
أنا هزمت السكري، إنت 
كمان إهزم السكري

 يوم الصحة العالمي 2016
وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

united nations relief and works agency
for palestine refugees in the near east

كّن على علم! إجمع نقاط األسئلة من 1 إلى 12 لتحديد 
مستوى خطر إصابتك بمرض السكري.

حتدث إلى مقدم الرعاية الصحية في عيادات وكالة الغوث 
الدولية لالجئني الفلسطينني حول متى وكيف ينبغي عليك 

القيام بعمل اختبارات للكشف عن سكري من النوع 2.

مالحظة: التوصيات في هذا املنشور تنطبق على األشخاص 
البالغني الذين ال يعانون من أعراض مرض السكري من النوع 

2 إستناداً إلى فحص الدم. ال تنطبق هذه التوصيات على 
البالغني الذين مت تشخيصهم بالفعل مبرض السكري من النوع 

2، وال على املعرضني خلطر اإلصابة مبرض السكري من النوع 1، 
أو على الذين لديهم أعراض مرض السكري.

إسأل طبيبك عن معنى النتيجة التي تحصل 
عليها وعن ما عليك فعله لوقاية نفسك 

من اإلصابة بمرض السكري.

ــة  ــا البرامجي ــي موازنته ــار داعم ــروا كب ــكر االون تش
الخمســة علــى تقديــم الدعــم للمحافظــة علــى 

صحــة خمســة مالييــن الجــئ فلســطيني          

ما خطر إصابتك بمرض السكري؟
إحسبه بنفسك

صحتك بتهمنا
امين و منى

مت تبني هذه األداة اعتماداً على النسخة معدلة من االستبيان الكندي خملاطر مرض السكري 
www.canadiantaskforce.ca (CANRIS) 

إذا كان مجموعك
من 0 إلى 32 

نقطة  
خطر منخفض 

إلى معتدل

من 1% إلى 17% هو 
احتمال تشخيصك 

بمرض السكري 
خالل السنوات 
العشر المقبلة

إذا كان مجموعك 
من 33 إلى 42 

نقطة 
الخطر مرتفع

33% هو احتمال 
تشخيصك مرض 

السكري خالل 
السنوات العشر 

المقبلة

إذا كان مجموعك 
أكثر من 43 

نقطة 
خطر مرتفع جدا

55 % هو احتمال 
تشخيصك بمرض 

السكري خالل 
السنوات العشر 

المقبلة



خطر اإلصابة بمرض السكر يرتفع مع الزيادة في 
السن وحسب الجنس

األسئلة التالية سوف تساعدك على معرفة ما إذا كنت معرضاً خلطر 
اإلصابة مبرض السكري من النوع 2، الذي ميكن أن يحدث دون وجود 
أعراض واضحة. معرفتك لهذا اخلطر ميكن أن تساعدك على اتخاذ 

خيارات صحية اآلن من شأنها أن تقلل من خطر اإلصابة ورمبا قد متنع 
إصابتك مبرض السكري. الرجاء اإلجابة على جميع  األسئلة بدقة 

قدر اإلمكان. ضع دائرة حول النقاط الصحيحة، ثم قم بجمع جميع 
النقاط للتعرف إلى مستوى خطر إصابتك.

1. اختر الفئة العمرية اخلاصة بك:

0 نقطة 18 إلى 44 سنة 

7 نقاط 45 إلى 54 سنة

13 نقطة 55 - 64 سنة

15 نقطة 65 - 74 سنة

2. هل أنت ذكر أم أنثى؟

6 نقاط ذكر

0 نقطة أنثى

شكل الجسم وحجمه يمكن أن يؤثر على خطر 
اإلصابة بمرض السكري

3. ما هو طولك )سم( وما هو وزنك )كغم(؟  إحسب ثم حدد 
مؤشر كتلة اجلسم اخلاص بك من االختيارات التالية:

0 نقطة املؤشر: اقل من 25

4 نقاط املؤشر: من 25 إلى 29.9

9 نقاط املؤشر: من 30 إلى 34.9

14 نقطة املؤشر: أكثر من 35
مؤشر كتلة اجلسم=الوزن/ )الطول باملتر(2

4. استخدم شريط قياس وضعه حول اخلصر عند مستوى 
َّة. قم بقياس محيط اخلصر بالسنتيمتر، وحدد عدد  ر السُّ

النقاط من اجلدول اآلتي:

نساء رجال

0 نقطة أقل من 80 أقل من 94 

4 نقاط بني 80 و 88 بني 94 و 102 

6 نقاط فوق 88 فوق 102

مستوى نشاطك البدني وما تأكله يمكن أن 
يؤثرا على مستوى خطر إصابتك بمرض السكري

5. هل تقوم عادة ببعض النشاط البدني مثل املشي السريع 
ملدة 30 دقيقة على األقل كل يوم؟

0 نقطة نعم

1 نقطة ال

6. هل تتناول اخلضار والفاكهة بانتظام؟

0 نقطة  كل يوم

2 نقطة ليس في كل يوم

عوامل مثل إرتفاع ضغط الدم، ومستوى سكر 
الدم، وعوامل تتعلق بالحمل، لها إرتباط بمرض 

السكري

7. هل سبق أن أعلمك الطبيب أو املمرضة بأن لديك ارتفاعاً 
في ضغط الدم، أو هل تناولت يوماً ما حبوباً ضد ارتفاع 

ضغط الدم؟

4 نقاط نعم

0 نقطة ال أو ال أعرف

8. هل سبق أن وجد لديك نسبة عالية من السكر في الدم 
عالية سواء بعد فحص للدم، أثناء مرض، أو أثناء حمل؟

14 نقطة نعم

0 نقطة ال أو ال أعرف

1 نقطة نعم

0 نقطة ال أو ال أعرف أو ال ينطبق

9. هل سبق لِك أن أجنبِت طفالً كبيرا يزن 4.1 كلغ أو أكثر؟

بعض أنواع السكري تستمر في األسر حسب 
عرقها

10. يرجى إضافة 3 نقاط إلى اجملموع كعربي العرق.
11. هل مت تشخيص إصابة فرد من أسرتك املباشرة أو من 

أقاربك اآلخرين مبرض السكري )نوع 1 أو نوع 2(؟ 

2 نقطة األم

2 نقطة األب

2 نقطة اإلخوة واألخوات

2 نقطة األبناء

0 نقطة أشخاص آخرين

0 نقطة ال أو ال أعرف

هناك عوامل أخرى ترتبط أيضا بمرض السكري.

12. ما هو أعلى مستوى من التعليم حصلت عليه؟

5 نقاط تعليم للمرحلة قبل الثانوية

1 نقطة شهادة نهاية املرحلة الثانوية

0 نقطة شهادات أقل من الشهادة اجلامعية

0 نقطة شهادة جامعية


