
 

جهاز إلكتروني صغير يسمى مقياس الجلوكوز، يقرأ كمية السكر في عينة صغيرة من الدم،  هو
بار المخصص ، وتوضع قطرة الدم على شريط االخت(طرف اإلصبع) وعادة ما تكون من األنملة
  .لالستخدام لمرة واحدة

 

 

 

 

 

 
 
 

 :أهمية قياس سكر الدم

 تحديد مستويات السكر في الدم سواء كانت مرتفعة أو منخفضة. 

  خر  ملل العوامل األ،األدوية و  التمارين الرياضية، النظام الغذائيالتعرف على كيفية تأثير
 .على مستويات السكر في الدم المرض أو الضغط النفسي

 

 :أوقات إجراء االختبار

عدد المرات التي ينبغي فيها فحص  أو أخصائي تلقيف السكر للمريضالطبيب  حددسي
 .عاني منه وخطة العالجيحسب نوع السكري الذي  مستو  السكر في الدم

 

 
 
 
 
 
 
 

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

التثقيف الصحيقسم   
 

 جهاز قياس السكر
Blood Glucose Meter 
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 :نتائج االختبار

سيحدد الطبيب النتائج المستهدفة من اختبار السكر في الدم استناداً إلى العديد من 

 :العوامل، ومنها

 نوع السكري وحدته. 

 العمر. 

  السكري ةصا اإلمدة . 

 الحمل. 

 وجود مضاعفات  سبب السكري. 

  الصحة العامة ووجود حاالت مرضية أخر.  

 
 :طريقة إجراء االختبار

  كيفية استخدام المقياس المريض ميعلتالسكري  تلقيف أخصائييمكن للطبيب أو. 

 لجهاز والتأكد من تاريخ صالحيتهامخصصة لشرائط اختبار غير م استخدا تجنب. 

 وفيما يلي المريض التعليمات التي تتوفر مع مقياس الجلوكوز الخاص   يجب إتباع ،

 : وجه عاماختبار السكر في الدم  توضيح لكيفية إجراء

 .فهما جيداً يجفتو نيديالغسل  .1

 .الجهازل شريط االختبار في ادخإ .2

 .الموجودة مع أداة االختبارالوخز إ رة   اإلصبع وخز جانب .3

 .قطرة دم خرجه  رفق إلى أن تصبع أو دلك  اإلعصر  .4

 .إلى أن يعطي الجهاز إشارة ته على قطرة الدميلبتضع طرف شريط االختبار وو .5

 .مستو  الجلوكوز في الدم على الشاشة  عد عدة ثوان   سيظهر .6

 .تسجيل النتيجة في سجل المتا عة وتسجيل التاريخ والوقت .7

 

 

 

 

 

HED01.INFO99/1 



 

  :قياس السكر  العوامل التي تؤثر على دقة

  مشكالت شريط االختبار ملل التلف أو انتهاء الصالحية أو التخزين  طريقة خاطئة أو
 .التعرض للرطو ة أو درجات الحرارة العالية 

  الكحول المتبقي  عد المسح  المسحة الطبية أو وجود أوساخ عالقة  الجلد. 
  استخدام شرائط تحليل ال تناسب الجهاز. 
  عدم إدخال شريط االختبار إلى الجهاز  شكل كامل. 
  نفاذ البطارية. 

  المزيد من الدم عليه  عد النقطة األولى عدم كفاية الدم على شريط االختبار أو وضع. 
 سحب دم االختبار من مكان غير أطراف األصا ع. 
 الجفاف وفقر الدم.  

 
في حال ارتفاع أو انخفاض القراءات ، أو عدم تطا ق القراءات مع األعراض ، يفضل  :مالحظة

 .الملقفة الصحية/ مراجعة الطبيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 :المراجع 

  ويب طب 

 كلينك مايو 

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