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سكري النمط الثاني

)(Diabetes type 2

یصیب سکري النمط الثاني في الغالب البالغین الذین أعمارهم فوق
أن وزن الجسم عند فئة السکان األقل عمراً
 30سنة ،ولکن ألنّنا نشهد اآلن ّ
أیضاً بدأت تزداد ،أصبحنا نری مزیداً من الشباب والفئة األصغر عمراً من

أین یمکنني أن أحصل علی المساعدة؟
بعد حصولك علی التشخیص لدی الطبیبّ ،
فإن الطبیب بالتشاور معك هو
یقرر نوع المعالجة التي ینبغي أن تحصل علیها .یستطیع معظم الناس
من ّ
أن یبدأوا كخطوة أولية بإجراء تغییرات علی نمط حیاتهم ،وأن یجروا تقییماً
لفعالیّة هذا اإلجراء بعد ع ّدة أشهر .من شأن نظام غذائي یحتوي علی نسبة
منخفضة من الکربوهیدرات السریعة وإنقاص وزن الجسم إذا کان المرء
بدیناً ،وممارسة النشاط البدني أن یٶدي في معظم الحاالت إلی هبوط کبیر
في مستوی سکر الد ّم .إذا کان مستوی سکر الد ّم مرتفعاً جداً في لحظة
اعطاء التشخیص ،وإذا رأی الطبیب ّ
بأن تغییر نمط الحیاة لن یٶدي إلی
تحسن ذي شأن ،فیمکن عند ذلك اللجوء إلی المعالجة بالحبوب وربّما حتی
ّ
باألنسولین ،وعلی الفور.

حول داء السکري
داء السکري هو المرض االستقالبي األکثر شیوعاً بین الناس.
سکري النمط الثاني هو مرض مزمن حیث يکون مستوى سکر الد ّم
أعلی من الح ّد الطبیعي .هذا سببه إمّا عدم فعالیة األنسولین أو إفراز
المریض لکمیّة قلیلة منه .معظم المصابین بسکري النمط الثاني عندهم
ما یسمّی بمقاومة األنسولین – هذا معناە ّ
أن األنسولین في الجسم ال
یعطي مفعوله کما یجب.

األعراض
قد تکون أعراض مرض سکري النمط الثاني غیر واضحة وصعبة
االکتشاف ،ولهذا فقد یوجد عدداً کبیراً من الناس المرضی بسکري النمط
الثاني بدون أن یدروا بذلك.

الحق في ّ
ّ
من المهم أن تدرك ّ
تلقي التعلیم حول المرض.
بأن لك
ّ
الدورة التعلیمیة األولیة ستکون  7ساعات علی أقل تقدیر .القائمون علی
التطرق إلی مواضیع
الدورة هم موظفون صحیّون ،وخالل الدورة یت ّم
ّ
تشمل معلومات حول المرض ،أشکال المعالجة ،المعالجة الذاتیة ،إجادة
التعامل مع المرض ،الحقوق وإجراءات المتابعة مستقبال.

بین الکبار یصابون بالسکري.

عندما یرتفع مستوی سکر الد ّم یبدأ السکر بالنزول مع البول .هذا یٶ ّدي
إلی زیادة کمیّة البول والتبوّل بکثرة ،ور ّدة فعل الجسم علی هذا تکون علی
شکل اإلحساس بالظمأ .إفراز السکر في البول یعني فقدان الجسم للسعرات
الحراریة وهذا غالبا ما یٶدي إلی فقدان الوزن .اإلصابة بإلتهاب المسالك
ّ
بالحكة في منطقة الشرج قد تکون من بین أعراض
البولیة والشعور
اإلصابة بالسکري .تجري هذە العملیة ببطء شديد لدی العدید من المصابین
بسکري النمط الثاني بحیث ال ینتبهون لألعراض .ولکن مع مرور الوقت
سوف یٶثّر األیض علی ّ
کافة وظائف الجسم بحیث یشعر المرء بالخمول
والتعب واإلکتئاب .هذە هي األعراض األکثر شیوعاً التي یعاني منها المرء
عندما تحدث اإلصابة في ٍّ
سن متقدمة.

في جمعیة مرضی السکري ،سیکون بإمکانك أن تلتقي بأناس لهم نفس
وضعك ،وسیکون بإستطاعتنا أن نعطیك معلومات مفیدة من شأنها أن
تسهل علیك التغلّب علی األعباء في حیاتك الیومیة .للمزید من المعلومات،
أنظر الموقع .www.diabetes.no
قیاس مستوی سکر الد ّم ذاتیا ً
ینبغي أن یکون بإمکانك أن تقیس بنفسك مستوی سکر الد ّم عندك .ما مدی
الحاجة إلی ضبط مستوی سکر الد ّم وما الهدف من وراء ذلك ،وکیف ستستخدم
نتائج القیاسات ،هي أشياء تخلتف من شخص إلی آخر وینبغي مناقشتها مع
الطبیب.
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أن یتعلّم المرء حول المرض له ذات األهمیة .ال یستطیع المرء أن یتعلّم
کل شيء علی الفور ،وتعلّم ضبط مرض السکري قد یأخذ بعض الوقت.
مثالیاً ینبغي أن یکون مستوی سکر الد ّم من  6 – 4ملیمول/لتر عندما
یکون المرء صائماً ،ویُحبّذ أن يکون ّ
أقل من  10ملیمول/لتر بعد بضع
ساعات من تناول وجبة طعام.
المعالجة
ّ
إن تطویر وسائل عالج أفضل وإکتساب معارف جدیدة حول أهمیّة النظام
الصحي والنشاط البدني والعنایة الذاتیة هي أشیاء تقلّل من احتماالت
الغذائي
ّ
حدوث مضاعفات ّ
متأخرة خطیرة عند المریض.
أعمدة معالجة السکري األربعة هي:
• الحافز/المعرفة
• النظام الغذائي
• النشاط البدني
• أدویة عند الضرورة
باإلضافة إلی ما ذکر أعالە یتّسم اإلقالع عن التدخین لمن یهمه األمر
باألهمیة من أجل ضمان معالجة جیدة للسکري.
کیفیة السیطرة علی المرض
بإعتبار أنّك أصبت بمرض السکري للتو ،فهناك الکثیر من األمور الجدیدة
التي یجب أن تتعلّمها .بإمکان طبیبك أن یق ّدم لك دعماً جیداً في هذا المجال،
ولکن یجب علیك أن تتعامل مع المرض لوحدك معظم الوقت .لهذا فإنّه
ألم بك.
من المهم جداً أن تتعلّم کیف تسیطر علی مرض السکري الذي َّ
یجب أن ال یمنعك السکري من أن تعیش حیا ًة جید ًة وطویلة .مسٶولیة جعل
هذا حقیقة تقع علیك أنت ،ولکن لدی جهاز الخدمة الصحیة أیضاً مسٶولیة
تقديم المساعدة لك عبر توفیر التعلیم وإعطائك معلومات حول المرض.
قد یشعر بعض الناس بالخجل ألنهم أصیبوا بمرض سکري النمط الثاني،
فیختارون ربّما أن یخفوا مرضهم عن اآلخرین .ومسألة إطالق اسم
"مرض مدی الحیاة" علی سکري النمط الثاني في أغلب األوقات ،ال تساهم
البتّة في تقبّلك لحقیقة إصابتك بالمرض بسهولة.
ولکن :األبحاث الجدیدة قد أظهرت ّ
أن للعامل الوراثي دور کبیر في اإلصابة
بمرض سکري النمط الثاني ،ومن المهم أن یقوم األطباء والمعالجون
اآلخرون باإلشارة إلی هذا األمر وأن یساهموا في تخفیف الشعور
"بالذنب في التسبّب باإلصابة بالمرض".

ما هو هبوط مستوی سکر الد ّم (غیبوبة هبوط سکر الد ّم)؟
إذا کان مستوی سکر الد ّم أقل من  4مليمول/لتر ،فهذا یسمی بنقص
سکر الد ّم .تسمّی األعراض أو المشاکل التي تظهر علی األشخاص المصابین
تعرق،
بالسکري عندما یهبط مستوی سکر الد ّم عندهم بغیبوبة السکريّ :
رعشة ،قلق ،إحساس بالجوع ،خوف ،ح ّدة الطبع وخفقان القلب .قد تختلف
األعراض من شخص إلی آخر ،کما قد تتغیّر األعراض بمرور الزمن.
قد یسبّب األنسولین وبعض أنواع الحبوب التي تُعطی لمرضی سکري النمط
الثاني هبوط في مستوی سکر الد ّم والغیبوبة ،ولکن من النادر جداً أن تحصل
حاالت غیبوبة خطیرة بسبب المعالجة بالحبوب .عادة تحدث حاالت الغیبوبة
بسبب إجراء تغییرات کبیرة علی النظام الغذائي بدون التقلیل من تناول
الحبوب في نفس الوقت ،أو بسبب اإلصابة بمرض شدید أواستخدام أنواع
ّ
المخفضة لمستوی سکر الد ّم.
من الحبوب تضاعف من مفعول الحبوب
المضاعفات المتأخرة
ّ
المنظم بشکل سيءّ ،
عال
قد یٶدي مرض السکري
أي العیش مع مستوی ٍ
لسکر الد ّم لعدة سنوات ،إلی حدوث مضاعفات مع مرور الوقت .فمرضی
خاص لإلصابة بـ
السکري ّ
معرضون بشکل ّ
• أمراض الکلی
• السکتة القلبیة والجلطة الدمّاغیة
• قروح بسبب السکري وأضرار تصیب األوعیة الدمّویة في الرجلین
•	أضرار تصیب األوعیة الدمّویة الدقیقة في العینین ،وهذا بدورە
قد یسبّب ضعف البصر والعمی
•	اعتالل األعصاب مع نقص في اإلحساس أو الشعور باأللم
في الرجلین
• عجز جنسي عند الرجال
• أمراض اللثة والتهابات في الف ّم
مراقبة المرض بإستمرار والحصول علی معالجة جیدة في وقت ّ
مبکر
ربّما یٶخران ویمنعان حدوث العقابيل .قامت جمعیة مرضی السکري
 Diabetesforbundetأیضاً بإعداد ورقة معلومات حول المضاعفات
المتأخرة/العقابيل.
ت ّم تحدیث بطاقة المعلومات الصادرة من جمعیة مرضی السکري هذە
في عام .2013
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