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 ما قبل السكري

 
 هي مرحلة وسطیة

بین الشخص السلیم و مریض السكري
 

ما قبل السكري شخص سلیم
 
 

  مریض سكري
  

 

ما قبل
السكري

السكر التراكمي
المعدل من 6.4-5.7 %

 السكر الصائم
من 100-125 مغ/دسل

بعد الوجبة بساعتین
من 140-199 مغ/دسل

  للتشخیص
 

یتوجب وجود قرائتین في معدلات ماقبل السكري
  لتشخیص الشخص بهذه المرحلة

  حقیقة علمیة

 90%
ممن تم تشخیصهم بمرحلة ماقبل السكري
یتم تشخیصهم فیما بعد بداء السكري النوع

الثاني

#طبیبة_اسرتك

د. سارة الجدعاني

 كیف أقي نفسي من حدوث مرض السكري و أنا في مرحلة ماقبل السكري ؟

بعض الاشخاص یستفیدون
في هذه المرحلة منها

  یتوجب استشارة الطبیب
 

حبوب
الجلوكوفاج

اعملي على تقلیل النشویات
والاكثار من الفواكه
والخضروات و تجنبي
العصائر المحلاه بالاضافه
  الى تجنب الحلویات

 

الأكل الصحي

قومي بعمل الریاضة بمقدار
نصف ساعه أغلب ایام

الأسبوع

ممارسة الریاضة
بانتظام

حا ولي انزال ٧٪ من وزنك

نزول الوزن



مثبطات نواقل الصودیوم-الجلوكوز(2)
أدویة السكري الحدیثه

طریقة عمل الدواء 

تصفیة 99% من السكر

اعادة امتصاص السكر

بمساعدة
نواقل الصودیوم-السكر2

داخل الكلیتان

البولالدم

یقوم الدواء الجدید بتثبیط
هذا الناقل

فبالتالي السكر اللي
تمت تصفیته ف المره

الاولى
یخرج مع البول دون ان
تتم اعادة امتصاصه

2

1

  معلومات عامة
مثبطات نواقل الصودیوم-الجلوكوز(2)

1

يخفض السكر التراكمي
 
 %1- %0.6
 

اليعتمد على مستوى
 االنسولین في الدم

يساعد في خفض ضغط
الدم

 
 3-5

مم زئبق

 يساعد في خفض الوزن
 

4-6
باوند

الأعراض الجانبیة للمجموعة
مثبطات نواقل الصودیوم-الجلوكوز(2)

1

نمو الفطريات ف المنطقةالتھاب البول
الحساسة

ھبوط ضغط الدم

فشل كلوي حاد في حاالت
فقدان شديد للسوائل

حموضیة الدم
الناتجة عن السكري

  احیانا ھبوط في السكر

الأدویة التي اثبتت فعالیتها في حمایة القلب من المجموعة
مثبطات نواقل الصودیوم-الجلوكوز(2)

خفض معدالت التنويم الناتجة عن قصور القلب

 خفض معدالت الوفیات الناتجة عن قصور القلب

خفض نسبة الوفیات   الناتجة عن امراض القلب
والشرايین

أقرت ھیئة الغذاء والدواء األمريكیه استخدامه للمصابین
بأمراض قلبیة سابقة

الدواء األول
 

Empagliflozin

مضاعفة في خطر بتر القدم والساق
 
(بشكل رئیسي على مستوى أصابع القدم أو المشط) 

خفض معدالت الوفیات الناتجة عن السكته الدماغیة
 والجلطة القلبیة الغیر ممیته

خفض نسبة الوفیات   الناتجة عن امراض القلب
والشرايین

زيادة خطر االصابة بكسور العظام

المضار الممكن حدوثھا منالجانب المشرق للدواء
الدواء

الدواء الثاني
 
 Canagliflozin

medscape,  ADA 2019المصادر

http://www.ameliaearhart.com/


ارتفاع ضغط
 الدم

حقائق
علمیة  المسبب الرئیسي

لجلطات المخ والدماغ

 
 

لایعلم المصابین
بالإصابه غالبا

90%
اكثر من 90% من الحالات
تكون النوع الاول

 أنواع الضغط

النوع الأول
 

هوا الأكثر شیوعا
 

بسبب نمط الحیاة غیر
الصحي والسمنه و العامل

الوراثي

النوع الثاني

هوا الأقل شیوعا
 

بسبب امراض ف الغدد او
 شرایین الكلى او بعض الأدویة

ماهي عوامل الخطورة لحدوث الضغط  ؟

الإكثار من
  استهلاك الملح

 

قلة الریاضة

الإقلال من أكل
الفواكه و
الخضروات

السمنة

التاریخ العائلي
  بالضغط

 

العمر المتقدم

كیف أحافظ على معدل ضغط الدم؟

عدم استهلاك اكثر
من ملعقة شاهي
ملح في الیوم

 اختیار الألبان
قلیلة الدسم

الإلتزام بالدواء
والمتابعة الدوریة

 

الإكثار من الفواكه
و الخضار

ممارسة الریاضة
بانتظام

والمحافظة على
الوزن المثالي

التعامل مع
الضغوطات

SOURCE:
JNC8



ابر الساكسندا لعلاج السمنه

من هم الأشخاص المؤهلین لإستخدام ابر الساكسندا ؟

كتلة الجسم
 

اكثر من او تساوي
 

27

كتلة الجسم
 

أكثر من او تساوي
 

30

 

 

وجود أحد عوامل الخطورة

الدهونالضغظ السكري

المادة الفعالة
لیراجلوتاید

حقنه یومیة
 تحت الجلد

 تبدأ جرعه قلیله
و تزداد تدریجیا

 

تؤخذ تحت اشراف
الطبیب المختص

معلومات عامة عن ابرة الساكسندا

لابد من الریاضة والحمیة
لتظهر النتیجة المرجوه

نفس المادة الفعالة لحقنة
الفیكتوزا (للسكري) لكن

بتركیز اعلى

الأعراض الجانبیة الشائعة
الغثیان القئ او الإسهال

النزول المتوقع %8-5
من وزنك

السكري النوع الأولأورام الغدة الدرقیة الحوامل و المرضعاتالعمر أقل من 18 سنه

موانع و محاذیر الإستخدام

وجود أفكار انتحاریهالتهابات المرارة الحادةالتهاب البنكریاس خلل في وظائف الكبد او
الكلى

طریقة عمل ابرة الساكسندا لخفض الوزن

تقلیل انتاج
 تقلیل الشهیهالجلكوز من الكبد

تبطیئ خروج
 الطعام من المعدة



وسائل منع الحمل المناسبة
  للمرضعات

 ترضعي مولودك ومحتارة ایش ممكن تستخدمي مانع حمل!

الشریحة في الذراع

اللولب
(النحاسي او الهرموني)

الواقي الذكري

 ابره البروجسترون

 الخیارات المتاحة

حبوب البروجسترون
( حبوب الرضاعة )

https://www.medscape.com/viewarticle/565623_5 
 

Brought to you by:



 الصرع

 لنحمي انفسنا ومن حولنا !
 

المریض بها  یصاب  نوبة  أول  ماهي الحالات التي
تستدعي الاتصال

بالإسعاف مباشره؟
اكثر الصرع  له  حا استمرت 

دقائق من 5  

یستعید لم  متكررة  نوبات 
وعیه المریض  بینها 

كیف یتصرف من حولك اثناء
نوبة الصرع؟

منع تحاول  ا  ل  
العضلیة الحركات 
كانت إن  و  حتى 

عنیفة

أجسام وضع  تحاول  ا  ل
الشخص فم  في 

المصاب

الشخص لنقل  داعي  ا  ل
ا ل إ مكانه  من  المصاب 
من الخوف  حالات  في 
بالضرر إصابته   

كیف یتصرف من حولك عند
توقف نوبة الصرع؟

الشخص وضع 
على المصاب 
یه ب جن أحد 

أي تعطیه  ا  ل
من نوع 
الشراب

لأحزمة ا فك 
لأزرار ا و 
الضاغطة

مع إبق 
حتى المریض 
وعیه یستعید 
لكامل ا ب

متى اكلم طبیبي
المعالج؟ نوبات ل ا عدد  فیه  یتغیر  وقت  اي 

جرعات في  تعدیل  تحتاج  وقت  اي 
لدواء ا تبدیل  او  ادویه  ل ا

 

نصائح هامة

عریفي ت كرت  وضع  ضرورة 
اسورة او  لمرض  ا ب

خذ وا لصحي  ا كل  ا ل ا
ات ن می ا ت ی ف ل ا

رة ا ث ا ل ا مل  عوا عن  د  ا ع ت ب ا ل ا

د جی ل ا نوم  ل ا

لاثارة التي یجب تجنبها عوامل ا

الارهاق الجسديالجوع الشدیدقلة النوم

القرب من التلفاز

یفضل ان تبتعد عن الشاشه مسافه مترین على الأقل



متى نحتاج عمل تحلیل
فیتامین ب 12

مو كل أحد المفروض یعمله

1

25

34

مشاكل عصبیة لیس لها تفسیر
كالتنمیل، تغیر في الشخصیة والادراك او صعوبة

 في تنظیم الحركة

داء الأمعاء الالتهابي او عمل
 قص في جزء من المعدة

وجود دلائل على النقص
 في صورة الدم

استخدام بعض الادویة كالمنظم
 او ادویة الحموضة

 النباتیون

B12

د.ساره الجدعاني      #طبیبة_اسرتك


