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“التغذية السليمة تحافظ 
على سالمة صحتك”
بروفيسور نعيم شحادة

 “إنها الرد المجتمعي القوي
الحصين الذي يحفظ اعتزازنا، 

 إنها جمعية الشجعان.”
 الدكتور ذيب داود نّقاش

 “صح إني بشوف
 ابني مبسوط معهم

 بس من جوا بكون ابكي”
والد الشجاع خميس دراوشة

 “باألول فكرت إنه
 اإلشي وراثي، ألنه

 انا امي عندها سّكري،
 بس طلع انه أل.” 
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تعريف عن اجلمعية

جهة التفاؤل اخلامسة  -  الدكتور ذيب داود نّقاش

مشروع  “ الدنيا  بـ 1000 خري “

التغذية السليمة حتافظ على سالمة صحتك  - الربوفيسور نعيم شحادة

صور الشجعان

حوارات مع الشجعان

“ ما نفعله من أجل أنفسنا، ميوت معنا، وما نفعله من أجل اآلخرين، يعيش لألبد”                                                                                                            
)الربت بايك(

 تتقدم مجعية الشجعان بالشكر والعرفان  إىل املشاركني والداعمني
 ملشروع  “ الدنيا بـ1000 خري”  على دعمهم إلقامة مشاريع الشجعان.

شكر خاص لبلدية الناصرة، بلدية باقة الغربية واجمللس احمللي عارة عرعرة
وذلك على دعمهم املتواصل ملشاريع اجلمعية اإلنسانّية.

وتقدير شكر 

املواد املنشورة يف “جملة الشجعان” من صور 
فقط. اجلمعية  ُملكية  من  هي   وتقارير 
ُمسبق من  بإذن  إال  نشرها  وال حيق ألحد 

اجلمعية. 
على  هي  اجمللة  يف  املنشورة  االعالنات 

مسؤولية املعلن فقط.
تصميم اجمللة: مرام أنور خّمول

* صورة الغالف: الشجاع قيس مصاروة

 مراجعة لغوية: نرمني قسيس

للتواصل معنا
فرع الشمال – الناصرة )الرئيسي(: 04-6012403

فرع املثلث - باقة الغربية 04-6017403 
فاكس: 6012403-1534 | عن طريق الربيد: الناصرة، ص.ب: 10349

info@brave .org .il  |  www .brave .org .il
        مجعية الشجعان لسكري االطفال

مجعية مسجلة رقم: 580471886
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العدد كلمة 

كلمة رئيس اجمللس اإلداري
حسام عّديين

 كلمة  مؤّسس ومدير عام اجلمعية 
شادي قسيس

أان سّكري منذ 11 عام، تعّرفت على مجعية الشجعان منذ 8 سنوات، وقررت 
االنضمام هلا بعد أتسيسها بعدة أسابيع تقريًبا. ومنذ ذلك اليوم واجلمعية هي 
اجملتمع  يف  الوعي  مستوى  رفع  هدفه  للجمعية كان  انضمامي  الثاين”.  “بييت 
اجملتمع  يف  السّكريني  تقّبل  يف  سهولة  هناك  يكون  حبيث  السّكري،  مبوضوع 
واالخنراط فيه دون عوائق. حيث قّدمت من خالل عملي التطوعي يف اجلمعية 

حماضرات توعوية يف املدارس ولكافة فئات اجملتمع.
مبثابريت والتزامي انُتخبُت كعضو الطاقم اإلداري املكّون من أعضاء سّكريني 
وأهايل ألعضاء سّكريني. وبرغم الظروف احلياتية، العلمية والعملية اليت مل متنعين 
اجلمعية  إدارة  ِقبل  ُعّينت من  اجلمعية،  برامج  يوًما عن مشاركيت وتطّوعي يف 

“رئيًسا للمجلس اإلداري”. 
السّكري مل يكن عائًقا يف حيايت، على العكس متاًما، بل أنّه حفّزين على التقدم 
اان يف صدد  واآلن  بتفّوق  والثّاين  األول  اللقب  أهنيت  أنين  حيث  والنجاح، 
حتضري رسالة الدكتوراة يف علم األحياء. أما على الصعيد العاطفي فقد التقيت 

إبنسانة مجيلة جدًّا قلًبا وقالًبا فأحببتها وتزّوجتها.
برفقة  اجلديدة  احلياة  تقّبل  يف  األهايل  مساعدة  على  تعمل  الّشجعان  مجعية 
الالزمة  االرشادات  تقدمي  مع  اجلديد،  ضيفهم  مع  التأقلم  وكيفية  السّكري 
التغذية. كما وتقيم اجلمعية لقاءات شهريّة وبرامج توعوية لألطفال  مبوضوع 
الشجعان لزايدة ثقتهم أبنفسهم ملواجهة اجملتمع وتشجيعهم على احملافظة على 
البعيد يف حال عدم  درجات سّكر متوازنة لتجّنب عواقب السّكري للمدى 

املواظبة على الرايضة، الغذاء الصحي وحقن األنسولني.
منذ أتسيس مجعّية الّشجعان، 07.03.2007 وحىت يومنا هذا وحنن يف تقّدم 
مستمر. مع كل خطوة انجحة ينتابين شعور ابلفخر واالعتزاز عند مساع ردود 
الفعل اإلجيابية املتواصلة من أبناء اجملتمع عامًة وأهايل السّكريني خاصًة. مع 
السّكريني  الّشجعان  يّضم كل  الذي  الدافئ  البيت  اجلمعية  أصبحت  الوقت 
من كافة البلدات واملناطق، فإهنم جيدون الّدعم، الّتشجيع، احملّبة واالهتمام يف 

مجعية الشجعان.  
مسريتنا مستمّرة، فنحن الّشجعان نؤمن أبّن عالج السّكري ال يقتصر فقط 
على حقن األنسولني إال أن العامل النفسي واالجتماعي له أتثري كبري للمحافظة 

على موازنة يف مستوايت السّكر عند الشجعان السّكريني.
وهلذا حنن هنا.

ابنفعال كبري وخبطوة مباركة، بعد مرور 4 سنوات على اصدار العدد األول، بعد 
اجنازات كبرية، تطويرات كثرية، طواقم عمل، أعضاء إدارة ُجدد وفّعالني، جلنة اولياء 
ُأمور وطاقم متطّوعني فّعال، نضع اليوم بني أايديكم العدد الثاين من جمّلة الّشجعان 
احلاضرة  ومشاريعنا  خطواتنا  اجنازاتنا،  لكم  نعرض  أن  راغبني  ُموازَنة”،  “احلياة 

واملستقبلية.
حللمي  حتقيق  هو  األطفال،  بسّكري  إصابيت  بعد  سنوات،   8 قبل  بدأتُه  فما 
الّشجعان. مجعية  أتسيس   – حيايت  يف  حقيقة  وأروع  أمجل  أصبح  حلم   الكبري، 

السّكريني مبجتمٍع  تغيري َنط حياة  الّشجعان سامهت وال زالت تساهم يف  مجعية 
كامل. فقد استطاعت اجلمعية منذ قيامها وعلى مدار السنوات، بناء أساس غري 
الشرق  يف  العرب  االطفال  السّكريني  خيّص  انساين”  “مشروع  ألكرب  له  مسبوق 
األوسط، وذلك ابعرتاف خنبة معروفة من األطباء واملختّصني يف البالد وخارجها. 
حيث أّن جمهودي الشخصي أصبح جمهود مئات املتطوعني والعائالت السّكرية. 
وهبذا اجملهود جنحنا بتغيري نظام أقسام السّكري والعيادات من كل املناطق والبلدات، 
فأصبح التعاون عنوان عالقتنا هبم، حبيث أهنم وبكّل فخر واعتزاز يقومون بتوجيه 

السّكريني الينا كجزٍء ال يتجّزأ من العالج، وهذا برأيي يلخص كل شيء.
يف هذا العدد، وبعد التوّجهات الكثرية اليت تصلنا بكل ما يتعّلق ابلسّكريني البالغني 
املعنيني يف االرتباط، قّرران مشاركتكم قّصة واقعية، واحدة من بني عشرات القصص 
ليعلم اجلميع جمّدًدا، أن السّكريني  الشباب،  اليت نعرفها ونعيشها يوميًّا مع جيل 
قادرون على االرتباط وبناء عائلة، وأهّنم يتمتعون مبسؤولية أكرب وذلك نظًرا لنمط 
حياهتم الصحي والسليم والذي يتطلب منهم اهتمام ومتابعة دائمة للحفاظ على 

املوازنة.
أود يف هذا العدد أن أشارككم أبهم ختطيطاتنا لعام 2016: ستقوم اجلمعّية ابفتتاح 
فرعها اجلديد يف القدس. كذلك سوف نعمل على توسيع دائرة التطوّع واخلدمات 
اجلمعية  األردن. عدا عن ذلك، ستباشر  الفّعالة يف  الّشجعان  السّكريني  جملموعة 
هدف  الّشجعان،  لدى  السّكر  فحوصات  نتائج  على  استناًدا  علمي  أبول حبث 
جذرية  تغيريات  إلحداث  واالجتماعي  النفسي  العنصر  أمهّية  إثبات  هو  البحث 

ملستوى السّكر يف الّدم.
ما ميّيز جمّلتنا-“احلياة ُموازَنة”، هو الشعور أبّنك تلمس “منتوج” إنساين، فكل كلمة 
فيها تعود اىل حقائق وأحداث واقعّية، هذه الكلمات أتت لتمأل قلوبنا ابلثقة والقّوة 
بداًل من الرتّدد أو اخلجل، فهي حتّفزان على نشرها ألكرب عدد ممكن هبدف توعية 

الناس، لتقّبل السّكريني يف اجملتمع العريب بشكل أفضل.
فيه كل شجاع  يشعر  بيت كبري  الشجعان،  بيت  الّشجعان كانت وستبقى  مجعية 

ابألمان، ابلّسعادة، ابلقّوة وابلّشجاعة، بيت شعاره: “احلياة موازنة”.
شجعان، أحّبكم لو تعلمون كم! 
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الجمعية عن  تعريف 

يف  السّكريني  لألطفال  عربية  مجعية  أول  هي  الشجعان  مجعية 
الشاب مببادرة   ،2007 سنة  آذار،  من  بالّسابع  تأّسست   البالد، 

“شادي قسيس” بعد إصابته  بسّكري األطفال يف جيل 19 سنة.

رؤيا اجلمعية:
دمج اكرب عدد من االطفال والشباب )السّكريني( يف اجملتمع وتوعيتهم من الناحية 
االجتماعّية، النفسّية والتعليمّية وارشادهم إلجياد طرق ووسائل للمحافظة على 
سالمتهم االجتماعّية والقانونّية للتقّدم حنو حياة افضل دون أي عائق او خجل.

 
خدمات اجلمعية:

تقدمي خدمات عديدة للسّكريني وعائالهتم واليت  تشمل التوجيه الكامل حول 
يف  حقوقهم  كامل حول  لشرٍح  اضافًة  منه،  والوقاية  السّكري، طرق عالجه 
اجملتمع العريب ومساواهتم بكافة شرائح اجملتمع. حماضرات يف املدارس، خمّيمات 
صيفّية للسّكريني، رحالت ترفيهّية وتعليمّية، مهرجاانت وأايم رايضّية، فعاليات 

وبرامج شهريّة.
تضم اجلمعية اليوم أكثر من 500 شجاع وشجاعة، وأكثر من 150 متطوّع 

ومتطوعة فّعالني.

أهداف اجلمعية:
• نشر الوعي االجتماعي إلحتياجات السّكريني ومتطلباهتم يف اجملتمع العريب 

وحماولة دجمهم الكامل يف اجملتمع.
شرائح  بكافة  ومساواهتم  العريب  اجملتمع  يف  السّكريني  حقوق  عن  الدفاع   •

اجملتمع.
العريب، حول أتثري  األول، ابلوسط  النوع  السّكريني من  لدى  الوعي  • زايدة 

السّكري عليهم من الناحية النفسّية، اجلسديّة واالجتماعّية.
ومضاعفاته خماطره  السّكري،  مع  التعامل  حول كيفّية  السّكريني  توجيه   • 

والكشف املبّكر عن السّكري.
على كافة  اخلاصة  اخلدمات  لتوفري  املختصة  اجلهات  بني  التعاون  حتقيق   •

األصعدة للسّكريني.
• أتمني حياة أفضل للسّكريني وعائالهتم.
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طموحات اجلمعية:
• معرفة وإدراك لتقّبل السّكري يف البيت العريب.

• سّكريني مع نط حياة صحي ومتوازن.
• مرجع دائم لألطفال السّكريني.

• دمج السّكريني البالغني يف القطاع العام واخلاص يف اجملتمع.

املشاريع الرائدة للجمعية:

 • “الشرطة السّكرية - وحدة 7.3” 
أربع شجعان سّكريني )شاابن وصبيتان( يقومون بزايرات مفاجئة للشجعان 

السّكريني )ابلتنسيق مع االهل( يف بيوهتم ومدارسهم لفحص درجات السّكر. 
الشرطة السّكرية هي الشرطة الوحيدة اليت حيبوهنا األطفال.

 • “خمّيم السّكر حلو” 
خمّيم الشجعان الّصيفي الّسنوي، الذي يتضمن: برامج متنوعة، فعاليات 

ومسابقات ملوازنة السّكر، رحالت وأايم ترفيهّية، حفل اختتام وليلة مبيت.
 • “الدنيا حلوة، من غري سّكر”

مشروع احملاضرات والورشات التوعويّة  يف املدارس واملؤسسات الرتبويّة 
واالجتماعّية األخرى.

• “فريق الشجعان لكرة قدم” - الفريق االول للسّكريني يف البالد.

باكورة أعمالنا:

• إفتتاح فروع جديدة يف مناطق خمتلفة يف البالد، إضافًة لفرعيها يف منطقيّت 
الشمال واملثلث.

• إصدار أغنييّت الشجعان من أتليف وغناء أطفال اجلمعية بقيادة
الفنانة “ أنوار شرارة”.

• “اسوارة بكل إيد” لرفع الوعي يف اجملتمع وجتنيد املوارد إلقامة املشاريع.
• إصدار “جملة  الشجعان” اليت يتم توزيعها جماانًّ يف مجيع أحناء البالد.

• زايرات للسّكريني يف صناديق املرضى واملستشفيات.
• رحالت للشجعان إىل مناطق خمتلفة يف البالد.

• تصوير أفالم توعويّة للشجعان حول موضوع السّكري.
• “مؤمتر الشجعان للسّكري” الذي يقام سنواّي بيوم السّكري العاملي.

 • “الدنيا بــ1000 خري” -  جتنيد مشاركني يف دعم مشاريع اجلمعية اإلنسانّية
بشكل شهري.

إمكانية  مع  االنرتنت  على  الشجعان  موقع  إطالق  التكنولوجيا”  “شجعان   •
إنشاء تطبيق  احلصول على خدمات كثرية دون اإلنتظار ملندوب، إضافًة اىل 

للهواتف النقالة.
• جلسات لطاقم اجلمعية ولقاءات إرشاد شهريّة للمتطوعني الفّعالني من أجل 

ختطيط برامج وتطوير مشاريع الشجعان.



مجلة الشجعان 82015

األطفال ُسّكري 

الدكتورة غدير أسعد - الياس
متخّصصة بطب االطفال وأبمراض غدد وسّكري 
االطفال،وحدة سّكري االطفال مستشفى العفولة.

يزداد انتشار سّكري األطفال يف األعوام األخرية ألسباب خمتلفة. يتوفر االنسولني يف 
السنوات األخرية بتقنيات وبتطور مستمر، وهنالك احباث عديده حملاولة إجياد عالج 

هنائي للسّكري.
يتّصف السّكري ابرتفاع تركيز السّكر ابلدم، الناجم عن عدم إنتاج كمية كافية من 
بيتا أو اخنفاض حساسية األنسجة لالنسولني، أو  هرمون االنسولني من قبل خالاي 

كال األمرين.
يُعّرف النوعان الرئيسيان املسببان للسّكري ابلنوع األول والنوع الثاين، بينما يشّكل 
من  العديد  توجد  االطفال.  عند  السّكري  حلاالت  األساسي  النوع  االول  النوع 
املسببات النادرة للسّكري كالطفرات اجلينية، التهاب البنكرايس املزمن )أو التليف 

اخللوي(، بعض االدوية واسباب أخرى.
 :)Diabetes mellitus Type I( - سّكري النوع االول

البنكرايس. يصيب  فريوسي  التهاب  أو  املناعي  اجلهاز  يف  خبلل  النوع  هذا   يتمّيز 
يؤدي هذا اخللل إىل مهامجة ذاتية خلالاي بيتا )املوجودة يف البنكرايس وهي املسؤولة 
عن انتاج االنسولني( وتدمريها. مل يُعرف بعد السبب الرئيسي لبداية اخللل وظهور 
ل يف  السّكري. هناك عوامل بيئية وراثية ورمبا العدوى بفريوسات معّينة تساهم وتعجِّ

ظهور السّكري. 
لالنسولني وظائف عديدة يف اجلسم، أمّهها إدخال السّكر إىل اخلالاي كمصدر للطاقة. 
اخلالاي  قدرة  وعدم  الدم،  يف  السّكر  نسبة  ارتفاع  إىل  يؤدي  االنسولني  وجود  عدم 
املختلفة على مزاولة وظائفها. ال توجد حىت اليوم وسيلة للوقاية من اإلصابة ابلسّكري 

النوع األول وما زالت العديد من االحباث جارية هبذا اجملال.

اإلصابة بسّكري النوع األول لدى األطفال وانتشاره:
بسّكري  تقليدايًّ  معروف  ولكنه  البالغني  أو  األطفال  يصيب  أن  األول  للنوع  ميكن 
األطفال ألن معظم املصابني به من األطفال دون سن الــ15. يف السنوات األخرية تزداد 
 إصابة األطفال بسّكري النوع األول يف كثري من الدول وخاصًة عند األطفال الصغار.

هنالك فروق جغرافية بنسبة ظهور السّكري وكذلك بني اجلنسيات املختلفة، وتقّدر 
الزايدة السنوية اإلمجالية بنحو 3%.

يشّكل سّكري النوع األول حوايل %10 من حاالت السّكري يف اجملتمع عامًة وتُقدَّر 
نسبة ظهوره يف اسرائيل حوايل 12 حالة جديدة لكل مئة ألف شخص يف السنة.

أعراض سّكري األطفال:
سّكري النوع األول هو “حاد البداية”، فإن ظهوره حيدث خالل أسابيع معدودة أو 

شهور وليس خالل سنوات عديدة كما هو احلال يف السّكري النوع الثاين. 
العطش  بكميات،  املتكرر  التبول  السّكري:  ببداية ظهور  عليها  املتعارف  األعراض 
التعب، االرهاق وتشوش  الطعام،  لتناول  الشهية  الوزن رغم زايدة  فقدان  الشديد، 

النظر.
إىل  تؤدي  قد  الدم  يف  السّكر  لنسبة  متواصل  وارتفاع  املشكلة  على  التعرف  عدم 
“حتّمض الدم الكيتوين”، وهي حالة متدهورة تتميز بوجود رائحة األسيتون يف نـََفس 
الغثيان  الشهية،  فقدان  التبول،  زايدة  التنفس،  وعمق  سرعة  السّكري،  الشخص 
والتقيؤ، أوجاع البطن وكذلك تتميز بوجود حالة متغرية من حاالت فقدان الوعي. 
ولذلك فإن “حتمض الدم الكيتوين” هو حالة طبية خطرية تتطلب إرسال الشخص 

السّكري إىل املستشفى.
تشخيص السّكري لدى األطفال:

هناك مقاييس حمددة وخمتلفة لتشخيص السّكري:
HbAIc .1 - ُيسمى “اهليموغلوبني الچلوكوزياليت”، املستوى املرتفع للچلوكوز 
الذي يرتبط هبيموغلوبني الدم بصورة ال رجعية. وهو يُعترب أحد املقاييس ملراقبة نسبة 

موازنة مستوايت السّكر يف الدم.
ديسيلرت  / مليجرام   126 الصوم  من  ساعات   8 بعد  الدم  يف  السّكر  نسبة   .2 

)7 مليمول/ لرت( أو أعلى.
3.  نسبة السّكر يف الدم 200 مليجرام / ديسيلرت )11.1 مليمول/ لرت( أو أعلى 
وذلك بعد ساعتني من تناول الچلوكوز  )تالِءم الكمية حبسب وزن الطفل ( كما يُتبع 

يف اختبار حتمل الچلوكوز.
يسيلرت د / م مليجرا  200 لدم  ا يف  لسّكر  ا ملستوى  ئي  عشوا قياس   .4 

)11.1 مليمول/ لرت( أو أعلى.
* عندما تكون النتيجة إجيابية، ولكن يف غياب أعراض السّكري، جيب أتكيدها بطريقة 

أخرى من الطرق السابق ذكرها.
عالج سّكري األطفال:

إن السبب الرئيسي للسّكري النوع األول هو فقدان االنسولني ولذلك فإن العالج 
األول  النوع  السّكري  لعالج  جمال  هناك  وليس  ابالنسولني  التعويض  هو  الوحيد 

ابحلبوب املخفضة للسّكر أو ابألعشاب أو بغريها.
تعترب املعاجَلة ابالنسولني انجعة ولكنها تستمر مدى احلياة واملفروض أن ال تؤثر بصورة 
كبرية على األنشطة احلياتية للشخص السّكري. ينبغي على الشخص السّكري إتّباع 
خطة إدارة ذاتية منّظمة جيداً تتضمن استخدام االنسولني، ومراقبة مستوايت السّكر 
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متطلبات وحتدايت هذه الفرتة وتراجع االنصياع للتعليمات. 
عالج النوع األول من السّكري:

ال يوجد عالج عملي شاٍف للنوع األول من السّكري. هنالك العديد من الدراسات 
بديلة.  بيتا  خالاي  أو  بنكرايس  زرع  على  ركزت  بعضها  ممكن.  عالج  إجياد  حملاولة 
ويبقى  البعيد  املدى  على  املناعة  ُتضعف  أدوية  عموًما  تتطلب  العملية  هذه  ولكن 
هناك احتمال أن يرفض اجلهاز املناعي العضو املزروع.كما وهنالك ندرة للمتربعني 
ابألعضاء أو ابخلالاي بيتا. وقد منحت أحباث اخلالاي اجلذعية طريًقا ممكًنا للشفاء ألهنا 
قد تسمح إلعادة نو خالاي بيتا متطابقة جينًيا مع الشخص املزروعة فيه وميكن بذلك 

االستغناء عن االدوية اليت ُتضعف املناعة.
ذكية  مضخات  إلجياد  حماوالت  املستقبلي  التكنولوجي  العلمي  البحث  جماالت  يف 
قادرة على مراقبة مستوايت السّكر وحقن كمية االنسولني حسب النتائج، ما يسمى 

“البنكرايس االلكرتوين”.

املستمر ابلدم، ممارسة نشاط جسدي، وإتّباع نظام غذائي صحي مبراقبة واستشارة 
اخصائيات التغذية.

االنسولني: هناك عدة أنواع من االنسولني ختتلف عن بعضها مبدة فعاليتها وسرعة 
بداية أتثريها. جيب توفري هذا االنسولني على مدار الساعة حسب تعليمات الطبيب 
بتزامن مع الوجبات أو قبل الوجبات. يتوفر االنسولني يف السنوات األخرية بتقنيات 
وبتطور مستمر، كذلك مضخات االنسولني اليت تكون مع الشخص السّكري وميكن 

برجمتها حلقن الكمية املطلوبة دون الوخز املتكرر.
فرتة شهر العسل !:

سّكري النوع األول يُعترب “مناعي”، يرتفع السّكر فيه عندما يتأثر قرابة
 %90  -%80  من خالاي بيتا يف البنكرايس وليس ابلضرورة  كامل البنكرايس 
بعد  االنسولني  للطفل  يُعطى  عندما  وابلتايل  لالنسولني.  املفِرزة  خالايه  وكامل 
التشخيص، فإن ذلك ينّشط اخلالاي الصاحلة الباقية ويؤدي اىل إفراز بعض االنسولني 
تسمى  احلالة  هذه  إّن  الدم.  يف  السّكر  اىل خفض  يؤدي  قد  مما  الطبيعي  الداخلي 
“جتاوز فرتة شهر العسل” وهي فرتة إفراز االنسولني الداخلي الطبيعي اإلنساين واليت 
هي  الفرتة  هذه  أن  هنا  علمه  الواجب  أقل.  أو  أكثر  أو  الشهر  قرابة  تستمر  قد 
فرتة مؤقتة ومرحلية أي أّن اجلسم سيعود لالعتماد الكامل على االنسولني اخلارجي 
وليس هناك مربر لوقف االنسولني اخلارجي أو االعتقاد أبن السّكري قد انتهى وأن 
الشخص السّكري مل يعد مصااًب ابلسّكري، وإنا الواجب عمله أن يقّلل الشخص 
السّكري جرعات االنسولني ابستشارة الطبيب املعاِلج وليس وقفها، واحلرص على 

حتليل السّكر املنزيل عدة مرات يف اليوم الكتشاف أي اخنفاض يف السّكر يف الدم.
مضاعفات سّكري األطفال:

ما ميّيز سّكري األطفال )النوع االول( هو سنني العالج الطويلة ولذلك جيب احلفاظ 
أضرار  مثل:  البعيد  املدى  على  مضاعفاته  لتفادي  السّكر  مستوايت  موازنة  على 
لألعصاب )أوجاع وحرقة(، أضرار للكلى )تراجع يف عمل الكلى اجلزئي أو الُكّلي(، 
إىل  )تؤدي  والكبرية  الصغرية  للشرايني  أضرار  النظر،  حدة  وتراجع  للعني  أضرار 
بسبب  األطراف  وَقطع  الدماغ(  جلطة  الصدرية،  الذحبة  والشرايني،  القلب  أمراض 
تضّرر االعصاب والشرايني املغذيّة لألطراف. يواجه العديد من األطفال صعوبة يف 
التأقلم نفسيا مع حالتهم. وقد يؤدي السّكري إىل التمييز ضدهم، حيّد من عالقاهتم 
االجتماعية ويؤثر على أدائهم يف املدرسة. جيب االنتباه أيًضا إىل فرتة املراهقة بسبب 
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الخامسة التفاؤل  جهة 

د. ذيب داود نّقاش
مدير ابلوكالة

قسم الغدد الُصم والسكر
رمبم. احلرم الطيب لصحة اإلنسان

حيفا

 مثة احالم تراودان، يف احلب، يف النجاح ويف السعادة. فمنها ما قيد االمساك به، ومنها ما يبقى اضغاث أحالم.
فأين حنن يف ُسّكري الشباب من احللم؟  َهل مبقدوران أن نعيد عقارب الساعة اىل الوراء؟ ال. ال ميكن، على األقل 

حاليًّا. بقي إًذا أن هنتم بدفع عجلة احلياة قدًما!
متفائلة”. “شغالت  عن  اكتب  ان  وابستحياء،  الشجعان،  جمللة  الصدور  وشيك  لعدد  اكتب  أن  ُنسيمة  طَلبْت 
جلميعهم ابإلضافة  سرتون   ... قلوهبم؟!  على  وللغاليني  ألحبائهم  لذويهم؟!  ام  للسّكريني  أهي  نفسي   وسألت 
يقرأها. لن  أحًدا  ان  ففهمت  َرص،  َنص  صفحات  األربع  تعّدت  لكنها  وكتبُت،  جلسُت  أيضا”.  “َمْن 

وَعَدْلُت عنها ملا هو يف حجم “صفحة” ، مث جعلُت “الشغالت” تصبح “ِجهات” . 

ِجهة 1:
الُسّكري. لكن  لن ادخل دهاليز املختربات اليت تنكبُّ على ترايق الشفاء من 
أتكدوا أن الِعلم ال يفتأ يفتش عن حلول، نستفيق عليها وإذ بنا نتعاىف هنائًيا من 
اإلنسولني-“بيتا”،  انتاج  تدهور خالاي  وْقِف  بني  احللول  هذه  ترتاوح  الُسّكري. 
وإبكار توقيت التدّخل لإلبقاء على أكرب عدد من هذه اخلالاي حيًّا معافًا، وبني 
التفتيش عن احلدث األصلي الذي يُفّعل هدم خالاي بيتا، لفهم طبيعته وما الذي 

يوعز فيه البدء ومنعه عن ذلك.

ِجهة 2:
هل ميكن تناول اإلنسولني دون زرِقِه بوخزة إبرة احملقن أو املضخة؟ نعم، ُمرتّددة! 
فألنه زالل حُتّلله عصارات اهلضم ال ميكن تناوله ابلفم وأن يعرب العصارات بسالم. 
هناك حماوالت ُمستحدثة، لتغليفه مبواد تصمد يف العصارات، وبقَي على أصحاب 
هذه التجارب التغّلب على حواجز استيعاب اإلنسولني عرب املعي، وان يصيب هذا 
االستيعاب أقل ما أمكن من تقّلبات يف استيعابه اىل دورة الدم. ذلك، من أجل 
أن نضمن ثبات أثر كل جرعة من جرعاته، وأن نتفادى خربطة حساابتنا حينما 
نُقابل كمية املأكول جلرعة اإلنسولني املناسبة هلا. وال ننسى استنشاق مسحوق 
اإلنسولني والذي قفز به درجًة، فهو االسرع يف الوصول اىل قمة مستواه ابلدم 
)12 دقيقة(، وانقشاعه مبرور ثالث ساعات! ومع ان مجهرة املتعاجلني املالئمني 
له حمدودة تبًعا ملعطيات خاصة، فإنه يبدو واعًدا أكثر من َنْشِق رذاذه الرطب اىل 

الرئتني )َسبَّب أضرارًا(.

ِجهة 3:
بكمية  يندفُع  وبناًء على اإلحساس  الدم،  إنسولني حِيسُّ مستوى سّكر  هل من 
ُمالئمة لكي يعطي أتثرياً على “مقاس” مستوى السّكر يف كل حلظة؟ اإلجابة هي 
نعم، ولكّننا حنتاج االنتظار ريثما يتم َدْوزَنة هذا األمر. لقد مت انتاج هكذا إنسولني 
ليفتح عامل “اإلنسولينات الذكية” على غرار اهلواتف الذكية. إذ مت استغالل ظاهرة 
معروفة لسّكر الچلوكوز يف الدم، أنه يُنافس السّكر اخلماسي “پنتوز” على الدخول 
اىل جحوٍر له يف جدران أوعية الدم، ليمكث فرتة مث خيرج منها ويعاود ذلك على 
الدوام. إذا ارتفع الچلوكوز فإنه يطرد الپنتوز خارج تلك اجلحور. وحينما يهبط 

الچلوكوز يرتفع مستوى الپنتوز ِنسبيًّا فيطرده بدوره خارج اجلحر وميكث فيه.
اجلحر،  يف  واايه  خيتبئ  فصار  إنسولني.  جبزيء  پنتوز  جزيء  ربط  يف  العلم  جنح 
اىل حني يرتفع الچلوكوز فيطردمها سوية اىل تيار الدم. هناك يستطيع اإلنسولني 
)املربوط من ذنبه اىل الپنتوز(، أن “يُدخل” رأسه الفاعل يف مواضع عمله ويتمم 

أتثريه خلفض سّكر الدم.
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ِجهة 4:
حلم  األصبع.  طرف  لوخز  حنتاج  السّكر  لفحص 
أطراف  سالمة  على  اإلبقاء  مع  نفحصه  ان  يراودان 
اصابعنا من وخز ُمؤمل. العمل جاٍر على الفحص بطرق 
من  ومنها  العني،  اىل  ينظر  من  منها  الوخز،  تتفادى 
مستوى  أتثري  وما  األمحر،  الدم  لون  على  يبصبص 
من  وهناك  عنهما.  الضوء  انعكاس  على  السّكر 
لفرتة  واحدة  بوخزة  اجللد  حتت  مغروًسا  جمسًّا  يُبقي 
اخلالاي  بني  السائل  حنّث  حديثًا،  األسبوعني.  ُتطاول 
سطحه  اىل  اجللد  حتت  من  اخلروج كعصارة  على 
مستوى  ابلسائل  ونقيس  رعشات كهرابئية،  بفضل 
سّكٍر يقارُب مستواه يف الدم. آخر صيحاهتا “لزقة” 
متناهية يف الصغر، تلصق اىل اجللد مرة كل يوم، يعمل 

خمرتعوها على َدْوزَنة معيارها.

ِجهة 5:
وهنا هناية املقالة. هي “الشغلة” اليت تقف اىل جانب 
املصابني بسّكري الشباب، فتشد أزرهم، وترفع ثقتهم 
بنفسهم، وترد عنهم ضيم املعتقدات البائسة اليت ما 
زالت سائدة، ُمعتقدات تدفع االهل اىل التنكر البنهم 
التقوية  وبدل  مجيًعا،  عضدهم  يف  وتفّت  ابنتهم،  او 

تبث مسوًما قاتلة للفرد وللمجتمع على السواء.

إهنا ُمقاربة حيوية وكما يقتضيه قانون البشر يف حفظ إنسانية بعضنا والتعاضد والتكافل. إهنا الرد اجملتمعي 
إهنا التحدي احلضاري،  قبول  بشريتنا يف  مبنية على اصول  إهنا مجعية  اعتزازان.  الذي حيفظ   القوي احلصني 
“مجعية الشجعان”. نعم إهنا خالص “التفاؤل”. ولو مل تنشأ لكان لزاًما إنشاء مثيلتها، بل مثيالهتا حيثما ينتابنا 

حدث يف صحة أبداننا ال عقولنا.
أعضاؤها ُقدوة ليس للسّكريني فحسب، بل للكثري من “األصحاء” الذين مل يذوقوا للتحّدي طعًما. السّكريّون 
الشباب هم مفخرٌة لنا، ال مدعاة شفقٍة ونفور. إهّنم و“بكفالة”، انتج التحدي والصمود وقطع العهود على 

املُضي ُقدًما. وَمْن عنده غري ذلك فليتفضل ويُثبت لنا.
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التغذية السليمة تحافظ على سالمة صحتك

الربوفيسور نعيم شحادة

من املعروف أّن ُهنالك نسبة عالية من الذين يُعانون من السمنة ومن السّكري 
ميدانًيا  حبثًا  مؤخًرا  ُأجرَي  وقد  البالد،  ُسّكان  بباقي  مقارنًة  العريب  الوسط  يف 
املثلث  اجلليل،  )الناصرة،  العريب  الوسط  من  والنساء  الرجال  مئات  مبشاركة 
والنقب( لتحديد العوامل اليت أّدت إىل اإلرتفاع امللحوظ بنسبة هذه احلاالت.
من بني املواضيع اليّت حُبثت، متَّ حبث نوعّية الغذاء الّذي نتناوله وقد َأظهرت 

النتائج:
يتناولون  البالد  مناطق  من مجيع  ابلبحث  املشرتكني  من  من 80%  أكثر   •

ُمنتجات احلليب الدمسة )لبنة، َأجبان وأَلبان(.
البالد  من  اجلنوبّية  املناطق  يف  وابأَلخص  العرب  املواطنني  من  عالية  نسبة   •
الدمسة  واملعّجنات  املقلّية  املأكوالت  تناول  من  ُيكثرون  والنقب(  )املثلث 

وُيكثرون من إستعمال املرجرين والسمنة البلديّة.
• حوايل %80 من املواطنني العرب يف اجلليل، الناصرة واملثلث ُيكثرون من 
بينما يف منطقة اجلنوب والنقب فإهنم ُيكثرون  الدمسة،  اللحوم احلمراء  تناول 

من أكل البيض.
• حوايل %50 من املواطنني يف املناطق اجلنوبية وحوايل %30 من املواطنني 

يف اجلليل والناصرة ال يتناولون اخلضروات والفواكه بشكل يومي.
إستناًدا إىل هذه النتائج ُقمنا بتحضري نصائح خاّصة يف جمال التغذية هدفها 

التخفيف من ظاهرة السمنة والسّكري:
1. تناول اللحوم قليلة الدسم-كلحم الدجاج، احلبش وحلم البقر قليل الدسم 
اجلاهزة كالنقانق  واللحوم  اخلروف  الدمسة كلحم  اللحوم  تناول  واالمتناع عن 

واملرتدالت واألعضاء الداخلية.
2. استعمال زيت الزيتون أو زيت الكانوال بدل السمنة أو املرجرين.

3. من املفضل حتضري الطعام مشوي أو مسلوق واالمتناع عن املقايل.
تناول  عن  واالمتناع   5% حىت  الدسم  قليلة  احلليب  منتوجات  تناول   .4
 منتوجات احلليب الدمسة كاجلبنة الصفراء، اجلبنة واللبنة العربية كاملة الدسم.

5. تناول مسك البحر مرتني يف األسبوع أو أكثر.
6. تناول اخلضروات والفواكه بشكل يومي كما أن أكل الفاكهة كاملة أفضل 

من شرب عصريها.
7. تناول القطنيات كالفول، العدس، البازيال والفاصوليا البيضاء 3-2 مرات 

أسبوعًيا.
8. التقليل من تناول األطعمة اجلاهزة الغنية ابألمالح والتقليل قدر اإلمكان 

يف إضافة امللح إىل الطعام.
9. عدم تناول البيض أكثر من 3 مرات ابألسبوع.

10. االمتناع عن تناول املشروابت احملالة ابلسكر كالكوال والعصري واإلكثار 
من شرب املاء.
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1000 خير” بــ مشروع “الدنيا 

مشروع “الدنيا بــ1000 خري” يهدف إىل جتنيد ألف شخص حيب عمل اخلري. حبيث مبقدور كل شخص املشاركة ابملشروع وذلك من خالل 
تعبئة نوذج اشرتاك مببلغ بسيط جدًّا وهو شاقل واحد عن كل يوم، أي 30 شاقل شهرايَّ او أكثر، حسب اإلمكانية.  يعود مردود الدعم 

املادي إلقامة برامج ومشاريع الشجعان اإلنسانّية.

“ إحــنـا األمــل الـجــاي ” :  )1
فّعاليات يف مواضيع خمتلفة يف مراكز  لقاءات شهريّة، فرديّة ومجاعّية، تشمل  إقامة 
اجلمعية ويف مناطق خمتلفة يف البالد. من خالل هذه اللقاءات يتعّرفون الشجعان على 
سّكريني ُكثُر من عدة بلدات أبعمار خمتلفة، لكن يُعترب “الُسّكري”  نقطة االلتقاء 

وحلقة الوصل بينهم ليشاركوا بعضهم ابملواقف والتحداّيت اليت يواجهوهنا يوميًّا.
هدف املشروع:

 تقّرب الشجعان السّكريني من بعضهم كأفراد عائلة واحدة، يّتحدون سوايًّ ملواجهة 
متوازنة.  سّكر  درجات  على  للمحافظة  البعض  لبعضهم  الدعم  ويقدمون  السّكري 
تقّبل  السّكريني وعائالهتم حول كيفّية  لدى  الوعي  العمل على رفع مستوى  وأيًضا 

السّكري ومواجهة اجملتمع بثقة عالية.

“ الـّدنـيـا حـلـوة، مـن غـيـر سـُّكـر”:   )2
واالجتماعّية  الرتبويّة  واملؤّسسات  املدارس  يف  عمل  وورشات  حماضرات  تقدمي 
 األخرى، من ِقبل طاقم مؤهل من ِقبل اجلمعية، ألكثر من 80،000 طالب )سنواًي(

على املستوى القطري.
هدف املشروع:

خاصًة.  االطفال  سّكري  السّكري،  مبوضوع  العريب  اجملتمع  يف  الوعي  مستوى  رفع 
الوصول اىل اكرب عدد من السّكريني وضمهم للجمعية ليحظوا خبدماهتا االجتماعية 

واالنسانّية.

“جــيـنـا لــعـنـدك ” :  )3
وصناديق  املستشفيات  يف  السّكري  ألقسام  شهريّة  بزايرات  اجلمعية  أعضاء  يقوم 

املرضى املختلفة يف البالد.
هدف املشروع:

متابعة الوضع الصّحي ألعضاء اجلمعية، التعّرف على عائالت ألوالد سّكريني جدد 
تقّبل  والعمل على مرافقتهم ابلتعّرف على السّكري مبراحله املختلفة خاصة مرحلة 

السّكري.

“مـشـوار رايـحـيـن مـشـوار” :  )4
تنظيم رحالت ترفيهّية وتعليمّية ألعضاء اجلمعّية على مدار السنة.

هدف املشروع:
توطيد العالقات بني السّكريني من أجل دعم بعضهم البعض، ومنحهم الفرصة للرتفيه 
بدون شروط او قيود ) مثل: مرافق او موافقات طبّية، كما يُطلب منهم يف املدارس(.

حماضرة توعوية يف مدرسة املطران تيموثيوس -كفرايسيف  
        مبادرة األستاذ واملريب امين ابراهيم

واحنا مع بعض السّكري احلى ومتوازن اكثر-  الشجعان يف السفاري

مؤّسس ومدير عام اجلمعية برفقة متطوعني ممّيزين بزايرة للشجاع حممد حّباش
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“مـجـلـة الـشـجـعـان ” :  )5
ُتصِدر اجلمعية جملة الشجعان واليت يتم توزيعها جمااّن يف مجيع احناء البالد.

مواضيع اجمللة متنوعة واليت تتطرق من خالهلا اىل عدة أمور تتعلق ابلسّكري، سّكري 
االطفال خاصة، مثل: تعريف السّكري، برامج ومشاريع الشجعان، التغذية السليمة، 
مقاالت طبّية وزوااي خاصة يتحدث فيها الشجعان السّكريني عن جتربتهم الشخصّية 

مع السّكري.
هدف املشروع:

رفع مستوى الوعي ابجملتمع العريب مبوضوع السّكري، سّكري األطفال خاصة.

1000 خير” بــ مشروع “الدنيا 

“الـشـرطـة الـسـّكـريـة ”  :  )6
سّكريني  اعضاء  أربع  من  مكّونة  خمتارة،  وحدة  عن  عبارة  السّكرية  الشرطة 
أتّسست  الذي  التاريخ  وهو   ،”7.3 “وحدة  بـ  الوحدة  مسّيت  وصبّيتان(.  )شاابن 
للشجعان  مفاجئة  بزايرات  السّكرية  الشرطة  أعضاء  يقوم  الشجعان”.  “مجعية  فيه 
السّكر.كل  درجات  لفحص  ومدارسهم  بيوهتم  يف  االهل(  مع  السّكريني)ابلتنسيق 
سّكري متوازن )نسبة السّكر 199 وأقل( حيصل على هدية، أما غري املتوازنني )نسبة 

“فـريـق الـشـجـعـان لـكـرة الـقـدم”:  )7
أول فريق كرة قدم للسّكريني يف البالد. الشباب السّكريني من جيل 12 سنة وما فوق 
ينضمون لفريق الشجعان لكرة القدم ويشاركون بتمارين أسبوعّية مع مدّرب خاص 

لفريقهم ويُدعوَن للمشاركة يف مبارايت مع  نوادي وفرق منافسة.
هدف املشروع:

إاتحة الفرصة للشجعان السّكريني يف القيام بفعاليات رايضية ) مع الذكر أّن الرايضة 
تعترب ثلث العالج(، حيث أن االوالد السّكريّون يواجهون صعوبة يف ممارسة هواايهتم 
الرايضية واالنضمام اىل النوادي والفرق الرايضّية كوهنم سّكريني ويستلزم األمر مبرافقة 

مرافق هلم.

زايرات الشرطة السّكرية املفاجئة للشجعان

 جملة الشجعان 2015

املباراة االوىل لفريق الشجعان لكرة القدم

دير ابلك ميسكوك والسّكر عايل

السّكر 200 وما وفوق( ُتسّجل هلم “خمالفة” وهي عبارة عن حتضري وتقدمي فعالّية 
لكل الّشجعان ضمن الفعاليات الشهريّة.

هدف املشروع:
دعم أهايل الشجعان، احملافظة على موازنة السّكر بشكل متواصل، رسم البسمة 

على وجوه األطفال، مستوى خمزون سّكر أفضل وشجعان متوازنني.
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“الـسّكـر حـلـو” : 8( مـخـيـّم 
خمّيم صيفّي للّشجعان ملدة أسبوع كامل وليلة مبيت واحدة. الّشجعان من مجيع أحناء 
ِقبل  البالد يشاركون يف املخيم. يشارك يف املخّيم متطوعون أكفاء وطاقم طيب من 
اجلمعية ليكونوا مسؤولني عن االوالد السّكريني لنؤّمن هلم أجواء عائلّية مليئة ابحملبة 

واألمان.
هدف املشروع:

خلق جو عائلي، حيث كّل املشاركني هم من عائلة واحدة، عائلة الشجعان. ضمن 
أايم املخّيم يتعّلمون الشجعان االستقاللية واالهتمام أبنفسهم بكل ما يتعّلق ابلسّكري 
ويشجعون  السّكرية  املعلومات  يف  بعضهم  يشاركون  معه.  والتأقلم  التعايش  وكيفّية 

بعضهم يف احملافظة على درجات سّكر متوازنة قدر اإلمكان.

“شـجـعـان الـتـكـنـولـوجـيـا” :  )9
إطالق موقع الشجعان على االنرتنت مع إمكانية احلصول على خدمات كثرية دون 

االنتظار ملندوب، اضافة اىل إنشاء تطبيق للهواتف النقالة.
هدف املشروع:

يومي  مدار  على  للسّكريني  خدمات  متواصل،  بشكل  التطوّع  لطلبات  استجاابت 
والتعاون مع كل اجلهات املختّصة واملسؤولة يف جمال الصحة واخلدمات االجتماعّية 

والنفسّية بشكل مستمر خالل كل أايم االسبوع.

www.brave.org.il  موقع الشجعان
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أهم حقوق السّكريين في المؤّسسات الحكومية

 سجود سليمان
 مديرة اجملتمع العريب يف القدس، مؤسسة
تواصل-كيشر، بيت العائالت اخلاصة

تلعب العائلة يف حياة كل منا دورًا هاًما يف مجيع مراحل احلياة. يتعاظم هذا الدور 
أطفال سّكريني.  نتحدث عن  أمهية عندما  أكثر  الطفولة وأيخذ منحى  يف جيل 
 يُقصد هنا ابألطفال السّكريني أطفال لديهم “سّكري النوع األول” أو ما يعرف

 بــ“سّكري األطفال” لظهوره يف معظم احلاالت يف جيٍل صغري. 
يف هذه احلاالت ال يقتصر دور العائلة فقط يف االحتواء والدعم النفسي الضروراين 
مما ال شك يف ذلك، وإنا أيًضا يف احلرص على حتصيل حقوق أوالدهم ليكفلوا 
هلم حياة أفضل، واليت تتمثل يف توفري مناخ مساعد لتطور سليم يضمن استثمار 

قدرات أطفاهلم وتنميتها. 
ألن املعرفَة واجٌب كما هي حق، أوِرُد هنا أهم احلقوق اليت جيب مراعاة احلصول 

عليها واليت تضمنها املؤّسسات املختلفة لألطفال السّكريني: 
خمّصصات التأمني الوطين: 

خمّصصات “ولد ذا احتياجات خاصة” خُتّصص من ِقبل مؤّسسات التأمني الوطين 
ألطفال حىت جيل 18 عاًما. يتحدد االستحقاق وقيمة هذه املخّصصة حبسب 
مدى تعلق الطفل مبساعدة اآلخرين، ولذلك ليس كل من لديه سّكري حيصل على 

هذه املخّصصة، وليس كل من حيصل عليها حيصل على نفس النسبة. 
للسّكريني من جيل 91 يوًما حىت جيل 18 عاًما حيق احلصول على خمّصصات 

“ولد ذا احتياجات خاصة” وذلك يف احلاالت التالية: 
يواجه  احلاالت  معظم  ويف  ألنه  وذلك  السّكري،  الكتشاف  األول  العام  يف   *
السّكريّون خالل هذا العام صعوبة يف موازنة السّكري وابلتايل فإن الطفل حباجة 

إىل مساعدة ومراقبة دائمة من قبل شخٍص آخر. 
* أوالد حىت جيل العاشرة والذين ميكن أن تكون حياهتم يف خطر نتيجة السّكري. 
حُيدَّد االستحقاق من ِقبل الطبيب يف اللجنة الطبية، يف معظم األحيان ملدة عام، 

ويتم جتديده كل مرة بعد الفحص جمدًدا إذا ما مل يطرأ حتّسن يف حالة الولد.
* أوالد حىت جيل ال- 18 عاًما والذين يعانون من مستوى سّكر غري متوازن 

وذلك حبسب تقارير طبية تثبت ذلك. 
للحصول على املخّصصة جيب تعبئة الطلب وتقدميه ملؤّسسة التأمني الوطين مرفًقا 
ابلتقارير الطبية. بشكل عام، حيصل السّكريّون على نسبة جزئية من خمّصصات 
“ولد ذا احتياجات خاصة”، وتتحدد النسبة حبسب األعراض الناجتة عن السّكري 

ومدى تعلقهم مبرافقة ومساعدة اآلخرين. 
حقوق طبية: 

حيدد قانون “حقوق املريض” حصول الشخص الطالب للعالج على عالج طيب 
الئق، محاية كرامة املريض واحلفاظ على خصوصيته. كما وحيدِّد قانون “التأمني 
الصحي” احلصول على اخلدمات الطبية عن طريق صناديق املرضى. ابإلضافة إىل 
حقوق املريض العامة اليت تتضمنها هذه القوانني. أوِرُد هنا أهم احلقوق اليت حيصل 

عليها األطفال السّكريون: 
طبية ملن  توصية  بدون دفع ومع  الصحة”  إنسولني مشمولة يف “سلة  * مضّخة 

استوىف أحد الشروط املطلوبة. 
ميكن  ولكن  الصحة”  “سلة  يف  مشمول  غري  السّكر  مستوى  فحص  جهاز   *
احلصول عليه برسوم اشرتاك تتغري قيمتها حبسب صندوق املرضى التابع له الطفل 

ونوع العضوية فيه. 
* جهاز مراقبة مستوى السّكر مشمول يف “سلة الصحة” ألوالد حىت جيل 18 

عاًما.
* حيق ملن لديه سّكري احلصول على استشارة ومرافقة من ِقبل أخصائية تغذية، 

تصل إىل 14 لقاء حسب توصية طبية. 

وزارة الرتبية والتعليم:
مساعدة  حول كيفّية  املدرسة  لطاقم  توجيهات  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعطي 
السّكريني عند إجراء فحص الدم وكيفّية التصرف والتحضري لفعاليات تستلزم 
جهد أكرب من املعتاد، كاخلروج يف رحلة أو كاألنشطة الرايضّية. لذلك من املهم 
أن حيرص األهل على التأكد من إطالع ومتّكن الطاقم املرافق إلبنهم من هذه 
التوجيهات، ابألخص حول كيفّية التصرف يف حال اخنفاض مستوى السّكر 

لديه. إضافًة لذلك أوِرُد هنا حقوقًا أخرى يتوجب ضماهنا: 
حتديد  ومينع  املدرسية  واألنشطة  الفعاليات  بكامل  املشاركة  للسّكريني  حيق   *

اشرتاكه يف أي من هذه الفعاليات.
* جيب السماح للولد إبجراء فحص مستوى السّكر، وإعطاءه وقت إضايف خالل 

االمتحاانت إذا ما خسر وقت جراء األكل أو فحص مستوى الدم.
وحقن  املضخة  استخدام  يف  الولد  مساعدة  املدرسة  يف  الطاقم  على  جيب   *

اإلنسولني. 
التعليم  يف  يتعلمون  والذين  سنوات   9 جيل  سنوات حىت   3 جيل  من  أوالد   *
العادي وحيتاجون إىل عالج أو تدخل طيب يستحقون احلصول على مرافقة طبية 
خالل تواجدهم يف املدرسة. للحصول على املرافقة جيب التوجه إىل قسم املعارف 
يف السلطة احمللية. السلطة احمللية حتول الطلب إىل وزارة الرتبية والتعليم وبعد ذلك 
تقام جلنة مكونة من ممثلني عن وزارة التعليم، وزارة الرفاه االجتماعي ووزارة الصحة 

وحيددون عدد الساعات املستحقة للطفل. 
* السّكريّون من النوع األول يستحقون وقت إضايف أو اسرتاحة خالل امتحان 
البسيخومرتي. للحصول على هذا احلق جيب التوجه إىل املركز القطري لالمتحاانت 

والتقييم ثالثة أشهر قبل موعد االمتحان مع إرفاق التقارير الطبية الالزمة.

لألهل دوٌر هام يف حتصيل حقوق أطفاهلم من املؤّسسات املختلفة، ولذلك فمن 
واجبهم احلرص على معرفة هذه احلقوق وكيفّية حتصيلها. مع متنياتنا جلميع األطفال 

أبن تكون سنة دراسية ممتعة، مثمرة ومتوازنة. 

بديل    أو  قانونية  استشارة  وليست  عامة  معلومات  هنا هي  الواردة  املعلومات   *
عنها. 
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الشجعان“ “صور 

الشجعان يعين الضحكة - خمّيم السّكر حلو

الشجعان كل احلياة - خمّيم السّكر حلو

إيد بإيد للتوازن - يوم رياضي

الشجعان األطباء-عيد اجلمعية الثامن

احالم الشجعان - احلفلة السنوّية

  مداومة للموازنة 
- الشجعان يف السفاري-

 احلنّية، االهتمام واملسؤولية 

- خمّيم السّكر حلو -
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منتسابق على التوازن  - خمّيم السّكر حلو

 برنامج “مستشفى الدببة” 
 عيد اجلمعية الثامن

مؤمتر الشجعان للسّكري 

- خمّيم السّكر حلو-شو حلوة احلياة منشيها سوا 

املوازنة هي اهلدف - عارة وعرعرة حلوات

رحلة “يال نوازن”

مع بعض كل اشي احلى - خمّيم السّكر حلو
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اإلرتباط السّكري ال يمنع 
من أنت؟

هباء جبارين، العمر 34 سنة، أعمل “فيزيوترابيست”. زوجيت مادلني جبارين، 
سّكرية، العمر 25 سنة وتعمل كأخصائية عالج وظيفي. لدينا طفلة غالية 

تبلغ من العمر سنة وثالث شهور، امسها “سيلني”. 
كيف تعرفتم؟

األول للقب  مادلني  درست  أبيب  تل  جبامعة  الثاين  للقب  دراسيت   أثناء 
ومن هناك مت التعارف. 

كيف عرفت أن مادلني سّكرية وكيف كانت ردة فعلك؟
يف بداية تعارفنا، صّرحت يل مادلني أبهنا سّكرية )سّكري النوع األول( عندها 
شرحت يل منذ مىت إكتشفت ذلك وكيفّية معاجلتها. كون مادلني سّكرية 

مل يكن له وقع خاص أو أتثري على مكانتها لدّي، السّكري مل يعيق وجودان 
سوية. أعجبتين شجاعتها وصراحتها وكيف أهنا ال ختفي ذلك وأهنا ال تنزوي 
بسبب ذلك. حسب معرفيت، السّكري حباجة لتشديد معنّي جبدول الغذاء 
وطريقة احلياة )رايضة(. يف جمال دراسيت للقب األول كان هناك تطرق واسع 

ملوضوع السّكري، أنواعه وطرق العالج القائمة )املتاحة(.
كيف كانت ردة فعل األهل حني أخربتهم أن مادلني سّكرية؟

ما زلت اذكر رد والديت “منذ مىت والسّكري يقرر ما قيمة االنسان، وإن كان 
احلديث بسبب كوهنا سّكرية فكل شخص معّرض ألن يكون سّكري، فهل عند 

مرضه ابلسّكري تتغرّي قيمته؟ طبعا ال!”.

حليايت،  مادلني شريكة  اختيار  عائًقا يف  يشّكل  مل  السّكري  أبّن  قوله  أريد  ما 
فعائليت تقّبلتها وأحّبتها لشخصها.

هل كان هناك مواقف تتعلق بالسّكري خالل فرتة اخلطوبة 
ا باختاذك القرار الصائب؟ جعلتك تفكر مليًّ

السّكر، حيث  مادلني من هبوط مبستوى  فيه  الذي عانت  األول  املوقف 
لديها،  السّكر  لرفع مستوى  للحصول على مشروب حمّلى  كانت ضرورة 
التفكري مل يكن إن كنت إختذت القرار الصائب وإنا كيف علينا أن نتجّهز 
لتفادي مواقف مشاهبة وكيف عليها احلرص أن ال تعاين من هبوط عندما 

تكون لوحدها.

بعد الزواج، كيف تأثر منط حياتك بسبب السّكري؟
السّكري “حرامي” – جيب إخفاء احللواّيت،

 بشكل عام وجب علينا جتهيز مشروابت حماّله )چـلوكوز( ابلبيت، ابلسيارة، 
للرحالت واحلرص على وجود كمّيات إنسولني كافية.

كيف كانت فرتة احلمل؟ ماذا كان دورك خالهلا؟
كانت ضرورة للحفاظ على مستوايت سّكر اثبتة وذلك بتوجيهات الطبيب 
املختص، لكن كانت صعوبة ابملوازنه نظًرا للتغيريات الفيسيولوجية يف فرتة 
احلمل، مع الكثري من اجلهود إستطعنا الوصول للمستوايت املناسبة وابلنهاية 

رزقنا بعد 38 أسبوع بصغريتنا “سيلني” وهي غري سّكرية. 
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الشجعان حوارات مع 

 سناء والدة الشجاعة ملى ابو طعمة
 االسم: ملى ابو طعمة

البلد: باقة الغربية
اجليل: 12 سنة

العمر السّكري: 5 سنوات

كيف ساعدت اجلمعية يف تقبل السّكري؟

“ اول ما عرفت عن مجعية الشجعان بذكر اول لقاء كان ابمللعب وملا شفت الشجعان بكيت كثري، كانوا صغار 
وكبار. شعرت إين مش حلايل ابلدنيا، كان علي صعب كثري، مكنتش بدي ملى تتصور وبديش اايها تعمل إشي. 

بعد عدة لقاءات صار تغيري فينا، صران حنب نشوفهم، صرت اشعر اهنم عيليت بكل معىن الكلمة.
ابلنسبة ايل الشجعان هي العائلة الثانية للمى، حسينا انه صار النا عنوان، النا انس خاصني فينا.”

“الشجعان كمان اعطوين الثقة واالمان ألكون مسؤولة عن املكتب يف املثلث وعلموين اثق حبايل أكثر، وصلت 
ملرحلة إين أسأل ملى قدام اي انسان عن مستوى السكر عندها وهاد هو أكرب جناح.”

هشام والد الشجاع مخيس دراوشة
 االسم: مخيس دراوشة

البلد: اكسال
اجليل: 8 سنوات

العمر السّكري: سنتني

شو غّيت اجلمعية خبميس؟
“اجلمعية بتشجعه، صار يشوف الكل مش بس هو حلاله بوخد ابر انسولني وبعمل فحوصات. صار يشوف كثري 
مثله، وهو ترّيح وهدي. اان ملا ابجي على اجلمعية وبشوف الشجعان بتعب، بتتعب نفسييت. صح إين بشوف 
ابين مبسوط معهم بس من جوا بكون ابكي، علي كثري صعب اشوف الكل مع سّكري، يعين ابين، شباب، صبااي 
واطفال مع سّكري اطفال. ملا اوّصل مخيس على اجلمعية بورجيه إين كثري مبسوط بس بيين وبني حايل ملا أصل 
عالبيت بكون زعالن خاصًة ملا اشوف عددهم للسّكريني عم بكرب. واللي بالحظه على مخيس انه كل ما يروح 

على رحلة او يشارك بربامج مجعية الشجعان بكون مبسوط وطاير من الفرح، نفسيته كثري بتتغري،
النه بكون مع انس بتشبهه، انس بتفحص زيه، بتوكل وبتوخد ابر انسولني متله.”

  سعدى والدة الشجاع رواد دوحا
االسم: رواد دوحا

البلد: الرامة
اجليل: 9 سنوات

العمر السّكري: 5سنوات

شو أول  اشي خطر ببالك ملا رواد صار سّكري؟
“ابالول فكرت انه اإلشي وراثي، ألنه اان امي عندها سّكري، بس طلع انه أل.”

شو تأثي اجلمعية على رواد؟
“اجلمعية علمته يصري يتكل على حاله، رغم انه خجول كان كثري ابجلمعية. حبب كثري يروح على الرحل 

وعلى الربامج.. وحبب شادي كثري.”
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 الشجاع  تامر ابو بكر
البلد: سومل

اجليل: 9 سنوات ونصف
العمر السكري:  4 سنوات

شو اللي بضايقك بالسّكري؟
“اكثر اشي ضايقين ابلسّكري، ملا مرة كنت العب مع اصحايب ملا كنا عند دار سيدي وفجأة املضخة بطلت 

تشتغل عشان هيك اخدوين ورّوحوين”
“كنت اخلي معي ابملدرسة شوكالطة عشان ملا يوطى السّكر، راحوا اوالد صفي اكلويل اايهن، وملا وطي 

مكنش معي شوكالطة آكلها”
شو بتحب اكثر، السّكر العالي او الواطي ؟

“ حبب السّكر الواطي، عشان آكل شوكالطة وعصري”

 مرام والدة الشجاع قيس مصاروة
االسم: قيس مصاروة

البلد: كفر قرع
اجليل: سنتني ونصف

العمر السّكري: سنة وأربع شهور

شو كانت ردة فعلك ملا عرفِت انه قيس عنده سّكري؟

“ابلبداية مصدقتش وفكرت انه اشي َعَرضي وممكن خيتفي أبي حلظة. ألنه هو كان عنده جمّرد سخونة وهاي 
السخونة عملت خربطة يف جسمه، طلع جسمه من التوازن وصار السّكري عايل وبشي مرحلة معينة كنت 
استىن انه يرجع الوضع كيف كان وبرجع السّكري عنده طبيعي يف اجلسم. يعين داميا كان عندي هاي الفكرة 
انه االشي مش صح، كنت حبالة إنكار وهذا اللي عم بصري مش مزبوط. وألنه كان يف عنده “هيپو” - 
هبوط يف السّكر كثري أبوهلا، كان أيكديل بيين وبني حايل انه اه جرعة االنسولني اللي عم اعطيه اايها هي 
زايده ومش الزم يكون يف انسولني خارجي وهاحلالة مؤقتة ورح تروح. ومع الوقت شوي شوي بلشنا نتقبل 
السّكري، وصران نقرا عنه كثري وصران نفهم فيه اكثر. صران نقرأ عن التغذية السليمة وكيف ممكن حنافظ 
على حياة قيس مع السّكري. يعين ابألول كان عنا حالة انكار وبعدها وصلنا حلالة تقبل ومع الوقت صار 

يطلع صعوابت وبدينا نتعامل معها تدرجيًيا.”

شو كانت أصعب حلظة عشتوها مع السّكري؟ 
“ مرة كان قيس كثري جوعان وطلب مين حليب، كان عنده السّكر عايل مع العلم انه الدكاترة بدهنش 
نعطيه انسولني سريع ألنه صغري وبوكلش كثري.. وهناك كان التخبط، اعطي ابين طلب كثري اساسي اللي هو 

حليب واقبل السّكر يصري 500 وال اخلي ابين جوعان..”
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الشجاعة سهر مدجل

البلد: برطعة
اجليل: 16 سنة

العمر السّكري: 7  سنوات

كيف تقّبلِت السّكري حبياتك ؟
اان تقّبلته ابللحظة اللي دخلت فيها مجعية الشجعان بتاريخ 23.08.2013، طبعا كان عادي ايل ومتوازنة 
بس من انحية نفسية، من جوايت، بيين وبني حايل أل ما كنت متقبلته. اال بعد ما دخلت اجلمعية، بّلشت 

حياة جديدة مع السّكري.
ك؟ وينتا بكون السّكري عدوِّ

وال مرة، بس ملا يكون السّكري عندي عايل بتضايق شوي. النه ردة الفعل بتكون صعبة على غريي، متل 
اهلي، اخويت وصاحبايت الين بكون شوي متعصبنة وهاد بضايقين. بس وال مرة بقول: “لو ما عندي سّكري”، 

بقول لو اان حافظت عليه كان ما ِعلي السّكر وابخد قرار للمرة اجلاي إين احافظ أكثر واتوازن.
وينتا بكون السّكري صديقك؟

ملا بدي اطلع من الصف واكون زهقانة او بدي امتّلص من وظيفة معينة فبتحّجج ابلسّكري وحبسه أقرب صديق ايل.
شو التحديات اللي بتواجهيها مع السّكري؟

ابالمتحاانت، ملّا بعلى او بوطى، هاد حتدي كبري ابلنسبة ايل، صح انه السّكري بكون عايل مرات بس رح 
اعمل االمتحاانت بدون ما أحتاج الوقت االضايف اللي بطلعلي آخذه، وهيك بنجح ابلتحدي.

الشجعان حوارات مع 
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جهاز مبتكر لحقن اإلنسولين بدون أنبوبة

 ‹ هو صغير وخفيف الوزن وال يمكن رؤيته.
يعتبر البود صغيًرا ورقيًقا لدرجة أنه على األرجح أنك سوف 

تنسى/ي أنك ترتديه/ترتدينه.
 ‹ خال من األنابيب والتشابكات.

ال يوجد أنابيب، لذلك أنت لست مضطًرا/ة ألن تتشابك/ي مع 
األنابيب أو تشعر/ي بأنك مقّيد/ة الحركة.

 ‹ يمكن ارتداؤه في أماكن أكثر من المضخة التقليدية.
قم/قومي بارتداء البود في أي مكان قد تقوم/ين بإعطاء حقن فيه. 

احتفظ/ي بإدارة مرض السكري المخصصة في جيبك، أو في حقيبة 
الظهر الخاصة بك أو في محفظتك/شنطتك.

 ‹ يقوم باإلدخال تلقائًيا بكبسة زر واحدة.
ُيعتبر إدخال الكانيوال سريًعا وخالًيا من األلم تقريًبا، مع عدم الحاجة لرؤية 

أي إبر.
 ‹ بود مقاوم للماء.

قم/قومي بارتدائه في الحمام، أو حوض االستحمام، أو حوض السباحة أو 
المحيط - دون االضطرار أبًدا إلى قطع إعطاء األنسولين الخاص بك.

 ‹ تحّكم أفضل.
يسبب فصل المضخة التقليدية ارتفاًعا1 غير متوقع للجلوكوز. مع نظام 

أومنيبود، ليست هناك حاجة إلى الفصل.

أومنيبود ُيطّور 
عالج ضخ 
األنسولين
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والغذاء السّكري 

اخصائية التغذية فاطمة بكري

الدم.  يف  الچلوكوز  سّكر  ملعدل  مزمن  ارتفاع  عن  يَنُتج  السّكري  ان  املعروف  من 
وحيدث ارتفاع السّكر يف الدم نتيجة عجز البنكرايس عن افراز هرمون االنسولني، 
وهو اهلرمون املنظِّم للسّكر يف الدم، او افرازه بكميات طبيعية او اعلى من الطبيعي 
ولكن دون ان يكون فعااًل، مما يؤدي اىل عدم دخول الچلوكوز اىل خالاي اجلسم، 

وهذا بدوره يؤدي اىل ارتفاع الچلوكوز يف الدم.
الچلوكوز سّكر بسيط يعتمد عليه جسم االنسان إلنتاج الطاقة اليت تساعده على 

القيام بوظائفه احليوية املختلفة.
** أنواع السّكري:

السّكري عدة انواع امهها نوعان يصاب هبما معظم السّكريني:
االول هو السّكري املعتمد على االنسولني ...

الثاين هو السّكري غري املعتمد على االنسولني ...
** اهلدف العام من العالج الطيب الغذائي:

هو مساعدة الطفل املصاب ابلسّكري يف إحداث تغيريات يف عاداته الغذائية ونط 
حياته مما يؤدي اىل حدوث حتّسن يف درجة انضباط السكر يف الدم، واعطاء كمية 
كافية من الغذاء للمحافظة على وزن اجلسم وضمان النمو والتطور الطبيعيني لألطفال 

واملراهقني وتغطية احتياجاهتم املتزايدة.
** يتم ختطيط النظام الغذائي كما يلي:

• تناول غذاء متوازن يوفر كمية كافية من كل العناصر الغذائية كالربوتينات والنشوايت 
والفيتامينات واملعادن الالزمة للجسم .

• تناول 6-5 وجبات يف اليوم يف حالة االصابة ابلنوع االول املعتمد على االنسولني 
)3 وجبات رئيسية و3-2 وجبات خفيفة(.

• تناول 4 وجبات يف اليوم يف حالة االصابة ابلنوع الثاين.
• مراعاة نوعية ومواعيد تناول الطعام لدى االطفال الذين يعاجلون حبقن األنسولني 

حىت ال حيدث أترجح كبري يف نسبة السّكر يف الدم سواء ابالخنفاض أو االرتفاع .
• جيب إدخال وجبات إضافية صغرية من النشوايت بني الوجبات الثالث الرئيسية 

حىت ال يتعرض الطفل الخنفاض نسبة السّكر يف الدم .  

• مواعيد احلقن والوجبات مرتبطان ببعضهما فالبد من األكل بعد احلقن ابالنسولني 
مباشرة إذا كان االنسولني املستعمل سريع املفعول ،   أما إذا كان يعمل بعد 15-30 

دقيقة فيجب اإلنتظار نفس الفرتة الزمنية قبل البدء يف تناول الطعام .
• ينبغي عدم نسيان أي وجبة حىت ال يتعرض الطفل الخنفاض السّكر ابلدم ، وجيب 
أخذ وجبة إضافية صباحية ومسائية بعد 3  ساعات من احلقنة حىت نتجنب اخنفاض 
السّكر ،  وذلك إذا كان مفعول االنسولني ال يزال ساراًي بعد مرور  3  ساعات من حقنة 

االنسولني .  
** قانون ال 15:

ان اخنفاض نسبة السّكر ابلدم اىل اقل من 70 مليجرام/ديسيلرت يؤدي اىل ظهور 
السّكرايت. تناول  من  دقيقة  مرور 10-15  بعد  ختتفي  اليت  العوارض  من   العديد 

الرعشة،  التوتر،  الصداع،  اجلوع،  الدوخة،  ابلضعف،  الشعور  العوارض:  هذه  من 
العرق وسرعة ضرابت القلب. يف هذه احلالة مفضل تناول 15 غم من السّكرايت 
البسيطة مثل العسل، املرّب، العصري احملّلى والشاي احملّلى. وبعد ذلك يفّضل فحص 

نسبة السّكر كل 15 دقيقة حىت يتم تعديل نسبته يف الدم.
• السّكرايت سريعة االمتصاص كالعصائر املصنعة واملشروابت الغازية واملرّب تؤدي 
إىل ارتفاع كبري يف مستوي السّكر يف الدم ،   لذلك ينصح بتجنب تناوهلا اال يف حالة 

حدوث اخنفاض نسبة السّكر يف الدم. 
• جتنب اإلكثار من األطعمة الدهنية ، وتناول كمية كافية من النشوايت، اخلضراوات 

والفاكهة.
• ينبغي على الطفل السّكري احلفاظ على وزنه املثايل الطبيعي ،  وان يستمر يف احملافظة 

عليه طيلة حياته حىت يتمكن من التحكم يف مستوى السّكر يف الدم .
ملدة األسبوع  يف  أايم   5 االقل  على  اجلسماين  النشاط  ممارسة  مفضل   • 

30 دقيقة يف اليوم.
• ُشرب ما يقارب 12 كوب من املاء يوميًّا.
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www.accu-chek.co.il

حلول مختلفة 
الدارة السكري

04-6175390

للحصول عىل معلومات اضافية من قبل مندوب طبي
الرجاء االتصال عىل هاتف رقم: 

او زيارة املوقع باالنرتنت:
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القّمة في  شجاعات 

عدن قعدان

يف اتريخ 30/01/2015  مت عقد انتخاابت إلختيار ممثل عن االطفال 
الشجعان يف طاقم العمل والتطوير يف اجلمعية وبعد محلة انتخابية ومنافسة 
قوية، مت فرز االصوات واالعالن رمسًيا عن عدن قعدان كممثلة للشجعان 

األطفال لعام 2015.
جدير ابلذكر، أن عدن تشارك من حينها يف جلسات الطاقم الشهريّة اليت 

هتدف إىل تطوير وحتديث برامج ومشاريع الشجعان. 

غريس شكيب مششوم
أمًرا  السّكري  تقّبل  يكن  مل  عام.   14 قبل  السّكري  مع  رحلتها  بدأت 
سهاًل على عائلتها وال حىت عليها. يف البداية رافقتها الكثري من املخاوف، 
الرفض واإلنكار ِلما تسمعه عن السّكري. إىل أن تعرفت يف احدى االايم 
لقاءات  بتنظيم  الذي ابدَر  األطفال،  بسّكري  على شاب آخر مصاب 
تلك  يف  وشاركت  انضّمت  أن  بعد  السّكريني.  لألطفال  أسبوعّية  دعم 
اللقاءات، اختلفت لديها املوازين وأصبحت مجعية الشجعان بيتها الثاين.
التفاين، اإلخالص يف  العالية،  منذ ذلك احلني ابملسؤولية  متّيزت غريس 
عملها ويف العطاء الدؤوب. فهي تسعى دائما جاهدة يف تطوير، جتديد 
وإجناح الربامج والفعاليات اليت تنظمها اجلمعية، وكل ذلك دون مقابل 
مادي. قلقها الكبري على تقدمي اخلدمات لألطفال السّكريني على أكمل 
وجه، تضحيتها من أجل اجلمعية يف الكثري من األحيان وإنسانيتها العالية، 

كل ذلك أّهلها لتكون “انئبة املدير العام” جلمعية الشجعان.
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فّكر قبل ما تحكي - العنف الكالمي ضد االطفال الُسكريين

“توكلش معي من نفس الصحن لينزل دم من اصابعك عاألكل”

“بدناش نقعد حدك. انت اصابعك مخزقات”
“حبيبتي كل يوم بتغزي ابرة!! اهلل يشفيِك ”

“يا حراام انِت عندك سّكري؟ 
عاد مش مبّين عليِك”

“هالقد امك كانت تخليِك 
توكلي حلو انت وصغيرة ؟“
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“بالش يعمل فحص 
قدام الصف منخبيه 
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عندها  )صبية  اتحمل  غادرة  ومش  9 شهور  انا  “اذا 
سّكري َحِمل( كيف انت العمر كله ؟”

“يا ويلي عليه عمره 13 سنة بعده بعرفش يزعل .. السّكري بيجي على زعل” 
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تحّول نقطة 

الشجاعة مريم خليل
من أول أتثريات املؤمتر؛ بعد مشاركتها ألول مرة مبؤمتر الشجعان، قررت مرمي الشجاعة ان تلبس 

زّي اجلمعية على املدرسة، لكي يعرف اجلميع اهنا ُشجاعة !!
ابالضافة لذلك قد قررت ان أتخد ُجرعة االنسولني علًنا، بعد ان كانت رافضة الفكرة.

الشجاعة سارة جنم
يف العادة الكلمات اليت كانت تسمعها سارة من اوالد وبنات صفها: “اي حرام”، انت مريضة..”.

لكن، بعد زايرة افراد الشرطة السّكرية اىل صف سارة وبعد ان فحصوا هلا درجة السّكر وكانت 
النتيجة “125”، أهدهتا الشرطة السّكرية هدية ألهنا متوازنة.

من حلظتها تغريت حياة سارة.. ضحكتها اصبحت امجل، اصبحت تسمع من اوالد وبنات صفها 
“نيالك سارة، نيالك ما حدا قدك”.

الشجاعة زهية خاجني
من خالل احملاضرة التوعوية مبوضوع السّكري يف صف الشجاعة زهية...

كان جلدة زهية مداخلة: “اول ما مرضت زهية ابلسّكري، كانت تضل تقول بدي اموت 
ولشو اعيش، بعد ما اتعرفت عاجلمعية صارت بس بدها تعيش”.

الشجاع مجال سليماني
خالل أسبوع التغذية السليمة يف حضانة اجملد، قّرر الشجاع مجال بكل ثقة وقّوة شخصية 
أن يقّدم حماضرة عن السّكري وعن جتربته مع السّكري أمام اوالد صفه وأهاليهم مبشاركة 

اخصائية التغذية السيدة “ليلى حجة”.
بعد انتهاء احملاضرة كان ألحد احلضور مداخلة ممّيزة:

“جًدا رائع ومؤثر انه طفل سّكري حبكي عن السّكري وهو يضحك”.
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متوازنة كعكة 
مافينز بالتفاح والفستق بدون إضافة سّكر

املكونات:
2 بيض

1/3 كأس ”כמו סוכר” )بديل السّكر(
1/4 كأس )60 مل( زيت كانوال

برش نصف برتقالة
60 مل عصري برتقال )1/4 كأس(

1 كأس طحني )140 غرام من الطحني(
10 غرام بودرة ابكينچ ابودر

1/2 كأس فستق مقشر حبة كاملة )غري حمّمص(
للتزيني:

القليل من حبات الفستق )حبات مقطعة(
طريقة التحضي:

1. نسّخن الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية. ندهن ابلزيت قوالب املافينز.
2. خنفق البيض يف الوعاء، نضيف زيت الكانوال، عصري الربتقال وبرش الربتقالة 

وخنلطهم سواي.
3. نقوم بنخل الطحني، “כמו סוכר” )بديل السّكر( وبودرة الباكينج ابودر. 

نضيف خليط البيض على خليط الطحني وحنرك حىت حنصل على خليط متجانس. 
عندها نضيف الفستق وحنرك اخلليط.

4. نصب اخلليط يف القوالب حىت ارتفاع 2/3 القالب قبل ادخاهلم اىل الفرن نوزع 
حبات الفستق املقطعة وندخلهم الفرن للخبز.

5. خنبزهم يف الفرن مدة 20-15 دقيقة. تكون املافينز جاهزة بعد التأكد من 
خبزها للفرتة الكافية، حيث نغرس فيها عود نظيف أو حىت طرف السكينة وحاَل 

 * الصورة للتوضيح فقطخروجه نظيفاً تكون املافينز جاهزة. ابإلمكان حفظ املافينز يف وعاء حُمَْكم االغالق. 

هذه الكعكة ضمن الوصفات املقدَّمة يف كونديتوراي  “شيمو”
متت املوافقة على نشر الوصفة من ِقَبل إدارة “شيمو”

www.shemo.co.il






