
  
 مرض السكري والسفر

 

 

سیبقى مرض السكري معك طوال حیاتك. وألن مرض السكري ال یعطیك وقتاً للراحة منھ، فھذا 
راحة ال یعني بأنك ال تستطیع القیام بأخذ إجازة راحة! فبوجود خطة محكمة، تستطیع أخذ إجازة 

إلیك  -سواء لبضعة أیام أو لبضعة أسابیع  -خالیة من القلق. لذلك، إذا كنت عازماً القیام بسفٍر ما 
 بعض النصائح المھمة لمساعدتك في إعداد خطة للتحكم بمرض السكري إثناء ذلك!

 التخطیط المسبق .1
A. السكري وتحتوي على قائمة  قم بإخبار طبیبك عن خططك. أطلب منھ تزویدك برسالة تبّین بأنك تعاني من مرض

باألدویة والمتطلبات التي تحتاجھا. ویجب أن تتضّمن الوثیقة أیضاً خطة ما عند حدوث أي طارئ. ویتوجب علیك طلب 
 .وصفة طبیة باألدویة والمتطلبات الالزمة وبیان ما إذا كان علیك اصطحاب علبة ھرمون الغلوكاغون للطوارئ

B. بك.مناقشة إعداد خطة طوارئ مع طبی 
C.  التأكد من أّن شخصاً یسافر معك یعلم بأنك تعاني من مرض السكري، ویعلم بالتدابیر الواجب اتخاذھا عند حدوث أي

 طارئ.
D. .إذا كنت تستعمل اإلنسولین وقمت بالسفر لعدة أیام، قم باالستفسار من طبیبك عن تعلیمات خاصة بذلك 
E.  لالستفسار عن آخر المستجدات الخاصة بقیود السفر.تأكد من اإلتصال بخطوط الطیران المسؤولة عن رحلتك 

 ما الذي یجب إعداده للسفر .2
A.  وسائل التعریف: بطاقة محفظة، قالدة، سوار تبّین بأنك شخٌص تعاني من مرض السكري. بطاقة طبیة تحتوي على كل

 األدویة التي تقوم باستخدامھا.
B. لوازم وأدویة مرض السكري 

 قن، المشارط، األشرطة، إلخ ... الالزم للقیام بتلك الرحلة. (إعداد لوازم وأدویة قم بتحضیر العدد الكافي من الح
 إضافیة ھي فكرة جیدة)

  حافظ على أدویتك ولوازمك بالقرب منك في كل األوقات. ال تقم بوضعھا في صندوق السیارة الخلفي أو بحزمھا في
 حقائب السفر التي توضع داخل الطائرة.

C. قطنیة مریحة إجلب معك أحذیة وجوارب 
 .ُیفّضل أن تكون األحذیة مستعملة سابقاً من قبلك 
  وإذا قمت بارتداء أحذیة مفتوحة من األمام، تجّنب تلك التي تحتوي على أشرطة بین أصابع القدم، تجّنب المشي حافي

 القدمین.
D. .إحمل معك األطعمة السریعة ومصادر سریعة للسكر 
 الرقیق ھي خیارات جیدة كأطعمة سریعة. الفواكھ الطازجة أو المجففة؛ البسكویت 
 .اقراص الغلوكوز، الحلوى الصلبة، والمشروبات الغازیة عدیمة الحمیة ھي مصادر سریعة جیدة للسكر 

E. بطاقة الضمان الصحي ووثیقة تحتوي على خطة في حالة حدوث أي طارئ. 

 
بالسفر. ویحتوي "دلیل مرض السكري للسفر نشدد على أھمیة طلب المزید من النصائح من طبیبك فیما یخص القیام 

)"، والذي قامت الجمعیة األمیریكیة لمرض السكري بنشره، على نصائح كثیرة قّیمة تخص السفر بالنسبة 2002(
 لألشخاص الذین یعانون من مرض السكري.
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