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ماهو؟   
ي الدم وهو أحد أك�ث المشاكل المتعلقة بمرض السكري شيوًعا. 

ي الدم هو انخفاض نسبة السكر �ف
نقص السكر �ف

ي الدم لدى مر�ف السكري، ويمكن أن 
ة إىل انخفاض نسبة السكر �ف ي من الطعام أو ممارسة الرياضة بك�ث

قد يؤدي التناول المفرط لألدوية أو عدم تناول ما يك�ف
ي البعض اآلخر من االرتعاش والجوع 

ف بانخفاض سكر الدم،  بينما يعا�ف ي األعراض تماما عند بعض المصاب�ي
ة.  قد تخت�ف يسبب عدم عالجه مخاطًرا صحية خط�ي

ات المزاج.    والتعرق وتغ�ي

العاماآلن؟ ي ماالذيسيقومبهطبي�ب
ي منه، سيقوم طبيبك العام 

ف عىل الطبيب العام تحديد مسببات انخفاض سكر الدم الذي تعا�ف  سيتع�ي
 :  بالتاىلي

ً
أيضا

ي الدم	 
يفحص مستويات السكر �ف

يقّيم أدويتك وجرعاتك	 
ي الدم	 

يقوم بتوعيتك بعالمات وأعراض انخفاض نسبة السكر �ف
يراجع لياقتك لقيادة السيارة وتشغيل اآلالت الثقيلة	 
ل	  ف ي الم�ف

يتأكد من أن لديك طقم طوارئ الجلوكاجون �ف
ي محىلي لمرض السكري إذا لزم األمر	 

يحيلك إىل أخصا�ئ

المستقبل؟ ي
العام�ف ي ماالذيسيقومبهطبي�ب

ي فحص صحتك ومراجعة أدويتك بانتظام. قد تحتاج إىل تسجيل األعراض 
سيستمر طبيبك العام �ف

ة سبعة أيام. الخاصة بك واالحتفاظ بسجل جلوكوز الدم لديك خالل ف�ت
وقد يحيلك طبيبك العام أيضا للحصول عىل توعية بشأن مرض السكري إذا لزم األمر.

أنأفعل؟ ماذابوسعي
أحمل معك دائما الكربوهيدرات وبطاقة هوية توضح أنك مصاب بالسكري. احتفظ بسجل لجميع 	 

ي الدم.
نوبات انخفاض السكر �ف

ي حدوثه. 	 
ي الدم ح�ت تت�ت

حاول معرفة سبب انخفاض السكر �ف

ةمعلوماتعنإجراءصحي ن�ش
يوليو/تموز2020 ي

نسخةمحدثة�ف
نقص غلوكوز الدم

إذاكنتأنتأوأيشخصتعرفهيعانيمننوبةشديدةمننقصالغلوكوزفيالدم،اتصلفوًراعلىالرقم)000(

حدوثانخفاضلنسبة ي
إذاكنتتشك�ف

الدماتبع ي
السكر�ف

. قاعدةالخمسةع�ش

تناول15جراًمامنالكربوهيدراترسيعة
المفعول،مثال

متوسطةالحجم	  ف بي�ف خمسحباتجيلي
الفاكهةأو	  نصفكوبمنعص�ي

وباتالغازيةالمحتويةعلالسكر الم�ش
ةسكرأوعسل	  ثالثةمالعقصغ�ي

انتظر15دقيقةوأعدفحصسكرالدم

إذاكانسكرالدماليزالأقلمن4.0ملمول/
،كررالخطواتأعاله. ل�ت

من إذاكانموعدوجبتكالتاليةأبعدأك�ث
ربــعساعة،تناولالكربوهيدراتبطيئة

المفعول،مثال
قطعةمنالفاكهة	 
كأسحليب	 
ة	  شط�ي
الزباديقليلالدسم	  ف منل�ب علبةصغ�ي
قطعتانأوثالثةمنالفاكهةالمجففة	 
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متىيجبأنأستدعيسيارةإسعاف؟



ماهيأنواعالدعمالمتاحةلي؟
المستشفياتالمحلية ي

السكري�ف خدماتمر�ف

ف بمرض السكري الذين يحتاجون إىل رعاية متخصصة، وتقدم هذه العيادات التقييم والعالج والتوعية. تدير المستشفيات المحلية خدمات للمصاب�ي
ي مستش�ف بانكستاون-لدكمب: الهاتف: 8366 9722 	 

خدمة مر�ف السكري �ف

فيلد: الهاتف: 4577 8738	  ي مستش�ف ف�ي
خدمة مر�ف السكري �ف

ي مستش�ف منطقة باورال: الهاتف: 0303 4861	 
خدمة مر�ف السكري �ف

ي مستش�ف ليفربول: الهاتف: 4539 8738 	 
خدمة مر�ف السكري �ف

ي ماكارثر )مستش�ف كامبلتاون/كامدن(: الهاتف: 4028 4634	 
خدمة مر�ف السكري �ف

أطباءأخصائيونقطاعخاص
ي خاص. 

يمكن لطبيبك العام أن يحيلك إىل طبيب أخصا�ئ

أينيمكننيمعرفةالمزيد؟
معرفةالمزيدحولانخفاضسكرالدم،فقدتستفيدمنقائمةالمواردالتالیة: ي

إذاكنتترغب�ف
 	diabetesaustralia.com.au:الية هيئةمرضالسكرياألس�ت

نقص غلوكوز الدم	 
بوابة مرض السكري متعددة الثقافات	 

 	health.qld.gov.au :الند– إعطاء الجلوكاجون لنقص غلوكوز الدم الحاد ف كوي�ف ي
وزارةالصحة�ف

نقص غلوكوز الدم

الدم؟ ي
لمنعانخفاضنسبةالسكر�ف ي

اتيجي�ت اس�ت ماهي

؟    أنأحملهامعي علي ي
ينبعف ي

األغذيةال�ت ماهي

مننوبةانخفاضسكرالدم؟ ي
أعا�ف ي

كيفأعرفأن�ف

أنأفعلإذاتعرضتلنوبة؟ ماذابوسعي

معرفةالمزيدعنالوقاية؟ ي
أينيمكن�ف

؟ ي يمكنأنأطرحهاعلطبي�ب ي
مااألسئلةال�ت

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا عىل تشخيص من طبيبهم. 
وهي غ�ي مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية 

الطبية المستمرة.

ات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد  ن�ش
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارية 

ي جنوب 
األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية �ف

 . ف ف المحلي�ي ف العموم�ي ي والممارس�ي
غرب سيد�ف

https://www.diabetesaustralia.com.au/
https://www.diabetesaustralia.com.au/
https://www.diabetesaustralia.com.au/hypoglycaemia
https://www.diabetesaustralia.com.au/hypoglycaemia
https://www.diabetesaustralia.com.au/hypoglycaemia
http://multiculturalportal.ndss.com.au/
http://multiculturalportal.ndss.com.au/
https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0034/437857/administeringglucagon.pdf

