
لسفر للوقاية من عند رغبة مريض السكري با مراعاتهاالواجب  األمورهناك العديد من 
 :أهمهاومن ،الحاالت الطارئة

  استشارة الطبيب المعالج قبل السفر: 

o واالحتياطات الواجب اتخاذها أثناء التعليمات  مناقشة الطبيب بخصوص

وجدول الوجبات عند السفر إلى المناطق  جرعات العالجضبط ك السفر

 .التي يوجد بينها فرق توقيت

o  يفضل عند السفر أخذ تقرير طبي يتضمن شرح الحالة الصحية ونوع

واحده فقط،  لمرةالتقارير قد تستخدم أغلب علًما بأن  العالج المقرر

فمن األفضل الحصول على بشكل متكرر ، لذلك عند الرغبة في السفر 

 .يمكن استخدامه أكثر من مرة تقرير

o  يجب فحص النظر قبل السفر خاصة إذا كان السفر بالسيارة. 

o قبل السفر الحرص على أخذ التطعيمات الالزمة. 

 

 (حقيبة يدوية تبقى في متناول المريض)حقيبة السفر  إعداد: 
o  على اإلصابة بمرض السكري تدلبطاقة. 
o مع كميات كافية من ابر الوخز والشرائح و المسحات  جهاز قياس السكر

 .الطبية
o (في الحافظة المخصصة ) كميات كافية من العالج سواء حبوب أو إنسولين 

  .وإبر اإلنسولين
o  الستخدامها في حال فقدان الوعي جلوكاغونحقنة. 
o  لتناولها وقت االنخفاض محلى وقوالب السكرعصير. 
o  وتناولها عندما يبدأ ( الجبن ، الفاكهة  والخضار :)وجبات خفيفة مثل

 . مستوى السكر باالنخفاض
 

  اتباع االحتياطات الالزمة أثناء السفر: 
o  وسيلة سفر وأكثرها راحة أسرع ألنهاالسفر جواً اختيار يفضل. 

o ري عند الحجز على رحالت الطيرانطلب الوجبة الخاصة بمرضى السك. 

o  اإلنسولين قبل الحصول على الوجبة عند السفر بالطائرة  أخذتجنب

 .تفاديًا لالنخفاض

o  4يفضل عمل التمارين الرياضية الخاصة في حال السفر بالطائرة ألكثر من 

 .ساعات

الطبية للقوات المسلحةاإلدارة العامة للخدمات   
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

 سفراتباعها أثناء ال التعليمات الواجب على مريض السكر

Recommendations for Management of 
 Diabetes During Travelling 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
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o قيادة فور الشعور الالتوقف عن عليه يجب إذا رغب المريض بالسفر بالسيارة ف

  .بأعراض االنخفاض وتناول عصير محلى ثم وجبة خفيفة

o اصطحاب صديق ،وتجنب السفر لياًل قدر المستطاعيفضل  عند السفر بالسيارة 

 .ء الرحلةالسكر أثنا النخفاضما ينبغي عمله إذا تعرض المريض  يعلم مسبًقا

o  المشي بين فترة وأخرى  ،و في الرحالت الطويلة أخذ قسط من الراحةيفضل

 .لتنشيط الدورة الدموية

o  مراقبة مستوى السكر أكثر من المعتاد. 

o  مة للنظام ئمالالاألطعمة  اختيارالحرص على

الغذائي الخاص بالمريض من الئحة الطعام، و 

 .اتباع نظام غذائي متوازن

o  جرعاتالمحافظة على أوقات الطعام وأوقات 

 .اإلنسولين حسب إرشادات الطبيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مراجع

 ويب طب. 

  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري. 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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