ليونز أملانيا

مرض السكري:
كيف يحدث وطرق الوقاية منه

املعلومات ووسائل االتصال

التعرف عىل املرض

ميكن الحصول عىل املنشور بإحدى اللغات التالية:

من املهم التعرف عىل مرض السكري يف أقرب وقت
ممكن ومحاربة أسباب حدوثه.

الروسية

البولندية

العربية

الرتكية

اإلنجليزية

األملانية

 ،العنوان Lions Deutschland
 ,الربيد Bleichstraße 3, 65183 Wiesbaden
 sekretariat@lions-clubs.deاإللكرتوين:

رشكاء التعاون:
فيسبادن آن دن كيلني Lions Club
برميري سوي رسا LC
بوتسباخ LC
روزلسهايم كوزموبوليتان LC
جمعية السكري لينونز أملانيا
 DDGجمعية السكري األملانية

بيانات النارش:

غابرييل ماير دارميونت،
مفوض االندماج والهجرة يف ليونز أملانيا
فيسبادن آن دن كيلني Lions Club

ليونز تبغي املساعدة.

شعارنا هو «نحن نخدم» .من خالل  1.4مليون عضو يف جميع أنحاء العامل  ،تعد Lions Clubs
 Internationalواحدة من أكرب املنظامت غري الحكومية .تأخذ ليونز زمام املبادرة وتبدأ
مشاريع جديدة ،كام تدعم مشاريع املنظامت الرشيكة .الهدف العام هو دعم املساعدة
الذاتية .متنح  Lions Clubs Internationalسنويً ا ماليني الدوالرات يف شكل منح لتقديم
املساعدات اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل .باإلضافة إىل األهداف االجتامعية  ،تعمل ليونز أيضً ا
عىل الرتويج للمشاريع الثقافية وتعزيز التفاهم والتسامح واإلنسانية والتعليم.

weserve.org
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الرسومات والتصميمFotos: © Antonina Vlasova/123RF.com, © maridav/123RF.com, pixabay.com/Pezibear, Lions Deutschland/ www.keiserwerk.de :

ملزيد من املعلومات:

 www.ddg.infoجمعية السكري األملانية
جمعية السكري واملهاجرين األملانية:
http://migration.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/ueber-uns.html
املركز األملاين للمساعدة ضد مرض السكريwww.diabetesde.org :
املركز االتحادي للتعليم الصحيwww.bzga.de :
www.lions.de/diabetes-praevention
www.mindcarb.de

األع راض املحتملة

n

زيادة اإلحساس بالعطش
نقص يف الوزن
زيادة التبول
التهابات املسالك البولية

أبلغ طبيبك!
اختبار التعرف عىل السكري

من خالل االختبارات ميكن تحديد خطر اإلصابة مبرض السكري برسعة.

االختبار مجاين وميكن تحميله من خالل ال رابط http://drs.dife.de
 drt.lions-test.deومن خالل ال رابط

يتكون نظامنا الغذايئ بشكل أسايس من الكربوهيدرات
(السكر)  ،والدهون والربوتينات .ومن خالل ذلك يستمد
الجسم طاقته .وهذا يتطلب هرمون األنسولني الذي
يخفض نسبة السكر يف الدم .إذا مل يتم إنتاج األنسولني يف
الجسم بشكل كاف  ،يتطور مرض السكري من النوع
الثاين (مقاومة األنسولني) .ميكن ملرىض السكري من النوع
الثاين التحكم أو حتى عالج مرضهم من خالل اتباع نظام
غذايئ صحي ومامرسة الرياضة .يجب عىل مرىض السكري
من النوع األول االعتامد عىل حقن األنسولني طوال
حياتهم ألنه ال يتم إنتاج األنسولني.

أن تبقى نشي طً ا
حركة منتظمة

تساعد التامرين الرياضية عىل تقليل وزن الجسم  ،وتنظيم مستويات
السكر يف الدم بشكل أفضل وتقوية جهاز املناعة .عىل األقل نصف ساعة من
التامرين يوم يً ا  ،صعود الدرج بدالً من استخدام املصعد ،امليش أو ركوب
الدراجات بدالً من استخدام السيارة ،مامرسة الرياضة الرتفيهية .األمثل هو
 60-30دقيقة من النشاط البدين يف يوم ًي ا .الحركة املنتظمة هي عامل هام
من أجل منو صحي لطفلك ،حيث سيقوي ذلك عضالته وعظامه ،مام سيعود
بالنفع أيضً ا عىل نشاطه الذهني.

كن نشي طً ا

األنواع والعواقب

تغلب عىل السمنة

يف أملانيا حوايل  10يف املئة من الناس مصابون مبرض السكري ،كام يقدر ارتفاع
تلك النسبة بني املهاجرين .ولآلسف ،فإن تلك النسبة آخذة يف االرتفاع.

الوقاية من مرض السكري ليس باألمر الصعب :يساعد اتباع نظام غذايئ
صحي ومتوازن ومامرسة التامرين الرياضية عىل تقليل الوزن وتقليل
خطر اإلصابة مبرض السكري.

أكرث أنواع السكري شيو ًع ا:

غذاء صحي ومتوازن

مرض السكري من النوع األول:

هذا يعني عىل سبيل املثال
 //تناول املزيد من الخرضوات والفواكه بشكل منتظم1 ،
 //تناول القليل من األرز والبطاطا واملعكرونة والخبز من دقيق القمح2 ،
 //ملزيد من زيت الزيتون الصحي أو زيت اللفت 3
 //الربوتني يجعلك تشبع 4
 //كاستثناء استمتع بكمية قليلة من الحلويات5 .

أحد أم راض املناعة الذاتية ألسباب وراثية أو بسبب عدوى فريوسية

مرض السكري من النوع الثاين:

أساس ا إىل زيادة الوزن
يشكل أكرث من  ٪ 90من مرىض السكري  ،ويرجع ذلك ً
وسوء التغذية وعدم مامرسة الرياضة .يظهر مرض السكري يف كثري من األحيان
نتيجة لتقدم السن .لكن ال مينع ذلك من أن عدد األطفال وامل راهقني والشباب
املصابني مبرض السكري من النوع الثاين يف تزايد.

اھضعب عم ةمعطألا هذھل ةدیجال بسنال ةروصال رھظت.ضعبال
إذا كنت متارس الكثري من األلعاب الرياضية  ،ميكنك تناول املزيد من الخبز
واملعكرونة (مبدأ .)Flexi-CARB

ناد ًرا

القليل من السكر والحلويات
القليل من املنتجات التامة الصنع

مضاعفات محتملة:

بانتظام (مرة إىل مرتني أسبوعيًا)
األسامك واللحوم الخالية من
الدهن والبيض
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غزارة
ب

القليل من الكحوليات

يزيد تناول الكحوليات من خطر نقص السكر يف الدم.
كام يحتوي الكحول عىل العديد من السع رات الح رارية.

ب

امتنع عن التدخني

املدخنون املصابون بداء السكري من النوع الثاين يزداد لديهم خطر
اإلصابة باألزمات القلبية ،السكتة دماغية ،الرشيان املحيطي ،اضط رابات
الدورة الدموية للعني والكلية.

تظام
ان

األطعمة الربوتينية والدهون الصحية
مثل املكرسات وزيت الزيتون واألفوكادو
والبقول ومنتجات األلبان

تدال
باع

األطعمة الغنية باأللياف  ،عىل سبيل املثال املنتجات
املصنعة من القمح والبطاطا واملوسيل

يهاجم املرض جسم اإلنسان ببطء  ،وال يعرف الكثري من املصابني أنهم
مصابون بداء السكري.

الكثري من الخرضوات
الطازجة والفواكه
التي تحتوي
عىل قليل من
السكر
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املخفف يوم ًي ا عىل األقل ل رتان من املاء أو الشاي أو عصري الفاكهة
املصدر Worm/Lemberger/Mangiameli :يف اإلشارة إىل «هرم انخفاض نسبة السكر يف الدم واالنسولني»

األزمات القلبية
السكتة الدماغية
العمى املبكر
الفشل الكلوي
أم راض األوعية الدموية  ،البرت
مرض األوعية العصبية

يتسبب مرض السكري أيضً ا يف زيادة تكاليف نظام الرعاية
الصحية والكيانات املجتمعية!

