
القياس املنزيل ملستوى سكر الدم  
مراقبة مستوى سكر الدم ذاتيًا تعني استخدام البيانات املجمعة عن طريق القياس املنزيل لسكر الدم بهدف ضبط العالج. فهو أداة عالجية، لذا من الرضوري االشرتاك يف مسار تعليمي 

لتعلم كيفية قراءة مستويات سكر الدم وبناًء عىل ذلك تعديل العالج و/ أو أسلوب الحياة.

6 خطوات ملعرفة “ كيف حال مرض السكري”

يقوم فريق مختيص مرض السكري بوصف تكرار الفحص عىل 
حسب نوع العالج: الهدف هو جمع معلومات مفيدة للتحكم 

األفضل يف مرض السكري أثناء الحمل.

من يستخدم اإلنسولني، يجب عليه قياس مستوى سكر الدم 
يف الصباح صامئا وقبل الوجبات وبعد الوجبات للتأكد من 
أن جرعات اإلنسولني املأخوذة مناسبة أم ال. من املفيد يف 

بعض األحيان للسيدات اللوايت ال يخضعن للعالج باإلنسولني 
فحص مستوى سكر الدم لديهن، للتأكد من محافظتهن عىل 

املستويات التي يويص بها الطبيب.

للقياس الذايت يلزم األدوات التالية: مقياس السكر، أرشطة تحليل، إبر، وأداة وخز.
الخطوة األوىل هي غسل األيدي وتجفيفها جيًدا.  .1

إذا كان الجهاز يتطلب ذلك، أدخيل الرشيط يف مقياس السكر واتبعي التعليامت عىل الشاشة.  .2
جهزي اإلبرة وأداة الوخز وقومي بالوخز يف جانب مقدمة اإلصبع.  .3

ضعي نقطة الدم عىل الجزء التفاعيل من الرشيط.  .4
انتظري النتيجة وقومي بتدوينها يف مذكرتك.  .5

تخليص من الرشيط واإلبرة املستخدمني يف الحاويات املخصصة )إذا لزم األمر(.  .6

فحص األجسام الكيتونية يف البول هو فحص مهم جًدا ألن 
وجودها يشري إىل أن الجسم ال يفرز الكمية الكافية من 

اإلنسولني. نبهي الطبيب إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية.

يف حالة ارتفاع مستوى سكر الدم يف مرض السكري قبل 
الحمل من النوع 1، عليِك بفحص األجسام الكيتونية يف البول 
يف املنزل يف الصباح صامئة عن طريق استخدام رشائط لغمرها 

يف البول والتي تتغري لونها بتغري النتيجة.

من لديه مرض السكري يستطيع التحقق من مستوى سكر الدم 
بطريقة بسيطة. الهدف هو:

عند الصوم:             > 90 ملجم/ديسيلرت

بعد ساعة من الوجبة:    > 130 ملجم/ديسيلرت

بعد ساعتني من الوجبة:  > 120 ملجم/ديسيلرت

مراقبة األجسام الكيتونية يف البولتكرار الفحص الذايت ملستوى سكر الدم

12345

هي أداة لقياس حالة الجلوكوز بطريقة مستمرة خالل 
24 ساعة عىل مستوى خاليل عن طريق حساس يُوضع 
تحت الجلد. يُستخدم يف حاالت خاصة، تحت إرشاف 

الطبيب.

هذا النظام يسمح بتقدير حالة سكر الدم يف حالة عدم 
استقرار مرض السكري أو االنخفاض املتكرر أو غري املتوقع 

لسكر الدم أو يف حالة السكري الحميل.
ا، حوايل معظم أنظمة جهاز مراقبة الجلوكوز  يً حال

املستمرة CGM ال يكن االعتامد عليها بشأن القرارات 
العالجية. ينبغي التأكد مرة أخرى من القيمة عن طريق 

القياس الشعري.

)CGM( مقياس مستوى سكر الدم املستمر
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