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  اھزم السكر : )1مشروع (

  

  الطالب المشاركون:

  محمد الحسن ابو عادل عمرو   .2  ابراھیم محمد ابراھیم محمد   .1
  الاله عبد صالح احمد مصطفى   .4  العفرى  هللا فتح اشرف عمر   .3
  عرقوب الوھاب عبد عطیھ محمد محمد   .6  میخائیل فام كمال سامح كیرلس   .5
  الرازق عبد نعمان المنعم عبد خالد هللا منھ   .8  بطرس مرقص بشاره وحید مریم   .7
  یوسف العاطى عبد خالد علیاء   .10  غزالى حسن محمود مجدى هللا منھ   .9

  الخولى السالم عبد على اشرف سارة   .12  فرج  محمد المنعم عبد الدین صالح  شروق   .11
  الجزار الحمید عبد محمد خمیس سلمى   .14  مصطفى محمد السید مسعد سلمى   .13
  مونیكا ابراھیم فخري بباوي   .16  كرش حامد ابراھیم عماد سلمى   .15

  
  ملخص المشروع:

  
  اھم االسباب المؤدیھ الى مرض السكر:

مرض السكر من اخطر االمراض التى تسبب مضاعفات لحیاه المریض مثل امراض النظر واالعصاب وكذلك تؤثر على 
  الكلیھ وتسبب مضاعفات للقلب .

  .البنكریاس فيلخلل  أونتیجھ لمرض وراثى او لعادات خاطئھ وینتج مرض السكر عن ارتفاع معدل الجلوكوز فى الدم 
  

  ویوجد عده النواع لمرض السكر : 
 1نوع رقم  سكر  
  2سكر نوع رقم  
  سكر الحمل  
  السكر الوراثى  
  السكر المرتبط بالمناعھ  

  
  اھداف الدراسھ :

  
 وأنواع الحیاة وطبیعةسھا البعض دراسھ اھم االسباب المؤدیھ الى مرض السكر من حیث العادات الخاطئھ التى یمار 

  العالج
  

  :الدراسة في المستخدمةالطرق 
  

تم توزیع الطالب الى مجموعات شملت طالب الفرقھ االولى بجامعھ فاروس وتم توزعھم على العدید من المحافظات وتم 
سیم االستیفاء على حسب عمل استیفاء لمرضى السكر فى العدید من االماكن مثل المستشفیات والمدارس والنوادى وتم تق

   .العمر وطبیعھ الحیاه والعادات الخاطئھ المؤدیھ الى مرض السكر وعلى حسب نوع العالج
  
  

  النتائج: 
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%, والریاضیین كانت 53بالنسبھ للرجال فقد وجد ان النسبھ االكبر كانت فوق االربعین عاما ونسبھ المدخنیین كانت
وكان  88.8% اما نسبھ السكر الوراثى فى ھذه الدراسھ فكانت 43سریعھ كانت %, ونسبھ الذین یتناولون االطعمھ ال48

  %56.4الذین یتناولون االكل الطبیعى 
والمرضى  16.4%وبحقن االنسولین 33.2اما بالنسبھ لطریقھ العالج فكان المرضى الذین تم عالجھم بحبوب طبیھ 

  50.4الذین تم عالجھم بالنوعین كانت نسبتھم 
  
  

%, والریاضیین 1.5لسیدات فقد وجد ان النسبھ االكبر كانت فوق االربعین عاما ونسبھ المدخنیین كانبالنسبھ ل
% اما نسبھ السكر الوراثى فى ھذه الدراسھ فكانت 37.3%, ونسبھ الذین یتناولون االطعمھ السریعھ كانت 9.4كانت

  %73.3وكان الذین یتناولون االكل الطبیعى  30.6
والمرضى  34.2%وبحقن االنسولین 30.9العالج فكان المرضى الذین تم عالجھم بحبوب طبیھ  اما بالنسبھ لطریقھ

  34.8الذین تم عالجھم بالنوعین كانت نسبتھم 
  

   :التوصیات
  

  قد اوصت الدراسھ باالتى:
  اتباع نظام غذائى صحى  
 ممارسھ الریاضھ بصفھ مستمرة  
  االبتعاد عن التدخین  
  الحرص على متابعھ الطبیب واخذ العالج بصفھ دوریھ  
 الحرص على النظافھ الشخصیھ وخاصھ القدمین تجنبا المراض لقدم السكرى  
    البعد عن الضغوط العصبیھ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


