
 نموذج من خطاب المدرسة

 

 -التارٌخ :

 -------------------------------------------------------- -المكرم مدٌر مدرسة :

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

بمرض  أحد الطالب فً مدرستكم الموقرة وهو مصاب --------------------------------------------------------

 --------------------السكري منذ 

وحٌث ان مرض السكر فً االطفال ٌحتاج الى مالحظة دقٌقة وعناٌة خاصة من الطفل نفسه وعائلته وهٌئة التدرٌس 

 -تٌة :بالمعلومات المهمة اآل إحاطتكمالمسؤولة عن فترة تواجده فً المدرسة , لذا ود 

 ٌنتج عن نقص مادة االنسولٌن التً ٌفرزها البنكرٌاس مرض سكري االطفال هو مرض مزمن -1

 الرٌاضً للمرٌض نشاطال وتنظٌمعالج مرض السكر ٌحتاج الى حقن االنسولٌن مع اتباع نظام غذائً معٌن  -2

واثناء تواجد الطفال فً المدرسة قد ٌحدث هبوط فً السكر. ٌكزن ذلك ناتج عن زٌادة فً حقن  فً االحاالت -3

او عدم تناول الطفال لوجبة االفطار او الوجبة المحددة له فً وقت الفسحة او لزٌادة نشاطه او  االنسولٌن

 تمارٌنه الغذائٌة. 

 ٌعتبر هبوط السكر حالة طارئة قدي ٌؤدي اذا لم تعالج بسرعة الى نتائج غٌر مرغوب فٌها بالنسبة للطفل -4

 -وح بٌن :االعراض التً تظهر على الطفال فً حالة هبوط السكر تترا -5

 عرق وبرودة فً االطراف 

 شعور بالجوع وألم فً البطن 

 رعشة فً االطراف 

 ) عدم القدرة على التركٌز )دوخة 

 قد تتطور االعراض الى اغماء وغٌبوبة او تشنجات 

الطفل سكر عن  بإعطاءٌجب عالج هبوط السكر فً الدم بسرعة من قبل المدرسة او اقرب شخص للطفل  -6

 م مباشرة او اكٌاس عصٌر محلىطرٌق الف

لذا فانه من االفضل حتى فً حالة الشك  من االعراض السابقة أيفً بعض الحاالت قد ال ٌظهر على الطفل  -7

. اجراءات اخرى أيفً ان الطفل ٌعانً من هبوط السكر سرعة اعطاؤه السكر او العصٌر المحلى قبل اتخاذ 

دقٌقة ولكن اذا لم ٌتضح الوضع فٌجب  14حالته الطبٌعٌة فً خالل  وفً معظم الحاالت ٌسترجع الطفل

 اعطاؤه المزٌد من السكر او العصٌر المحلى ثم االتصال بأهله او نقله الى اقرب مستشفى

 ٌبه والمستشفى التً ٌعالج فٌها.بٌوجد مع الطفل بطاقة ٌحملها معه دائما توضح نوع عالجه واسم ط -8

لطفل المرٌض بالسكري بنزلة برد او التهاب فً اللوزتٌن او خالفه ٌحدث ارتفاع فً السكر فً حالة اصابة ا -9

 فً الدم وفً هذه الحالة ٌجب االتصال باألهل ألخذ الطفل ومراقبته فً المنزل

تعرٌف بطبٌعة المرض لتتمكنوا من مساعدة الطفل فً الوقت أرجوا ان تكون هذه المعلومات مساعدة فً ال

او تردد , وبذلك ٌستطٌع الطفل متابعة دراسته والحفاظ على صحته وممارسة حٌاته بشكل  تأخٌرالمناسب وبدون 

 طبٌعً.

 

 وتقبلوا خالص تحٌاتنا ,,,,,                                                 

  ------------------------------ -اسم الطبٌب :                 -------------------------- -: طالباسم ولً امر ال


