مرض السكر من النوع ب :إنين أعرف ما هي أهداف العالج اخلاص يب

اهلدف من عالجك من مرض السكر هو ضبط معدل سكرك يف الدم (أو سكر الدم) ،لتجنب أو تأخري ظهور املضاعفات أو تأخري
ظهورها .لذلك ،قمنا سويا بتحديد جمموعة من األهداف لعالجك بغرض عمل توازن بمرض السكر لديك عىل نحو أفضل.
ما هي أهداف العالج اخلاص يب؟

جيب أن يتيح لك العالج اخلاص بك:
•الوصول ألهدافك بالنسبة ملعدل السكر بالدم ،بمعنى اخر الوصول لضبط معدل سكرك بالدم ،بدون وجود فرتة طويلة من ارتفاع أو انخفاض
سكر الدم (زيادة أو عدم كفاية السكر بالدم).
•اتباع أسلوب حياة صحي ،من نظام غذائي إىل ممارسة نشاط بدين يتناسب مع حياتك اليومية وهيدف أيضا اىل عدم هتميشك.
•تصحيح عوامل اخلطر املحتمل حدوثها  ،مثل ضغط الدم املرتفع وزيادة الدهون والتدخني واخلمول (غياب النشاط البدين املنتظم).

ماذا حتوي هذه األهداف على املستوى العملي؟

األهداف التي حيددها اخلرباء ختص:
•توازن السكر بالدم :ويمكن حتديده من خالل معدل اهليموجلوبني الغليكوزيالتى (أو  )HbA1cوالذي يعكس متوسط معدل السكر يف الدم
خالل الثالثة أشهر األخرية ،وبالتايل توازن مرض السكر .وكلام انخفض معدل ( HbA1cأقل من أو يساوي  )%6,5كلام اعترب مرض السكر
متوازنا بشكل جيد ،وبالتايل تنخفض مضاعفات السكر لديك.
•التحكم ىف الوزن :يكون إنقاص الوزن رضوري ًا يف حالة زيادة الوزن الناجتة عن مرض السكر.
•احلفاظ عىل ضغط الدم عند بدء .)cmHg( 8/13
•ضبط نسبة الدهون يف الدم :يتم حتديد نسبة الكوليسرتول الضار (أو كوليسرتول الربوتني الدهني املنخفض الكثافة  )LDLالتي ال جيب ختطيها
وفقا حلالتك الصحية العامة (بام فيها سنك وأمراض القلب الوراثية يف عائلتك).
•يوىص بشدة التوقف عن التدخني إذا كنت مدخن ًا.
•مواصلة النشاط البدين املنتظم.

كيف ميكن حتديد أهدافك؟

نقوم بتحديد األهداف حسب كل حالة عىل حدة .وهذه األهداف تأخذ يف االعتبار احلالة الصحية العامة :السن و عمر مرض السكر لديك ،وحدوث
أية مضاعفات و االضطرابات وعوامل اخلطر املحتملة واملرتبطة باملرض.
وهناك العديد من احلاالت  ،مثل احلمل ،التي تفرض متابعة طبية دقيقة.

أهداف عالج مرض السكري لديك يف  5نقاط أساسية

 .1معدل ( HbA1cأو اهليموجلوبني الغليكوزيالتى) أقل من أو مساو لـ .%6,5
 .2ضغط الدم أقل من .8/13
 .3معدل كوليسرتول الربوتني الدهني منخفض الكثافة ( LDLالكوليسرتول الضار) يكون أقل من :من  1إىل  1,9جم/لرت
(وفقا ملستوى تعرضك ملخاطر مرض القلب).
 .4االنتباه للوزن.
 .5التوقف هنائي ًا عن التدخني.
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