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اسم الطالب : …………………………… تاریخ المیالد :………………

 تاریخ الخطة العالجیة : …………………… للسنة الدراسیة :…………….

  تاریخ تشخیصھ بمرض السكري :………………………………………..

- النوع االول            - النوع الثاني                 - أخرى:

 اسم المدرسة  : …………………………  رقم المدرسة :………………

 المرحلة الدراسیة :

 معلمة الصف:…………………………… رقم التواصل :……………..

المشرف الصحي بالمدرسة:  ………………………. رقم التواصل:……….
..……   

 ھذه الخطة یجب أن تتم تعبئة بیاناتھا بواسطة الطاقم الطبي المشرف على حالة الطالب المصاب بمرض
 السكري باإلضافة إلى والدیھ/ أو من ھم بالنیابة، ثم تقدم نسخة منھا لطاقم المدرسة أو مقدمّي الرعایة

الصحیة. ویتم شرحھا بالكامل من قبل األھل للطاقم المسؤول بالمدرسة.



 معلومات التواصل :

  األم / من ینوب عنھا :

.……………………………………………………………… 

 العنوان :…………………………………….

 ھاتف المنزل : ……………….  رقم العمل :……………………….

 البرید االلكتروني :………………………………………………..

 األب / من ینوب عنھ :

..…………………………………………………………………  

 العنوان : ……………………………………………..

  ھاتف المنزل : ……………….. رقم العمل :………………………….

 البرید االلكتروني :

.…………………………………………………………………   

 

الطبيب املختص :

……………………………………………………………………

العيادة : …………………………. رقم التواصل : ………………….

 رقم العيادة :………………………………………………………



 البريد االلكتروني :
..…………………………………………………………………  

  رقم الطبيب للحاالت الطارئة : ………………………………………..

رقم  للتواصل في الحاالت الطارئة :  
  االسم :………………………………….القرابة:……………………

 رقم الجوال :………………………….  رقم العمل :………………….

  قياسات / تحليل السكر

 مستویات السكر المطلوبة :

 ○ ٩٠ - ١٣٠  ملجم/دسل.              ○  ٩٠ - ١٨٠ ملجم/دسل

  ○ أخرى :

………………………………………………………………… 

   یتم قیاس السكر :

 ○ قبل الفطور  

 ○ بعد الفطور  بـ _____ ساعة/ساعات.    

     ○ بعد ساعتین منذ آخر جرعة تصحیحیة.   

○ منتصف الصباح. 

○ قبل اللعب /الریاضة. 

○ بعد اللعب /الریاضة.  

○ قبل االنصراف من المدرسة. 



○ عند مالحظة عالمات/أعراض انخفاض أو ارتفاع معدل السكر. 
○ عند مالحظة / أو شعور المصاب باإلعیاء. 

 أوقات أخرى :

 …………………………………………………………… 
   المكان المفضل للتحلیل :

○ طرف االصبع              ○  الذراع                 ○ الفخذ

أماكن أخرى : …………………………………

 اسم جھاز تحلیل السكر / نوعھ : ……………………………………….

  تنبیھ :  يجب استخدام جهاز وخز االصبع للتحليل عند اشتباه / أو حدوث هبوط
في مستوى السكر.

     قدرة الطالب على االعتماد على نفسه في تحليل سكر الدم :

○ الطالب يستطيع قياس السكر لنفسه بشكل مستقل

○ الطالب يحتاج إشراف عند قياس السكر

    ○يحتاج إلشراف من املمرضة أو مقدم الرعاية الصحية لقياس السكر. 

لدى الطالب جهاز مراقبة تحاليل السكر املستمر :

     ○    نعم                                      ○   ال          

  اسم الجھاز / الشركة :   

                منبة قیاسات السكر :

  ○ عند الھبوط               ○ عند االرتفاع

 مالحظة: عند التحلیل بجھاز التحكم المستمر وظھور قراءة النخفاض السكر



  تأكد مرة أخرى عن طریق جھاز الوخز، قبل اتخاذ أي إجراء عالجي/ طبي

  

عند حدوث هبوط في سكر الدم

 العالمات واألعراض التي تظهر عادةً على الطالب املصاب عند هبوط السكر:

- ١ 

-٢ 

-٣ 

-٤ 

-٥  

 عند ظھور عالمات ھبوط مستوى السكر أو إذا كان قیاس السكر في الدم أقل  من ٧٠
 ملجم/دسل تناول سكریات سریعة االمتصاص بمعدل ١٥ جرام كاربوھیدرات. ثم أعد

 قیاس السكر بعد ١٠ -١٥ دقیقة .

إذا كان أقل من ٧٠ ملجم/دسل. تناول قطعة مرة أخرى. 

  عالج آخر :

..………………………………………………………………… 



(انظر تعليمات ممارسة الرياضة أو أي مجهود بدني صفحة )  

 إذا كان املصاب غير واعي أو اليستجيب أو يشعر بارتعاش أو تلعثم أو نوبات أو
تشنجات واليستطيع األكل او الشرب قدم له مايلي :

  ١- حقنة جلوكاجون :      ○ ١ ملجرام                 ○  نصف ملجرام 

   طریقة الحقنة :        ○ تحت الجلد                 ○ في العضل

 موقع الحقنة :          ○ الذراع                 ○ الفخذ                ○ أماكن أخرى

 ٢- اتصل باالسعاف على الرقم ٩٩٧ ثم اتصل بوالدي المصاب. 

 ٣- تواصل مع متخصص في الرعایة الصحیة. 

  عند حدوث ارتفاع في مستوى السكر في الدم

العالمات التي تظهر عادةً علي املصاب عند حدوث ارتفاع في سكر الدم :

-١ 

-٢ 

-٣ 

-٤ 

-٥  

  ١- تحقق من كالً من :  ا ○كیتونات البول     ○ كیتونات الدم

 كل……. ساعة إذا كان قیاس السكر…… ملجم/دسل. أو أعلى.



 أو إذا كان قیاس السكر أعلى من ……… ملجم/دسل. أو على االقل بعد……… 
 ساعات منذ آخر جرعة انسولین.

  ٢- أعط المصاب جرعة تصحیحیة (انظر للتعلیمات باالسفل)

  للمصابین مستخدمي مضخة االنسولین (انظر للتعلیمات االضافیة لمستخدمي المضخة)
 ٣- اعط المصاب كمیة من الماء أو مشروب خالي من السكر  (الیعطى عصیر)

  بمعدل ……..مل/ساعة

عالج آخرعند وجود كیتونات الدم :
.………………………………………………… 

 ٤- أخبر الوالدین بحدوث االرتفاع في سكر الدم عند الطالب.  

 ٥- إذا كان المصاب یعاني من أعراض طارئة أو عالمات ارتفاع السكر،تتضمن : 
 جفاف الفم، عطش شدید، غثیان أو تقیؤ، ألم حاد في البطن، صعوبة في التنفس،

 او انقطاع النفس، آالم في الصدر، نعاس أو خمول أو فقدان الوعي

    اتصل باالسعاف مباشرة على الرقم ٩٩٧ ثم اتصل بوالدي الطالب.

  عالج االنسولني / والجرعات

  الجھاز المزِود باالنسولین:

○  إبر                         ○  أقالم                 ○ مضخة        

 نوع االنسولني املتوفر في املدرسة :

○ انسولین قابل للتعدیل (جرعة تصحیحیة)

○ انسولین ثابت (جرعات الوجبات )

 ○ الیوجد انسولین



 جرعات االنسولني القابل للتعديل :

 - الجرعة التصحيحية / حساب كمية الكاربوهيدرات:

 اسم/ نوع  االنسولین: ………………………………………………..

   - حساب الكاربوهيدرات :
  نسبة االنسولین لكمیة الكاربوھیدرات :

  وجبة الفطور: وحدة واحدة من االنسولین لكل ……. جرام من الكاربوھیدرات

 وجبة خفیفة : وحدة واحدة من االنسولین لكل ……. جرام من الكاربوھیدرات

 باإلضافة للجرعة التصحیحة

  قياس السكر املستهدف = ………….. ملجم/دسل.

 مقياس الجرعة التصحيحية (يستخدم بدالً من املعادلة في االعلى لتحديد الجرعة
 التصحيحية املطلوبة )

  مستوى السكر في الدم  =…… إلى…… ملجم/دسل یُعطى …… وحدة انسولین

 مستوى السكر في الدم  =…… إلى…… ملجم/دسل یُعطى …… وحدة انسولین

 مستوى السكر في الدم  =…… إلى…… ملجم/دسل یُعطى …… وحدة انسولین

جرعات االنسولني :

 الوجبات الخفیفة :



  ○ال یتم حساب الوجبة الخفیفة.

 یتم حساب الكاربوھیدرات فقط.

 ○ الفطور

 س ○حساب الكاربوهيدرات باالضافة إلى جرعة تصحيحية، إذا كان قياس السكر
 في الدم أعلى من……ملجم/دسل.. و……ساعات منذ آخر جرعة انسولني.

  ○أخرى : ………………………………………….. 

  ○ جرعة تصحیحیة فقط :

 إذا كان قياس السكر في الدم أعلى من …….. ملجم/دسل و ………ساعات 
منذ آخر جرعة انسولني

 ○ أخرى :……………………………

  جرعات االنسولین الثابتة

  اسم االنسولین / نوعھ :…………………………..

ً  ○ ………عدد الوحدات لوجبة الفطور یومیا

ً ○ ………عدد الوحدات لوجبة خفیفة یومیا

 ○ أخرى:….……………………….

 إمكانية تعديل جرعات االنسولني (موافقة األهل)



          ○نعم         ○ ال

 - موافقة الوالدین إلعطاء المصاب جرعة تصحیحیة في المدرسة. 

 ○ نعم  ○ ال

  ○ یعتمد الطالب على نفسھ في حساب الجرعات ویمكنھ اخذ الحقن

   ○ یحتاج إلى إشراف من ممرض أو أحد موفري الرعایة الصحیة لحساب أو تحدید

     جرعة االنسولین.

 معلومات إضافیة لمستخدمي مضخة االنسولین

  اسم شركة  المضخة : ………………………………………………..

  نوع االنسولین المستخدم :…………………………………………….

 - إذا كان مستوى السكر في الدم  اكثر من …….. ملجم/دسل ولم یتغیر مستواه
 منذ…..  ساعات بعد الجرعة التصحیحیة ، خذ باالعتبار تعطل المضخة أو تسریب في

 أنبوب الضخ.

  - إذا كان العطل في أنبوب الضخ ، أعد تركیب أنبوب جدید

 - إذا كان العطل في المضخة ، أوقفھا أو افصلھا وأعط المصاب جرعة االنسولین
  باألبر أو األقالم.

 عند ممارسة الریاضة/ اللعب :

 - یمكن فصل المضخة عند القیام بمجھود بدني :

         ○نعم         ○ ال



  - یمكن تغییر إعداد الضخ القاعدي :

  نعم        ○ ال…. ٪ نسبة تعدیل مؤقتة على الضخ القاعدي لكل…. ساعة

 - یمكن إیقاف استعمال المضخة :

  ○نعم         ○ ال

إمكانية للمصاب التحكم بمضخة االنسولني:

○نعم         ○ ال

حساب الكاربوهيدرات

                           ○نعم         ○ ال

تصحيح كمية الضخ بالنسبة إلى كمية الكاربوهيدرات املستهلكة

○نعم         ○ ال

يمكنه إعداد االنسولني القاعدي    

 ○نعم         ○ ال

يمكنه تعديل وحساب الضخ القاعدي املؤقت :

 ○نعم         ○ ال

يمكنه تغيير البطارية املضخة :

 نعم         ○ ال○
يمكه فصل املضخة :

  نعم         ○ ال○
يمكنه إعادة تشغيل املضخة وإعداد ضخ االنسولني :



  نعم         ○ ال○
يمكنه إعداد انبوب املضخة وتعبئة االنسولني :

○نعم         ○ ال  

يمكنه إعداد املنبه تعطل املضخة :

 ○نعم         ○ ال

 األدوية االخرى  ملرض السكري

 ١- اسم الدواء ………………………………….
الجرعة……………………………………….

  تؤخذ عن طريق…………………..…. وقت الدواء……………… 

 ٢- اسم الدواء …………………………………. الجرعة
..………………………………………

   تؤخذ عن طريق…………………..…. وقت الدواء……………… 

خطة الوجبات

أوقات الوجبات كمية الكاربوهيدرات الوجبة
الفطور

وجبة خفيفة

الغداء



 

   - أوقات أخرى للوجبة: ……………. كمیة الكاربوھیدرات : ………….…

 - تعليمات وقت تناول الطعام أو االحتفال بداخل الصف الدراسي :

…………………………………………………………………

في االحتفاالت الخاصة : يؤخذ بإذن الوالدين

 ○نعم         ○ ال

يمكن للمصاب تناول الوجبة

   ○نعم         ○ ال

  ○ یعتمد على نفسھ في حساب الكاربوھیدرات

○ يحتاج املصاب إلشراف عند حساب الكاربوهيدرات   

عند اللعب /الرياضة :

 سكر سريع املفعول   :       ○  اقراص جلوكوز     ○ عصير متوفر في مكان
ممارسة الرياضة  .

الطالب املصاب يجب أن يأكل : 

  ○  ١٥ جرام كاربوهيدرات.     ○ ٣٠ جرام كاربوهيدرات

 وجبة خفيفة



كمية أخرى : 
.…………………………………………………………………

○ قبل ممارسة الرياضة/ اللعب

○ كل نصف ساعة أثناء اللعب

○ بعد ممارسة الرياضة/ اللعب

 أوقات أخرى :
………………………………………………………………

 - إذا كان آخر قیاس للسكر أقل من………..ملجم/دسل

  یمكن للطالب المصاب أن یمارس اللعب / الریاضة

  - إذا كان آخر قیاس للسكر أكثر من ……… ملجم/دسل أو إذا كانت نسبة كیتونات
  البول /الدم متوسطة أو عالیة، ال یمكن للطالب المصاب ان یمارس اللعب / الریاضة

 (املعلومات اإلضافية للطالب املصاب املستخدم مضخة االنسولني في الصفحة
(١١ 

 التوثيق

 هذا امللف تم إعداده للطالب املصاب بالسكر وخطة العالج مقررة من الطبيب
 املعالج: ……………………………………………………………

  بتاريخ :…………………………………..



 أنا والد/ة املصاب …………………………………………….…..
 أعطي الصالحية للممرضة أو أي مقدم رعاية صحية مخول بالتعامل مع املصاب

في املدرسة …………………. ألتمام أو اتخاذ أي اجراء صحي.

 للمصاب ………………………………………….…. 

املكتوب في هذا امللف.

 وأيضاً أوافق على مشاركة املعلومات املوجودة في امللف مع معلمي املدرسة وكل
 من يمكن أن يكون ابني تحت مسؤوليته . وأعطي كامل الصالحية ملمرضة املدرسة
 أو أي مقدم رعاية صحية للتواصل مع الطبيب املختص املعالج واملسؤول عن حالة

  ابني

تمت املوافقة واإلقرار على هذا املحتوى من قبل :

والدي/ ذوي الطالب املصاب : ………………………………………….                                                                                    
التاريخ : …………………………………

ممرضة املدرسة/ مقدم الرعاية الصحية :…………………………………                                                                         
التاريخ : ………………………………….


