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التربية العالجية لمرضى 
السكري

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

تعاريف

الرتبية العالجية للمريض حسب أ. ديكاش 1989 هي عملية تَدرُجية مدمجة يف نهج الرعاية الصحية، حيث تضم مجموعة 

من األنشطة املُنظَمة، تخص التوعية واإلعالم والتعلم واملساعدة النفسية واالجتامعية، سواء منها املتعلقة باملرض والعالج 

املريض  مساعدة  إىل  األنشطة  وتهدف هذه  باملرض.  املتعلقة  تلك  أو  الصحية  والسلوكيات  اإلستشفايئ  والتنظيم  والرعاية 

وأرسته عىل فهم طبيعة مرضه وعالجه، واملشاركة يف العالج، والتكفل بحالته الصحية ومتكينه من العودة إىل أنشطته العادية.

وفقا ملنظمة الصحة العاملية )1998(، فالرتبية العالجية هي عملية دامئة مدمجة يف العالج تتمحور حول املريض ومتكنه من 

إكتساب والحفاظ عىل املهارات التي تساعده عىل العيش عىل النحو األمثل مع مرضه مع دمج مرشوع حياته ومتطلبات 

عالجه. فهي تضم أنشطة منظمة تخص اإلعالم والتعلم والدعم النفيس، وتؤسس بذلك رشاكة بني املريض واملعالِج.

بصفة عامة، يتم تعريف الرتبية العالجية كمجموعة من الخطوات التي تسهم يف إعطاء املرىض أنفسهم مهارات التكفل 

أو  اكتساب سلوكيات صحية مالمئة  أو  باملعارف  األمر  تعلق  الحياة، سواء  املرض عىل جودة  تأثري  يقلل من  مبرضهم، مام 

استقاللية يف تدبري املرض )املراقبة الذاتية، العالج الذايت...(.

ومن املعلوم أن الرتبية العالجية هي أحد العوامل الرئيسية للنجاح، ليس فقط من حيث الرفع من جودة حياة املرىض، وإمنا 

أيضا لفعالية الرعاية الصحية )االمتثال للعالج والقدرة عىل التكيف...( وبالتايل لتأخري ظهور املضاعفات. ويجب أيضا اعتبار 

الرتبية العالجية عامال رئيسيا للوقاية إما األولية )تجنب حدوث املرض عند األشخاص املعرضني( أو الثانوية )تجنب والحد 

من املضاعفات( أو الثالثية )املعالجة والتكيف مع اإلعاقة(.

أهداف التربية العالجية

تهدف الرتبية العالجية إىل معرفة املرض ومضاعفاته، التحسيس بأهمية مامرسة النشاط البدين املنتظم، اعتامد منط حياة 

جيد، التمكني من اإلمتثال العالجي، املراقبة الذاتية لسكر الدم والوقاية من املضاعفات. كام يجب توقع فوائد من حيث 

النتائج املبارِشة: كتغيري يف املعرفة والسلوك، وتحسني الصحة، وتحسني  من جودة حياة املريض. أما من حيث املردودية 

االقتصادية، فانخفاض التكاليف بالنسبة للمريض، وتحسني عالقة تكلفة/ فعالية يف اإلنفاق عىل  الصحة.

أسس التربية العالجية

يجب أن تستند الرتبية العالجية للمريض عىل مجموعة من القيم منها: املسؤولية )تقاسم املسؤولية بني املعالِج / املعالَج(،  

االحرتام، اإلستقاللية الذاتية، اإلنصاف واملُتاح.

المحاور المنهجية

يجب عىل املريض اكتساب مهارات يف نهاية دورات الرتبية العالجية حيث تجعله قادرا عىل صياغة حكم تقديري حول صحته 

من خالل استثامر املهارات مع اكتساب قدرات عىل الرعاية الذاتية، عىل اليقظة الذاتية وعىل الكفاءة الذاتية.

حدود التربية العالجية

من املهم الحرص عىل املشاكل املتعلقة بإمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية، والحصول عىل املعرفة، وكذلك الربط بني 

الدكتورة فاطمة الزهراء موزوني

رئيسة مصلحة األمراض األيضية والغدد 

بمديرية علم األوبئة ومحاربة األمراض، 

وزارة الصحة
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التربية العالجية : تكوين ومهنية

الكشف والرتبية الصحية. يجب التحقق من فعالية العالجات املوىص بها قبل 

إدراجها يف نهٍج للرتبية العالجية

طرق التكفل بمرضى السكري

يهدف التكفل السليم مبرىض السكري إىل تجنب املضاعفات عىل املدى الطويل.

1. مرض السكري من الصنف1: االنسولني هو العالج الوحيد ملرض السكري من 

الصنف1 وتظل الرتبية العالجية عنرصا أساسيا.

الصنف  من  السكري  بداء  التكفل  يعتمد   :  2 الصنف  من  السكري  مرض   .2

الذي ميثل جزءا أساسيا  تدابري صحية-الحمية  2 عىل معايري عالجية وتربوية: 

متوازن  غذايئ  نظام  اتباع  يشمل  حيث   2 النوع  من  السكري  مرض  عالج  يف 

وصحي ونشاط بدين منتظم ؛ واألدوية كُمضادات السكري الفموية واألنسولني ؛ 

والتكفل بعوامل اإلختطار القلبية الوعائية )ارتفاع ضغط الدم، خلل شحميات 

الدم، والتدخني، والكحول، وقلة النشاط البدين(.

أساسية  ركيزة  الصحية-الحمية  التدابري  تشكل  الصحية–الحمية:  التدابري   .1

نظام  اتباع  مع  حياة صحي  منط  وجود  الواقع،  ففي  السكري.  مبرض  للتكفل 

غذايئ متوازن ال يحتوي عىل دهون وسكريات زائدة فضال عن نشاط بدين مالئم 

ومنتظم، قادر عىل ضامن حياة طبيعية ملرىض السكري.

٭ التغذية:

- املجموعات الغذائية: املرشوبات، الحبوب والنشويات، الخرضوات، الفواكه، 

األلبان، اللحوم، املواد الدسمة، املنتجات الحلوة. 

- معلومات ونصائح عامة حول طرق الطبخ، املنتجات "يقال للحمية" واملكمالت 

الغذائية والنباتات الطبية.

- توقيت  وتوزيع وتركيب وجبات الطعام.

- البدائل الغذائية.

٭ النشاط البدين:

- الفائدة من النشاط البدين: النشاط البدين عنرص أسايس يف عالج مرض السكري 

فضال عن املواد الغذائية واألدوية. بل هو أيضا رضوري لسالمة الجسد والعقل. 

- حدود مامرسة النشاط البدين.

- أنواع النشاط البدين املوىص به.

- املدة والتواتر.

- النصائح وما يجب القيام به قبل وأثناء وبعد مامرسة النشاط البدين.

- اإلحتياطات الواجب اتخاذها

٭ التدابري الصحية: وجود مضاعفات رشايينية وعصبية يقلل من حساسية الجلد 

لدى مرىض السكري، لهذا فأي جرح صغري ميكن أن يكون له عواقب وخيمة 

للغاية إذا مل يتم اتخاذ التدابري الصحية املناسبة برسعة.

- النظافة الجسدية 

- نظافة األقدام

- صحة الفم و األسنان

- التدخني

- التوتر والسكري

- النوم والسكري

2. العالج الطبي: كل مريض السكري هو مريض خاص يحتاج عالجا شخصيا 

د أهدافه باعتبار ما ييل: نوعية وأقدمية مرض السكري، عمر املريض، وجود  تحدَّ

عالمات نقص األنسولني، وجود مضاعفات مرض السكري واألمراض املرتبطة.

)أنواع  واألنسولني  الفموية  السكري  مرض  مضادات  العالجية:  األهداف   .3

حقن  التعقيم،  قواعد  األنسولني،  تعاطي  طرق  األنسولني،  استخدام  مختلفة، 

تحت الجلد، اآلثار الجانبية للعالج باألنسولني(.

4. التتبع واملراقبة: 

الذاتية لسكر الدم جد رضورية ملرىض السكري صنف 1 وصنف 2  املراقبة   -

العالج وفقا لعدة قياسات يومية  الواقع، يتم تعديل  املعالجني باألنسولني. يف 

ملستوى السكر يف الدم، مام يجنب تناول جرعة زائدة )خطر نقص سكر الدم( 

عىل  يساعد  أنه  كام  االنسولني.  من  الدم(  يف  السكر  ارتفاع  )خطر  ناقصة  أو 

التحقق من تأثري النظام الغذايئ والنشاط البدين عىل مستويات السكر يف الدم، 

السكر  نسبة  عىل  السلبي  لتأثريها  الغذائية  املامرسات  بعض  تعديل  وبالتايل 

وامكانية   معدات  املراقبة،  )إيقاع  االنسولني  وباألخص  العالج  وضبط  الدم  يف 

.))fongibles( االستبدال

وامكانية  املواد  املراقبة،  إيقاع  إجراءات،  )مؤرشات،  للبول  الذاتية  املراقبة   -

االستبدال(.

مضاعفات مرض السكري

مرض السكري هو مرض مزمن و صامت، ميكن أن يتسبب يف مضاعفات خطرية 

إذا مل يكن متوازنا، حيث منيز بني:

٭املضاعفات الحادة: نقص السكر يف الدم، الحامضية الكيتونية.

٭ املضاعفات التنكسية املزمنة:

الدماغ  التاجي(،إصابة  القلب )مرض الرشيان  الكبرية: إصابة  - اعتالل األوعية 

ارتفاع  املتقطع(،  )العرج  السفلية  األطراف  رشايني  إصابة  السكتة(،  )متالزمة 

ضغط الدم. 

- اعتالل األوعية الصغرية: إصابة العني )اعتالل الشبكية(، إصابة الكىل )اعتالل 

الكلية(، إصابة األعصاب )االعتالل العصبي(.

- قدم مريض السكري.

٭ املضاعفات التعفنية: تعفنات: الجلد، واألنف والحنجرة، املسالك البولية...

تدابير السالمة و معالجة النفايات

بالنفايات  املتصلة  س،...(  الكبد  والتهاب  )ايدز  املحيط  عدوى  خطر  يوجد 

الناتجة عن التعامل مع املواد القابلة لالستبدال واملستخدمة للعالج واملراقبة 

الذاتية )الواخز، واملشارط، ورشائط االختبار ومحاقن األنسولني( لهذا فمن املهم 

اتباع تدابري السالمة إلدارة هذه النفايات بشكل أفضل، وذلك بجمعها وفرزها 

ثم معالجتها يف أماكن خاصة.


