
 اٌخذِبد اٌـجيخ ثأثٝ ليشئداسح 
 

 

 

   Awareness 3   ِشع اٌغىشٜ                  3 سشبداد ؿجيخئ
 

 

      Diabetes mellitus ِشع اٌغىشٜ

 
 

ِب ٘ٛ ِشع اٌغىشٜ ؟؟ 

 
٘ٛ ئسرفبع فٝ ٔغجخ اٌغىش ثبٌذَ ٔزيغخ ػغض اٌجٕىشيبط ػٓ ئفشاص ٘شِْٛ اإلٔغٌٛيٓ أٚ ئفشاصٖ ثىّيبد غيش 

/ ٍِغُ 120 -80)             وبفيخ أٚ غيش فؼبٌخ ، ؽيش يزؼذٜ اٌّغزٜٛ اٌـجيؼٝ ٚ اٌزٜ يزشاٚػ ِب ثيٓ 

 ( . ٍٍِيزش  100

 

ِب ٘ٝ أٔٛاع ِشع اٌغىشٜ ؟؟ 

 

: ٕ٘بن ٔٛػبْ ِٓ اٌغىشٜ ِخزٍفبْ ػٓ ثؼؼّٙب اٌجؼغ فٝ األعجبة ٚ ؿشق اٌؼالط

  ؽبالد %  10اٌغىشٜ اٌّؼزّذ ػٍٝ اإلٔغٌٛيٓ ٚ رشىً ٔغجخ اإلطبثخ ثٗ : إٌٛع األٚي ِٓ

ِشؽٍخ اٌـفٌٛخ ٚ اٌجٍٛؽ ،  اإلطبثخ ثبٌغىشٜ ، ٚ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغىشٜ يؾذس فٝ عٓ ِجىشح أصٕبء

 .ٚ يزّيض ٘زا إٌٛع ثؼغض وبًِ فٝ ئفشاص اإلٔغٌٛيٓ ِٓ اٌجٕىشيبط 

 

 ٝٔاٌغىشٜ غيش اٌّؼزّذ ػٍٝ اإلٔغٌٛيٓ ، ٚ ٘زا إٌٛع ٘ٛ األوضش شيٛػًب ؽيش أْ :  إٌٛع اٌضب

ٚ ِٓ ؽبالد اإلطبثخ ثبٌغىشٜ ٚ رؾذس فٝ ِٕزظف اٌؼّش أ%  90ٔغجخ اإلطبثخ ثٗ ُرشىً ؽٛاٌٝ 

ثؼذٖ ، ٚ يزّيض ٘زا إٌٛع ثٕمض فٝ ئفشاص اإلٔغٌٛيٓ ثؾيش ال يىفٝ ٌزخفيغ اٌغىش فٝ اٌذَ ، ٚ 

 .رظبؽت اٌغّٕخ غبٌجيخ اٌّظبثيٓ ثٙزا إٌٛع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِب ٘ٝ أعجبة اإلطبثخ ثّشع اٌغىشٜ ؟؟ 

 
رٌه ِٕٙب ئْ اٌغجت اٌشئيغٝ ٌإلطبثخ ثّشع اٌغىشٜ غيش ِؼشٚف ، ٚ ٌىٓ ٕ٘بن ػذح ػٛاًِ رغبػذ ػٍٝ 

  :

 

 ئرا وبْ أؽذ أٚ وال اٌٛاٌذيٓ ِظبثًب ثبٌغىشٜ اٌغيش ِؼزّذ ػٍٝ اإلٔغٌٛيٓ فاْ ٕ٘بن :  اٌٛساصخ

 .صيبدح فٝ ئؽزّبٌيخ اإلطبثخ ػٕذ أؽذ أثٕبئُٙ أٚ أعيبٌُٙ اٌمبدِخ 

 ػٕذ  –رزؼبػف ئؽزّبٌيخ اإلطبثخ ثبٌغىشٜ ، ٚ خظٛطًب ثبٌٕٛع اٌضبٔٝ ِٓ اٌغىشٜ :  اٌغّٕخ

 .ثذيٕييٓ األشخبص اي

 وبٌمٍك ٚ اٌزٛرش فيّب يؼغالْ فٝ ظٙٛسأػشاع اإلطبثخ ، ٚ ٌىّٕٙب ال يؼزجشاْ :  اٌؾبٌخ إٌفغيخ

 .ِٓ األعجبة اٌّجبششح ٌإلطبثخ 

 ِضً اٌىٛسريضٚٔبد ٚ ؽجٛة ِٕغ اٌؾًّ :  األدٚيخ. 

 سٜ رؼًّ اٌّششٚثبد اٌشٚؽيخ ػٍٝ ئرالف غذح اٌجٕىشيبط ٚ ثبٌزبٌٝ اإلطبثخ ثبٌغه:  اٌىؾٌٛيبد. 

 
ِب ٘ٝ أػشاع ئسرفبع اٌغىش فٝ اٌذَ ؟؟ 

  َاٌشؼٛس ثبٌزؼت ٚ اٌؼؼف اٌؼب. 

  رىشاس اٌجٛي ِغ اٌؼـش. 

  ُ٘زا يؾذس ثشىً أوجش  ِغ إٌٛع اٌضبٔٝ ِٓ ِشع اٌغىشٜ اٌّظؾٛة : صيبدح ٚصْ اٌغغ ٚ

 .ثبٌجذأخ 

  ٔفظ اٌٛلذ  ؽيش أْ اٌّشيغ يمَٛ ثزٕبٚي وّيخ وجيشح ِٓ اٌـؼبَ ٚ ٌىٓ فٝ: ٔمض ٚصْ اٌّشيغ

يؾذس ٔمض وجيش فٝ ٚصْ اٌغغُ ٚ رٌه ألٔٗ ال يظً ئٌٝ أٔغغخ اٌغغُ وّيخ اٌغٍٛوٛص اٌىبفيخ 

ٌٍـبلخ ، ٚ ٘زا يؾذس ثشىً أوجش ِغ إٌٛع األٚي ِٓ ِشع اٌغىش ألْ ٘زٖ اٌؾبٌخ رٛطً وّيخ لٍيٍخ 

٘ب ئٌٝ عىش ِٓ اٌغىش ئٌٝ خاليب اٌغغُ ، فيمَٛ اٌغغُ ثؾشق اٌذٕ٘يبد ٚ اٌجشٚريٕبد ٚ رؾٛيً

 .عٍٛوٛص 

  يإدٜ ئسرفبع ٔغجخ اٌغىش فٝ اٌذَ ئٌٝ خشٚط :  ػؼف اٌشؤيخ ِغ رزثزة فٝ ِغزٜٛ اإلثظبس

اٌغٛائً خبسط أٔغغخ اٌغغُ ثّب فٝ رٌه ػذعخ اٌؼيٓ ، ٚ ٘زٖ اٌؼٍّيخ رإصش ػٍٝ لذسح اٌؼيٓ ػٍٝ 

 .اٌزشويض 

 دح ٔغجخ اٌغىش فٝ اٌذَ لذ يؼش اٌشؼٛس ثزّٕيً أٚ ٚخض فٝ أطبثغ اٌمذِيٓ ٚ اٌيذيٓ ، ؽيش أْ صيب

 .األٚػيخ اٌذِٛيخ فٝ األػظبة 

  ٝ٘ ئطبثخ ثؼغ أعضاء اٌغغُ ثبٌذِبًِ ٚ اإلٌزٙبثبد اٌفـشيخ ، وّب أْ ئطبثبد اٌّٙجً ٚ اٌّضبٔخ

 .أوضش اٌّشبوً ئٔزشبسًا ٌذٜ اٌغيذاد اٌّظبثبد ثأِشاع اٌغىش 

  ثؾء فٝ ئٌزئبَ اٌغشٚػ ِغ رمٍظبد ثبٌؼؼالد. 

 

 

 

 

 



 ؽيش يضيذ ِشع اٌغىشٜ فشص اإلطبثبد اٌزٝ رؾذس فٝ اٌٍضخ ٚ : س ٚ رٛسَ ٚ ػؼف ثبٌٍضخ ئؽّشا

اٌؼظبَ اٌزٝ رؾًّ األعٕبْ ثبٌفُ ، ٚ ٔزيغخ رٌه لذ يفمذ اٌّشيغ ثؼغ أعٕبٔٗ ، ٚ لذ يؾذس صيبدح 

 .رمشؽبد اٌٍضخ ٚ اٌغيٛة اٌظذيذيخ ثٙب 

 
ئٌٝ آخش ، ٌزا رٛعذ طؼٛثخ فٝ ِؼشفخ  ئْ ِذٜ شؼٛس اٌّشيغ ثأػشاع ئسرفبع اٌغىش رخزٍف ِٓ شخض

ٔغجخ اٌغىش فٝ اٌذَ ِٓ خالي األػشاع اٌظب٘شح ، ٌىٓ ، يّىٓ رؼشيف ئسرفبع اٌغىش فٝ اٌذَ ثأٔٗ صيبدح فٝ 

 100/ٍِغُ  200) فٝ ؽبٌخ اٌظيبَ ، ٚ ػٓ ( ٍٍِيزش 100/ ٍِغُ  125)       ِؼذي اٌغىش فٝ اٌذَ ػٓ

. فٝ ؽبٌخ اإلفـبس ( ٍِيٍيزش 

 

ِؼبػفبد ِشع اٌغىشٜ ؟؟  ِب ٘ٝ

 

اٌّؼبػفبد ؿٛيٍخ اٌّذٜ   (1
ُٚعذ أْ ٔغجخ  رىّٓ خـٛسح ِشع اٌغىشٜ فٝ ِؼبػفبرٗ اٌىضيشح اٌزٝ ُرذِش أعٙضح اٌغغُ اٌّخزٍفخ ، ٚ لذ 

ال يشىْٛ أثذًا ِٓ أٜ أػشاع ِشػيخ ( إٌٛع اٌضبٔٝ ) ِٓ ِشػٝ اٌغىشٜ % 50ي ئٌٝ ػبٌيخ لذ رض

رُٙ اٌّشػيخ ٚ يىْٛ خالٌٙب اٌّشع لذ ئعزفؾً فٝ اٌغغُ ٚ أدٜ ئٌٝ ِّب يإخش وضيشًا فٝ رشخيض ؽبي 

. ِؼبػفبد خـيشح ٌٍغبيخ 

 

:  ٚ ِٓ أُ٘ ٘زٖ اٌّؼبػفبد إٌبرغخ ػٓ ِشع اٌغىشٜ 

 
  ٔمض ِٕبػخ اٌغغُ ػذ األِشاع اٌغشصِٛيخ ثؾيش يظجؼ فشيغخ عٍٙخ ٌٍغشاصيُ اٌزٝ ال رغذ

ٌذ ٚ األظبفش ِغ ثؾء شذيذ فٝ ئٌزئبَ اٌغشٚػ ٚ ِمبِٚخ ، وّب ُيالؽظ ئٔزشبس اٌفـشيبد ػٍٝ اٌظ

 .اٌمشػ 

  َوزٌه لذ ُيظبة ِشػٝ اٌغىشٜ ثاػزالي اٌىٍٝ ٚ اٌزٜ يإدٜ ئٌٝ ؽذٚس فشً وٍٜٛ رب 

  ِٚشع اٌغىشٜ ُيشىً خـشًا داًّ٘ب ػٍٝ شجىيخ اٌؼيٓ ، ٚ لذ رإدٜ ئٌٝ فمذاْ اٌجظش ثشىً عضئٝ أ

ِٓ اٌّظبثيٓ ثبٔٛع اٌضبٔٝ % 60وً اٌّظبثيٓ ثبٌٕٛع األٚي ِٓ ِشع اٌغىش ٚ  وٍٝ ، رمشيجًب

ػبًِب ػٍٝ اإلطبثخ ثبٌّشع ،  20ٌٍّشع يؾذس ٌُٙ رٍف ثبألٚػيخ اٌذِٛيخ ٌشجىيخ اٌؼيٓ ثؼذ ِشٚس 

ٚ لذ ُيغجت أيؼًب ِشع اٌغىشٜ اإلطبثخ ثبٌّيبٖ اٌجيؼبء ٚ يىْٛ اٌّشيغ أوضش ػشػٗ ٌإلطبثخ 

 .ء ثبٌّيبٖ اٌضسلب

  ٚ وّب أْ ِٓ ِؼبػفبد ِشع اٌغىشٜ أيؼًب رظٍت ششاييٓ اٌمٍت ِّب يإدٜ ئٌٝ اٌزثؾخ اٌظذسيخ

اٌغٍـخ اٌمٍجيخ ، ثبإلػبفخ ئٌٝ رظٍت ششاييٓ اٌّخ ِّب يإدٜ ئٌٝ اٌغٍـخ اٌذِبغيخ ، ٚ رظٍت 

اؽخ ششاييٓ األؿشاف ، ِّب يإدٜ ئٌٝ ثشٚدح األؿشاف ٚ آالَ ِغزّشح ثبألؿشاف أصٕبء اٌّشٝ ٚ اٌش

صُ اٌغشغشيٕب ، ٚ ِّب يفبلُ اٌٛػغ عٛءًا ، ئرا طبؽت ئسرفبع اٌغىش فٝ اٌذَ صيبدح اٌٛصْ ٚ دْ٘ٛ 

ِغ اٌزذخيٓ ، ٚ ِٓ اٌّؼشٚف أْ ئسرفبع ػغؾ اٌذَ يىْٛ ِظبؽت ٌّشع ( اٌىٌٛيغزشٚي ) اٌذَ 

 .اٌغىش ثٕغجخ وجيشح 

 

 

 

 



 

 

 

 ؿشفيخ ٚ اٌزٝ لذ رظً ئٌٝ دسعخ اٌمذَ اٌغىشٜ اٌزٝ يغججٙب ئػزالي األػظبة ٚ اٌششاييٓ اي

اٌؼظبَ اٌغىشٜ ٌذسعخ اٌغشغشيٕب ، ٌزٌه فاْ اٌغىشٜ ٘ٛ أوضش ( رغٛط ) اٌزمشؽبد اٌغٍذيخ ٚ ٔخش 

 . األعجبة شيٛػًب ٌجزش األؿشاف اٌغفٍيخ ٌٍجبٌغيٓ خظٛطًب ثزش أطبثغ اٌمذِيٓ أٚ اٌمذَ ٔفغٙب 

 

  اٌّؼبػفبد لظيشح اٌّذٜ(  2          

 

 ٜٛاٌغىش فٝ اٌذَ  ئٔخفبع ِغز 

 
ٍٍِيٍيزش ، ٚ رىْٛ غبٌجًب ٌٍّشػٝ اٌزيٓ  100/ٍِيغشاَ 60رؾذس ٘زٖ اٌؾبٌخ ػٕذ ٚطٛي ِغزٜٛ اٌغىش ئٌٝ 

. ُيؼبٌغٛا ثبألٔغٌٛيٓ ٚ ٌىٓ لذ رؾذس فٝ أٔٛاع اٌؼالعبد األخشٜ

 

ٔغجخ اٌغىش فٝ اٌذَ ؟؟  ( ئٔخفبع ) ِب ٘ٝ ػالِبد ٘جٛؽ 

 
  ُرظجت اٌؼشق ِٓ اٌغغ. 

  اٌشعفخ. 

  رغبسع ٔجؼبد اٌمٍت. 

  لٍخ اٌزشويض. 

  اٌغٛع اٌشذيذ. 

  اٌؼظجيخ ٚ رظشفبد غشيجخ غيش ِأٌٛفخ. 

 

:  ٍٍِيٍيزش رؾذس األػشاع اآلريخ  100/ٍِيغشاَ  40ئرا ؽذس ئٔخفبع ٌٍغىش ثبٌذَ ئٌٝ 

  َرؼضش اٌمذسح ػٍٝ اٌىال. 

  رشٕغبد ػظجيخ. 

  فمذاْ اٌٛػٝ ِغ غيجٛثخ. 

 

وش فٝ اٌذَ ؟؟ ِب٘ٝ أعجبة ئٔخفبع ٔغجخ اٌظ
  َصيبدح عشػخ اإلٔغٌٛيٓ أٚ اٌذٚاء اٌّخفغ ٌغىش اٌذ. 

  اٌميبَ ثزّبسيٓ سيبػيخ ػٕيفخ. 

 ٜػذَ أخز وّيخ وبفيخ ِٓ اٌـؼبَ ثؼذ رٕبٚي ػالط اٌغىش . 
ػٕذ اٌشؼٛس ثأٜ ِٓ ٘زٖ األػشاع يغت ػٍٝ اٌفٛس ششة أٚ أوً أٜ شئ يغبػذ ػٍٝ سفغ ِؼذي اٌغىش  

اٌّيبٖ اٌغبصيخ أٚ اٌؼظيش ، ئرا وبْ اٌّشيغ فبلذ ٌٍٛػٝ فيغت ؽمٓ اٌّشيغ  –ثشىً عشيغ ِضً اٌؾٍٜٛ 

ثبٌغٍٛوبعْٛ ٚ ٘ٛ ٘شِْٛ يؾفض ػٍٝ ئفشاص اٌغىش فٝ اٌغغُ ، أٚ ئػـبء اٌّشيغ ِؾٍٛي عٍٛوٛص ٚسيذٜ 

 .

 



 

 

 

 
 

اٌغىشٜ ؟؟  أ٘ذاف ػالط اٌّشيغ ة

 
 يخ ِٕغ رزثزة ِغزٜٛ اٌغىش فٝ اٌذَ ثؾيش يىْٛ ػّٓ اٌؾذٚد اٌـجيغ . 

  اٌزّزغ ثؾيبح ؿجيؼيخ ال رخزٍف ػٓ أٜ شخض آخش. 

 َِٕغ أٚ رأخيش ظٙٛس اٌّؼبػفبد إٌبرغخ ػٓ ػذَ ئٔزظبَ اٌغىش فٝ اٌذ. 

 

ويفيخ ػالط ِشيغ اٌغىش ؟؟ 

 
:  ٕ٘بن صالصخ ػٛاًِ سئيغيخ فٝ ِؼبٌغخ ِشيغ اٌغىشٜ   

 

  ٝإٌظبَ اٌغزائ. 

 

  ٝإٌظبَ اٌشيبػ. 

 

  ٝإٌظبَ اٌذٚائ. 

 

 

 

  َ اٌغزائٝإٌظب (1

 
إٌظبَ اٌغزائٝ ٘ٛ اٌخـٛح األٌٚٝ ٚ األعبعيخ ٌٍغيـشح ػٍٝ عىش اٌذَ ، ثؾيش يزُ اإلػزذاي فٝ 

ِغ اٌزمٍيً ِٓ رٕبٚي اٌذْ٘ٛ ٚ  –رٕبٚي اٌّٛاد اٌىشثٛ٘يذساريخ وبٌغىش ٚ األسص ٚ اٌجـبؿظ ٚ اٌخجض 

إلٔزجبٖ ٌىّيخ اٌغىش اٌّٛعٛدح اإلوضبس ِٓ رٕبٚي األؿؼّخ اٌغٕيخ ثبألٌيبف وبٌخؼشٚاد ٚ اٌفٛاوٗ ِغ ا

 –اٌشٛوٛالرٗ  –فيٙب ، وّب ُيشاػٝ دائًّب رغٕت رٕبٚي األؿؼّخ اٌّشوضح ثبٌغىش ِضً اٌؼظيش اٌّؾٍٝ 

اٌّشثٝ ٚ اٌؾٍٛيبد ثىً أٔٛاػٙب،   –اٌؾالٚح 

ٚ ( دايذ وٛال  –يبٔغْٛ –لٙٛح  –شبٜ ) وّب يّىٓ رٕبٚي اٌّششٚثبد عّيؼٙب دْٚ ئػبفخ اٌغىش 

ِغ ِشاػبح رغٕت رٕبٚي وّيبد ( أعجشربَ أٚ وبٔذسيً ) ػّبي اٌّؾٍيبد اٌظٕبػيخ ِضً يّىٓ ئعذ

وجيشح ِٓ اٌـؼبَ فٝ ٔفظ اٌٛلذ ، وّب ُيٕظؼ ثبإللالي ِٓ اٌـؼبَ اٌزٜ يؾزٜٛ ثىضشح ػٍٝ ٍِؼ 

 .ٚ خظٛطًب ٌٍّشػٝ اٌّظبثيٓ ثبسرفبع ػغؾ اٌذَ ( اٌّخالالد ٚ اٌّىغشاد ) اٌـؼبَ ِضً 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  َ اٌشيبػٝإٌظب (2

 
ئْ إٌظبَ اٌشيبػٝ ِفؼٌٛٗ ِضً اإلٔغٌٛيٓ ػٍٝ عىش اٌذَ ، ؽيش أْ اٌزّبسيٓ اٌشيبػيخ إٌّزظّخ 

رغبػذ ػٍٝ رخفيغ عىش اٌذَ ، وّب أْ اٌزّبسيٓ اٌشيبػيخ رغبػذ ػٍٝ اٌزخٍض ِٓ اٌٛصْ اٌضائذ ، 

. ْ٘ٛ فٝ اٌذَٚ رٕشيؾ اٌذٚسح اٌذِٛيخ ٚ رمٛيخ ػؼٍخ اٌمٍت ٚ رغبػذ ػٍٝ ئٔخفبع ٔغجخ اٌذ

ُيفؼً ئخزيبس اٌزّبسيٓ اٌشيبػيخ اٌزٝ رىْٛ ِالئّخ ٚ غيش ِغٙذح ثؾيش رىْٛ ثؾبعخ ئٌٝ ِغٙٛد 

ػؼٍٝ ِزٛعؾ ٚ ديٕبِيىيخ ، ثؾيش يزؾشن فيٙب عّيغ ػؼالد اٌغغُ ِضً اٌّشٝ ٚ اٌٙشٌٚخ ٚ 

ح فٝ وً ِشاد فٝ اإلعجٛع ٚ ٌّذح ٔظف عبع( 4-3) اٌغجبؽخ ، ٚ ثؾيش رىْٛ اٌزّبسيٓ اٌشيبػيخ 

. ِشح ػٍٝ األلً 

ػٕذ اٌميبَ ثّغٙٛد ػؼٍٝ غيش ِؼزبد يغت ػٍٝ اٌّظبة رٕبٚي وّيخ ئػبفيخ ِٓ اٌـؼبَ أٚ رمٍيً 

. عشػخ اإلٔغٌٛيٓ ٌزفبدٜ ئٔخفبع اٌغىش فٝ اٌذَ اٌزٜ رؾذس ٔزيغخ اٌغٙذ اٌؼؼٍٝ اٌضائذ 

 

  إٌظبَ اٌذٚائٝ (3

 
ٌٕظبَ اٌغزائٝ ثبإلػبفخ ئٌٝ إٌشبؽ اٌؾشوٝ ٚ ئرا ٌُ رزُ اٌغيـشح ػٍٝ ئسرفبع عىش اٌذَ ػٓ ؿشيك ا

ئصاٌخ اٌٛصْ اٌضائذ ، ػٕذئز الثذ ِٓ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌذٚاء عٛاء وبْ ػٍٝ شىً ألشاص أٚ ؽمٓ 

. أٔغٌٛيٓ 

 
: اٌؼالط ثٛاعـخ األدٚيخ اٌزٝ رإخز ػٓ ؿشيك اٌفُ ٚ ٘ٝ ٔٛػيٓ - أ

 

  ٓأدٚيخ رغبػذ ػٍٝ رؾفيض اٌجٕىشيبط إلفشاص ٘شِْٛ اإلٔغٌٛي. 

 ٞٚح رغبػذ ػٍٝ ئدخبي اٌغىش ئٌٝ خاليب اٌغغُ أد. 

 

.  اٌؼالط ثٛاعـخ ؽمٓ اإلٔغٌٛيٓ – ة                      

                      
 


