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ي الدمرعاية مرض السكري
قياس السكر �ف

ي الدم
اختبار الجلوكوز �ف

ي الدم عبارة عن عصا إصبع لمرة 
اختبار نسبة الجلوكوز �ض

ي تلك اللحظة. 
ي الدم �ض

واحدة لفحص مستويات السكر �ض
.glucometer  ل  بواسطة ض ي الم�ض

هذه يمكن القيام به �ض

A1C ف اختبار الهيموغلوب�ي
ي 

ي الدم لديك �ض
يمنح اختبار A1c للطبيب معدل السكر �ض

ة. ألنه معدل سكريات  المتوسط خالل األشهر 3-2 األخ�ي
 عند 

ً
وري أن تكون صائما الدم ، فإنه ليس من ال�ض

الفحص.

ي الدم؟
م�ت يجب أن أتحقق من نسبة السكر �ف

اسأل طبيبك م�ت يجب عليك فحص مستويات السكر 
ي الدم.

�ض

؟ ي دمي
كيف يساعد فحص السكر �ف

ي دمك وما إذا كانت 
ي معرفة مكان وجود السكر �ض

يساعد �ض
أدويتك تعمل أم ال.

ي 
ي إىل معرفة ماهو مستويات السكر �ف هل يحتاج طبي�ب

؟ دمي
ي الدم معك إىل كل 

نعم ، من المهم إحضار سجل السكر �ض
ي الدم لديك.

موعد لمعرفة مستوى السكر �ض

ي مهم جًدا؟ لماذا الحصول عىل اختبار A1c الخاص �ب
ي مرض 

ي تحديد كيفية التحكم �ض
يساعدنا اختبار A1c �ض

السكر لديك بمرور الوقت.

ي  A1c؟
ما هو هد�ف

ي كث�ي من األحيان هو 9 أو أقل. تحدث إىل طبيبك اليوم 
�ض

ي أن يكون هدفك.
ى ما ينب�ض ل�ت

 A1c لماذا يجب أن أعمل عىل الوصول إىل هدف
؟ ي الخاص �ب

ي تقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري مثل 
يساعد �ض

المشكالت الصحية مثل السكتة الدماغية والنوبات 
القلبية وتلف األعصاب وتلف الكىل وتلف الب� وما إىل 

ذلك.

؟ ي م�ت يجب أن أحصل عىل اختبار A1c الخاص �ب

ي  سيقوم طبيبك بجدولة اختبارات A1c العادية ، وال�ت
االرقام المستهدفة}عادة ما تكون كل 6-3 أشهر .

A1c(%) 12 11 10 9 8 7 6

298 269 240 212 183 154 126

فهم األرقام الخاصة بك

A1c لمقارنة الجلوكوز

glucometer ما هو ال

جهاز قياس السكر هو جهاز صغ�ي يمكنه قراءة مستوى 
ي الدم. اسأل مقدم الرعاية الخاص بك لمزيد من 

السكر �ض
المعلومات إذا لم يكن لديك واحد.

؟

= A1c 
 متوسط 
مستويات 

ي الدم 
السكر �ف

لألشهر 2-3 
الماضية

المتوسط المقرر
 لجلوكوز


