السكَ ِري
ال ِقياد ُة َ
مع َم َر ِض ُّ

جان بروز
وسامل بشيه
وجان بوالك
وبراين فرير

جان بروز) :دكتوراه يف الطب( هو أستاذ مساعد يف الطب الباطني يف جامعة تشارلز كلية الطب  2يف براغ ،جمهورية
التشيك .وهو متخصص يف الطب الباطني وعلم السكري ،وعمل منذ فرتة طويلة رئيس قسم أمراض السكري يف ديب
ميد يف مستشفى كلية كالويسيك فينوهرادي ،براغ .ويدير حاليا العديد من املشاريع البحثية التي تتناول التعليم
وتطبيق التكنولوجيا الحديثة يف مجاالت مكافحة السكري والتثقيف مبرض السكري .جان بروز هو املؤلف واملؤلف
املشارك يف العديد من املنشورات التي استعرضها األقران والكتب وفصول الكتب .وهو أيضا مؤلف العديد من
الكتب اإلضافية وعدة مواقع عىل شبكة اإلنرتنت تهدف إىل تثقيف املرىض الذين يعانون من مرض السكري .وقد
ترجمت بعض هذه الكتب إىل لغات أجنبية .وهو يعمل كعضو يف هيئة التحرير ملجلة دياستيل التي تركز عىل مرىض
السكري .وهو أيضا مؤسس مشارك ومنسق ملرشوع خريية أصيل لعيادة طبية يف كامتاندو ،نيبال .وهو رئيس منظمة
دياسنرتوم ،وهي منظمة دولية غري حكومية ،توفر التعليم ملرىض السكري يف كل من الجمهورية التشيكية والخارج.
جان بروز هو أيضا عضو يف اللجنة التنفيذية للجمعية التشيكية للسكري.
سامل بشيه( :دكتوراه الفلسفة وزميل الكلية امللكية والكلية االمريكية لألطباء وزميل الكلية االمريكية للغدد الصامء).
هو استشاري الغدد الصامء يف مدينة الشيخ خليفة الطبية ،أبو ظبي ،باإلمارات العربية املتحدة .تأهل من كلية
الطب يف طرابلس عام  .1981وتدرب يف الطب العام والسكري يف طرابلس وجالسكو وليسرت وبدفورد (.)1982-1989
وقد عمل ملدة أربع سنوات كزميل يف الغدد الصامء يف مستشفى سانت ماري وكلية إمربيال لندن .ثم عمل مستشارا
يف مرض السكري والغدد الصامء يف هارلو ،إسكس باململكة املتحدة يف عام  1996ملدة  10سنوات قبل أن ينتقل إىل
منصبه الحايل يف أبو ظبي .وهو عضو مؤسس يف الجمعية الليبية للسكري والغدد الصامء والفصل الخليجي للجمعية
األمريكية للغدد الصامء .من اهتامماته الجوانب الثقافية من املامرسة الطبية ،والتعليم ،والبحوث الرسيرية ذات
الصلة.
جان بوالك( :دكتوراه يف الطب) ،يعمل أستاذا مشاركا يف مجال مرض السكري يف معهد الطب الريايض والقسم الثاين
للطب الباطني ،مستشفى كلية فينوهرادي .وترتكز أبحاثه عىل التمثيل الغذايئ ووظيفة الغدد الصامء من األنسجة
الدهنية بقدر ما هو الحال عىل آليات لتطوير مرض السكري يف املرىض الذين يعانون من متالزمة توقف التنفس
أثناء النوم .وهو مؤلف العديد من الدراسات والنصوص العلمية.
براين فرير :البكالوريوس (مع مرتبة الرشف) ،دكتوراه يف الطب وزميل الكلية امللكية لألطباء يف ادنربه ،جالسكو و
هو أستاذ فخري ملرض السكري يف جامعة ادنربه ،التابعة ملعهد امللكة للبحوث الطبية ،وكان سابقا طبيباً استشارياً
يف املستشفى املليك يف ـادنربه .اهتاممه البحثي الرئييس هو الفيزيولوجيا املرضية لنقص سكر الدم لدى البرش مع
أهمية خاصة ملرض السكري وقد نرش عىل نطاق واسع يف هذا املجال .وتشمل االهتاممات البحثية األخرى يف مرض
السكري الوظيفة املعرفية والقيادة .وهو املتحدث املدعو عىل نقص السكر يف الدم يف العديد من االجتامعات
الوطنية والدولية ،ويف عام  2009كان املحارض التذكاري بانتينغ ملرض السكري يف اململكة املتحدة يف عام  2004حصل
عىل جائزة سوموجي ألبحاثه عىل نقص سكر الدم من جمعية السكري املجري .وكان فرير نائب رئيس الكلية امللكية
لألطباء يف ادنربه ( ،)2008-12وكان رئيس الفريق االستشاري الطبي عىل القيادة والسكري لوزير الدولة للنقل يف
اململكة املتحدة من .2001-2012

والوسائل التقني ِة
رش ُجهدا ً كبريا ً بحيثُ تكو ُن املعلوماتُ عنِ األدوي ِِة
ِ
لقد بَذ ََل املؤلفو َن والنا ُ
ِ
ِ
وإجر ِ
العمل .وم َع َ
اءات العال ِج ِوفْقاً
ذلك ،فال يتَ َح َّم ُل املؤلفو َن
وقت إعدا ِد هذا
ألحدث
املعارف يف ِ
ِ
ات
ائف امل َ ْعلو َم ِ
ُومات املَطْبُوع ِة ِف َص َح ِ
وصو َن باتِِّبَا ِع امل َ ْعل ِ
رش امل َسؤولي َة َعنِ امل ُ ْحتَوى و ُه ْم يُ ُ
وال َّنا ُ
الجات.
الصي َدالنِيَ ِة املرفق ِة باألدوي ِة واستشار ِة
ِ
الطبيب َح ْو َل أي ِع ٍ
َّ

السيا َر ِة
قياد ُة َّ

ِ
رض أصبحت من االمو ِر الشائع ِة جدا ً يف املجتمع .فغالبية البالغني
إ َّن قياد َة السيار ِة يف
الوقت الحا ِ
بانتظام فام من ٍبد أنهم يقودونها يف أحيان متفرقة أو عىل
من السكان وإن مل يكونوا يقودو َن سيار ًة
ٍ
ات وال َد َرا َج ِ
السيار ِ
ات
األقل فه ْم حاصلو َن عىل رخص ِة قياد ٍة متكنهم من ذلكَ .و َم َع َهذا ،فَإ َّن قياد َة َّ
وادث السريِ عىل الطُ ُرق ِ
ال َّنارية ت َ ْح ِم ُل َد َرج ًة ُمعين ًة ِم َن ال َخطَ ِر َو ُيك ُن أ ْن تُؤدي أحياناً إىل َح ِ
َات وقَ ْد
إصابات بالغ ًة بَ ْل قَ ْد تَكَو ُن قَاتِل ًة أ ْحياناً.
تتسبب يف
ٍ
ُ
السكَريَ ،وخ ُُصوصاً م ْن ُه ْم َم ْن يتعالجون بحقن األنسولني ف ُه َناك
ويف َحال ِة الشَّ خ ِْص امل َُص ِ
اب بِ َ َر ِض ُّ
َخطَ ٌر إضَ ا ٌيف يَ ْنتُ ُج عن ُهبُ ِ
السكَر يف الدم يضيف إىل املخاطر املرتبطة
السكَر يف الدم .إ َّن ُهبُوط ُّ
وط ُّ
ِ
الوظائف
سلبي كب ٌري عىل
بقيادة السيارة عموماً .ميكن أن يكون ل ُه ُبوط ُّ
السكَر يف الدم تأث ٌري ٌ
اإلدراك (مبعنى القدرة عىل معرفة وفهم الظروف املحيطة بالشخص) ،وعىل إتخاذ القرار
(املعتمد عىل تقييم املعلومات املحيطة بالشخص) وكذلك عىل الوقت الالزم لردود الفعل (مبعنى
السكَر يف الدم يف فقدان الوعي أثناء
األستجابة والرد عىل األحداث الخارجية) .وإذا تسبب ُهبُوط ُّ
القيادة فقد تنتهي الرحلة بعواقب وخيمة للغاية .وعليه فالهدف من هذا الكتيب هو لفت
انتباه السائقني الذين يأخذون حقن اإلنسولني إىل هذا الخطر املحدق بهم وتزويدهم باملعلومات
ذات الصلة عن كيفية تقليل املخاطر.

الدم؟
السكَر يف ِ
َما ُه َو نَق ُْص ُّ
السكَر يف الدم هو الحالة التي يكون فيها تركيز الجلوكوز يف الدم تحت الحد األدىن من القيم
ُهبُوط ُّ
الطبيعية .إن الجلوكوز هو مصدر الطاقة الرئييس للدماغ ،فيتأثر الدماغ برسعة إذا انخفض مستوى
السكَر يف الدم لفرتة طويلة من الزمن أو إذا إنخفض مستوى
السكَر يف الدم .وإذا استمر ُه ُبوط ُّ
ُّ
تركيز الجلوكوز برسعة كبرية ،فيمكن للشخص أن يصاب بالخلط والنعاس ورمبا يفقد الوعي بالكامل.

َما ِه َي َمخ ِ
السكَر يف الدم؟
َاط ُر نَق ِْص ُّ

السكَر يف وظائف الدماغ العادية،
السكَر يف الدم بسبب تدخل ُه ُبوط ُّ
تنتج املخاطر املرتبطة ب ُه ُبوط ُّ
وهذا قد يتجىل من خالل ت َ َف ّهمٍ بطئي أو جزيئ للبيئة املحيطة بنا وعدم وضوح الرؤية وأيضا
بحدوث بطء أو ضعف أو إنعدام للدقة يف القدرة عىل إتخاذ القرار ومن ثم االرتباك التدريجي ويف
السكَر يف الدم يغيب الوعي كام ذكرنا أنفاً.
املرحلة النهائية من نقص ُّ

يل أن الدوخة التدريجية املؤدية إىل اإلغامء وفقدان الوعي أثناء قيادة املركبات تتدخل برسعة
وج ٌ
يف األداء الجيد يف القيادة وتزيد من احتامالت وقوع الحوادث .ولذا فمن الرضوري أن نتذكر أنه
السكَر يف الدم مثل اإلحساس بالقلق والجوع قد يكون لها تأثري سلبي
حتى األعراض املبكرة لنقص ُّ
عىل القدرة عىل اإلستجابة وردود الفعل املناسبة وبالتايل ميكن أن تؤثر أيضا عىل القدرة عىل القيادة
الحسنة.

رف َعىل ُه ُب ِ
السكَر يف الدَ م؟
َيف تَ َت َع ُ
ك َ
وط ُّ

السكَر يف الدم إىل مستوى أقل من املستويات الطبيعية مصحوبا بعد ٍد من
عادة ما يكون هبوط ُّ
السكَر يف الدم .ولكن
األعراض التحذيرية املميزة التي تنبه الشخص املصاب بالسكري إىل بدء نقص ُّ
هذه األعراض قد تحدث يف ترتيب عشوايئ مع مستويات مختلفة من هبوط السكر .بل قد تكون
بعض األعراض غائبة متاماً وخاصة إذا حدث االنخفاض يف مستوى سكر الدم برسع ٍة.

السكَر يف الدم ما ييل:
ُ
وتشمل األعر ُ
اض والعالماتُ النمطي ُة ج ًدا ل ُه ُبوط ُّ
•الشعور بالجوع
•العصبية أو القلق
•شحوب الجلد
•خفقان القلب
•التعرق
•اإلرتعاش وخاصة يف اليدين
•الضبابية أو الزغللة والرؤية غري الواضحة
•السلوك الغريب وغري املعتاد
•الصعوبة يف الكالم
•الصعوبة يف الرتكيز
•اإلرتباك
•النعاس

الدم؟
السكَر يف ِ
متى ُيْ ِك ُن تَ َو ُّق ُع ُه ُبوط ُ ُّ
السكَر يف الدم قد يحدث
من املهم أن يكون مريض السكري عىل أهبة االستعداد دامئا ألن نقص ُّ
بشكل غري متوقع يف أي وقت .ولكن يكون الخطر أكرب يف هذه الحاالت:
السكَر يف الدم مع نظم األنسولني املعتادة هي خالل الساعات
•الفرتة األكرث خطورة ل ُهبُوط ُّ
الثالثة األوىل بعد حقن األنسولني قصري املفعول .فخالل هذا الوقت يكون مستوى االنسولني يف
مجرى الدم مرتفعاً نسبيا عىل الرغم من أن الكثري من الجلوكوز من الوجبة قد استخدم بالفعل
من قبل الجسم .لذلك ،قد يكون من الرضوري تناول وجبة خفيفة صغرية يف هذه الفرتة ملنع
السكَر يف الدم.
نقص ُّ
السكَر يف الطعام املستهلك.
•إذا كانت جرعة األنسولني مرتفعة مقارنة بكمية ُّ
املريض ق ْد حق َن األنسول َني عندما كان مستوى الجلوكوز طبيعياً نسبياً ولكنه أخر
•إذا كا َن
ُ
الوجب َة أو مل يأكل أي طَ َعام البتة.
ديل ُج ْر َع َة اإلن ُْسولني أو ملْ
ْ
يستهلك املزيد من الطعام إلستيعاب النشاط البدين
•إذا ملْ يَت ْم ت َ ْع ُ
املتزايد او غري املعتاد (مثال الرياضة ،العمل البدين ،امليش الطويل  ...الخ (.
•إذا َ
الشخص أكرث من نصف لرت من النبيذ أو بضع طلقات من الخمور املقطرة ألن
تناول
ُ
الكحول يكبح اإلفراج عن الجلوكوز من الكبد وهذه هي آلية الجسم األساسية لحامية نفسه
السكَر يف الدم ويف مثل هذه الحالة قد تكون حقن هرمون الجلوكاجون غري فعالة
من ُه ُبوط ُّ
وعليه ينبغي أن ال يتناول السائق الكحول مطلقاً قبيل وعند القيادة.
السكَر يف الدم أيضا لدى املرىض املصابني بداء السكري من النوع الثاين إذا
•قد يحدث ُهبُوط ُّ
كانوا يستعملون بعض أدوية السكري الفموية (مثل أقراص السلفونيلوريا أو الجلينيدات).
السكَريف الدم شديدا ً أو متكررا ً يف كثري من األحيان.
وحتى مع هذه األدوية قد يكون ُه ُبوط ُّ
وعليه يجب عىل كل شخص مصاب مبرض السكري من النوع الثاين استشارة الطبيب حول
السكَر يف الدم املرتبطة باألدوية.
أدويتهم واملخاطر املحتملة ل ُهبُوط ُّ

السكَر يف الدَ م:
كيفية تقليل مخاطر ُه ُبوط ُّ
•استرش طبيب السكري الخاص بك عن أمور قيادة السيارة.
السكَر يف الدم .يف هذه
•تجنب القيادة إذا كنت غري قادر عىل التعرف عىل أعراض ُه ُبوط ُّ
السكَر يف الدم فجأةً ،مام يجعل القدرة عىل االستجابة الكافية
الحالة ،قد يحدث نقص ُّ
مستحيلة
•تجنب قيادة السيارة يف حالة حدوث عدة مرات من الهبوط الشديد للسكر يف الدم مؤخرا ً
(ويعرف الهبوط الشديد من الحاجة إىل املساعدة من قبل الغري من أجل االنتعاش).
•حافظ عىل مستويات الجلوكوز يف الدم أعىل من  5.0مليمول /لرت (وهو  90ملجم باملائة)
عند القيادة
•قم دامئا بقياس مستوى الجلوكوز يف الدم قبل القيادة ،واحرص ان يكون لديك يف السيارة
السكَر يف الدم إىل أقل من  5.0مليمول  /لرت (وهو 90
يشء سكري لتناوله إذا هبط مستوى ُّ
ملجم باملائة).
•قس مستويات الجلوكوز يف الدم كل ساعتني عند القيادة
•أن يكون لديك يف السيارة بعضاً من الجلوكوز الرسيع املفعول لتناوله عىل الفور يف حالة
السكَر يف الدم.
حدوث ُه ُبوط ُّ

السكَر يف الدم؟
َما َذا تَ ْف َع ُل إذا َحدَ َث ُه ُبوط ُّ
السكَر يف الدم ،فمن املهم أن تتوقف عن القيادة عىل الفور.
إذا كان هناك أدىن شك يف هبوط ُّ
السكَر يف الدم .ويجب عىل
املرىض ذوي الخربة قادرون عىل التعرف يف املرحلة املبكرة من ُهبُوط ُّ
السكَر يف
السكَر يف الدم بجهاز قياس الجلوكوز .إذا كان نقص ُّ
املرىض األقل خربة فحص مستوى ُّ
السكَر عىل الفور إما يف شكل الجلوكوز املركز ،مكعب
الدم موجودا ،فمن الرضوري أن تتناول بعض ُّ
السكَر من املرشوبات الغازية العادية (وليس مرشوبات الدايت الخالية من السكر).
من السكر ،أو ُّ
السكَر
السكَر ترتاوح بني  40 - 10غرام إعتامدا ً عىل شدة األعراض ومستوى ُّ
والكمية املوىص بها من ُّ
السكَر يف الدم بنحو  0.7ملمول  /لرت
السكَر رفع ُّ
يف الدم .ولسهولة تذكر هذا :فيمكن لـ  10غرام من ُّ
(وهذا يوجد يف  100إىل  400مليليرت من عصري الفاكهة أو الكوكا كوال اوالشاي مع  1-4مكعبات من
السكَر وما إىل ذلك).
ُّ

بنفسه
نفسه ِ
أما يف حاالت الهبوط الشديد يف سكر الدم فاملريض هنا يكون غري قادر عىل عالج َ
السكَر داخل الفم قد ال يكون فعاالً
بسبب االرتباك الشديد أو تناقص الوعي .وفرك بعض أشكال ُّ
بشكل كامل وقد يتسبب يف إختناق الشخص .فمن املستحسن عموماً إعطاء حقن الجلوكاجون
(الجلوكاجني -هيبوكيت) والتي يجب أن يحملها كل مريض معه .وعىل أي حال فمن الرضوري يف
هذه الحالة أن نطلب املساعدة الطبية الطارئة (سيارة اإلسعاف) عىل الفور.
السكَر يف الدم أثناء القيادة ،فيحتاج الدماغ لفرتة حوايل  45دقيقة ليتعاىف وليك
إذا حدثَ ُ
نقص ُّ
الوظائف العقلي ُة إىل امل ُستوى الطَبيعي .لذلك ،يجب َّأل يستأنف املريض القيادة قبل ميض 45
تعو َد
ُ
دقيقة بعد عودة مستوى الجلوكوز يف الدم إىل الوضع الطبيعي.

رش َو ُحق ُ
ش
ُوق الطَّ ْبعِ وال َّن ْ ِ
َم ْعلُو َماتُ ال َّنا ِ
السكَري
ال ِق َياد ُة َم َع َم َر ِض ُّ
مراجعة  :الربوفسور زدينيك روسايف  ،دكتوراه الطب ودكتوراه الفلسفة
الغالف :الحقوق محفوظة لباربورا درارسانوفا
الرسومات :الحقوق محفوظة ملارتن زاهورا
املحرر :دومينيكا جاريجاروفا
نرشت ألول مرة عام 2017
Diacentrum, NGO
Prague, Czech Republic
ISBN 978-8087630-14-3

