
HYPOGLYCAEMIA

هبوط مستوى 
السكر في الدم

مريض السكري الذي يعالج باألنسولين أو بعض أدوية 
السكري األخرى قد يكون عرضة لنقص حاد لمستوى السكر 

بالدم.  عند كثير من الناس يعتبر نقص السكر أقل من 70 
ملجم بداية لظهور أعراض نقص السكر.

أسباب هبوط مستوى السكر في الدم:
عدم انتظام وجبات األكل مثل تأخير الوجبة أو عدم تناولها	 
زيادة في النشاط البدني بدرجة عالية	 
زيادة في جرعة األنسولين أو بعض أدوية السكري األخرى	 
تناول كحوليات	 

األعـراض:
جوع شديد 	 
صداع 	 
دوخة وتغير في السلوك والتصرفات	 
الشعور بالرجفة	 
زيادة في ضربات القلب	 
عرق شديد	 
شعور بالتنميل حول الفم أو الشفاه	 
زغللة بالعين	 
إرهاق و خمول	 

إذا لم تعالج هبوط السكر سريعا ممكن ان يؤدي إلى حدوث 
تشنجات أو غيبوبة. 

إذا حدث لك هبوط في مستوى السكر مرتين في األسبوع 
فعليك االتصال بطبيبك المعالج أو مثقفة السكري.

العــالج:
إذا لم يكن هناك غيبوبة و تستطيع البلع فعليك بتناول 15 

جرام كربوهيدرات، أمثلة ذلك: 
نصف كوب عصير فاكهة	 
كوب حليب	 
نصف كوب مشروبات غازية	 
3 أقراص جلوكوز )سكر(	 
كوب ماء مضاف ملعقتين من السكر	 
معلقة عسل كبيرة	 

إنتظر 15 دقيقة وإذا كنت مازلت تشعر باألعراض فعليك 
بتناول 15 جرام كربوهيدرات مرة أخرى إذا استمرت األعراض 

فعليك باالتصال بشخص يمكنه مساعدتك أو االتصال 
بطبيبك المعالج أو مثقفة السكري إذا تحسنت األعراض 

فعليك بتناول نصف ساندوتش مكون من خبز و جبن أو قطعة 
لحم أو وجبة األكل وذلك لمنع مستوى السكر من معاودة 

الهبوط.

MEDICLINIC WELCARE HOSPITAL
MEDICLINIC CITY HOSPITAL
MEDICLINIC PARKVIEW HOSPITAL
MEDICLINIC DUBAI MALL
MEDICLINIC AL SUFOUH
MEDICLINIC ARABIAN RANCHES
MEDICLINIC MEADOWS
MEDICLINIC SPRINGS
MEDICLINIC IBN BATTUTA
MEDICLINIC ME’AISEM
MEDICLINIC MIRDIF
MEDICLINIC AL QUSAIS
MEDICLINIC DEIRA

DUBAI

MEDICLINIC AL NOOR HOSPITAL
MEDICLINIC AIRPORT ROAD HOSPITAL
MEDICLINIC KHALIFA CITY
MEDICLINIC AL MAMORA
MEDICLINIC BANIYAS
MEDICLINIC AL MUSSAFAH
MEDICLINIC MADINAT ZAYED

MEDICLINIC AL JOWHARA HOSPITAL
MEDICLINIC AL AIN HOSPITAL
MEDICLINIC AL MADAR
MEDICLINIC ZAKHER
MEDICLINIC BAWADI
MEDICLINIC AL YAHAR

ABU DHABI AND AL DHAFRA REGION 

AL AIN 

CALL US 24/7 800 1999 – DUBAI 
CALL US 24/7 800 2000  – ABU DHABI, AL AIN AND AL 
DHAFRA REGION 

For appointments email  appointments@mediclinic.ae
For general inquiries email enquiries@mediclinic.ae
For telemedicine services email telemed@mediclinic.ae
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What is hypoglycaemia?
Diabetic patients treated with insulin or some 
other diabetes medications may be vulnerable to 
a severe shortage of blood sugar levels. For many 
people, when blood sugar level is less than 70mg, 
they will start symptoms of hypoglycaemia.

Signs and symptoms of hypoglycaemia:
	 Hunger
	 Nervousness and shakiness
	 Sweating
	 Dizziness
	 Sleepiness 
	 Confusion 
	 Difficulty speaking
	 Seizure or convulsion
	 Loss of consciousness or coma

Why might hypoglycaemia occur?
	 If the treatments raise your insulin levels too 

high, your blood glucose can drop too low
	 If you do not eat when you need to or as much 

as you need, or if you skip a meal, drink too 
much alcohol, or exercise more than usual

	 If you took an overdose of insulin 

If hypoglycaemia is not corrected right away, 
it can quickly worsen. You may become very 
confused and unable to manage your condition. 
In severe cases, you may even lose consciousness, 
have a seizure or go into a coma. 

If you suffer from hypoglycaemia at least twice 
a week, you should inform your doctor or the 
diabetes educator.

How is hypoglycaemia treated?
If you have diabetes and you have symptoms of 
hypoglycaemia, check your blood glucose level 
right away. If it’s low, you should eat or drink 
something that will quickly raise your blood sugar. 
For mild to moderate hypoglycaemia, you need 
to consume 15 grams of carbohydrates, such as 
glucose tablets, five or six pieces of hard candy, 
a cup of milk, four ounces of orange juice, or six 
ounces of regular (not diet) soda. Wait 15 minutes 
and retest your blood glucose level. If it is still low, 
consume another 15 grams of carbohydrates.

Close friends and relatives should be aware of 
your condition and be taught how to recognise 
severe hypoglycaemia and treat it quickly with 
an injection of glucagon (a hormone that raises 
blood glucose levels) if you cannot do it yourself. 
They will need to take you to the hospital or call 
for emergency assistance if:

	 Your consciousness is affected and no glucagon 
is available

	 Confusion continues after treatment with 
glucagon

	 Your blood glucose remains low despite eating 
carbohydrates or receiving glucagon

How can you avoid hypoglycaemia?
The best way to avoid hypoglycaemia is to eat 
meals and snacks on a regular schedule, test your 
blood glucose regularly, follow the exercise plan 
suggested by your diabetes health care team, 
and always take your diabetes medications as 
recommended. If needed, eat or drink something 
before and/or during exercise. Ask your 
doctor if your diabetes medication can cause 
hypoglycaemia. If it can, ask whether you need to 
take additional precautions. 

You can avoid hypoglycaemia by being prepared. 
Be prepared to check your blood glucose level 
regularly and especially when you have any 
symptoms of hypoglycaemia. Be prepared to 
treat those symptoms by keeping glucose tablets 
or hard candies available. Make sure family and 
friends are prepared to help if you show signs 
of low blood glucose. Also, you should wear a 
diabetes identification bracelet or necklace to 
ensure proper emergency care if you are unable 
to speak for yourself. 

You should check your blood glucose level before 
driving any vehicle or operating machinery 
to make sure it is in the normal range. This 
is especially important if you have repeated 
episodes of hypoglycaemia or if you have trouble 
sensing when your blood glucose is low.

Reference: ADA 2020

النقص الشديد في مستوى السكر المصاحب بغيبوبة
إذا تدهورت األعراض وصاحبها عدم قدرة على البلع أو 	 

غيبوبة فيجب أن ينقل المريض إلى أقرب مستشفى او 
مركز إسعاف يجب عدم محاولة إرغام المريض على بلع أي 

شئ 

يجب االحتفاظ والتدريب على حقنة هرمون الجلوكاجون 	 
الذي يساعد على ارتفاع السكر في الدم حيث أنها 

قد تكون مهمة إلنقاذ حياة المريض. وينصح باالحتفاظ 
بحقنة الجلوكاجون في المنزل و العمل والمدرسة وعلى 

األشخاص المحيطين بالمريض تعلم كيفية الحقن و التدريب 
على ذلك ومراعاة تاريخ إنتهاء الصالحية

كيف تمنع هبوط السكر في الدم:
االنتظام في كمية الكربوهيدرات في األكل ومواعيد 	 

الوجبات الرئيسية و الخفيفة
كمية الكربوهيدرات التي تتناولها يجب أن تتوازن مع كمية 	 

األنسولين
عدم إهمال الوجبات الغذائية و انتظام المواعيد	 

خطط مسبقا
إذا كنت تعلم أنك ستمارس أي نشاط رياضي أو ستزيد من 

نشاطك البدني فعليك بتقليل كمية األنسولين قبل الوجبة 
الغذائية التي ستمارس الرياضة بعدها أو تناول وجبة خفيفة 

15 جرام كربوهيدرات.

يجب أن تكون مستعد دائما إلي هبوط في نسبة السكر 
في الدم في أي وقت ولذلك يجب االحتفاظ بأقراص 

الجلوكوز معك دائما أو بعض أقراص الحلوى. والعائلة واألقارب 
المحيطين بك يجب أن يكونوا مستعدين أيضا ولديهم 

المعلومات الكافية لمساعدتك. من المفضل اإلحتفاظ بما 
يدل على إصابتك بمرض السكري معك كإسوارة أو قالدة  

مخصصة لمرضى السكري أو بطاقة تعريفية في حال لم تكن 
تستطيع التعبير عن نفسك.

إذا انتابتك أعراض هبوط السكر فبعد عالجها باتباع 
المعلومات المشروحة مسبقا، يجب الحرص علي تناول وجبة 

خفيفة مثل نصف سندويش مكون من قطعة خبز و جبن أو 
لحم أو تناول وجبتك الرئيسية و يجب عدم تأخير ذلك ألكثر 

من 15 دقيقة. 

إذا كنت تخطط للقيادة مسافات طويلة عليك فحص السكر 
وأخذ وجبة قبل البدء بالقيادة والحفاظ على المستوى 

الطبيعي للسكر خصوصا إذا انتابك هبوط السكر أكثر من 
مرة.
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