
عن الحديث  تم  السابقة  القليلة  االعوام   وفي 
 تصنيف السكري الى انواع إضافية منها النوع
عمل تعطل  مناعية  اجسام  بوجود   المرتبط 
البنكرياس في  بيتا  خاليا  من  االنسولين   افراز 
االنسولين انتاج  كفاءة  ونسبة  عدمه   من 
السكري مرض  يسمى  ما  مجموعة   لتظهر 
 والذي يتسبب بنقص LADA المناعي عند الكبار
توفير على  بيتا  خاليا  كفاءة  في   شديد 
 االنسولين بسبب وجود اجسام مناعية تهاجم
استخدام الى  واالضطرار  الذكر  انفة   الخاليا 

 االنسولين خالل فترة قصيرة نسبيًا لتدهور
 كفاءة البنكرياس.

 ما هو داء السكري المناعي
 “LADA” عند الكبار ؟ 

االستشاري د. أسعد الدفتر

مستشفى نور التخصصي
مركز الدفتر الطبي

عضو وزميل الكلية الملكية البريطانية لألطباء في لندن
عضو الكلية الملكية البريطانية للغدد الصماء والسكري 

 على مرور الزمن تم تصنيف السكري الى نوعين
على والمعتمد  األول  النوع  وهما   رئيسين 
على المعتمد  غير  او  الثاني  والنوع   االنسولين 
حاجة لتحديد  التصنيف  هذا  وكان   االنسولين  
وبالتالي عدمه  من  االنسولين  لحقن   المريض 
مدى وكذلك  العالج  الطبيب  على   يسهل 
الرئيسية المضاعفات  حدوث  لمتابعة   الحاجة 
األول النوع  في  الكيتونية   الحموضة   مثل 
 والغيبوبة غير الكيتونية في النوع الثاني و كذلك
الى الحاجة  مدى  تحديد  على  التصنيف   يساعد 
 متابعة مضاعفات العين والكليتين حيث يحتاج
اليوم منذ  مضاعفات  هكذا  حصول    متابعة 
 االول بفحص العين عند النوع الثاني من االيام

األولى.
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السن  كبار  المرضى  لدى  السكري  عن  يختلف  النوع  وهذا 
الذين قد يحتاجون الى االنسولين كعالج بعد فشل جميع 
انواع االدوية التي تاخذ عن طريق الفم لكن هذا يحتاج تقريبا 
من  وللتحقق  االنسولين.   إلى  اللجوء  قبل  سنوات  سبع 
التشخيص بمرض السكري المناعي عند الكبار LADA فقد 
يطلب الطبيب بعض الفحوصات مثل مستوى االنسولين 
٦٥ وفي  المناعية جاد  ببتايد واألجسام  بالدم وهرمون سي 
وقت مبكر عند مالحظة عدم انتظام السكري وهذه خطوة 

ضرورية لعالج داء السكري بالشكل الصحيح. 

 و تشير نتائج الدراسات ان تعرض هذه المجموعة ألمراض الشرايين والقلب أقل بكثير من النوع
 الثاني من السكري و االهم من كل هذا هو أن العالج باستعمال االنسولين أكثر فعالية ونتيجة من

  ادوية السلفونيليوريا وان اضافة حاصرات االنزيمات المتعلقة ب ج ل ب وحاصرات الببتيد
  تساعد على المحافظة على خاليا بيتا.

 ان القدرة على تشخيص مرض السكري وتصنيفه حسب الخطورة يساعد على تركيز االهتمام على
نقص من  يعانون  الذين  المرضى  ان  لوحظ  كما  مضاعفات  الي  تؤدي  قد  التي  السكري   انواع 
 االنسولين الشديد هم أكثر عرضة العتالل الشبكية بينما الذين يعانون من مقاومة االنسولين
 فهم معرضين الى ضرر الكليتين المزمن بينما سكري الذي يكون عند كبار السن ويكون بسيط
 فالمضاعفات قليلة ومن هنا كان التصنيف ضروري للتقييم وتركيز االهتمام بالمرضى االكثر عرضة

للخطورة.

 أوضحت دراسة إيطالية أن  ٤٠٪ من
 المصابين بالسكري من النوع المناعي هم

  في الفئة العمرية األكبر من ٣٠ سنة
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 هل لديك مرض السكري؟
 هل سبق لك أن خضعت لفحص العين؟

هل تعلم لماذا من المهم إجراء فحوصات منتظمة لعينيك؟
هل سمعت عن تأثير مرض السكري على العين الذي قد يسبب العمى؟

د. حامد حسن العريض
استشاري جراحة العيون وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي

المدير الطبي لمركز العريض للعيون ، البحرين

بصري فقد  في  السكري  الشبكية  اعتالل   يتسبب 
األوعية في  اضطراب  وهو  عالمي.  نطاق  على   كبير 
السكري. مرض  بسبب  العين  شبكية  في   الدموية 
في للضوء  الحساس  الغشاء  هي  العين   شبكية 
السكري، الرؤية. بسبب مرض  لنا  يتيح   عيننا والذي 
تتلف. وقد  الدموية  لألوعية  المبطنة  الخاليا   تنتفخ 
األوعية من  السائل  يتسرب  قد  لذلك،   ونتيجة 

 الدموية أو يحصل نزيف في الشبكية مما قد يؤدي
إلى فقدان البصر بشكل كبير.

اإلصابة لخطر  المعرض  هو  من  المرء  يتسائل   قد 
جميع الحقيقة  في  السكري؟  الشبكية   باعتالل 
 األشخاص المصابين بداء السكري معرضون لخطر
أولئك ولكن  السكري،  الشبكية  باعتالل   اإلصابة 
وال طويلة  لفترة  السكري  مرض  من  يعانون   الذين 
أكثر هم  جيد،  بشكل  عليه  السيطرة  من   يتمكنون 
وكذلك السكري.  الشبكية  باعتالل  لإلصابة   عرضة 
 األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى جانب
وارتفاع الدم  ضغط  ارتفاع  مثل   السكري، 
بشكل معرضون  فنجدهم  الدم،  في   الكوليسترول 

 أكبر لإلصابة باعتالل الشبكية السكري وبالتالي
يحتاجون إلى متابعة متكررة.

 وكما هو الحال في العديد من الحاالت المزمنة، فقد
 تبدأ مضاعفات المراحل المبكرة من اعتالل الشبكية
الشائعة األعراض  ومن  أعراض.  أي  دون   السكري 
 تشوش الرؤية أو اضطرابها مما ال يمكن تصحيحه
ومضات أو  عوامات  ورؤية  الطبية،   بالنظارات 
مركز في  فارغة  أو  مظلمة  بقعة  وجود  و   ضوئية، 
 الرؤية، وحصول حساسية بصرية للوهج مع صعوبة

قراءة المطبوعات ومشاهدة التلفاز والرؤية ليًال.

تلف إلى  السكري  الشبكية  اعتالل  عالج  عدم   يؤدي 
الدم في  السكر  مستوى  كان  إذا  العين.   شبكية 
كبيرة ولفترة طويلة، فإنه قد يسبب بدرجة   مرتفًعا 
 انسدادات في األوعية الدموية الصغيرة التي تحافظ
الجديدة الدموية  األوعية  وتبدأ  الشبكية.   على صحة 
 في النمو وال تتطور بشكل جيد. وبالتالي تكون هذه
الدم لتسريب  وعرضة  هشة  الجديدة   األوعية 
 والسوائل إلى شبكية العين. ويمكن أن يسبب ذلك
الجزء في  للسائل  (تجمع  البقعية  الوذمة   تشكيل 
 الخلفي من العين)، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية. مع
إلى انسداد الحالة، و إن لم تعالج فقد تؤدي   تفاقم 
 المزيد من األوعية الدموية و من ثم تتراكم األنسجة
 الندبية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انفصال الشبكية أو
إلى يؤدي  مما  العين  ضغط  في  زيادة   يسبب 

 الجلوكوما وغيرها من المشاكل التي قد تسبب
العمى ال قدر هللا.

اعتالل
الشبكية السكري
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 األمر بسيط وقد يكون كل ما تحتاجه
زيارة سنوية لفحص عينيك.

 و الخبر السار هو أن التحكم الجيد في سكر الدم سيقلل من خطر اإلصابة باعتالل
 الشبكية. و كذلك من المهم جدًا السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.
 كما تحتاج السيدات الحوامل المصابات بالسكري إلى تحكم جيد ومتابعة متكررة مع
 طبيب التوليد وطبيب العيون للتأكد من عدم وجود تغييرات جديدة في شبكية العين

خالل مراحل الحمل المختلفة، والتي يمكن عالجها إذا تم اكتشافها مبكًرا.

 يلعب فحص العين الروتيني دوًرا حيوًيا في الكشف عن اعتالل الشبكية السكري في
السكري بداء  مصاب  شخص  كل  فحص  يجب  العمى.  ظهور  قبل  األولى   مرحلته 
 بانتظام من قبل طبيب العيون. ويمكن استخدام تصوير الشبكية لمعرفة ما إذا كان
الشبكية اعتالل  وعواقب  طبيعة  حول  المرضى  وعي  ويساعد  مطلوًبا.   العالج 
 السكري والفحص الروتيني للعين في تحديد الوقت المناسب والعالج المبكر لتجنب

اإلصابة بالعمى.

 يعتمد عالج اعتالل الشبكية السكري على مرحلة المرض. الهدف من أي عالج هو
العتالل عالًجا  أيًضا  السكري  مرض  عالج  ويعتبر  المرض.  تطور  وقف  أو   إبطاء 

 الشبكية السكري. ومن العالجات المعروفة لمرض العين السكري إجراءات الليزر
والحقن في العين والجراحة.

 االلتزام الحثيث بالزيارات المنتظمة لطبيب العيون يحفظ رؤيتك. عدم التحكم الجيد
بالسكري مع تأخير زيارات لطبيب العيون قد يسبب العمى.

لذلك نوصي بفحص عينيك!
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 تهاون المريض بتعليمات العالج يؤدي إلى كسر أهم
 حلقة من السلسلة وتفككها وبالتالي عرقلة حياة

المريض وزعزعة استقراره.

صحتك
في التزامك

طبيب عام

بحياة مطمئنة يحظى  دومًا ألن   اإلنسان يسعى 
من يعاني  من  وباألخص  مستقرة  صحية   وحالة 
ال ذلك  لكن  السكري،  كمرض  المزمنة   األمراض 
 يتحقق إال بإتباع سلسلة عالجية متكاملة تتضمن
 معرفة وإدراك المريض لتفاصيل مرضه وإتباعه
ممارسته إلى  باإلضافة  صحي،  غذائي   لنظام 

 للتمارين الرياضية والتزامه بوصفة الطبيب
الدوائية وإرشاداتها.

بعين  العالج  المريض  أخذ  أهمية  على  وبناًء 
البحرين دراسة  االعتبار، أجريت مؤخرا في مملكة 
المرضى  من  فقط   ٪٢٠ أن  خاللها  من  لوحظ 
بتناول  يلتزمون  الصحية  المراكز  في  المراجعين 
وفقًا  ذكر  وكما  يهملونها.   ٪٨٠ بينما  أدويتهم 
مجموع  نصف  فإن  األمريكية  السكري  لمنظمة 
األشخاص المصابين بأمراض مزمنة في أمريكا ال 
يتقيدون بخطة الدواء، لذلك يتوجب علينا اإللمام 
بالعالج  المرضى  التزام  لعدم  المؤدية  باألسباب 

الدوائي.

وتقدم شيوعًا  األكثر  تعد  والتي  األسباب  أول   من 
يكون فقد  النسيان،  هو  بالدواء  االلتزام  لعدم   كمبرر 
 من أسبابه أن المريض ملزم بتناول العديد من األدوية

 مما يفقده التركيز في معرفة أي األدوية التي أخذها
وأيها التي سقطت سهوًا من ذاكرته.

 أما السبب األخر يعود إلى عدم إدراك المريض لجدية
معالجته تمت  قد  بأنه  الخاطئ  اعتقاده  أو   المرض 

 بنجاح بعد أن ظفر بالشفاء فيقرر من تلقاء نفسه
بأنه ال داع لالستمرار بالعالج.

د. فاطمه صادق علي
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 من ناحية أخرى هناك مرضى ينفرون من تناول الدواء نتيجة لطعمه أو رائحته غير المحببة أو خشية
 من التعود عليه.

أنهم منهم  خاطئًا  اعتقادًا  وذلك  ذاته  المرض  من  أسوأ  أنه  على  للعالج  ينظرون  من  هناك   أيضًا 
 سيعانون من أثار جانبية قد تحول بينهم وبين ممارسة حياتهم بشكل سليم وفي بعض األحيان يرى
من محددة  كمية  أو  بنوعية  التزامهم  مثل  االستخدام،  أثناء  عليهم  تفرض  كقيود  العالج   المرضى 
 األطعمة والتي تؤثر على أعمالهم التي تستوجب الحركة الدائمة وساعات العمل المتواصلة، ولكن
 ذلك ينحصر في دائرة التفكير الغير صحيح للمرضى، فتدفعهم الستعمال بدائل أخرى لألدوية الطبية

ظنًا منهم بأنها قد تخلو من هذه اآلثار.

 وانطالقًا من األسباب سنستعرض بعض الحلول التي
 تساهم في زيادة الوعي بأهمية االلتزام بالعالج الدوائي.

 ١. قّدر أن المرضى ينسون نصف المعلومات بعد ١٥ دقيقة من لقائهم للطبيب ولذلك يفضل إعطاء المريض
 ملخص مكتوب للخطة العالجية بعد نهاية كل زيارة. كما يمكن استخدام منبه أو مفكرة لتسجيل أوقات وجرعات
 الدواء وحافظات تساعد المرضى على تناول األدوية بجرعات يومية محسوبة يمكن تعبئتها أسبوعيا ويمكن تتبع

 الجرعات المستعملة من خالل مراقبة األماكن الفارغة. وأيضًا من الممكن ربط استخدام الدواء مع أداء مهمة
 يومية محددة أو بوجبات الطعام للمساعدة على التذكر

الحسن بالتواصل  ذلك  ويتحقق  جيدة  بالطبيب  المريض  عالقة  كانت  إذا  تزداد  االلتزام  احتمالية  أن  لوحظ   .٢ 
إهمال مضاعفات  توضيح  ذلك  في  بما  صحيح  بشكل  لحالته  فهمه  لضمان  مرضه  بماهية  المريض   وتعريف 
مشاركة الطبيب  على  فيتوجب  والعيون.  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  مثل  عدة  ألمراض  المؤدية   العالج 
 المريض في وضع خطة عالجه بما يتناسب مع برنامجه اليومي. باإلضافة إلى ذلك شرح طريقة استعمال األدوية

بصورة وافية للمريض نفسه ولمقدم الرعاية في المنزل (كطريقة حقن ابر األنسولين).

وفي الختام أود التنويه بأن االلتزام بالعالج هي مهمة 
مزدوجة تشمل المريض والطبيب فمن خاللهما ينال 
المصاب بالسكري رعاية صحية متكاملة وحياة متزنة 

نتيجة لهذا التالحم الذي حد من مضاعفات المرض 
وعالج أسبابه بالحلول المرضية.
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1. ينبغي أن يستشير المريض طبيبه فيما إذا كان يستطيع 
الصيام أو ال إذ أن هناك فئات يعتبر في الصيام خطورة كبيرة 
عليهم مثل الذين يصابون بانخفاضات حادة و متكررة للسكر 
القدرة على استشعار هبوط  الذين فقدوا  أولئك  باألخص  و 
لديهم و  السكر متدنيا جدًا  أن يكون مستوى  السكر بمعنى 
لكن ال يشعرون بأعراض. و كذلك ال ننصح بصيام المرضى 
باألخص  و  السكر  مستوى  في  شديد  ارتفاع  لديهم  الذين 
الذين أصيبوا بارتفاع األحماض الكيتونية خالل الشهور الثالثة 
التي تسبق شهر رمضان المبارك. وكذلك يحظر صيام مرضى 
السكري الذين يشتكون من الفشل الكلوي الذي بلغ مرحلة 
أصيبوا  الذين  المرضى  أو  ذلك  على  شارف  أو  الغسيل 
بجلطات قلبية أو دماغية مؤخرا و لم تستقر حالتهم الصحية. 
الذين  المرضى  هم  و  لهم  آمنًا  الصيام  يعتبر  فئة  وهناك 
يعتمدون في عالجهم على حبوب تنظيم السكر التي ال تسبب 
ال  و  ممتازة  لديهم  التراكمي  السكر  قياسات  و  الهبوط 
المرضى  باقي  و  الصيام.  فيمكنهم  مضاعفات  من  يشكون 
يصنفون بين هاتين الفئتين و لكل حالته الخاصة التي ينبغي 

مناقشتها مع الطبيب المعالج.

د. دالل أحمد الرميحي
استشارية الغدد الصماء والسكري

مستشفى الملك حمد الجامعي
رئيسة اللجنة العلمية بجمعية السكري البحرينية

رمضان  شهر  الجميع  ينتظر 
للقيام  لهفة  و  بشوق  الفضيل 
يغتنمها  التي   بالعبادات 
المسلمون و أهمها الصيام.  و 
تشمل  عديدة  فوائد  للصيام 
و  اجتماعية  و  دينية  جوانب 
ينبغي  و  صحية.   و  نفسية 
لمرضى السكري مراعاة ضوابط 
قدرتهم  لضمان  عديدة  صحية 
على الصيام بصورة آمنة و بدون 
هنا  من  و  صحية.   مضاعفات 
التثقيف  و  التوعية  أهمية  تأتي 
مع  السكري  لمرضى  الصحي 
من  تختلف  الحاالت  أن  التنويه 
الطبيب  مراجعة  و  آلخر  شخص 
المعالج في بالغ األهمية لدرايته 
نتائج  و  الصحي  المريض  بتاريخ 
يلي  فيما  و  الدورية.   فحوصاته 
التي  الصحية  الومضات  بعض 
لمرضى  عليها  الضوء  نسلط 
بصيام  يتعلق  فيما  السكري 
هذه  وتنطبق  رمضان.  شهر 
الذين  المرضى  على  المعلومات 
دوري  بشكل  الصيام  يمارسون 

أو أسبوعي كذلك. 

الصيام
والسكــري
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خالل للمريض  الرياضة  برنامج  باستمرار  ينصح   .٦ 
 رمضان مع تغيير التوقيت إلى ما بعد االفطار بساعتين.
 و هناك خطورة على مريض السكري في حال ممارسة
الجفاف السكر،  هبوط  مثل  االفطار  قبل   الرياضة 
يسبب مما  الكيتونية  األحماض  ارتفاع  و   الشديد، 
 حموضة الدم ، أو زيادة التركيز االسموزي للدم الذي قد

 ينجم عنه ارتفاع لزوجة الدم و خطر التجلطات. وتعتبر
صالة التراويح أحد أشكال الرياضة كذلك.

الطبيب  مراجعة   .٢
المعالج قبل رمضان أو 
خالله لتحديد التعديالت 
توقيت  في  الالزمة 
بما  وجرعاتها  األدوية 
حالة  مع  يتالءم 

المريض الصحية 
و نمط حياته اليومي 
و عاداته الغذائية .  

بالصيام المريض الصحية   ٣. في حال سمحت حالة 
دون كان  فإذا  السكر.  مراعاة قياس مستوى   فعليه 
 ال ٩٠ ملجم (أي ٥ )في ساعات الصيام األولى
 ينبغي أن يفطر المريض احترازًا من حدوث هبوط في
 السكر، و إن كان دون ال ٧٠ ملجم (أي ٣،٨   )في
يكسر أن  من  فالبد  الصيام  فترة  خالل  وقت   أي 
من بمادة  السكر  هبوط  يصحح  و  صيامه   المريض 
 شأنها أن ترفع مستوى السكر بسرعة مثل العصير
 أو العسل أو الماء المحلى بالسكر. و ينبغي التنويه أن
 الرتفاع السكر كذلك خطورة منها ارتفاع لزوجة الدم و
 التخثر الذي قد يسبب جلطات في القلب أو الدماغ و
لذلك و  الساقين  جلطات  أو  الشلل  عنها  ينتج   التي 
 ينبغي للمريض في حال بلغ السكر لديه أثناء الصيام

 ٢٨٠ ملجم (أي ١٦ 
 يفطر ويقوم بشرب الماء و أخذ االدوية الالزمة

لخفض مستوى السكر.

 ٥.ينبغي تنظيم الوجبات الغذائية كما هو الحال طوال
الغنية التقليدية  المأكوالت  في  اإلفراط  بدون   السنة 
 بالسكريات والنشويات والدهون.  ومن الضروري تناول
 وجبة السحور في وقت متأخر وأن تكون متوازنة و تحتوي

 كمية من البروتينات و األلياف لتثبيت مستوى السكر
خالل فترة الصيام.

غير والسوائل  الماء  بشرب  العناية  المهم  من   .٤ 
 المحالة بما يعادل ٨ كاسات بين الفطور والسحور

لتالفي الجفاف واعتالل الكلى.

و في الختام أذكر المرضى بأن في 
اإلصرار على الصيام ضد المشورة 
الطبية تعريٌض للجسد و أعضائه 

للتهلكة و ذلك ال يرضي هللا سبحانه و 
تعالى و ال يحقق األهداف المرجوة من 
الصيام. ومرض السكري من األمراض 

الصامتة التي قد ال نكتشف أضرارها 
فور حدوثها. فمثًال قد يكون لدى 

المريض اعتالل في الكلى وال يعرف أو 
ارتفاع في لزوجة الدم وال يشعر 

فلألسف يستمر في صيامه مما قد 
ُيْلِحُق به األذى فيما بعد. فأرجو من 

المرضى مناقشة أسئلتهم مع 
األطباء المعالجين وأنصحهم باتباع 

النصائح الطبية وأتمنى لهم دوام 
الصحة والعافية. أعاد هللا شهر 

رمضان على األمة اإلسالمية بكل 
الخير والبركة.

مليمول
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واسع بشكل  والمنتشرة  حاليا  المتداولة  الغذائية  األنظمة  جميع  فإن  عام   وبشكل 
 تحاول التقليل أواالعتماد على إحدى العناصر األساسية الثالثة التي يتكون منها الغذاء

والتي تشمل النشويات (بما فيها السكريات) والبروتينات والدهون.

 من الصعب الحديث عن نظام غذائي يناسب جميع مرضى السكري ممن يعانون من
تخص التي  الجوانب  االعتبار  بعين  يؤخذ  أن  يجب  الغذائي  النظام  في  إلنه   السمنة 
 المريض مثل العمر ودرجة السمنة والمضاعفات إن وجدت باالضافة اإلى االدوية التي

يتناولها.

وتشمل مصادر النشويات 
الرز والخبز والبطاطس 

والمعكرونة بأنواعها 
وتسمى بالنشويات 

المركبة باإلضافة إلى 
السكريات وتسمى كذلك 
بالنشويات األحادية وأهم 
مصادرها السكراألبيض 

وبعض الفواكه والعصائر 
والمشروبات الغازية . 

 وقد قامت جامعة كليفالند االمريكية مؤخرًا بدراسة تحليلية لمقارنة أكثر أالنظمة الغذائية المتداولة حاليا
 إلستنتاج الفوائد من هذه االنظمة عند تطبيقها على مرضى السكري وذلك من ناحية إنقاص الوزن وتنظيم

 معدل السكر التراكمي وتقليل مخاطر االصابة بمضاعفات السكرأو السمنة، وقد شملت هذه الدراسة
التحليلية:

أما البروتينات فهي تشمل 
جميع أنواع اللحوم و الدجاج 

واألسماك ومنتجات الحليب 
مثل الجبن والروب واللبن .

•أما اهم مصادر الدهون 
فهي الزيوت النباتية 

والدهون الحيوانية والزبدة 
والقشطة وزيت الزيتون 

وزيت النارجيل .

دكتورة ناريمان لطفي
استشارية تغذية عالجية

مركز الدكتورة ناريمان لطفي للطب العام والتغذية العالجية

السكري والسمنة...
هل هناك نظام غذائي

مثالي ؟؟
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التحليلية المقارنة  هذه   وبينت 

الغذائية االنظمة  هذه   لجميع 

 المذكورة أن أفضل نظام غذائي في

النظام هو  االنظمة  هذه   جميع 

نسبة تقليل  على  يعتمد   الذي 

 النشويات حيث ساهم هذا النظام

في فقط  ليس  ملحوظ   وبشكل 

وإنما المريض  وزن   إنقاص 

ايجابي على معدل  إنعكس بشكل 

 السكر التراكمي ونسبة الكلسترول

في التشحم  ونسبة  الدم   وضغط 

من العديد  له  بدوره  والذي   البطن 

 الفوائد الصحية باإلضافة إلى تقليل

 المخاطر من مضاعفات مرض

السكري.

 وكذلك اثبتت الدراسات أن إنقاص

نصف يعدل  (بما  باعتدال   الوزن 

أنجح من  هو  اسبوعيًا)   كيلوغرام 

 الوسائل التي تساعد المريض على

من يتخلص  حتى  الحمية   مواصلة 

في تساعده  وكذلك  الزائد   الوزن 

 الحفاظ على وزنه الطبيعي بنجاح

لمدة أطول.

 ١. النظام قليل النشويات
إلى النشويات  نسبة  تقليل  على  النظام  هذا   ويعتمد 
ما أو  النشويات  من  غرام   ١٠٠ الى   ٥٠ بين  يتراوح   معدل 

 يعدل ٤٠ ٪ من مجموع السعرات الحرارية المحددة
لليوم الواحد.

الجليسيمي المؤشر  على  المعتمد  النظام   .٢ 
المنخفض

 يعتمد هذا النظام على االغذية ذات المؤشر الجليسيمي
 دون ٥٥ ٪ مثل الحبوب الكاملة والخضار قليلة

النشويات والفواكه قليلة السكريات.

 :(Low Glycemic Diet)

 ٣. النظام قليل الدهون
 ويعتمد هذا النظام على تقليل نسبة الدهون في الحمية
الحرارية من السعرات  يتجاوز مصدر  بحيث ال   الغذائية 

 الدهون ٣٠ سعرة أو ما يعادل ٥٠ غرام للحمية الغذائية
التي تشمل ١٥٠٠ سعرة حرارية لليوم الواحد.

 :(Low Fat Diet)

  ٤. النظام المنخفض جداً للسعرات الحرارية

 ويعتمد هذا النظام على  ٤٠٠ الى ٨٠٠ سعرة حرارية لليوم
الواحد مع استخدام الوجبات البديلة الجاهزة.

 :(Very-Low Calorie or Crash Diet)

٥. نظام حمية البحر األبيض المتوسط

والبقوليات الكاملة  الحبوب  على  النظام  هذا   ويعتمد 
وزيت واألسماك  والمكسرات  والخضار   والفواكهة 
 الزيتون مع تحديد عدد السعرات  الحرارية المسموحه

لليوم الواحد.

 :(Mediterranean Diet)

٦. النظام الكيتوني
 وهو نظام عالي جدا بالدهون وقليل البروتين

والنشويات.

 :(Mediterranean Diet)

٧. النظام النباتي
 وهو يعتمد على المحاصيل النباتية فقط مع تحديد عدد

السعرات الحرارية المسموحه لليوم الواحد.

 :(Vegetarian Diet)

٨. النظام البروتين
 وهو نظام عالي جدا  بالبروتينات والدهون وقليل جدًا

بالنشويات.

 :(Protein Diet)

 :(Low-Carbohydrate Diet)
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ودور أهمية  ننسى  ال  أن   ويجب 

 ممارسة الرياضة بانتظام في عالج

 السمنة لدى مريض السكري. حيث

في تساعد  ال  الرياضة  مواصلة   أن 

دور لها  وإنما  فقط  وزنه   إنقاص 

وزنه إستعادة  منع  في   فعال 

 المفقود من جديد  إلى جانب دورها

التراكمي السكر  معدل  خفض   في 

لألدوية حاجتة  من   وتقلل 

مخاطر وتقليل   واالنسولين 

وأمراض السكري   مضاعفات 

وحتى الشرايين.  وتصلب   القلب 

ال أن  يجب  مفيدة  الرياضة   تكون 

وذلك يوميا  ساعة  نصف  عن   تقل 

 من خمس الى ست مرات

أسبوعيًا.

 ال شك  ان لنمط الحياة الصحية لمريض السكري بما فيها الحمية
الحرارية السعرات  والمحددة  والمتوازنة  المناسبة   الغذائية 

 باإلضافة الى نشاط رياضي منتظم مناسب لدرجة لياقته وعمره
 ووزنه هو الطريق االمثل للتخلص من السمنة.

 تنظيم  ساعات
 النوم.

 ولكن ال بد من التطرق إلى بعض
الجوانب المهمة في نمط  و
أسلوب الحياة الصحية مثل:

 تنظيم وجبات
الطعام.

في الخضار  من   اإلكثار 
الرئيسية  الوجبات 

واالعتدال في تناول
 الفواكهة.

ساعات حتى  السهر   تجنب 
وتعويضها الليل  من   متاخرة 

 بالنوم لساعات طويلة في
 النهار.

 االبتعاد عن العشاء
  الثقيل والمتأخر.

العصائر شرب  من   التقليل 
المشروبات عن   واالمتناع 

 الغازية وتعويضها بشرب
الماء.
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 العالم الزال يشهد ازدياد مضطرد لعدد األشخاص
وهذه والسكري  والسمنة  الوزن  بزيادة   المصابين 
بالرغم من البحرين  كذلك تشهدها مملكة   الزيادة 
الجانبية باآلثار  العالي  المجتمعي   الوعي 
والسمنة الوزن  فزيادة  للسمنة   والمضاعفات 
منها يعاني  التي  الصحية  المشاكل  من   تعتبران 
بالمجتمع من أطفال وناشئة وشباب وكبار  فئات 
الفرد على  كثيرة  وأعباء  تبعات  لها  ان  كما   السن 
تبنت المنطلق  هذا  ومن  بأكمله  والمجتمع   وأهله 
المشي تحدي  مبادرة  البحرينية  السكري   جمعية 
 حيث بدأ تنفيذها في العام الماضي ٢٠١٩  والتي تهدف
المجتمع أفراد  جميع  بين  الصحي  الوعي  رفع   الى 
 باتباع أساليب وأنماط الحياة الصحية وخاصة تعزيز
لمكافحة بانتظام  البدني  النشاط   وممارسة 
وقد مضاعفاته  من  والحد  والسكري   السمنة 
 حققت المبادرة أهدافها. و المبادرة متاحة للجميع
مملكة في  والمقيمين  للمواطنين  بها،   لالشتراك 
المشي هي  بالتحدي  المشي  أنواع  وان   البحرين 
الجهاز على  والمشي  األقدام،  على   التقليدي 
وركوب الهوائية،  الدراجة  وركوب   ،  (التريدميل) 
 الدراجة الثابتة، والمشي مع الكرسي المتحرك لذوي
مع او  بنفسه  (الشخص  الخاصة   االحتياجات 
من مستفيدين  وجميعهم  يساعده   شخص 
 المشي) وذلك لتشجيع جميع افراد المجتمع على

تبني النمط الرياضي اليومي.

 برنامج تحدي
المشي  - في نسخته الثانية

الدكتوره كوثر محمد العيد
استشارية الصحة العامة وطب العائلة

عضو مجلس ادارة جمعية السكري البحرينية
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 حدثينا عن
 النسخة الثانية من

 تحدي المشي، وكيف
 اختلف عن النسخة

األولى؟

 من
 كانت الجهات

 الداعمة
للبرنامج؟

 تواصل الجمعية مبادرة تحدي المشي في نسختها
من بمباركة   ٢٠٢٠ يناير   ٢٥ في  انطلقت  والتي   الثانية 
بن محمد  الدكتور  فريق  الطبيب  الشيخ   معالي 
 عبدهللا ال خليفة رئيس جمعية السكري البحرينية
برنامج ضمن  الجنوبية  المحافظة  مع  بالتعاون   و 
 تحدي السمنة و السكري في المحافظة الجنوبية.
 وجديد المبادرة والمسابقة في نسختها الثانية أخذ
خاص وارساله  التحدي  وبعد  قبل  وتصويره   الوزن 
 الى انستغرام جمعية السكري، باإلضافة الى عمل
نصف لمدة  للمشي  االنستغرام  في  اليف   فيديو 
السكري جمعية  النستغرام  منشن  وعمل   ساعة 
 البحرينية او ارسال عدد خطوات المشي قبل نهاية
بانستغرام  اليوم مع صورة لمكان المشي لنشره 
او صورة المتابعين،  لتحفيز جميع  وذلك   الجمعية 
اسم ليدخل  وبعدها  التاريخ  مع  المشي   مدة 
 الحساب في سجل تحدي المشي، حيث سيتم حصر
بالمشي شهور   ٣ لمدة  الملتزمين   المتحدين 
 المنتظم لمدة نصف ساعة يوميًا ٥ ايام  باالسبوع
التوثيق بمشيهم ويتم  على االقل والذين يرسلون 
المشي تحدي  سجل  في  بانتظام  التحدي   تسجيل 
الجوائز عدد  حسب  ومكافئتهم   للمشاركين 
مشي فعالية  تقام  المشاركين  ولتحفيز   بالقرعة. 
 جماعي كل سبت مشي في أحد الموالت الصحية أو
انستغرام في   عنه  يعلن  المشي  مضامير   أحد 

.الجمعية الرئيسي ضمن جدول زمني

االمر بالمجتمع  الجمعية  شركاء  مع  التعاون   تم 
في ويتمثل  االولى  النسخة  عن  اختلف   الذي 
 المحافظة الجنوبية وفريق الصحة المثالية بشركة
االلكترونية للحاسبات  البحرين  وشركة   بابكو 
 الداعمة للمسابقة وفتنس تراك وكارلتون للتغذية
 وهيلثي دياليت هذه الشراكة المجتمعية ساهمت
ممتازة اضافة  وكانت  المبادرة  اهداف   بتحقيق 
واستقطاب عليها  للحفاظ  دومًا  الجمعية   تسعى 
الستمراريتها للمبادرة  داعمين  اخرين   شركاء 

.ولدعم برامج الجمعية االخرى
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تحدي مبادرة  تعطل  ولم  كورونا  جائحة   وجاءت 
 المشي فكانت مستمرة بوعي والتزام الجميع وكل
 من شارك بالمسابقة بإتمام متطلبات التحدي من
زمن في  بالبيت  خليك  لمبدأ  تفعيًال  وكان   بيوتهم 
 الكورونا لتقليل انتشار الفيروس بالمجتمع وقد تم
عبر افتراضي  بملتقى  الفائزين  عن   االعالن 

.المنظومة االلكترونية

 ومن االفكار المستقبلية في برنامج تحدي المشي
ذوي مثل  للمسابقة  خاصة  فئات   استقطاب 
 االحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات ذات الطابع
الرياضي المجال  من  مؤثرين  واستقطاب   الخاص، 

.لدعم المسابقة والمبادرة معنويًا

 ما
 أثر جائحة

 كورونا على قدرة
 الجمعية على

 االستمرار
بالبرنامج؟

 ما
 هي األفكار

 المستقبلية في
 برنامج تحدي

المشي؟
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 يعتقد مرضى السكري أن األيس كريم من األطعمة المحظورة ، وفي الواقع
 هذا صحيح نظرا إلحتواء أغلب األنواع الموجودة في األسواق على نسب عالية
 من السكر مما يؤدي إلى إرتفاع معدالت السكر في الدم لديك  بشكل سريع.
 أما إذا كنت تعتقد بأن  األيس كريم المصنف على أنه خالي من السكر ال يحتوي
 على سكر ، الحقيقة انه ال يوجد ايس كريم خالي من السكر. يحتوي األيس كريم

 الخالي من السكر على كربوهبدرات و سكر طبيعي مما يؤدي إلى إرتفاع
  معدالت السكر.

 يمكن ان تتناول األيس كريم في بعض المناسبات وذلك
 عن طريق استبدالها بأحد خيارات الكربوهيدرات ضمن

الخطة الغذائية الخاصة بك.

 من المهم جدا حساب كمية الكربوهيدرات للحصص
 المتناولة من األيس كريم حيث تعادل الحصة الواحدة

(½كوب).

 يجب مراعاة محتوى الدهون وتحديدا الدهون المشبعة.
 األيس كريم قليل الدسم أو خفيف الدسم يحتوي على

 نصف كمية الدهون مقارنة بكاملة الدسم. تذكر األيس
 كريم خالي الدسم يحتوي على كربوهيدرات وسكر وسعرات

حرارية.

 يحتوي األيس كريم الخالي من السكر على كربوهيدرات،
 وسكر، دهون. كما تستخدم المحليات الصناعية مثل
األسبارتيم أو سكر الكحول مثل السوربيتول للتحلية.

 من المهم جدا فحص معدالت السكر في الدم بعد
 ساعتين من تناول األيس كريم بإستخدام جهاز قياس

 السكر ، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها على معدالت السكر في
 الدم.

 ممارسة نوع من أنواع النشاط البدني لمدة ٣٠ دقيقة بعد
تناول األيس كريم يساعد على منع ارتفاع معدالت السكر.

أفضل الطرق لمرضى السكري
لتناول األيس كريم

تقدمه لنا أ. أريج السعد

 أهم نصائح الجمعية
 األمريكية للسكري عن

 كيفية  إختيار األيس كريم
 في نظامك الغذائي

٣٩



آيس كريم عادي:
 ١٣٣ سعرة حرارية ، ١٦ جرام كربوهيدرات ، ٧

جرام دهون ، ٧ جرام دهون مشبعة

 آيس كريم خفيف أو قليل الدسم:
 ١٠٠ سعر حراري ، ١٤ جرام كربوهيدرات ، ٤

جرام دهون ٣ جرام دهون مشبعة

 آيس كريم خالي من الدسم (أقل
السعرات الحرارية والدهون!)

  ٩٠ سعرة حرارية ، ٢٠ جرام كربوهيدرات ،
جرام دهون ، ٠ جرام دهون مشبعة

 آيس كريم بدون سكر (أقل
كربوهيدرات!)

 ١٠٠ سعر حراري ، ١٣ جرام كربوهيدرات ، ٤
جرام دهون ، ٣ جرام دهون مشبعة

 شربات (منخفضة الدهون أيًضا!)
 ٩٢ سعرة حرارية ، ٢٣ جرام كربوهيدرات ،

جرام دهون ، ٠ جرام دهون مشبعة

 إرشادات تساعدك
 على  فهم و إختيار

 أنواع األيس كريم من
 حيث السعرات

 الحرارية، محتوى
 الدهون و

 الكربوهيدرات للحصة
 الواحدة (½كوب).
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المكونات

المعلومات الغذائية

طريقة اإلعداد:
 يمزج الموز المجمد في محضر الطعام حتى يصبح قوامه

قوام اآليس كريم الناعم.

  يضاف الكاكاو والفانيليا وتخلط لمدة ١٠ ثواٍن حتى تمتزج
المكونات جيًدا.

 يقدم على الفور ،  أو ممكن أن يسكب الخليط بالملعقة في
قالب الخبز الرفيع و مبطن بورق الخبز وتترك في الفريزر لمدة

٤ ساعات أو حتى يتماسك.

٣ حبات موز كبيرة (مجمدة)
 

٤٥ جرام مسحوق كاكاو

١ ملعقة صغيرة روح الفانيليا 

السعرات الحرارية: ١١٢سعرة
 الكربوهيدرات: ٢٣جرام

 أيس كريم
 الشكوالتة

الصحي

الحصة الواحدة = مغرفة او نصف كوب
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 تم اختياره العام الماضي
   كسفير عالمي لسباق

Spartan 
له سباق  أول   وأكمل 
خالل الحديدي    للرجل 

 ٧٠,٣ دقيقة في مملكة
البحرين "ديسمبر ٢٠١٩".

الرجل "سباق  علي   يضيف 
مدهشة تجربة  كان   الحديدي 
على الجميع  أشجع  أن   وأود 
 القيام بها…. كل ما تحتاجه هو
 التدريب و الشعور باإلنجاز من

بعده هو شعور ال يوصف".

 حياتي مع

السكري
.١٩٨٢ أبريل  مواليد  من  هو  داود   علي 
 شاب بحريني متميز وناجح. وهو من

األعضاء النشيطين في بابكو.

قصة
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 باإلضافة إلى عمله في بابكو فهو
في جزئي  بدوام  يعمل    أيضا 
FMالراديو على قناة البحرين ٩٦,٥

إلى بالموسيقى  شغفه  يمتد   و 
يستمتع حيث  اليومية   حياته 
الموسيقية األنواع  من   بالعديد 

 بما في ذلك
Reggae و Rnb و Hip Hop و 

Dancehall و afrobeats.

التوعية في مجتمعه ويحفزهم على النشطاء في   يعتبر علي داود من 
بتفاعله معروف  وهو  ومناسب.  صحي  حياة  بأسلوب  العيش   أهمية 

الرائع مع الجمهور

 كان علي داود يكافح مرض السكري من النوع األول على مدار العشرين
 عاًما الماضية، و هو يستخدم األنسولين منذ بداية تشخيصه و قد

انعكس ذلك على أسلوب حياته.

"عندما اكتشفت ألول مرة أنني مصابة بداء السكري، شعرت بالضيق الشديد ولكن مع مرور الوقت 
أدركت أنه من المهم معرفة كيفية التعامل معه والتحكم في مستوى السكر لديك حيث يمكن أن 

يساعدك في الحفاظ على نمط حياة صحي". هذا جعل علي داود يفهم أهمية إدارة الوقت واستشعار 
النعم التي يحظى بها بنظرة إيجابية ومتفائلة بالحياة.

"التحدي األكبر بالنسبة لي مع مرض السكري هو التأكد من أن مستوى السكر لدي دائًما ضمن 
النطاق المطلوب. و من المهم المتابعة بانتظام مع فريقك الطبي و انا اتبع نصائح الدكتورة 

دالل الرميحي التي أتابعها دائًما على أساس منتظم".

ابق منها.  االستفادة  وعلينا  رحلة   الحياة 
 ممتًنا وصحًيا ألنه بدون الصحة ال يمكنك

تحقيق األهداف الرئيسية في الحياة.

٤٣



رة لداء الُسكري؟٥,٤ كيف يمكنني تمييز اآلثار الُمَبك�

في عام ١٥٥٢ قبل الميالد،
ُسجل أقدم توثيق ألعراض مرض

السكري على يد الطبيب المصري حسي رع في بردية إبيرس 
الشهيرة واصًفا إياه بمرض غير مفهوم يدفع المصابين به 

للتبول بشكل متكرر.١-٢

تعرف على
داء الُسكري من النوع الثاني

ختم تذكاري صادر عن جمهورية مصر العربية ضمن 
فعاليات اليوم العالمي للصحة عام ١٩٧١م برعاية 

منظمة الصحة العالمية.
ُيظهر الختم جزء من بردية إبيرس إلى جانب رسم 

للطبيب المصري حسي رع.

ُيصاب الجسد بداء الُسكري من النوع الثاني إذا: 
كانْت خالياه ُمقاِومة لألنسولين.

كان إفرازه لألنسولين غير كاٍف للتغلب على هذه 
المقاومة.٣

٪٩٠-٩٥

داء الُسكري

هل
داء السكري  ؟تعــلــــم

القديم١-٢
في التاريخ

هو األكثر شيوًعا من
بين جميع األنواع األخرى 

ويتراوح معدل المصابين به من 

 من النوع الثاني

من إجمالي الحاالت.٣

ر األطراف٥التعب الشديد٤العطش المستمر٤ Áالجروح بطيئةضبابية الرؤية٤تَخد
الشفاء٤

اإلحساس الشديد
بالجوع٥

مستقِبل
األنسولين

األنسولين

قناة امتصاص الجلوكوز 

الجلوكوز 

خلية
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ارتفاع نسبة الدهون

راجــــــع
تاريخ عائلتك 

الطـــــــبي٣

هل يعني ذلك أنني 
سأصاب بالُسكري 

من النوع الثاني ألن 
أحد أفراد عائلتي 

ُمصاب به؟

من المصابين بداء الُسكري 
من النوع الثاني لديهم أفراد في 

عائلتهم مصابين بالُسكري.٣

ما هي عوامل الخطر 
التي ُتساهم في 

اإلصابة بداء الُسكري 
من النوع الثاني؟٣

تؤثر العادات اليومية وعوامل
الخطر في تَطُور الحالة من كونها 
مجرد استعداد جيني إلى اإلصابة 

بداء الُسكري من النوع الثاني.٣

ُيعد بعض األشخاص أكثر استعداًدا لإلصابة بمرض الُسكري ألسباب وراثية.
بعض األشخاص ذوي االستعداد الجيني تكون معدالت الُسكر في دمهم طبيعية، ولكن كثيرين 

غيرهم قد تظهر عليهم مؤشرات لمقاومة األنسولين مثل زيادة نسبة الدهون وارتفاع ضغط الدم.

أشخاص في مرحلة مقدمات الُسكري 
سُيصابون بالُسكري من النوع الثاني.٣

أشخاص يمرون بمرحلة مقدمات السكري سيصاب 
بداء السكري من النوع الثاني.٣

ولكن مع اتباع العادات الصحية ومنها 
ممارسة الرياضة وفقدان الوزن وتناول 

األطعمة الصحية واألدوية المناسبة، 
تقل فرص اإلصابة بالسكري، 

حتى نصل إلى

ارتفاع ضغط الدمالوزن الزائد

اإلصابة بُسكري الحمل التاريخ المرضي للعائلة

٪٩٠
٪١٥

١٣

من األطفال ذوي األهل من 
مرضى السكري يصابون به.٣

تصل النسبة إلى

تصل النسبة إلى

من
كل

١٩ من
كل
فقط
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هل هناك ِصلة بين
مرض الُسكري ومرض الُكلى الُمزمن؟

اإلصابة
بداء الُسكري من النوع الثاني 

قد يزيد من احتماليات اإلصابة 
بقصور القلب والعكس صحيح، 

كما أن المرضى قد يعانوا من 
المرضين مًعا.

ارتفاع ضغط 
الدم وتصُلب 

األوعية الدموية

تزداد احتمالية إصابة 
مرضى الُسكري من النوع 

الثاني الذين يعانون من ارتفاع 
نسبة السكر في الدم بقصور 

القلب بمعدل أربع مرات 
مقارنة باآلخرين.٦

هي حالة يعجز فيها 
القلب عن ضخ الدم 

المؤكسد في أنحاء الجسد 
وهي أيًضا من عوامل خطر 

اإلصابة بالُسكري.٦

ُيعد 
مرض الُسكري 

السبب الرئيسي وراء 
اإلصابة بمرض الُكلى 
الُمزمن، فحوالي ُثلث 

المصابين بالُسكري ُيحتمل 
أن يصابوا بمرض الُكلى 

المزمن.٧

عندما تستمر الكلى 
في التعرض لألذى لمدة 

طويلة، ُتصاب مع الوقت 
بمرض الُكلى الُمزمن.

وهذا يعني عجز الُكلى عن 
إتمام وظائفها كما ينبغي 

مثل تنقية الدم.٧

الُسكري
هل توَجد ِصلة

بين داء الُسكري
وقصور القلب؟٧,٦ قد يسبب

مما قد يؤدي إلى 
أمراض القلب 

واألوعية الدموية

قصور القلب

مرض
الُكلى الُمزِمن

قد تتأذى الُكلى من: 
إصابة جسدية أو مرض 

كالُسكري أو ارتفاع 
ضغط الدم.٧

قد يتسبب ارتفاع 
الُسكر في الدم في 

ضيق وانسداد األوعية 
الدموية في الُكلى.٧

تتأذى الُكلى من عدم 
كفاية الدم الجاري في 

األوعية.٧

٤٦



تستمر الحياة بشكل طبيعي حتى في ظل اإلصابة بمرض الُسكري من 
النوع الثاني، ولكن يستطيع العديد من مرضى الُسكري منع أو تأجيل حدوث أي 

مضاعفات عن طريق اتباع النظام العالجي وتبني العادات اليومية الموصى بها.٨-١٠

يمكنك أن تقلل
من فرص حدوث 
مضاعفات السكري٩
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ُقم بقياس الُسكر في الدم 
بشكل دوري للتأُكد من أنك 

على بر األمان

تحَكم في مستويات 
الكوليسترول

توقف عن التدخين

Take medicines as
instructed, and make and
Keep appointments with

your healthcare team

2nd Floor, Block D, Ibn Sina Building #27, Dubai 
Health Care City, PO Box 505070, Dubai - UAE
T: +971 (0) 4 3624888  F: +971 (0) 4 3624898 / 99

هل يعني ذلك أنني سأصاب 
بهذه المضاعفات؟٨-١٠

تناول
طعام صحي

ُقم بممارسة 
التمارين الرياضية

حافظ على مستويات ضغط 
الدم المناسبة حسب إرشادات 

طبيبك أو تحت معدل 
mmHg ١٤٠/٩٠

حافظ على 
وزن صحي

ُقم بزيارة طبيبك بشكل 
دوري واحرص على أخذ 

الدواء كما ُوِصف

في حال ظهور أي أعراض جانبية:
تفضل بالتواصل مع فريق AZ ألمان المريض من خالل قنوات التواصل التالية:

من أجل أي تساؤالت طبية:
برجاء التواصل مع فريق AZ الطبي من خالل قنوات التواصل التالية:

+٩٧١٤٣٦٢٤٨٨٨
patients-azgulf@astrazeneca.com

http://aereporting.astrazeneca.com

+٩٧١٤٣٦٢٤٨٨٨
gulf-medicalinfo@astrazeneca.com

٤٧



شكراً لشركائنا
في النجاح

بنك البحرين الوطني

مؤسسة المبرة الخليفية
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شكراً لشركائنا
في النجاح

جمعية الكلمة الطيبة

شركة نفط البحرين

شركة نوفونورديسك

شركة ميدترونيك

 شركة أبوت
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شكراً لشركائنا
في النجاح

مجموعة ترافكو

روتاري المنامة

ا�هلية للتأمين

 شركة بتروكيماويات البحرين

٥٠




