخلخل
اال�سنان .لذا من ال�رضوري:
تفري�ش اال�سنان مرتني على االقل
يوميا وا�ستخدام خيط اال�سنان
بعد الوجبات وا�ست�رش الطبيب اذا
الحظت احمرار ًا او تورم ًا او نزيف ًا
باللثة.
عا�رشا :التطعيمات
خذ التطعيمات التي ت�ساعدك على
الوقاية من العدوى مثل تطعيم
االنفلونزا املو�سمية ال��ذي ي�ؤخذ
�سنويا.

السكري والقدم
يتعر�ض مر�ضى ال�سكري للكثري من امل�شاكل بالقدم �إذا مل يتم
ال�سيطرة على م�ستوى ال�سكر بالدم وحتدث معظم م�شاكل القدم ب�سبب
ت�رضر االع�صاب «االعتالل الع�صبي ال�سكري» او ب�سبب �ضعف الدورة
الدموية يف القدمني او ب�سبب ت�رضر اجلهاز ال�سمبثاوي «الودي» وهو
جزء من اجلهاز الع�صبي الذاتي.
ومن م�ضاعفات ال�سكري التي ميكن ان ت�صيب القدمني :التنميل ،فقد
االح�سا�س بالقدمني ،التعر�ض لاللتهابات املتكررة ،عدم �شفاء
اجلروح� ،ضعف الدورة الدموية ميكن ان ي�ؤدي الى حدوث التقرحات
والغرغرينا ثم البرت ال قدر الله.
خطوات ا�سا�سية ملنع م�ضاعفات مر�ض ال�سكري على القدم :و�ضبط
م�ستوى ال�سكر بالدم و�ضبط ارتفاع �ضغط الدم وم�ستوى الكول�سرتول
بالدم.
واالمتناع عن التدخني :التدخني يفاقم �ضيق ال�رشايني ويعييق
و�صول االك�سجني واملغذيات الى ان�سجة القدم ويبطئ �شفاء اجلروح
والتقرحات ،وممار�سة الن�شاط البدين حت�سن من الدورة الدموية،
مار�س ريا�ضة امل�شي بعد ا�ست�شارة الطبيب.
العناية بالقدم :افح�ص قدميك يوميا للت�أكد من عدم وجود �أية تغريات
بالقدم �سواء اللون �أو ال�شكل او احلرارة او االح�سا�س.
افح�ص قدمك وت�أكد من عدم وجود جروح او التهابات وخا�صة بني
اال�صابع وال�سطح ال�سفلي للقدم وميكن ا�ستخدام مر�آة لر�ؤية ا�سفل
القدم.
افح�ص قدميك بوا�سطة اخت�صا�صي القدمني مرة على االقل �سنويا.
واغ�سل قدميك يوميا مباء فاتر ولي�س �ساخنا وجففهما جيدا خا�صة
بني اال�صابع.
ورطب القدمني يوميا بالفازلني او كرمي مرطب ولكن ال ت�ضع املرطب
بني اال�صابع لتجنب االلتهابات.
ق�ص االظافر بطريقة م�ستقيمة وال تق�ص اجللد حولهما حتى ال
تتعر�ض للعدوى ال مت�شى حافيا وال ترتدي االحذية املفتوحة حتى
ال تتعر�ض لال�صابات.
ارتدي االحذية املريحة واجلوارب القطنية حتى يف املنزل حلماية
القدم.
بدل اجلوارب عند التعرق ملنع اال�صابة بالفطريات.
تدرج يف ارتداء االحذية اجلديدة وال ترتديها لفرتات طويلة حلماية
القدم من اجلروح.
ال حتاول ازالة التقرنات او م�سمار القدم مبفردك �سواء عن طريق
الق�ص او با�ستخدام املواد الكيماوية حتى ال تت�سبب يف االلتهابات
واحلروق.
ا�ستخدم احلجر اخلفاف ي�ساعد على عدم تكون التقرنات لكن يجب
ا�ستخدامه على جلد رطب حتى ال يحدث ت�شققات.
احم قدمك من احلرارة وال�برودة :ال ت�ضع قدمك يف مياه �ساخنة ال
ت�ستخدم زجاجات امل��اء احل��ارة او االغطية الكهربائية لتدفئة
القدمني.
حافظ على �رسيان الدم يف القدمني :ارفع قدميك عند اجللو�س حرك
م�شط القدم والكاحل كل خم�س دقائق عند اجللو�س لفرتات طويلة ال
ت�ضع �ساق فوق االخرى عند اجللو�س.
�سارع ال��ى ع�لاج �أي��ة ج��روح او التهابات بالقدم حتت ا�رشاف
الطبيب.
ال مت�ش على �أماكن التقرنات او القروح حتى متام ال�شفاء.
ا�ستخدم احل��ذاء الطبي املنا�سب عند وج��ود ت�شوهات بالقدم �أو
اال�صابع.

