
السكري و فايروس كوروان املس تجد توصيات لالفراد املصابني بداء  

 

 توصيات عامة

 العناية املناس بة بنظافة اليدين والابتعاد ان الأشخاص اذلين تظهر دلهيم اعراض فايروس كوروان. •

قياس دلرجة حرارة اجلسم والتأأكد من خلو اجلسم من املرض, فأأي ارتفاع يف درجات حرارة اجلسم قد  •

 تكون اشارة لأعراض فايروس كوروان.

 .املس تجد كوروان فايروس مرض بأأعراض شعرت اذا حال يف العامة الصحة واكةل منظمة ارشادات اتبع •

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 

عليك قياس مس توى الكيتون يف ادلم لو كنت مصااب مبرض ف يف حال ظهور اعراض مرض الكوروان,  •

هجاز قياس مس توى الكيتون يف السكر من النوع الأول او اذا قرر طبيبك اخلاص ان عليك اس تخدام 

 ادلم.

o 13اعىل او يساوي  للحاالت اليت تعاين من مس توى لكوكوز (≥ 13 mmol/L  ) و مه يس تخدمون

العالج مبضخة الانسولني )ومل تظهر علهيم اعراض مرض الكوروان( فعلهيم قياس مس توى الكيتون 

 يف ادلم.

o 15اعىل او يساوي  للحاالت اليت تعاين من مس توى لكوكوز (≥ 15 mmol/L  ) و مه يس تخدمون

عالج الانسولني ابحلقن )ومل تظهر علهيم اعراض مرض الكوروان( فعلهيم قياس مس توى الكيتون يف 

 ادلم.

 

درجة مئوية( او مشالك تنفس ية قوية او مرض خطري  39 لو مل تظهر عليك ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم )<

 وجس مية(, فعليك اختاذ الاجراءات الصحية الشائعة للمرض. مبعىن آ خر:آ خر )مع اعراض بنيوية 

 تذكر ان يف حاةل الاصابة يكون قياس مس توى اللكوكوز يف ادلم اصعب من احلاالت الاعتيادية. •

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/


 Freestyleو CGMعليك احلذر بأأن هناك احامتلية كبرية بأأن نتاجئ حتليل اللكوكوز يف الانسجة ) •

Libre قد تكون غري دقيقة. ولهذا عليك اجراء حفص ملس توى اللكوكوز يف ادلم بواسطة اجلهاز السكري )

 (.CGM/Freestyle Libre) الانسجةمن دم الأصبع بشلك يويم ومقارنة النتاجئ مع حتليل اللكوكوز يف 

ن يف ادلم لو يلعب عالج الانسولني ذات الفعالية القصرية دورا همام يف الس يطرة عىل مس توى الكيتو •

وابذلات لو كنت تتحمك مبس توى الانسولني  (mmol/L 15 )< 15من  اعىلاكن مس توى اللكوكوز هو 

 ضخة.هجاز املمن خالل 

o  فعليك االتصال مبركز معاجلة داء السكر اخلاص بك او  0.9 <لو اكن مس توى الكيتون يف ادلم

  .1177االتصال عىل الرمق 

الانسولني اكرث يف حاةل ظهور اعراض املرض حىت لو اكن تناول الطعام اقل تكون احلاجة اىل اس تخدام  •

عند املريض. عليك الاس مترار مبراقبة مس توى اللكوكوز يف ادلم وعليك ابملداومة ابس تخدام الانسولني 

 حىت لو مل تتناول بعضا من الطعام.

عليك اعراض امحلى عليك بتناول  عليك بتناول مكيات اكفية من السوائل والسعرات احلرارية. ولو ظهرت •

 مكيات اكرب من السوائل.

)مثل جارداينس او فوركس يجا او اينفواكان او  SGLT-2لو كنت تس تخدم امليتفورمني او مثبطات  •

وراقب مس توى  ستيجالترو( فعليك التوقف من اس تخدام هذه العالجات ما دام املرض مس مترا دليك

اللكوكوز يف ادلم بشلك مس متر وابقى عىل اتصال دامئ مع املركز الصحي لعالج داء السكري اخلاص بك 

 من اجل الارشادات الطبية.

 

   1.5< احلاالت اليت فهيا نس بة الكيتون يف ادلم 

اتصل عىل اذا مل تكن تعاين من مرض معني, اتصل ابملركز الصحي لعالج داء السكري اخلاص بك او  •

 .1177الرمق 

 اذا كنت تعاين من الارهاق والضعف والغثيان, فعليك مبراجعة قسم الطوارئ للتخصصات الباطنية. •

 

درجة مئوية و هناك صعوبة يف التنفس و تراجع  39 <احلاالت اليت فهيا ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم تصل اىل 

 ابملس توى الصحي العام

 بفايروس كوروان املس تجد, فعليك مبراجعة قسم الطوارئ للتخصصات الباطنية.هناك احامتل ابالصابة  •


