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أشكش هللا عز وجم عهى انُعًح انطٍثح انُافعح َعًح انعهى          

 وانثصٍشج 
أذقذو تشكشي انحاس إنى أسرارذً انًششفح  ششقً حىسٌح عهى كم 

ذىجٍهاذها وَصائحها انقًٍح  ، كزنك أذقذو تشكشي يؤظفً يسرشفى 

هزا  أذًاوعهى يساعذذهى نً فً   -يعسكش–دانً عثذ انقادس غشٌس 

 انعًم انًرىاضع . 
كًا اشكش كم انحاالخ انرً طثقد عهٍهى انذساسح عهى ذفهًهى  وصثشهى 

 يعً .
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*إهـــذاء*  
 

 أهذي ثًشج جهذي...
وانحُاٌ وغًشذًُ تانحة حإنى يٍ سأٌد انُىس وأَا فً أحضاَها وأَا طفه  

                                         إنى يٍ أخص هللا انجُح ذحد قذيٍها   
 أيً انغانٍح      

 إنى انزي تزل جهذ انسٍٍُ سخٍا..وصاغ يٍ األٌاو سالنى انعهى ألسذقً 
 تها وجعم َفسه شًعح ذٍُش نً انذسب                                    

 أتً انعزٌز      
ًد يعهى ظهًح انشحى إخىذً وأخىاخإنى يٍ ذقاس  

 

 إنى انشًىع انرً أضاءخ نً طشٌق انعهى أساذزذً 

 

ياسرش عهى انُفس انعٍادي وانصحح انعقهٍحإنى كم طهثح انسُح انثاٍَح   
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 ملخص الدراسة :

البتر لدى المصابين بداء السكري، حيث  لقد تناول موضوع البحث االنعكاسات النفسية لعممية

المؤسسة العمومية االستشفائية لوالية من  حاالتأربع  تم اختيار عينة البحث المتمثمة في

عمى نفسية تؤثر عممية البتر  وذلك لمتحقق من فرضية البحث المتمثمة في أن ،معسكر

 االعتماد عمى المنيج العيادي ودراسة الحالة إضافة إلى استمارةوتم  ،المصاب بداء السكري 

 االنعكاسات النفسية.لقياس 

 :وتمثمت نتائج الدراسة فيما يمي

وذلك بوجود اضطرابات نفسية التي  إن ىذه العممية تؤثر عمى نفسية الشخص المصاب، -

 مرتفعة أما االنسحاب االجتماعي واالكتئاب فيو بدرجة متوسطة .تمثمت في القمق وىذا بدرجة 

تفقد الشخص المريض وحدتو اإلجتماعية وتؤثر عمى وظائفيا المينية   ن عممية البترإ -

تسبب لو تبعية إزاء المجتمع وبيذه الطريقة يبتعد تدريجيا عمى إستقالليتو كراشد و  واالجتماعية

حياة  إلىو منعدمة وتتحول حياتو من حياة إنسان عادي وممكن أن تقل نشاطاتو وتصبح شب

 إنسان ناقص ال جدوى منو.
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 :مقدمة

 لقد تناول موضوع البحث االنعكاسات النفسية لعممية البتر لدى المصابين بداء السكري،     

 لممرضى النفسية الحالة عمى خاصة تأثيرات ليا التي المزمنة األمراض والذي يعتبر من

 المرض وبين المصاب بين مستمر صراع من األمد طويمة حالو يمثل فالمرض وعائالتيم

  . لمحياة ميددة دالالت من يحممو وما وتكاليفو

 لألشخاص السكري بمرض باإلصابة التعجيل في يتمثل النفسي العامل دور أن ويعتقد    

 االستجابة عمى المصاب قدرة تحديد في وأيضا بالمرض، لإلصابة وراثي استعداد لدييم الذين

  . المرض تشخيص بدء عند لمعالج

 تشمل عمى جانبين : جانب نظري وجانب تطبيقيوقد اتخذنا خطة عامة لمبحث 

 : وىو يحتوي عمى ثالثة فصول:  الجانب النظري -1

: تضمن مدخل الدراسة  أسباب ودوافع اختيار الموضوع ثم تطرقنا إلى  الفصل األول -2

اعتمدنا فيو عمى دراسات سابقة ثم تعاريف إجرائية ىذا البحث كما أىمية وأىداف  

  .اإلشكاليةمكنتنا من صياغة 

خصصناه لموضوع داء السكري حيث تضمن : تعريف داء السكري ثم أنواعو  الفصل الثاني -

 ثم مضاعفات وعالجو .

: خصصنا لموضوع الغرغرينا حيث تضمن : أماكن انسداد الشرايين  الفصل الثالث -

 نا وأعراضيا، إصابة القدم وأسبابيا، فيزيولوجية إصابة  قدم السكري ثم أنواع الغرغري
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 حيث وضع لكل فصل تمييد وخالصة . -

 : وىو يحتوي عمى فصمين ىما :  الجانب التطبيقي

تتضمن اإلجراءات المنيجية المتبعة من منيج وأدوات وتقنيات والدراسة، إضافة  الفصل الرابع:

إلى الغرض من  الدراسة االستطالعية وتحديد مكان الدراسة وأسباب اختيار العينة ثم مواصفتيا 

 ىذه األخيرة إضافة إلى صعوبات الدراسة وتدليل ىذه الصعوبات .

نتائج ومناقشة الفرضيات إضافة إلى بعض تضمن عرض المقابالت وال الفصل الخامس : -

التوصيات واالقتراحات التي ترى من الضروري تقديميا من خالل دراستنا ليذا الموضوع 

 اىتمامنا بو و ختمناه بقائمة المراجع والمصادر إضافة إلى المالحق .
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 إشكالية البحث: .1

ا عمى لقد عرفت اإلنسانية تطورا ىائال في جميع المجاالت، وىذا التطور ينعكس سمب     

اإلضطرابات التي تؤثر عمى نفسية وىذا التأثير الذي يؤدي الفرد وذلك بزيادة مشاكل و 

وجود صراعات يمتد أثرىا عمى صحتو الجسمية والمتمثمة في األمراض  إلىبدوره 

يشكل  .اآلنالسيكوسوماتية ويعتبر الداء السكري أحد ىذه االضطرابات الذي ال يزال حتى 

، ولذلك األولىعوامل نفسية بالدرجة  إلىخطرا عمى الشخص المصاب بو وأسبابو ترجع 

تغير العادات الغذائية والحياة المدنية التي يعيشيا  نمط الحياة والمتمثل فيلالتغير الحاصل 

 03، كان ىناك حوالي 5891في المجتمع، فاإلحصائيات أشارت الى انو في عام  فراداأل

 511 األقلواليوم ىناك عمى  ي بزيادة ستة أضعاف عدد الحاالت.مميون شخص مصاب أ

ثرت مضاعفاتو مميون شخص مصاب وبيذا كمما زادت اإلصابة بالداء السكري ك

عتالالتو الحادة منيا والمزمنة التي تمتد أثرىا عمي األعضاء وخاصة السفمية لمجسم  وا 

ر الذي يؤثر عمى تالب إلىالتي تصيب القدم، وتطورىا يؤدي  اإلصاباتفالغرغرينا ىي أكثر 

 أىم عضو لمحركة والتنقل. ىو نفسية المصاب وخاصة أن القدم

نطرح االشكالية التالية: ما ىي اإلنعكاسات النفسية لعممية البتر لدي المصابين  ىناومن 

 بداء السكر؟

 لمصاب بداء السكري؟اعممية البتر عمى النفس اجتماعي لر األثفيما يتمثل  -
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 البحـــث: ياتضفر   .2

تؤثر عممية البتر عمى نفسية المصاب بداء السكري وذلك من خالل اإلنعكاسات  -

 .القمق و اإلكتئاب و اإلنسحاب اإلجتماعي إضافة الى الشعور بالنقص التالية: النفسية

تفقد الشخص المريض وحدتو اإلجتماعية وتؤثر عمى وظائفيا المينية   ن عممية البترإ -

 . واالجتماعية

 اختيار الموضوع:  أسباب .3

إن سبب إختيار ىذا الموضوع الذي ىو بعنوان إنعكاسات عممية البتر عمى نفسية    

المصاب بداء السكري نتيجة لكثرة إنتشاره في الجزائر وخاصة في السنوات األخيرة، حيث 

 ةقرب من ىذه الفئة المصابة  ومعايشب الرجال والنساء عمى سواء وكذا محاولة التيأنو يص

 ميدان الدراسة.الخبرة في  اكتساب إلىباإلضافة  وآالميمتيم معانا

المصابون بداء السكري ودور الصحة النفسية في  ويعاني المالحظات الميدانية لما -

 النفسية. االضطراباتالتخفيف من 

 .ين ييين نفسانئع لفضولنا بإعتباره يعنينا كأخصاإثارة ىذا الموضو  -
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 البحـــث: أهداف .4

إن اليدف من دراسة ىذا الموضوع معرفة إنعكاسات ىذه العممية عمى نفسية المصاب  -

 .بالداء السكري 

 التعرف عمى دور المختص النفساني ودور الطبيب النفساني في عالج المصابين. -

شعارىم بدورىم في تقديم المساعدة ليذه الفئة بتدعمييا - محاولة لفت إنتباه المختصين وا 

الصراعات النفسية الداخمية والتخمص من مشاعر القمق و اإلكتاب واإلنسحاب عمى تجاوز 

 اإلجتماعي وكشف الجوانب النفسية لممصاب بداء السكري وأثرىا عمى الصحة الجسمية.

 المفاهيــم اإلجرائية: .5

عبارة عن رد الفعل من  النفس إزاء حالة شدة او حرمان ناجمين في  اإلكتئاب: -

 . خيبة أمل لمشخص العادي أومصيبة  أوكسارة مفاجئة  ،ئحادث مفاج

 ىو حالة وجدانية يعميا التوتر والشعور بالحيرة وعدم االستقرار . القمق: -   

تجنب التفاعل اإلجتماعي واإلخفاق في  إلىىو الميل اإلنسحاب اإلجتماعي:  -  

الى أساليب التواصل اإلجتماعي،  واالفتقارالمشاركة في المواقف اإلجتماعية بشكل مناسب 

ويتراوح ىذا السموك بين عدم إقامة عالقات إجتماعية او بناء صداقة مع األقران الى كرىية 

نعزال عن الناس والبيئة المحيطة وعدم اإلكتراث بما يحدث في البيئة  خريينباآلاإلتصال  وا 

 المحيطة.
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ىي إصابة تتميز بموت األنسجة وتصيب األطراف العموية ام السفمية  :  الغرغرينا -

ع اإلصابة نتيجة لتوقف الدورة الدموية، وىي تتموقع حسب موضوخاصة في الجمد، 

 بتر.التعفن يجب أن تكون ىناك عممية وإليقاف ىذا 

  .من أطراف الجسم  بتر طرف او جزء قطع أوالبتر:  - 

من أعمي  مزمن يتميز بإرتفاع مستوى السكري في الدمىو مرض  : الداء السكري -  

نتجة لعدم قدرة البنكرياس بالجسم عمى إفراز ىرمون اإلنسولين او لعدم  .المستوي الطبيعي

 .قدرة الجسم عمى اإلستفادة من ىذا اليرمون المنظم لمسكر في الدم 

 الدراســات السابقة: .6

لممريض السكري بعد عممية البتر إثر إصابتو فرجاجة نورة، الصورة الجسمية دراسة،  - 

 -4332جامعة وىران  بالغرغرينا، مذكرة تخرج لنيل شيادة ليسانس عمم النفس العيادي،

مريض السكري بعد عممية البتر لقد تناولت الدراسة موضوع الصورة الجسمية ل ،(4331

إن عممية البتر عند المصاب بالداء  إصابتو بالعزعزينا وىي دراسة عيادية ألربع حاالت بعد

 بالغرغرينا تؤثر عمى صورتو الجسمية. إصاباتوالسكري إثر 
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 تمهيد: -

وبقدر عدد المصابيف بو عمى  Diabetes mellitus)) ألمراض الشائعة حاليا مرض السكريامف   

إنتشار مرض  ر عمما أف نسبة اإلصابة بو تخمؼ بيف دولة و األخرى، و يعتب 10 %مستوى العالـ  

 24%.اإلمارات، %66يةففي السعو في العالـ  العربي مف أعمى النسبالوطف  في السكري في الوطف

و ليدا فالثقافة   (82،ص8008)مذكرة تخرج : الصحة النفسية لدى المرض السكري ،. 12% عماف  ،%61 مصر

الطبية  حوؿ ىذا المرض مطموب لمتعرؼ عمى المرض و كيفية التعامؿ معو ألف لممرض دوره 

و الفعاؿ في العالج و تفادي مضاعفتو  فمقد أصبح مرض السكري وباء عالميا عمى  األساسي

 .          أشخاص 16الخريطة الصحية لمنظمة الصحة العالمية  حيث يصيب شخصا مف بيف كؿ 
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تعريؼ الداء السكري -2   

داء السكري كممة عامة تغطي كثيرا مف األمراض التي تشترؾ في إرتفاع نسبة   التعرؼ العام:

السكري في الدـ عف الحد المعقوؿ. وكذا في البوؿ و إضطراب في الكميتيف و النتائج في عجز 

، 8000)عبد الرحمن العسيوي التي تحوؿ فيما يعد إلى الغموكوز  الجسـ عمى تفكيؾ الكربوىيدرات 

 . (868-862ص 

و ىو حػالة حموضة تسػػديدة فػػػي الػػػدـ و قػػد يػػػػغيػب عف الػػػوعي فيػػػػػػما يسػػمى بغيبوبػػة   

   (455-453مجمد االمراض السكوسوماتية ص ) .السػػكري

فيو يحدث مف جراء إنخفاض نسبة األنسوليف في الدـ عف معدالتيا   التعريؼ الطبي: 

ينتج عف وجود خمؿ في الوظيفة البنكرياس،  أوالطبيعية، ذلؾ األنسوليف الذي يفرزه البنكرياس 

ؽ السكر في اوظيفة في احتر  أداءبحيث يصبح موجودا فعال في الدـ، ولكنو يصبح عاجزا عف 

  .الدـ

لمادة  البوؿ مع تسرب بولي أمراض التي ىي مشتركة في زيادة حجـالسكري ىو إسترجاع عدة 

    ( Ande dont et Jaque : 1993, p 296) .عضوية غالبا  لمسكر كيميائية

 ب في إستقالب الغموسيدات وىيدراتإنو إصابة حادة تتميز بإضطرا La rausse كما يرى

اإلمام محمود ) نسبة السكر في الدـ .الكربوف التي تتمخص أعراضيا في كثرة البوؿ ، و إرتفاع 

 .(32 ص، عثمان 
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 االنتشارالسكيوسوماتية كثيرة  األمراضيعتبر مرض البوؿ السكري أحد  تعريؼ النفسي :ال

إنتشارىا مع تعقد الحاضرة المعاصرة ، و مرض البوؿ السكري راجعة إلى الحالة  التي يزدادو 

النفسية الجسدية اإلبتدائية أي أف المصاب بالمرض السكري ذو حساسية شديدة، و قابمية 

  (65ص ،8004 :عترفمحمد )لمثأتير فذلؾ الموقؼ اإلنفعالي 

عمى اف الصراعات  kilwingtan و  beritoffalomeاتفؽ كؿ مف  6964 أما في السنة

تي الصدمات العنيفة التي  يتمقاىا الفرد نسبة لو في العديد مف اإلحباطات الالنفسية الحادة و 

 باآلليةرات الشرطية التي تميز المثي تحوؿ فأ اعتبرواو تؤدي إلى اإلصابة بداء السكري، 

 .تجربتو الفرديةتربيتو و لتي اكتسبيا الفرد خالؿ الفطرية، وا وبطبيعتيا والصالبة

 :أسباب اإلصابة بداء السكري -8

مف الغريب أف أسباب اإلصابة بداء السكري مازالت معروفة و أف نقصاف إفراز األنسوليف في 

وذلؾ إلصابة  البعض بالسكر رغـ توفر األنسوليف في أجساميـ  أجساميـ يمثؿ السبب الوحيد

 :السكري إلى)البنكرياس( و ترجع اإلصابة بداء 

رئيسيا في اإلصابة بداء الضغوط النفسية و العاطفية  و اإلنفعالية  عامال ميما و سببا  -6

 ( 457-456ص  مجمد األمراض السكيوسوما )ير في عصرناظا ما يذوى السكري

حدوث الفشؿ أو الخمؿ في البنكرياس إذا ما كاف المريض أنواع معينة مف العقاقير مثؿ  -2

نعداـ األنسوليفيؤدي إلى نقص و ومما  الكورتيزوف  professeur Ande jaques.1993, p)ا 

297) 
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قد نتج مرض السكر أيضا عف اإلطرابات اليرمونية مثؿ اإلختالؿ الكضري أو البرقي ، و  -3

)محمد رفعت عف ضغوطات الحمؿ الذي يشكؿ تعبير عاطفيا و نفسيا و جسدياعمى بعض النساء 

 (08،ص:8004

تمقى أكبر قدر مف إىتماـ ، وذلؾ ألف خاليا الجسـ  ىأسباب مرض السكر الالسمنة مف  -4

األكثر سمنة تجعؿ عف إنتاج األنسوليف  حتى يعمؿ عمى نقؿ الجموكوز إلى الخاليا  حيث 

 .(863-864، 8000:)محمد العسيوي–يشكؿ عبئا اكبر عمى البنكرياس،و يؤدي إلى إختالفو 

غدة النكاؼ و الجديري و صمتيا بيف كيفية أداء البنكرياس  اإلصابات الفيروسية كاإلتياب -5

 .لوظيفتو 

زيادة الجموكوز التي  تنتيجو الخاليا "ألفا" الموجودة في البنكرياس و يؤدي إنتاجو إلى رفع -6

 ؤدي إلى نقص األنسوليف .يث الصدمة السكرية أو الغيبوبة و نسبة السكر في الدـ أو حدو 

 اث داء السكري .دور الوراثة في إحد -7

يؤدي نقص الكفاءة الجياز المناعي إلى زيادة حساسية  نقص كفاءة الجياز المناعي :  -8

الخاليا البنكرياسية لمعوامؿ الخارجية ، كما أف إضطراب الجياز المناعي نفسو قد يكوف سببا 

 .في إتالؼ خاليا البنكرياس التي تفرز األنسوليف 

اإلدماف عمى الخمر ليعتبرىا ما لإلصابة بدا السكري ألف الخمر يؤدي  إتالؼ الكبد -9

المسؤوؿ عف تخزيف الجموكوز و تنظيـ نسبة السكر في الدـ ، فتعطي المصاب بداء السكري  
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لمكحوؿ يؤدي بو إلى اليالؾ ، إلف الخمر يعتبر منخفض لنسبة السكر في الدـ مما قد يعرض 

 غيبوبة مف حيف إلى آخر .المصاب لخطر ال

ر بالغ لإلصابة بداء السكري كالقمؽ و ثياإلنفعاالت النفسية ليا ثأإف اإلنفعاالت :  -20

 .الخوؼ والصدمات التي تؤدي إلى إفراز األدريناليف 

و مف األسباب السموكية لإلصابة بمرض السكري : عدـ اإلنتظاـ في تناوؿ الطعاـ و  -66

 (09المرجع نفسه ، ص: ،) محمد رفعت. حباط نتيجة لصدمة عاطفية أو عقمية اإلجمار العاطفي أو اإل

 أعراض و المضاعفات مرض السكري: -4

إف أعداد الكبيرة مف الناس لمصابيف بالسكر ال يعرفوف أنيـ مصابوف بالسكر و ذلؾ لعدـ 

السكر وضوح األعراض ليذا المرض أو ما يعرؼ بإسـ مرض السكر الثامف ، و لكف يصاحب 

 بصفة عامة األعراض التالية :

 الشعور بالتعب بدوف سبب كاؼ و إجياد و العصبي ، و عدـ القدرة عمى العمؿ -6

 العطش الشديد أو الجوع الشديد أو كالىما.-2

 التبوؿ بكثرة غير عادية .-3

 فقداف الوزف السريع.-4

 ة .يمبيالحكة الم-5



   الداء السكري     الفصل الثاني:                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 
 

 عدـ إلتئاـ الجروح بسيولة .-6

 ( .869-868، ص 8000.)عبد الرحمن العسوي: الصداع المصحوب بالدواراف و الغثياف -7

 مؿ و الخراريج و التقرحات ية او اإلضطرابات الجمدية كالدماعدـ وضوح الرؤ  -8

 ضعؼ في الوظيفة الجسمية.-9

 الحمرة و الدرف الرئوي .الغرغرينا.-61

 لرعشةالصدمة السكرية الغيبوبة ، كثرة العرؽ و ا-66

  كيفية حدوث المرض: -3

يحدث المرض السكري عف طريؽ ىبوط جزئي في غدة البنكرياس وىي الغدة الكبيرة التي تقع 

سنتيمتر  65في تجويؼ البطف خمؼ الغدة مباشرة، وفي الشخص البالغ تصؿ ىذه الغدة الى 

في الطوؿ،تزف حوالي أربع أومياف وتقوـ معظـ أنسجتيا بإنتاج عصارة البنكرياس 

(pomcréatique jice)  ا السائؿ الذي تفرزه خاليا البنكرياس يمر في القناة البنكرياسية.وىذ 

Pomcréatique but ى الثني عشر ال (pnadénim) حيث يمعب دوراىا ما جدا في عممية

اليضـ ، و عندما تفحص جزءا مف البنكرياس تحت الميكروسكوب، تجد أف معضمو يتكوف مف 

الخاليا تفرز عصارة البنكرياس و يمكف مع ذلؾ أف ترى ىنا وىناؾ مجموعات صغيرة مف 

تسمى جزر ال ىمية الخاليا المختمفة تماما ، و رغـ  أنيا مجموعات صغيرة إال أنيا بالغة األ

التي تنتج اليروموف المسمى األنسوليف و الذي يتـ إنتاجو في البنكرياس . ال يتـ  نجرها نس
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نقمو عبر القناة مثؿ العصارة اليضمية ، و لكف ينفد مباشرة في األوعية الدموية ، و يتـ عممو 

  .إلى األنسجة في كؿ الجسـ ، و في األنسجة

، حيث يتحطـ بطريقة  بالغة التعقيد في العمميات الكميائية الحيوية  تنفد األنسوليف في الخاليا

ونتيجة ليذا التحكـ ينظـ  glucoseفي إستيالؾ و إستخداـ سكر الغموكوز التي تشارؾ 

ي يتـ بيا إزاحة الغموكوز مف الدـ بواسطة خاليا األنسجة وبالتالي ينظـ األسنوليف السرعة الت

 (.476 -474،  ص 2985 :.)المجمة الطبية لممغرب العربيلدـ كمية السكر التي تتخمؼ في ا

عمى  أواألسنوليف  إنتاجال يدري أحد لماذا تتوقؼ جزر ال تجرىانس توقي بعض الناس عند 

األقؿ عف إنتاج الكمية الكافية منيا فعندما يحدث ذلؾ فمف المأكد أف يصاب اإلنساف بالمرض 

والتأثير الذي  (Petit la roussa de la medicine) العسؿ سكر أوالدـ المستمر بالسكر في 

تختزنيا الكبد والعضالت  أفىو انو ينقص كمية الغموكوز التي يمكف وجدتو نقص األسنوليف. 

واف ينقص الكمية التي يمكف أف تحرقيا العضالت إلنتاج الطاقة، glycogéne عمى ىيئة

وبالتالي فإف السرعة التي يتـ فييا إزاحة الغموكوز مف الدـ نقؿ، ومع فمما كانت األطعمة 

النشوية والسكر الغذاء تقـو بإمداد الجسـ بالمزيد مف السكر، فإف لحمية السكر في الدـ تزيد 

مميغراـ في  81ي ضعؼ المستوى الطبيعي الذي ىو في حدوده حوال إلىوعندما تصؿ الكمية 

بالسكر،  االحتفاظتصبح الكميتيف حينئد عاجزتيف عمى  سنتمتر مكعب مف الدـ . 611كؿ 

ويتـ إخراجو لتحمؿ ىذا السكر بعيدا وىذا سبب العطش الكبير الذي  ويفرض بعضو في البوؿ

ذلؾ ىو العرض الذي يدفع شخصا مصابا  إلىلـ يعالج وبإضافة  يسبب مرض السكري الذي
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)محمد   لطبيعتو وىو ضياع السكر بحيث يقؿ المريض في وزنو الذىاب األوؿ مرة إلىبالسكر 

 . (288ص  8004رفعت. 

 الداء السكري: أنواع -5

 ىناؾ نوعاف مف الداء السكري:

 (Did  اإلسنوليف) الداء  السكري النحيؼ او السكري -6

 (DIND )او السكر غير األسنوليفالداء السكري الذىني  -2

إضطرابات في إنتاج األسنوليف ومقاومتو والمضاعفات الحادة عمى  ليا نفس القاعدة األصمية:

 طوؿ المدى ىذاف النوعاف مف داء السكري تصاحبيما خطورة.

 ":Didي "الداء السكري األسنولين -6

في الداء السكري األسنوليف البنكرياس ال يقـو بصنع األنسوليف إطالؽ إذا فمف المستحيؿ ضبط 

المصاب بالداء السكري األنسوليف في   La glycénie شاب تركيز السكر في الدـنسبة 

مراىؽ فينا يظير المرض بسرعة ألف كمية األنسوليف قميمة جدا  أوطفؿ  شاب الطبيعة موضوع

مكف القوؿ أف ىذا المرض يرجع لسنيف عديدة بحيث تشارؾ فيو العوامؿ البيئية منعدمة وي أو

 وكذا الوراثية لذلؾ فحقف األنسوليف ميـ جدا لمتحسيف مف سير الوظائؼ العضوية.
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 (:DIND )الداء السكري غير األسنوليف -2

غير ناجع في الداء السكري غير األنسوليف المصاب ال يمكف لو أف يضع األنسوليف لكنو     

ألنو ال يقوـ بواظيفتو، وىذا الخالؿ يترؾ المشكؿ قائما، إذا المصاب ليس بحاجتو لمحقف 

باألنسوليف، ونشاىد ىذا النوع مف المرض عند البالغيف مافوؽ الخمسينات رجاؿ او عند النساء 

البولية  المواتي ىف أقرب مف سف اليأس فنالحظ عند ىؤالء العياء الجسدي واإللتيابات الميبمية

المتكررة، إضطرابات في الرؤية، والجوع حتي بعد تناوؿ لموجبات الغذائية او القياـ بمجيود 

 Le) عضمي، وال تنس بإف ىؤالء يعانوف مف السمنة المفرطة التي تؤثر عمى عمؿ البنكرياس.

petit emcyclopédie medicale DR.JEAN BRONHJER) 

 مضاعفات الداء السكري: -6

 السكري بنوعية لديو عدة مضاعفات ىي كالتالي:الداء 

 « LES compications » المضاعفات الحادة -6

 . في أي وقت مف تطور المرض Accidentsيمكف أف تحدت إصابات -2

 :Bhypes ghpcennie اإلنخفاض في السكر -6

غالبا ما تحدث لدى المصابيف المعالجيف بحيث تعبر عف ىبوط معدؿ الغموكوز في الدـ و  

غ إذا تعوض عف الطريؽ زيادة في الجرعة األنسوليف أو زيادة  1.61إنخفاضو عف النسبة 

فقرىا  و عدـ اإلنتظاـ في الواجبات أو  Les sulphanides lypulycemqesالػػػػػسػػػولػػفػامػيدالػػي

الفزيائي الكثيؼ و كذا اإلفراط في الكحوؿ يكوف سببا في إنحفاض  مف الغموسيدات أو نشاط
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نسبة السكر و يظير كميا في غياب التعرؽ البارد، و اإلشعارات، و الجوع الشديد و التعب 

الغياب أخد السكر فإنما  تؤدي بسرعة إلـ مع اإلضطرابات في الداكرة ثـ فقداف  المفاجئ في

 .الوعي

 :(lacide cevase)حمض األسينون  -2

ىي نتيجة الفقر الدـ مع األنسوليف ثـ فقداف الوعي مؤشر لإلصابة بداء السكري  و يكوف  

غالبا نتيجة خطأ عالجي في الحالة عدـ القدرة عمى إستعماؿ الغموسيدات فإف العضوية تمجأ 

الخموية ينتج ذلؾ نسبة زيادة نسبة الغموكوز  لموظائؼإلى الدسـ لفرض إنتاج الطاقة الضرورية 

 la فقداف التاـ لموعي إلىالحامضية التي تتسيـ و يمكف أف تؤدي  دـ و تراكـ الفضالتفي ال

reanimation . (« jean hambeuge P 720») 

 الداء السكري و اإللتهابات :-3

إف المرض السكري يساعد عمى الظيور العديد مف اإللتيابات المؤدية إلى إجاد خمؿ في 

التوازف السكري في الدـ ، و حماية ىذه اإللتيابات نجد عمى سبيؿ المثاؿ : اإللتيابات الجمدية 

الرئوية و النيياف الرئوي، و النيياف الرئوي و اإللتياب المسالؾ البولية و إنتيابات الفـ و 

قاحات مستعماؿ الإالجمد بإلنساف لذلؾ فالوقاية توجب التوازف السكري و المحافطة الجيدة عمى ا

 .د الزكاـ و اإلختبار المنضـ لمبوؿضقاح المك
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 الحمض الحميب األنيوني و فقدان الوعي: -4

 خطورتيا تتطمب العناية داخؿ و ىذه الحوادث نادرة تصيب المعالجيف باألدوية المنخفظة لمسكر

 المستشفى.

 :  « les complications graupe »المظاعفات الدائمة -6

تظير بعد سنوات عديدة مف تطور المرض و تحمؿ خطورة كبيرة عمى المصابيف و ىي 

 كالتالي:     

إف خطورة مرض السكري تكمف في إف يؤدي أحيانا  عمى المستوى جهاز القمب والشراين:  .6

إلى حالة غيبوبة  إذ لـ يعالج بشكؿ دائـ وأكيد و فعاؿ و يعتبر مف جية ثانية ممبا 

 ) شرايينلمظاعفات و إختالطات كثيرة أخرى أىميا أخطارىا ما يصيب القمب و الشراييف 

لضراييف لـ يعد مجاال و قد إف تأتير السكري عمى االقمب و الدماغ ، و أطراؼ الدخمى ( 

يؤكد  %.مف عدد المصابيف بالتصمب  وو اإلصابات أف تتجو إلى ذلؾ،  أتت اإلحصائيات

مف عدد المصابيف بالتصمب  65%دىري ال تتععميو و الصحيح أف نسبة المصابيف بالسك

بو تتعدى  أالحقةالشرياني ولكف الذيف ىـ في المرحمة ما قبؿ السكري أو أصحاب القابمية 

الت ، ىؤوالء قد تكوف كمية السكر في دميـ امف مجموع الح 60 %الى 50%نسبتيـ إلى

منخفضة عمى "الريؼ" و لكف مقدار السكر يبقى مرتفعا في الدـ بشكؿ غير طبيعي بعد 

 وجبة الطعاـ العادية ، أو كمية مف الحمويات .
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المخبري الخاص وذلؾ لمعالجتيـ و اإلتجاه الحالي يسير في الكشؼ عمييـ بواسطة الفحص -

 واحدة مف العوارض قد تحدث إلييـ و شيء إلييـ .

و فييا لوعدنا إلى المصابيف بالسكري أنفسيـ لوجدنا أف اإلحصائيات أكثر صراحة و دقة إذ أف 

ثالثة أرباع الوفيات بينيـ سببا اإلصابة الشرانية ومضاعفاتيا ، و أف ىؤالء مرضوف أكثر مف 

لسف مبكر بحيث أف الشباب المصابيف بالسكري أو السف متوسطكة يعتريضوف غيرىـ في ا

لإلصابة بالنوبة القمبية أربع مرات أكثر مف غيرىـ، خاصة عندما يصابوف بإفشاء العضمة 

فأف مضاعفات الداء السكري تختمؼ ، و (Andre et Japues ,1993,p298) القمبية و مضاعفتيا.

حسب دراجتو و أنواعو ، و ليس بالمفروض أف تنطبؽ عمى كؿ المصابيف بالداء السكري ، 

ىذه الفكرة حوؿ المرضى المصابيف بالداء السكري أنو قاتؿ و خطيرة ، بؿ ىي فكرة قديمة ألنو 

لصحة بتوجيو المريض بزيادة الوعي الصحي و النفسي و الطبي و تطور مجاالت عمـ النفس ا

 مكنة مف السيطرة عمى المرضو التعايش سمميا معو، معروض أف مرضو ليس حالة عارضة 

طارئة ، سرعاف ما تخفى ، ولكف عميو أف يييء دىنو و أف يقيؿ حقيقة أف مستديمة ، و قبولة 

  (ةيساعد عمى حسف التكيؼ معو إلى جانب تنظيـ  عادات األكؿ تمكنو مف العيش لمدة طويم

Andre mart et Jacques 1993,298) 
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 عالج مرض السكري :  -7

يقوليا الطبيب ببساطة لكف يأخذىا المريض بعكس ذلؾ والمطموب  ىذا الرجؿ عنده سكر :عبارة

عمى مجؿ مف الجدية ،فإف إكتشاؼ المرض خطوة ىامة لكنيا وحدىا ليست  األمر ىو أخذ 

أىمية، وىي تمؾ التي مركز في البرنامج مع العالج  كافية ، فالميـ أف تتموىا خطوات أكثر

 الشامؿ الذي تقدمو في التفاصؿ التالية:

 التنظيم الغذائي:-2

نما يجب تش كيؿ الغذاء كما ونوعا وموعدا ليست ىناؾ نظاـ واحد لجميع مرض السكر، وا 

إحتياجات المريض.وخاصة حسب إحتياجات المريض وعممو ووزف جسمو، فالمريض ذو  حسب

القيمة الحرارية  الوزف الزائدة أو الذي ال يمارس أعماال عنيفة عميو أف يتناوؿ غذاء محدود

ي سف الطفولة حيث أف إحتياجات أحسباميـ العذائية فويالحظ بالذات مرض السكر   والعكس.

 االعتمادإعطاء المريض نسبا معقولة مف النشويات والدىوف،حيث ال يمكف،  عالية،ال بعد مف 

حداىما دوف األخرى ووجود القيتامينات و المعادف بمغذاء وحسب توزيع الوجبات عمى عمى أ

 ختبار، وترتيب مواعيد تناوؿ األدوية.أخذ مواعيد العمؿ، والراحة في الساعات النيار ،مع 

Andre mart et Jaques 1993,298)) 

 :البدنيةالرياضة -8

   في عالج مريض السكر ليما يزيد نشاط  أساسيةالحركة الجسمية ضرورة  الرياضة أو   

ويعتبر المشي  أمثاليوالعضالت الدموية باألطراؼ، وتسيؿ المحافظة عمى الوزف  األنسجة،
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الطبيب  أو ينصح بيا األطباء أخرىرياضة  أيمثال مف أنسب أنواع الرياضة ويمكف مزاولة 

 .لج حسب األعضاء والمختمفة لممريضالمعا

مؿ ىذا العقاقير في حاالت السكر العادية في حالة عدـ إستجابتيا وتستعاألنسولين: -4

لمتنظيـ الغذائي، وفي حالة عدـ وجود أي عوامؿ اإلحتياج األنسوليف المناسب فإنو مف 

األنسوليف أنوع ، ويكوف إختياره حسب طبيعة المريض في حالة حده ، وسف المريض منذ 

ره نسبة السكر في الدـ عمى فترات متقاربة أثناء ظيور المرض، ووزنو قبؿ بداء العالج وتقدي

 ىو ىرمف يفرز مف خاليا بيتا :فاألنسوليف) " 898)محمد رفعت " المرجع نفسه ص  استعماؿ الدواء.

Batacell  وىو مركب عديد الستيدPohyipetnde   يتكوف مف سمسمتيف وكؿ جزاء في أنسوليف

حمضيا أمنيا، ويفرز األنسوليف في  31عمى  ىخر ا أمنيا بينما تحتوي األضيح 26تحتوي عمى 

وىو ىرموف    Globutinيتحدد بالجموبيوف و blodad porvalاألتياف الدموي البوالي

  خافض لسكر الدـ ويقـو بالوظائؼ التالية

 يسرع مف استخدـ جموكوز بواسطة األنسجة المحبطة. - أ

والعظالت الييكمية عممية بناء يساعد عمى تحوؿ الجموكوز الى جميكوجيف في الكبد  -ب

 الجميكوضية.

 تثبط عممية تحوؿ الجموكوز والدىوف والبروتينات وليذا يعد ىا نئ لمتكويف جميكوجيف -ج

GLYCHOGENIES 
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يساعد عمى تكويف الدىف مف جموكوز، ولـ يعرؼ بعد موضوع فعؿ األنسوليف بالتحديد ،  -د

 (.48ص ،)د.صبحي عمران زيولوجي.ومع ذلؾ فقد وضعت نظريتاف لتفسير فعمو الفي

أف األنسوليف يزيدمف  نفاذية الخمية لمجموكوز وتحدث تحويؿ ريح  إلىتسير األولى: -2

 لمجموكوز خالؿ غشاء الحمية لألستعماؿ فيما بعد أما.

:فتنص عمى أف األنسوليف بكال الوظفتيف وينظـ إفراز األنسوليف أساسا حسب نسبة الثانية  -8

 .سبب إنخفاض معدؿ إفراز األنسوليفب  Hypoylgcémie المنخفض الجموكوز  الدـ 

بينما مستوى جموكوز الدـ المرتفع يزيد مف معدؿ إفرازه، لجانب ذلؾ ىناؾ  أيضا ألية  نفسية 

يزيد مف إفراز األنسوليف  Vaguesmens  األنسوليف، تنشيط العصيب التائوتؤثر عمى إنتاج 

 جزرالنعزلة، يطمؽ عمييا مخاليا  األسيدوليف ،ويوجد في القناة الرئسية البنكرياسية مجموعة مف

 :وتتميز ىذه الخاليا بثالثة أنواع نجرهانز

 وتنتج عامؿ مزيد لنسبة السكر في الدـ األنسوليفالتي تنتج : Betsllsخاليا .6

hyperglycémine ىرموف الجموكابوف ويسمى  . 

 Somatostation et gastrine عمىبالمئة وتحتوي  8توجد نسبة :  Gamma  خاليا .2

حيث تنخفض  Exocine poretion . وجدير بالذكر أف الخاليا العنقودية ذات إفراز خارجي  

 Endormieذات إفراز غدي   في إفراز االنزيمات، بينما جزر النجرىانز تحتوي عمى خاليا

sectingalls .  249ص ،)صبحي عمران( 
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 هرمون الجموكوز: 

نتيجة خاليا  Hyperghycéne الجموكاجوف ىو ىرموف يشمؿ عمى إرتفاع نسبة السكر في الدـ

وحدة  29وىذا اليرموف مركب عديد البينة يتكوف مف  النجرىانز لجزر   (alpha cella)الفا

حمض أميني مف سمسمة مفردة والجموكاجوف ينشط إفراز الجموكاجوف بواسطة الكبد، وبيذا 

 يحافظ عمي إتزاف جموكاجوف الدـ، وحتي االف لـ يعرؼ أي مرض ينتج عف نقص الجموكاجوف

 بالتحديد.

 وىو مع األنسوليف ليما وضائؼ مضادةاألبيض  يعتقد أف الجموكاجوف يزيد مف نسبة

anagenistie  فإنخفاض مستوى سكر الدـ ينشط خاليا ألفا لجزرىانز إلفراز الجموكاجوف بينما

 Feed backسكر الدـ المرتفع يكوف لو تأثير إحباطي وعمي ىذا فألية التغذية المرتفعة

mechanistie  .(.247نفس المرجع السابؽ ص )عمران شمش  تعمل متشابهة لما يحدث لألنسولين 

 

 البنكرياس                                                     

 جموكاجون                                                             انسولين                      

 

 

 يخفض مستوى السكر في الدم             يرفع مستوى السكر في الدم                                                     

 _الوضائؼ المضادة لالنسولين والجموكاجون
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                   : خػػػػػػػػػػػػػػػػػالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

العديد ، والذي يتمثؿ في أعرض جسمية مزمنة ومف ويبقي داء السكرى مرضا يعاني منو    

حيث يتـ عالجو بالتنظيـ  بينيا اإللتيابات وفقر الدـ مع األنسوليف، إنخفاض السكر في الدـ.

ومف مخمفاتو حاالت نفسية سيئة وىذا ما يجعؿ المصاب يعاني مف  الغذائي والتربية البدانية.

 إضطربات نفسية عديدة.
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 :تمهيد

 إلى 03 إن المشاكل القدم السكري عمى العموم مؤلمة و معروفة لدى المصابين حيث أن من 

ىم مبتورين  1/15من المصابين بالسكري يعاونون من المشاكل عمى مستوى القدم ، %10

 )فيصل  .ىم من يعانون من تقرحات مزمنة التي يمكن أن تتطور إلى غرغزينا%70حيث أن 

 (863ص: 0222الزراد ،محمد خير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                                       الغرغرينا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 
 

 مكان إنسداد الشرايني و أعراضها: -1

تحدث عادة إصابة بالشرايني في الشريان الفخدي أو المأبضي خمف الركبة أو الشتوية تحت  -

كما قد  ين خم الغشاء الداخمي ليذه االشرايضتتميز بترسب أمالح الكالسيوم و تالركبة و 

 الشاريان الحرقفي بالحوض. ينيصيب تصمب الشراي

و من أعراض إصابة الشرايين التي حددىا األطباء المختصون ، حدوث أالم شديدة في 

العضالت بعد المشي لفترة. كما أنيا تجبر المريض عمى التوقف عن المشي لفترة وجيزة 

رياني يستطيع بعدىا المريض معاودة المشي ويرجع سبب األالم الى عدم كفاية كمية الدم الش

افية من الدم مع مواصمة المشي و النوع الثاني من ضصل لمعضالت التي تحتاج لكميات إالوا

يحدث في أصابع القديمين عادة بدون بذل مجيود و ىو عبارة عن آالم مبرحة و مستمرة  األألم

 . لألعصابكالحرقات و سببيا نقص الدم الشرياني المغدي 

الشرايين مثل  حدوث قرحة في  النسدادكم يشير المختصصون إلى أن ىناك أعراض أخرى 

القدم و ىي عادة تحدث عند أطراف أصابع القدمين أو في الباطن أو النؤئين العظميين 

لمفصل الكاحل و من األعراض األخرى ،حدوث جرح بالقدم ال تمتئم أو تغير لون األصابع 

كما أن المريض قد يعاني بضعف األنتصاب نتيجة لضعف أوحدوث غرغرين باألصابع 

 ( 02،ص0222،جنيد ) عبد اهلل–الشرايين في الحوض 
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 :إصابة القدم و أسبابها  -2

ىي عديدة األإصابات الخطيرة لمقدم التي يمكن مالحظتيا عند الفحوصات الطبية اليومية.ىذه 

 اإلصابات مرتبطة بمجموعتين من األسباب:

لتياب العصبي وكذا ياإللتيابات لمتعمقة ا  .1 بالداء السكري في حده وىي إلتياب األوعية وا 

 الجرثومية.

المتعمقة بالمحيط منيا:النمط المعيشي، النظافة وخاصة النظافة المتعمقة بعالجات الرجل   .2

 القدم. أو

تؤدي فالنسبة لمقدم يمكن أن يكون تطور اإللتياب سريع جدا من إصابة صغيرة يمكن ليا أن 

وليذا يجب عمى الطبيب أن يفحص قدم مرضى  "itrmsmetatasiéne"الى بتر مشط الرجل

 . (00) نفس المرجع السابق، ص  .السكري عند كل فحص روتني
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 فيزيولوجية إصابة القدم السكري: .8

ىناك عدد كبير من عوامل التي تترأس تكوين اإلصابة بالقدم السكري أثناء اإلصابة بالداء 

 السكري.

 : وتتعمق بظاىرتين تحدثان خمل فالدورة الدومية لمقدم، وتزيد خطورتيا إصابة األوعية  .1

 تدريجيا مع السنين وىي تمثل في:

 La micro amgiopathie: لمحدود  ىو إلتياب األوعية الدموية وسببو ترسبات كمسية

الواقع بين أصابع  الشريان مثل (media calcose)   لمطاطية الداخمية لمشريان المتوسا

  interdégitale  القدم

 La Micro amigo: وتنقص من  وىي إلتياب الشعيرات المسؤولة ضعف في الجمد

ك لممحافظة عمى ثبوت التيار إستجابة لتغيرات الضغط ، وترفع من قدرات الشعيرات وذل

لتصاق الصفائح وتنقص من تشويو خاليا الدم وكذلك تنقص من  تحديد لزاجة الدم وا 

 األكسيجين في النسيج.

 عمى مستوى القدم فاإلصابة العصبية تساعد عمى نقل الحساسية تنقص  العصبية: أإلصابة. 0

عية لمشرايين شقوق مما يسيل فتح في تالقي األو يساعد عمى ظيور ال La sitution التعرف   

 مما ينتج عنو الموت النسيج.
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الفاصل مة العظفي  تكون مشتركة مع إصابة  Ostro artculaire :إصابة العظم الفاصل. 8

  deformation الضغط في القدم. كذلك تشوىات في القدم طوبذلك تنشر اإلصابة في نقا

وذلك بما يصيبيا من   .(pieds erensc)تعتبر خطيرة مثل القدم المسطحة والقدم المقعرة

 أوجاع في قاع الرجل 

تسيمو اإلصابة العصبية ألن اإلصابة الصغيرة المحمية ال  :Infection : (التعفن)الخمج . 4

يمكن واإلضطرابات في الدورة المخ اإلحساس بيا إال بعد وقت ،وذلك سببو نقص في 

الحساسية اإلضطرابات في الدورة المحمية لمدم ينقص من كمية الدم في المنطقة المعفنة )فميس 

 في وصول المضادة الحيوية لممنطقة المعفنة(. نقص فقط في رد الفعل المناعة إنما أيضا بطئ

فالخمج يساعده في ظيور ضعف الجياز المناعي )ضعف في الوظيفة المفماوية( معنيا ضعف 

قتل البكتريا او إلتياميا، وذلك في اإلصابة الخموية وبدور التعفن يكون لو أثر محسوس عند 

زيادة من خطورة اإلصابة حتى مرحمة اإلصابة في القدم وذلك بتأخير شفاء الجرح او حتى 

 (.I. Perle Muter, 1987, p 75)وبذلك تكون حتمية البتر.laye spectres  الالشفاء

 Geone كذلك تعفنات الرجل يكون سببيا تعدد في البكتريا ووجود بكتريا غير ىوائية-

amacrbie   نوع من الجراثيم عند كل منطقة تعفن فأخذ  6الى  5في المعدل يحسب من

الذي يكون مصحوب بأنوع أخرى من  .staphylocaques عينات عميقة تظير دائما وجود

 الجراثيم والعالج يكون بالمضادات الحيوية ويكون عريض المجال.
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بين التوازن السكري وتعفن القدم ففي المجال الفيزيولوجي يجب التركيز عمى العالقة الموجدة  -

فالتوازن السيئ يشجع عمى التعفن فمذا يجب المحافظة عمى مستوى السكر القريب من الطبيعي 

 (l.peale mitier .2000 page 125) والعالج باألنسولين يكون ضروريا حتي لو كان إنتقالي.

غير مكيفة مع  أويا قد تكون ضيقة نالمسؤول عن عدة إصابات ميمة، أل ىوالحذاء: . 5

خميا مسمار وبيذا عمي الطبيب نصح المصاب بالداء السكري بمبس الحذاء بداأو م القدم، حج

 (C.hesisson et H.simon,1993, p .241) الذي يتالءم مع مقياس رجمو

تؤيدي القدم السكري عميو أن يكون محل نظافة ألن قمة النظافة قد  L’hygieneالنظافة . 6

 الى إصابة القدم ىذا يعني أنو يجيب ان يكون:

 نظيف )يغسل كل يوم بالصابون(-

 يكون جاف )تطميكو يوميا( أنعميو  -

 الصوف. أوجوارب من القطن  يأن يغمف ف -

 .بانتظامالحذاء يكون واسعا وان يغير  -

  بانتظامقص األظافر  -
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 أنواع اإلصابة :    4.

وىي تكشف أثناء الفحص العادي وبدرجة اإلصابة يمكننا التفاعل   االصابة االولية: (1

 وبالتالي نجد األعراض التالية:

 .  (talon)بشرة جافة وزيادة في الحكمة وخاصة في الكعب -

شقوق في باطن القدم وفي طرف الكعب حيث انيا مؤلمة وذات سيالن التي ىي المرحمة   -

 ischimique)األولى التقرحات اسكيمية

وخاصة عمى مستوى نقاط  الضغط الداخمية لمقدم  (Les ampoules) فقاعات وجود -

 .وخاصة عمى رأس األصابع األولى والرابع والخامس

حدوث إصابات متباعدة مثل : دخول الظفر في المحم، حذاء ضيق او فطريات الظفر.مما 

 في االصابع.  Gamgreneيحدث غرغرينا  

  Lésions constitnees: المركبة األصابع (2

 : حيث نجد

 Mal perforant plamtaire : الرجلالم تقعر باطن   -

تقرح والميم تعين سبب اإلصابة إن كانت عصيبة،  أووىي تعني إحمرار دائري في األصبع،   

من خصائيا أنيا غير مؤلمة وىذا إما يشرح عدم القدرة عمى شريانية  أوإن كانت عصبية، 

 تقرح كبير إلىالمشي حيث ان المشي يزيد من خطرة اإلصابة ويسيل تحويميا من تقرح صغيرة 

عمق العظم ، فمقدم تكون منتفخة في بعض المرات وساخنة وكذا  إلىتصل  أنالتي يمكن ليا 
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بنبض الشرايين، حيث يكون اإلحساس باأللم عمى مستوى اإلصابة ناقص  وذلك  اإلحساس

 مايزيد في خطورة اإلصابة.

ىذه األصابة تصيب كال الجنسين بنفس الطريقة  السفمية: لإلطرافإلتهاب الشرايين  -(3

 عند الرجل من المرأة ونجد األعراض التالية: أكثروتكون 

خطورة مختمفة وتكون ىادئة ويمكننا إكتشافيا في فحص   كيا تأخذ عدة مظاىر ذاتنييإكم -

وعند الفحص اإلشعاعي نشاىد  إكمينيكي عادى، وعدم وجود نبضات في القدم برودة في القدم.

 .ترسبات كمسية عمى مستوى الشرايين وىذا ما يوعي تتطور الغرغرينا ويكون التبؤ فييا خطير

(C.sachon –Cornet, p d .page 30).         

 أنواع الغرغرينا .5 

 الغرغرينا الجافة: وهي تنقسم:-1

: هي عبارة عن صفائح  (gamgrene seches distale) الغرغرينا الجاف لالصابيع -

شديدة في األستمرار في أحد اصابع القدم وفي بعض المرات    (nécrase)من النخيرة 

فقطع االصبع يضمن يكون االصبع بكاممو منخر ىذه الغرغرينا غير مؤلمة ليا تنبؤ جيد.

 . ( spontanée) .تنحية النغيرة تمكن ان تكون تاقائياالشفاء

 Gamgene seche deux on plus) الغرغرينا الجافة لالصبعين او اكثر من اصابع القدم -

orteils)   : خمج إما  أو: ففييا ينتج إلتياب لمخاليا وتعفن  األوليصبح التنبؤ فييا اقل من

المنخرة  لألنسجةمن الجية السفمية لمقدم فميذا يجب عمينا نزع مكشف  أو من جية الظفر
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ووضع المريض تحت حماية مكثفة  لممضادات  (fusé puruleute ) القيح عبوتفريغ ج

 إصابةمكانية ‘الحيوية بعد البحث عن الجرثوم المسبب فالخطورة تكمن في 

 الرجل  عن طريق بتر مشط أاليكون  أنوالعالج ال يمكن لو     (tendon)األوتار

(Metatarse) 

 (gamgrene seches du talon) الغرغرينا الجافة لمكعب -

 إلىذات الم ال يتحمل وان تقود ىذه الحالة العامة لمجسم  أنياتوصف عمى  أنيمكن ليا   

بدون تدخل  Cicotruisation حالة خطيرة وكي تتثمل في عدم االلتحام إلىحالة العامة لمجسم 

 العالج الجراحي والمتمثل في إعادة زرع الشرايين في كعب القدم ان كان ممكن.

 (Gamgrene humide du bord d’in talon) :الغرغرينا الرطبة عمى حدود الكعب -

وىي تمثل في وجود نخيرة مركزية محاط بمنطقة ممتيبة محمرة يمكن ليا ان تنتفي حتي   

باطن القدم. في حالة فشل عالج التعفن احتمال القطع الكبير فال يمكن األبقاء عمى مؤخرة 

يانية في حالة جيدة . فمذا مجرد القدم . فيذه الغرغرينا يمكن ليا ان تصيب قدما ال زالت شر 

و العالج بمضادات التعفن  يمكن ليما االبقاء عمى القدم والشفاء  العالج بمضادات اإللتياب

 .أسابيعالتام يكون في بضعة 

ىي خاصة جدا بالمصابين بالداء  (Ulceration .ischemique)   :التقرحات اإلسكيمية  -

السكري فموقعيا ومجرىا مختمفان فيي فقدان المادة من الجية الخارجية لداخل الساق 
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فالتنبؤ المحمي ال يكون بالضرورة سيئا  األوتارالمغمقة بطبقة نخارية مقيحة يمكننا تعرية 

 (.C.sachon -Cornet, ,p38) .تشفي أنيمكن ليا  اإلصاباتوبعض 
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 الفصــــــــــــــــل خـــــــالصـــــة

في األخير يمكن القول إن تعقيدات السكري كثيرة ومتنوعة ، حيث ان المصاب يعاني من 

 ات من التعفن.حمقلسفمية خاصة القدم التي تنشطو مشاكل في أعضائو ا

أكثر من اإلصابات التي تؤدي الى الغر غرينا والتي ينجم عنيا البتر الذي يشكل خطرا ميما 

 البدنية األخرى.
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 : منهج الدراسة -1

معرفة تاثير عممية البتر عمى نفسية المصاب بداء  إلىان ىذا البحث الذي نقوم بدراستو ييدف 

السكري ، فقد كان يستمزم اختيار منيج وتقنيات مناسبة تتصف بالدقة والموضوعية وكذا 

 الشمولية حتى نتوصل الى نتائج بحث دقيقة .

 الحاالت عمى دراستو في يرتكز خاص منيج إلى يشير وىو حيث تم اختيار المنيج العيادي

 .الحالة دراسة أىميا ووسائل فنيات  عمى المنيج ىذا ويعتمد الفردية

 تمكننا التي وىي معمق، بشكل مؤسسة أو واحد لشخص وصفية دراسة وىي3 حالة دراسة - 

 .جيدة بصفة الحالة لفيم المعمومات من ممكن قدر اكبر عمى الحصول من

 مكان الدراسة :  -2

غريس والية –تم إجراء المقابالت في المؤسسة العمومية االستشفائية دالى عبد القادر   

معسكر، الجناح الخاص بالجراحة لمنساء والجناح الخاص بجراحة الرجال ، حيث انو يضع 

مرضى الداء السكري بالدرجة األولى وعدد أخر من المرضى الذين يمثمون جميع أنواع 

األمراض الداخمية ومنيا عمى سبيل الذكر3 ) أمراض السرطان ، أمراض الغدة الدرقية ، بعض 

 االلتيابات الجمدية وأمراض أخرى(.

حيث انو يضم عدد من األطباء يعممون بالتناوب ورئيس المصمحة وعدد كبير من 

 الممرضين باإلضافة إلى الفريق شبو الطبي .
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 عينة الدراسة:-3

م يكن عشوائيا بل كان مقصودا وذلك عمى حسب نوعية المرض التي تتالءم اختيار العينة ل

مع موضوع البحث . وقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى حاالت أجريت ليا عممية البتر وقد تم 

اختيارىا لمعرفة تأثير ىذه العممية عمى نفسية المصابين بالداء السكري باإلضافة إلى درجة 

تو وخاصة القدم التي تعتبر عضوا حساسا ، فبتر ىذا تقبل كل واحد من ىؤالء إلصاب

 05-05العضو يعني عجزه عن القيام بإعمالو اليومية فالحاالت تتراوح أعمارىم ما بين 

إناث ( وذلك لمعرفة بعض البيانات  50ذكور و 50سنة والعينة بمغت اربعة حاالت )

ئية تكون بمثابة مرحمة والمعمومات حول موضوع الدراسة وكذا الحصول عمى تصورات مبد

 تمييدية لممالحظات والمقابالت العيادية واالستمارة. 

سنة ، دخل المستشفى نتيجة الصابتو بالغرغرينا   05فالحالة االولى 3 ذكر يبمغ من العمر  -

 حيث ادت بو الى عممية البتر .

يث اجرت سنة ، امام بالمسجد دخل المستشفى ح 36الحالة الثانية 3 ذكر يبمغ من العمر  -

 عميو عممية البتر .

سنة ، ماكثة في البيت ليس ليا مستوى دراسي ،  00الحالة الثالثة 3 انثى تبمغ من العمر  -

 اإلصابة بالغرغرينا وبالتالي اجريت ليا عممية البتر .

أصيبت بالغرغرينا  سنة، ليس ليا مستوى دراسي، 05الحالة الرابعة3 انثى تبمغ من العمر -

 ليا عممية البتر.وبالتالي اجريت 
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 الدراسة االستطالعية : -4

يمي 3  لقد تمثمت الصعوبات واىم العراقيل التي واجيتني في ىذا البحث فيمااالستطالعية: 

 كان من الضروري القيام بالدراسة االستطالعية قبل الدراسة األساسية وذلك لـ3 

 التعرف عمى مكان الدراسة  -

 اختيار العينة المناسبة التي تتوافق مع موضوع البحث  -

تحديد منيج البحث أدواتو وذلك لمقيام بالدراسة األساسية التي تساعد عمى فيم المعانات  -

النفسية التي يعيشيا المصاب بالداء السكري بعد عممية البتر واإلجابة عمى التساؤالت التي 

  طرحت من قبل ومحاولة التأكد من الفرضيات

 معرفة الصعوبات ومحاولة تدليميا . -

 صعوبات الدراسة  -

عدم توفر عدد كبير من الحاالت باإلضافة إلى عدم استقرارىا في المستشفى حيث انيا  -

 كانت تنقل إلى أماكن أخرى. 

الغرفة الواحدة تضم  أنالمقابالت مع المرضى حيث  إلجراءعدم توفر غرف خاصة وذلك  -

انقطاعيا وذلك لتدخل مرضى   باإلضافة إلىالمقابمة  إتماممما يصعب  أشخاص 56

 اخرين يحاولون المشاركة والحديث.
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الحالة الصحية لمحالة فبض األحيان يغمب عمييا التعب واإلرىاق نتيجة لآلالم المستمرة  -

وغير المنقطعة مما يجعمني في اغمب المرات أقمص من الوقت وذلك لمراعاة حاالتيم 

 توقيف المقابمة .الصحية وكذا طمبيم ل

 تردد الفريق الطبي وشبو الطبي عمى المرضى مما يجبرني عمى توقيف الحديث . -

 :  نتائج الدراسة االستطالعية -

حاولت في الدراسة األساسية البدء بالمقابالت بعد انتياء الفريق الطبي وشبو الطبي من  -

 ة اتركو يرتاح.ميامو حيث أن المريض يكون في راحة وبعد االنتياء من المقابم

محاولة تبسيط عبارات االستمارة بأسموب سيل وقريب لمفيم وذلك بالغة العامية الن  -

 الحاالت ليس ليا مستوى دراسي .

 :  أدوات الدراسة -5

 طرق وتقنيات متعددة ىي 3  استخدام تم

 المالحظة العيادية :  -1

تكشف عن الكثير  أنياوعممية تمكننا من تسجيل السموك في نفس الوقت ، كما  أساسية أداة   

من الخصائص لشخصية المفحوص، ليا بعد عيادي تخضع لمنيج عممي تساعد عمى جمع 

األبعاد الخاصة بالمشاكل النفسية من الشعور بالنقص، الكثير من المعمومات ، وكذا عمى رصد 

جتماعي والخوف ، ذلك من خالل اىتمام الحالة بالمظير القمق، االكتئاب ، االنسحاب اال
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الخارجي ، اىتمامو بصحتو ولياقتو وجسمو عمى العموم ، عالقاتو مع أصدقائو الذين معيم في 

 المستشفى وعائمتو .

 فالمالحظة تجمت في العناصر التالية 3  

 وذلك من خالل إيماءات الوجو  المالمح :  .1

 الخارجي والمياقة والطولاالىتمام بالمظير  الهيئة : .0

من خالل الحركة ىل ىي متناسقة ، كثرة الحركة اوقمتيا ، طريقة الكالم  اإلشارات والمغة : .6

 ، نبرات الصوت.

ىل كان ىناك صعوبة ام سيولة في االتصال ، رفض وقبول في االتصال مع  االتصال : .4

 الفاحص. 

 المقابمة العيادية :  -2

ىامة في عمم النفس االلكمينيكي، فيي تساعد عمى وضع تشخيص لمحالة  أداةتعتبر المقابمة 

تتجسد في طور شفوي ىادف ومحكم فاليدف من ىذه المقابمة جمع معمومات عن  أنياكما 

حيث تراوحت مدة  األربعةمقابمة عيادية لكل من الحاالت  إجراءتاريخ الحالة ، وذلك من خالل 

عممية البتر عمى نفسية المصاب بداء  تأثيرل معرفة د( وكل ىذا من اج40_65المقابمة )

 السكري واىم االنعكاسات النفسيية.

 حيث كانت المقابمة كالتالي 3 
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 تمثمت في جمع المعطيات األولية لمحالة باإلضافة إلى كسب الثقة . المقابمة األولى :  .1

لحالة مع عائمتو أجريت بيدف وجمع المعمومات عن الطفولة وعالقات ا المقابمة الثانية : .2

 والمحيط الخارجي المتمثل في األصدقاء وكذا حياتو في المراىقة .

تيدف إلى معرفة السوابق المرضية لمحالة باإلضافة إلى كيف أصيب  المقابمة الثالثة : .3

 بالداء السكري والغرغرينا وكيف تطورت عممية البتر وكيف كان رد الفعل قبل ىذه العممية .

 3 خصصت لتطبيق استمارة البحث. رابعةالمقابمة ال .4

 استمارة تأثير عممية البتر عمى نفسية المصاب بالداء السكري :  .5

تصميميا لتدم  المكتوبة ، وضعت تقريبا بأسموب واضح تم األسئمةعبارة عن مجموعة من 

فرضية البحث ، حيث مرت بخطوات وذلك باالعتماد عمى الدراسة االستطالعية والجانب 

 النظري المتمثل في تحديد المصطمحات.

عمييا  اإلجابةالمطموبة منك  األسئمةاالستمارة التي تشمل بعض  إليك تعميمة االستمارة :  -1

 بوضع العالمة )+( في المكان المناسب .

 تحديد مقاييس وفقرات استمارة االنعكاسات النفسية : -2

فقرة من 3  00عممية البتر عمى نفسية المصاب بداء السكري ، حيث انو يضم  تأثيريقيس  -

 شعور بالنقص ) الخوف ، القمق ، االكتئاب ، االنسحاب االجتماعي ( 

 الفقرة العكسية التي تخص ىذا المقياس كالتالي 3  -

3-2-11-10-11-05-00.  
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عند ( 51الدرجة ) إعطاءيتم تصحيح االستمارة عمى الشكل التالي  تصحيح االستمارة :  -6

عطاء الدرجة ) اإلجابة  ( إذا تمت اإلجابة بـ "ال" .5عمى فقرات االستمارة بـ "نعم" وا 

( 51( لإلجابة بـ "نعم " وواحد )5ويتم التصحيح بصورة عكسية لمفقرات المعكوسة يعني )

 بـ "ال " حيث خصصت حصة لتطبيق ىذه االستمارة . باإلجابة
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 عرض المقابالت :  -1

 ( أوال : تقديم الحالة ) الحالة األولى

 االسم : د 

 المقب : ع 

 سنة 05السن : 

 الجنس : ذكر 

 مقر اإلقامة : وىران 

 المستوى الدراسي : ليس لو مستوى دراسي 

جراء عممية البتر.  دراسة الشكوى : اإلصابة بالغرغرينا وا 

 المقابمة العيادية : 

 المكان    الغرض من المقابمة    التاريخ  المدة  المقابالت 

جناح  كسب الثقة وجمع المعطيات االولية  2014/04/11 د 50 االولى 

الجراحة 

الخاص 

 بالرجال 

 معمومات عن الطفولة والمراىقةجمع  2014/04/18 د05 الثانية 

 معرفة السوابق المرضية وعالقتو باالخرين  2014/04/25 د50 الثالثة 

 حصة لتطبيق االستمارة    الرابعة 
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)د.ع( ىدفت ىذه المقابمة إلى كسب الثقة وجمع المعطيات األولية عن الحالة  المقابمة األولى:

كثيرا بمظيره ويظير ذلك من خالل ، طويل القامة حيث انو ييتم نحيف القامة ذو بشرة بيضاء

مالمح وجيو توحي بالحزن والتأسف من ىذه مالبسة التي يغيرىا بانتظام حيث أنيا متنافسة، 

اإلصابة ، قميل الحركة ، يتكمم بصوت خافت ، يظير عميو التعب وذلك بسب األوجاع 

 المتكررة التي ال تيدا .

أما االتصال فقد كان منذ البداية سيال نتيجة لمعموماتو عن ىذه الميمة التي شجعيا حيث    

خالل كالمو عن كل المواضيع حيث ىذه المقابالت  لم أجد صعوبة في الحديث معو وذلك من

 تساعده عمى التخفيف من قمقو والممل الذي يشعر بو في المستشفى عمى حسب قولو.

فالزوجة ماكثة بالبيت وأوالده  أخوةأطفال فوالده متوفيان وليس لديو  55فالحالة متزوج وأب لـ  

اجات الدوائية وكذا المصاريف العائمية الشيري غير كاف لشدة االحتيليس لدييم دخل فالراتب 

 فالمستوى المعيشي متوسط. 

الحالة عاشت طفولة صعبة جدا توفيت أمو وىو في سن صغيرة جدا حيث   المقابمة الثانية :

الفرش  أليمياانو لم يتذكر سبب وفاة أمو بالتحديد حيث قيل لو أنيا توفيت بسبب مرض خطير 

ولم ينجب معيا مدة أسابيع حتى وافتيا المنية حيث أن والده بعد وفاة زوجتو تزوج بامرأة أخرى 

اطفال يقول الحالة انو عاش اياما صعبة مع زوجة ابيو اما عالقتو مع والده كانت حسنة 

و وخالية من اي مشاكل النني كنت الطفل الوحيد لديو فقط كان مدلال وىذا ما جعل زوجة ابي

 تعاممو بقساوة .
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وبعد سنوات من ذلك توفي ايوه وىذا ما جعمو يتحمل المسؤولية حيث انو بدا العمل في سن 

فقد  المرأةكانت نعمة  أنياتعرف عمى امراة قال  سنة وبعد ذلك 50ة وعمره لم يتجاوز مبكر 

متاعب الحياة ىذا كل  أنساهفقد  لألطفال إنجابووكانت فرحتو اكبر عند  وأحزانوقاسمتو ىمومو 

وشقائيا فقد عمل بجد من اجل سعادتيم وتعمميم حتى يعوض ليم ما لم يعشع ىو في طفولتو 

ليس لمحالة  أنوزوجتو تتميز بالحب والعطف والحنان غير  أطفالوعالقتو مع  أن، حيث 

منعزال وىذا ما تبين من خالل  إنسانايكون  أنجب الن )د.ع( ي اآلخرينصداقات متينة مع 

 ضى الذين ىم معو في الغرفة .المر 

 المقابمة الثالثة : 

السوابق المرضية : قبل الكشف عن اإلصابة بالداء السكري فالحالة لم تكن تعاني من اي 

 إصابة أخرى .

فبدايات المرض كانت نتيجة ) الداء السكري ( بصدمة غضب تعرض ليا حيث قال:" كنت     

ندس في قمبي حتى تعمر " لقد كان يعاني من التعب وكثرة التبول وعند زيارتو لمطبيب اكتشف 

لكن الحالة لم تكن تعرف ماىو الداء السكري  5695انو مصاب بالداء السكري وقد كان ذلك 

و لم يكترث لذلك ، وفي حد يث إن الطبيب نصحو بإتباع كمية غذائية لكنوماىي مضاعفاتو ح

حيث انو لم يتناوليا بانتظام حيث انو لم  5699قولو انو بدا بإستعمال األقراص وذلك في 

يتناوليا بانتظام حيث يقول : "ماكناش نعرفوا شاىي الحموة " وىي راجع إلى نقص التوعية من 

حيث  5559ذ ذلك الوقت وىو يتناول األقراص إلى غاية طرف األطباء المختصين ومن
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أصابتو بالغرغرينا عمى مستوى القدم. في البداية كانت مجرد شقوق كان يعاني منيا حيث انو 

كان يعالجيا باألعشاب من عدم اإلحساس بقدمو ، دخل المستشفى نتيجة لتطور ىذا الغرغرينا، 

طباء بتر القدم في البداية كان قمقا وخائفا وىذه بقي يعاني منيا مدة شيرين إلى أن قرر األ

في كشبح لم يتوقع وصوليا  إليوالصدمة الكبيرة  جعمتو يرفض ىذه العممية التي كانت بالنسبة 

 ألنوحد قولو، لكن كالم عائمتو جعمو يتقبل الوضع ويستسمم أمر الواقع ، وقد حزن كثيرا ىذا 

ال ىذا الوضع وكما يقول : " الحمد اهلل يا رب يميق سيبقى طول حياتو عاجزا، فيو اليوم متقب

ريق العالقة مع الف أماالواحد قاع ما يقنطش والمي جات من عند ربي قاع مميحة ومرحبا بييا " 

عالقتو مع  أماوجو ،  أكمل، حيث أنيم يقومون بعمميم عمى الشبو الطبي فيي عالقة متينة

االنعدام فيي ال  إلىالفريق الطبي وخاصة الطبيبة المكمفة بالحالة فيي عالقة سطحية تؤول 

تقوم بعمميا عمى أكمل وجو . فالحالة يتواجد معو في الغرفة شخصين ال ييتكل معيم ويبقى 

 صامتا لفترات طويمة ، إال إذا وجو لو الكالم .

 الرابعة :  مقابمةال

صة لتطبيق االستمارة المتعمقة باالنعكاسات النفسية لعممية البتر وذلك خصصت ىذه الح  

 . بالنسبة لالشخاص المصابين بالداء السكري

 : األولىلحالة خالصة ا

 األمعاشت صدمات كثيرة منيا وفاة  أنيامع الحالة نالحظ  أجريتالت التي بمن خالل المقا

ا ىذا سبب لو مك أخرى بامرأةوالرعاية الزواج الوالد  الحب والعطف إلىوىو في سن يحتاج 



 الفصل الخامس                                                                عرض النتائج ومناقشة الفرضيات   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86 
 

غرغرينا وبعد ذلك عممية البتر،  إلىبالداء السكري الذي تطور  إصابة إلى باإلضافةالحرمان 

، وكذا والكآبةلو تغييرا كبيرا في مجرى الحياة ىذا ما جعمو يعاني من الحزن  أحدثتالتي 

 )القدم( . ائوأعضالشعور بالنقص نتيجة فقدان عضوا من 

 نتائج االستمارة : عرض 

)د.ع( عمى نسبة مرتفعة بالنسبة لقياس الخوف والقمق فالعبارات المتعمقة تحصل الحالة   

( كما انو 55-56-55-6-5القمق ) أما( 55-59-50-55-0بالخوف كانت كالتالي :) 

 -50-8-0وىي ) إجابات 5تحصل عمى درجة متوسطة لمقياس الشعور بالنقص والتي تعادل 

 ( .50-5االنسحاب فيو ضعيف ما يعادل درجتين ) أما( ، 55

 لمبتر لمحالة األولى استمارة االنعكاسات النفسية

 ال  نعم      الفقرات  الرقم 
5 
5 
0 
5 
0 
9 
9 
8 
6 

55 

 منعزال وصامتا  إنسانا أكون أن أحب
 اشعر بالحزن الدائم واالكتئاب 

 ناقص ال جدوى منو  إنسان أني أحس أحيانا
 انا ىادئ باستمرار والشيء يغيضني 

 ضرر يصيبني  أياشعر دائما من 
  اآلخرينتكون لي صداقات مع  أن أحب

 وزني افقد شييتي وكذا  أننياشعر 
 أصبحت إنسانا عاجزا 

 نومي ىادئ وغير متقطع 
 ن عمى مستقبمي الصحي اشعر بعد االطمئنا

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
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55 
55 
50 
55 
50 
59 
59 
58 
56 
55 
55 
55 
50 
55 
50 

  األملال اشعر بالوحدة وفقدان 
 في االنتحار  أفكركثيرا ما 

 فاشل بدون فائدة  إنسانباني  أحس
 صعوبة في النوم  أجد
 قوي  إنسان أنا

 بشراىة  أكلفاني  أكلعندما 
  األخرىقدمي  إلىأخاف من انتقال المرض 

 اجتماعيا  إنسانا أكون أن أحب
 عبئا ثقيال عمي  أحسوبو  أقومكل ما 
 بدون العضو المبتور  أعيش أناستطيع 

 انا قمق دائما عمى صحتي 
 عمى مستقبمي الصحي  بالطمأنينةاشعر 
 سيئة  أفكارمنفردا تراودني  أكونعندما 

  اإلمساك أعانيكثيرا ما 
  اآلخرين األشخاصمختمف عن  أني أحس
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+ 
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 ثانيا : تقديم الحالة الثانية 

 االسم : ق 

 المقب : ق 

  90السن : 

 الجنس : ذكر 

 المستوى الدراسي : ليس لو مستوى دراسي 

 : تغنيف ) معسكر(  اإلقامةمقر 

  عممية البتر إلى أدتدراسة الشكوى : اإلصابة بالغرغرينا التي 

 المقابالت العادية : 

 المكان   الغرض من المقابمة  التاريخ  المدة  المقابمة 

جناح الجراحة   كسب الثقة وجمع المعمومات األولية   2041/04/11 د50 األولى

الخاص 

 بالرجال 

 جمع معمومات عن الطفولة والمراىقة  2014/04/18 د50 الثانية 

 السوابق المرضية والعالئقيةمعرفة   2014/04/25 د05 الثالثة

 خصصت لتطبيق االستمارة    الرابعة 
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ىدفت المقابمة إلى كسب الثقة وجمع المعطيات األولية عن الحالة فالحالة  المقابمة األولى :

)ق.ق( يتميز بنسبة ضعيفة يتكمم كثيرا وخاصة عن اإلصابة ومدة دخولو المستشفى وحيث 

يظير عميو التعب و اإلرىاق وكذلك األلم ذو بشرة بيضاء لباسو نظيف يغمب عميو المون 

 ظير فييا نوع من الحزن نتيجة لبقائو عاجزا ليتحرك .األبيض، أما مالمحو فيي ىادئة ي

، نبرات صوتية قوية لكن عندما يتكمم عن إصابتو فان ىذه النبرة تتغير متناسقة لغتو واضحة

 وتصبح خافئة .

أما االتصال فقد كان منذ البداية ولم نجد أي صعوبة معو فأفكاره منتقاة من القران الكريم، فكر 

 كالمو منصب في ىذا المجال و كممات تحدث عن موضوع مالو ودعمو بآيات قرآنية. 

  المقابمة الثانية : 

جمع معمومات عن طفولة ومراىقة الحالة فالحالة عاشت طفولة نوعا ما  إلىىدفت ىذه المقابمة 

أن والده توفي وتركو في سن صغيرة ىذا ما جعمو يتحمل حيث  أخواتوبين  األكبرسعيدة ، فيو 

مسؤولية عائمتو ، عمل في سن صغيرة ، وكمما وجد عمال في مكان انتقل اليو من اجل توفير 

 يم إلى مراكز راقية غمى حسب قولو . االحتياجات إلخوتو حتى يوصم

االنفصال عن المدرسة حتى يقومون بمساعدتو لكنو رفض ، لكن إلحاحيم  إخوتوبعد ذلك قرار 

 جعمو يوفق عمى ذلك .
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، عمل فاتياقبل و  أحفادىاترى  أن أرادتسنة وىذا رغبة من والدتو التي  55تزوج في سن 

 بالمسجد.  إماما وأصبحالقران الكريم فنجح في ذلك فظ أن يتعمم حبعد ذلك قرر  ، حرة  أعماال

تكون لو طفمة لكن ىؤالء الذكور ادخموا الفرحة  إنكميم ذكور فقد تمنى  أطفاللمحالة خمسة 

كما قال : " قاع  اآلخرين إخوانوالذي يحبو كثيرا من  األولوالسعادة اال قمبو وخاصة الطفل 

 والدي نبغييم بصح ولدي الكبير معزتة وحدوىا عندي " 

 المقابمة الثالثة :  

  اآلخرينىذه المقابمة بيدف جمع معمومات عن التاريخ المرضي لمحالة وكذا عالقتو مع  أجريت

بداية المرض لم تكن  أما أخرى إصابة أيبالداء السكري لم يكن يعاني من  اإلصابةقبل 

 اإلصابة أنكل عائمتو مصابة بالداء السكري ، ىذا ما يجعمنا نقول  أنمعروفة لديو كما يقول 

، العياء ، وعند زيارتو كذلكممكن ان تكون وراثية فالحالة كان يعاني من كثرة التبول والشرب 

وضع لو التشخيص  لمطبيب فقد كان يعتقد ان كثرة العمل سبب لو ىذه المشاكل لكن عندما

حيث انو لم يتبع نصائح الطبيب ،  أىمية أيتبين انو مصاب بالداء السكري ، لكن لم يمي لو 

بالغرغرينا عمى مستوى القدم ىذا ما جعمو يدخل  اإلصابة إلىبو بعد سنوات  أدىىذا الوضع 

 طباءاألقرر  أن إلى، حيث بقي تحت العناية الطبية  5555جانفي  50المستشفى وذلك في 

 . 5555افريل 55لو العممية في  وأجريتبتر القدم 
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فالحالة لو عالقة متينة مع الفريق الطبي والشبو الطبي نتيجة لكثرة كالمو ، فكل مواضيعو 

 مفيدة ، فيم ميتمين بحالتو الصحية ويوجيون لو نصائح كثيرة .

يرضيم  أنويحاول دائما أما عالقتو مع المرضى فيي كذلك متينة فيو دائما يوجو ليم الكالم 

 عمى ما ىم عميو .

 الرابعة :  مقابمةال

 خصصت ىذه الحصة لتطبيق االستمارة 

  خالصة الحالة الثانية

من اجل عائمتو وىذا  باألعمال. عاش طفولة مميئة سنة 90ق( يبمغ من العمر -الحالة )ق   

 . حيث انو تزوج في سن مبكرة .أخواتوبين  األكبر  األخ ألنو

 يأبو، فنقص التوعية جعمتو ال إلصابةسبب  أيالحالة بالداء السكري ولم يكن ىناك  أصيب

 لو عممية البتر. أجريتوجود غرغرينا عمى مستوى القدم حيث  إلى أدتلنصائح الطبيب 

 . واإلرىاقفالحالة يظير عميو وجيو التعب 

  نتائج االستمارة :

ق( عمى نسبة عالية من القمق وىذا يظير انو سريع الغضب، صعوبة -لقد تحصل الحالة )ق  

نجد االكتئاب والشعور بالنقص وىذا بدرجة  أننا باإلضافةفي النوم، القمق الدائم عمى الصحة 
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متوسطة جدا، فاالكتئاب ظير من خالل انو يشعر بالحزن الدائم واالكتئاب ، فقدان الشيية 

الشعور بالنقص فقد تجمى في انو  أما( 55-9-5وىذا في العبارات ) اإلمساكرة والوزن وكث

 األشخاصمختمف عن  بأنو اإلحساسعاجز وكذلك  إنسانناقص ال جدوى منو، انو  إنسان

 ( .50-8-0وىذا في العبارات ) اآلخرينعن 

العبارات التي تدل الخوف واالنسحاب االجتماعي وىذا بدرجة متوسطة وذلك. في نجد  أنناكما 

( التي تدل عمى انو دائم الخوف من أي ضرر يصيب صحتو، 55-0عمى الخوف ىي )

الشعور بعدم االطمئنان عمى مستقبمو الصحي أما االنسحاب االجتماعي تظير في العبارات 

( التي تدل أن الحالة يجب أن تكون شخصا منعزال وصامتا باإلضافة إلى انو 50-5التالية )

 .  كون منفردا تراوده أفكار سيئةعندما ي

 لمبتر لمحالة الثانية استمارة االنعكاسات النفسية

 ال  نعم      الفقرات  الرقم 
5 
5 
0 
5 
0 
9 
9 
8 
6 

 أحب أن أكون إنسانا منعزال وصامتا 
 اشعر بالحزن الدائم واالكتئاب 

 أحيانا أحس أني إنسان ناقص ال جدوى منو 
 انا ىادئ باستمرار والشيء يغيضني 
 اشعر دائما من أي ضرر يصيبني 

 أحب أن تكون لي صداقات مع اآلخرين 
 اشعر أنني افقد شييتي وكذا وزني 

 أصبحت إنسانا عاجزا 
 نومي ىادئ وغير متقطع 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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58 
56 
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55 
50 
55 
50 

 اشعر بعد االطمئنان عمى مستقبمي الصحي 
 الوحدة وفقدان األمل ال اشعر ب

 كثيرا ما أفكر في االنتحار 
 أحس باني إنسان فاشل بدون فائدة 

 أجد صعوبة في النوم 
 أنا إنسان قوي 

 عندما أكل فاني أكل بشراىة 
 أخاف من انتقال المرض إلى قدمي األخرى 

 أحب أن أكون إنسانا اجتماعيا 
 كل ما أقوم بو أحسو عبئا ثقيال عمي 

 استطيع أن أعيش بدون العضو المبتور 
 انا قمق دائما عمى صحتي 

 اشعر بالطمأنينة عمى مستقبمي الصحي 
 عندما أكون منفردا تراودني أفكار سيئة 

 كثيرا ما أعاني اإلمساك 
 أحس أني مختمف عن األشخاص اآلخرين 

+ 
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+ 
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+ 
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 ثالثا : تقديم الحالة الثالثة: 

 االسم : ش 

 المقب: ب 

 سنة  05السن :

  أنثىالجنس : 

 : سعيدة  اإلقامةمقر 

 المستوى الدراسي : ليس لو مستوى دراسي 

جراءبالغرغرينا  اإلصابةدراسة الشكوى:   عممية البتر  وا 

 المقابالت العيادية : 

 المكان   الغرض من المقابمة  التاريخ  المدة  المقابمة 

جناح   كسب الثقة وجمع المعمومات األولية  2014/04/11 د55 األولى

الجراحة 

الخاص 

 بالنساء  

 جمع معمومات عن الطفولة والمراىقة  2014/04/18 د50 الثانية 

 معرفة السوابق المرضية و العالقة مع اآلخرين  2014/04/25 د05 الثالثة

 خصصت لتطبيق االستمارة    الرابعة 
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بشرة سمراء،  ذات واإلرىاق، تظير عمييا النحافة مع وجود التعب )ب.ش( ذات قامة طويمة

مالمح الوجو يظير عمييا الحزن  أماميتمة بمظيرىا وىذا المباس يناسب سنيا وكذلك حجميا 

 معيا . أجريتوالكآبة وأحيانا يظير عمييا االنبساط والسرور وىذا من خالل المقابالت التي 

االتصال فقد كان سيال جدا فيي تتميز بطالقة في الكالم وحرية في التعبير عن كل  أما

كانت تستعمل عبارات سيمة  أنياالمواضيع التي تحدثنا عنيا ، لغتيا واضحة وبسيطة حيث 

وبسيطة ، ذات مزاج مرح ،ذكاء متوسط ومناقشة سطحية لممواضيع ىذا يتناسب مع مستواىا 

تتكمم عمى حسب المواضيع وتذكرىا بالتفصيل نتيجة لذاكرتيا القوية وىذا  أنياالعممي حيث 

 .، قميمة الحركة وال تستعمل إشارات كثيرة  ومتسمسمةبطريقة منظمة 

حيث  إخوة) بنتان وثالث ذكور( والداىا متوفيان ولدييا ثالثة  أطفاللخمسة  وأمة متزوجة فالحال

ماكثة في البيت فالزوج يعمل لكن الراتب غير كاف لتسديد االحتياجات ، فالمستوى  أنيا

 المعيشي متوسط.

 المقابمة الثانية : 

ىذا ما جعميا  إخوتيابين  األصغركانت  أنياالحالة عاشت طفولة جيدة وسعيدة ، حيث    

كانت تحصل عمى كل ما تريده لكنيا لم تحصل عمى  أنيامدلمة من طرف والدىا بحيث 

 59صديقات، فقد كانت وحيدة وتمعب دائما لوحدىا ، تزوجت في سن مبكرة وعمرىا لم يتجاوز 

اشو  9ت مدة سنة ، في البداية تزوجت بابن خالتيا حيث أنيا لم تشعر بالسعادة التامة معو بقي

وبعد ذلك انفصال نتيجة لممشاكل التي تسببيا خالتيا التي لم تكن راضية عن ىذا الزواج .بقيت 
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بعد انفصاليا مدة سنتين ، بعدىا تزوجت بشخص آخر قالت انو نعم الرجال حيث عاشت معو 

أوالدىا حياة مميئة بالحب ، فقد كان يحترميا ويقدرىا رغم انو يكبرىا سنا ، حيث أنجبت معو 

 الخمسة.

 المقابمة الثالثة : 

 اإلصابةفقبل  اآلخرينوخصصت ىذة المقابمة لمعرفة التاريخ المرضي لمحالة وكذا عالقتيا مع 

بداية المرض ) الداء السكري(  أمابالداء السكري ، كانت تعاني الحالة من الضغط الدموي ، 

كانت تعاني من سرطان  أنيا التي توفيت بمرض خطير حيث أختياكانت نتيجة صدمة وفاة 

كثرة الشرب  إلى إضافةالدم . فالحالة كانت تعاني من حكة عمى مستوى الجياز التناسمي ، 

مصابة بالداء السكري ، في البداية  أنياوالتبول وعند زيارتيا لمطبيب اخبرىا بالتشخيص وذلك 

رشاداتوبنصائحو كمية غذائية معينة فمم تكترث  بإتباعرفضت ىذه الفكرة حيث نصحيا   إلى وا 

فحص ثاني  أجريتنقص في الوزن ،  إلىوالتعب البدني ،زيادة  باإلغماءتشعر  أصبحت أن

تتبع بعض النصائح من الطبيب مع تناوليا  فأصبحتمصابة بالداء السكري  أنيا فتأكدت

بقطعة من  إصابتيابغرغرينا نتيجة  5555لكن بصفة غير منتظمة ا الن أصيبت في  األقراص

الزجاج لوحدىا دون أن تعتني بعد ذلك بأصبعيا أو تقديم بزيارة الطبيب ا الن تطورت ىذه 

غاية  إلىالغرغرينا عمى مستوى القدم ، أتت لممستشفى وحالتيا جد مستعصية فقاموا ببتر القدم 

 تحت  الركبة .
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في  اإلصابةليا  عاودت 5555. في  أشير إلى أن شفيت و التأم الجرح 9بقيت تعالج مدة 

، حيث قاموا ببتر المشط .أما عن العالقة مع الفريق الطبي والشبو الطبي متينة القدم اليمنى 

التيم التي فيي تقول أنيم يقومون بعمميم عمى أكمل وجو ويحترمون المرضى ويحسنون بح

 . أما عالقتيا مع المرضى نوعا ما سطحية .يعيشونيا نتيجة المرض

 الرابعة : مقابمةال

 عممية البتر عمى نفسية المصاب بالداء السكري . تأثيرخصصت لتطبيق استمارة 

 لحالة الثالثة :اخالصة 

عاشت طفولة ، سنة تظير عمى وجييا مالمح التعب واأللم 09ش( تبمغ من العمر -الحالة )ب

سعيدة ، ألنيا كانت الطفمة الصغرى بين أخواتيا والحمد اهلل، تزوجت في سن مبكرة فالزواج 

 عكس الزواج الثاني التي عاشت فيو اسعد أياميا. األول كان فاشال 

 فالحالة أصيبت بالداء السكري نتيجة صدمة تمقتيا اثر وفاة اختيا.

وى الجياز التناسمي بعد سنوات من ذلك أصيبت وبداية اإلصابة كانت بوجود حكة عمى مست

  .ليا عممية البتر بغرغرينا ىذه األخيرة تطورت إلى أن أجريت

 نتائج االستمارة : 

ش( عمى نسبة مرتفعة من القمق والشعور بالنقص وىذا من خالل اربع -تحصمت الحالة )ب

( فيما يخص الشعور بالنقص كان 55-55-6-5. فالقمق كان عمة نحو التالي: )إجابات
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عمى  اإلجابةوىذا من خالل الخوف فيو بدرجة متوسطة  أما( 50-50-8-0كالتالي : )

عمى  اإلجابةفيو بدرجة ضعيفة من خالل  األخراالكتئاب واالنسحاب  أما( 55-0فقرتين )

 (.5) األجاالنسحاب  ماأ( 55فقرة واحدة، فيما يخص االكتئاب)

 لمبتر لمحالة الثالثة استمارة االنعكاسات النفسية

 ال  نعم      الفقرات  الرقم 
5 
5 
0 
5 
0 
9 
9 
8 
6 
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50 
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50 
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56 

 أحب أن أكون إنسانا منعزال وصامتا 
 اشعر بالحزن الدائم واالكتئاب 

 أحيانا أحس أني إنسان ناقص ال جدوى منو 
 انا ىادئ باستمرار والشيء يغيضني 
 اشعر دائما من أي ضرر يصيبني 

 أحب أن تكون لي صداقات مع اآلخرين 
 اشعر أنني افقد شييتي وكذا وزني 

 أصبحت إنسانا عاجزا 
 نومي ىادئ وغير متقطع 

 اشعر بعد االطمئنان عمى مستقبمي الصحي 
 الوحدة وفقدان األمل ال اشعر ب

 كثيرا ما أفكر في االنتحار 
 أحس باني إنسان فاشل بدون فائدة 

 أجد صعوبة في النوم 
 أنا إنسان قوي 

 عندما أكل فاني أكل بشراىة 
 أخاف من انتقال المرض إلى قدمي األخرى 

 أحب أن أكون إنسانا اجتماعيا 
 كل ما أقوم بو أحسو عبئا ثقيال عمي 
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 استطيع أن أعيش بدون العضو المبتور 
 قمق دائما عمى صحتي  أنا

 اشعر بالطمأنينة عمى مستقبمي الصحي 
 عندما أكون منفردا تراودني أفكار سيئة 

 كثيرا ما أعاني اإلمساك 
 أحس أني مختمف عن األشخاص اآلخرين 
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 ابعا : تقديم الحالة الرابعة ر 

 االسم : ي

 المقب : ب 

 سنة  95السن : 

  أنثىالجنس : 

 : معسكر  اإلقامةمقر 

 المستوى الدراسي : ليس ليا مستوى دراسي 

 عممية البتر . إجراءبالغرغرينا وبالتالي  اإلصابةدراسة الشكوى : 
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 المقابمة العيادية : 

 المكان   الغرض من المقابمة  التاريخ  المدة  المقابمة 

جناح   كسب الثقة وجمع المعمومات األولية  2014/04/11 د50 األولى

الجراحة 

الخاص 

 بالرجال 

 جمع معمومات عن الطفولة والمراىقة  2014/04/18 د50 الثانية 

 معرفة التاريخ المرضي والعالقة مع اآلخرين   2014/04/25 د05 الثالثة

 خصصت لتطبيق االستمارة    الرابعة 

 :  األولىالمقابمة 

باالضافة الى كسب الثقة اليدف من ىذه المقابمة جمع المعمومات األولية عن الحالة لقد كان 

إناث ( يظير عمييا التعب والحزن ىذا  5ذكور و 9فالحالة )ي ب( متزوجة وأم لعشرة أطفال )

متوسطة ، بيضاء البشرة ، ميتمة بمباسيا ، تستعمل ما يتجمى في مالمح الوجو ذات قامة 

 إشارات كثيرة عند التحدث ، نبرات الصوت خافتة في بعض األحيان ال تفيم الكممات .

 .االتصال فقد كان سيال الن الحالة تحب التكمم كثيرا  أما

 المقابمة الثانية : 

خصصت ىذه المقابمة بيدف جمع معمومات عن الطفولة والمراىقة فالحالة عاشت طفولة    

التي كانت تعامميا  أبييامميئة بالمتاعب والمشاكل وىذا في فترة االستعمار وكذا ويالت زوجة 
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 إلى باإلضافةالمنزلية كانت تقوم بيا  األعمال بقسوة رغم كل ما تفعمو من أشياء فكلدائما 

 شيء عمى حد قوليا . أيالذين كانوا في تمك الفترة ال يعرفون  إخوتياؤولية تربية تحمميا مس

لمحالة صديقات بعدما كانت ال تعرف  أصبحفترة المراىقة فقد كانت نوعا ما سعيدة، فقد  أما

الفترة عاشتيا في حياتيا وقد اكتممت بزواجيا من  أجملمعنى الصداقة ، فقد كانت ىذه الفترة 

 إنجابياشخص كانت تكن لو كل االحترام والتقدير، فقد عاشت معو سعادة تامة وخاصة عند 

ابن واحد فيي دائما تشكتكي  إالمركز الئق  أصبحكل واحد  األطفالمعو فقد كبر ىؤالء  أطفال

ن دائما في شجار مع والده ، فقد كاالمخدراتمشاكل وخاصة انو يتعاطى يسبب ليا ال ألنومنو 

اال ان توفي الوالد فمم تستطيع ان تتحمل المسؤولية بعده كما قالت : " ماقديتش نتحمل 

 المسؤولية انا كرىت حتى والدي كل واحد الىي في روحوا" 

 المقابمة الثالثة : 

 . خصصت ىذه المقابمة بيدف جمع المعمومات عن التاريخ المرضي لمحالة

مرض عضوي فبداية المرض كانت  أيبالداء السكري لم تكن الحالة تعاني من  اإلصابةقبل 

 مصابة بيذا الداء . أنياالحالة بالحمى وزيارتيا لمطبيب اكتشف  إصابةعادية وذلك عند 

بنصائح الطبيب التي كانت دائما معو في شجار فمم  تأخذلو اىتمام ولم  في ذلك الوقت لم تعر

 خطورة ىذا الداء رغم كل ما قالو ليا. تكن تعرف
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ى ىذه الغرغرينا سببت ليا عاشت ىكذا إلى أن أصيبت بغرغرينا عمى مستوى القدم اليمن

أشير فمم تكن تعني ما يدور حوليا وفي ىذه المدة قرر  0، حيث دخمت فييا مدة غيبوبة

ىذه الغيبوبة وجدت قدميا  األطباء بتر رجميا ىذا بعد اخذ قرار من أبنائيا وعند استفاقتيا من

مبتورة فمم تصدق ىذا الوضع حيث بدأت بالبكاء وأخذت تقول ليم " ارجعولي رجمي " كما أنيا 

امتنعت عن األكل والشرب وكذا من التحدث إلى أبنائيا التي كانت تتيميم بأنيم يريدون 

ة اقتنعت بيذا لمدالقضاء عمييا حتى يأخذوا كل أمواليم وىذه مدة أسبوعين ، لكم بعد ىذه ا

 ." دروك الحمد اهلل عمى ماصرالي وما كتبمي ربي " المصير حيث قالت :

 حوصمة لممقابالت و المالحظات لمحالة الرابعة: 

وعاشت طفولة مميئة بالمشاكل  أطفاللعشرة  وأمسنة متزوجة 95ي( تبمغ من العمر -الحالة )ب

 سعيدة. أيامحترام عاشت معو تزوجت من شخص تكن لو اال أبيياوالمتاعب مع زوجة 

إصابتيا بالحمى فل تتبع أي حمية  بالداء السكري حيث تعرفت عمى تشخيص عند أصيبت  

ليا  أجريتحيث عمى مستوى القدم اليمنى  وحتى نصائح الطبيب إلى أن أصيبت بالغرغرينا

 عممية البتر بدون عمميا، تظير عمييا مالمح التعب والحزن .

 ج االستمارة : ئنتا

 إنسانة أنياتحس  أنياوىذا اظير ي( عمى نسبة مرتفعة بالشعور بالنقص -تحصمت الحالة )ب

نسانةعاجزة  وأصبحتناقصة ال جدوى منيا  باإلضافة أنيا تحس باالختالف عن  فاشمة  وا 



 الفصل الخامس                                                                عرض النتائج ومناقشة الفرضيات   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9: 
 

االكتئاب والقمق بدرجة متوسطة  أما( 50-50-8-0وىذا في العبارات ) اآلخرين األشخاص

فقدت شييتيا وكذلك وزنيا، كثرة  أنيا، تشعر أنيا تشعر بالحزن الدائم واالكتئابفاالكتئاب ظير 

( أما القمق فظير أنيا تنام نوم ىادئ وغير متقطع كل ما 55-9-5وىذا في عبارات ) اإلمساك

( 55-56-6عمى صحتيا وىذا في العبارات ) دائما قمقة أنياتقوم بو تحسو عبئا ثقيال عمييا، 

الحالة تشعر دائما  أناالج فيو بدرجة متوسطة جدا فالخوف ظير في الخوف واالنسحاب  أما

وىذا في وكذلك عمى عدم اطمئنان عمى مستقبميا الصحي  ضرر يصيبيا . أيبالخوف من 

 إنسانةتكون  أنالحالة تحب  أناالنسحاب االجتماعي لقد ظير في  أما( 0-55العبارات )

-5-5سيئة وىذا كالعبارات ) أفكار منفردة تراودىاعندما  أنيا إلى فةوباإلضامنعزلة وصامتة 

0. ) 

 لمبتر لمحالة الرابعة استمارة االنعكاسات النفسية

 ال  نعم      الفقرات  الرقم 
5 
5 
0 
5 
0 
9 
9 
8 
6 

55 

 أحب أن أكون إنسانا منعزال وصامتا 
 اشعر بالحزن الدائم واالكتئاب 

 أحيانا أحس أني إنسان ناقص ال جدوى منو 
 ىادئ باستمرار والشيء يغيضني  أنا

 اشعر دائما من أي ضرر يصيبني 
 أحب أن تكون لي صداقات مع اآلخرين 

 اشعر أنني افقد شييتي وكذا وزني 
 أصبحت إنسانا عاجزا 

 نومي ىادئ وغير متقطع 
 ن عمى مستقبمي الصحي اشعر بعد االطمئنا
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 ال اشعر بالوحدة وفقدان األمل 
 كثيرا ما أفكر في االنتحار 

 أحس باني إنسان فاشل بدون فائدة 
 أجد صعوبة في النوم 

 أنا إنسان قوي 
 عندما أكل فاني أكل بشراىة 

 أخاف من انتقال المرض إلى قدمي األخرى 
 أحب أن أكون إنسانا اجتماعيا 

 كل ما أقوم بو أحسو عبئا ثقيال عمي 
 استطيع أن أعيش بدون العضو المبتور 

 انا قمق دائما عمى صحتي 
 اشعر بالطمأنينة عمى مستقبمي الصحي 
 عندما أكون منفردا تراودني أفكار سيئة 

 كثيرا ما أعاني اإلمساك 
 أحس أني مختمف عن األشخاص اآلخرين 
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 دراسة الحاالت :  خالصة

من خالل األدوات المستعممة في دراسة الحالة المتمثمة في المقابمة المالحظة واالستمارة تبين 

أن الحاالت األربعة  عاشت ظروفا قاسية والزالت تعيش نفسية مضطربة من جراء عممية البتر 

عمييم وكذلك يوجد اضطرابات تمثمت في القمق الخوف والشعور بالنقص االكتئاب  التي أثرت

 .تماعيواالنسحاب األج

فالحالة األولى : عاشت صدمات كثيرة وخاصة صدمة عممية البتر التي سببت لو الخوف  -

 والقمق وىذا بدرجة مرتفعة .

وىذا رغبة من والدتو لكن  بامرأةروفا نوعا ما سعيدة الى ان تزوج الحالة الثانية : عاش ظ -

عممية البتر جعمت حياتو تتغير حيث  إجراء إلى إضافةاإلصابة بالداء السكري والغرغرينا 

 عمى حياتو النفسية وىذا ما سبب لو قمقا كبيرا . أثرت أنيا

بالغرغرينا واجراء عممية البتر  اإلصابةالحالة الثالثة : عاشت حياة سعيدة في طفولتيا لكن  -

 فعة من الشعور بالنقص.ود نسبة مرتأثرت عمى نفسيتو بوج

والمشاكل خاصة مشكمة قدميا التي اثرت عمى الحالة الرابعة: عاشت حياة مميئة بالمتاعب  -

 نفسيتيا وذلك بوجود نسبة مرتفعة من الشعور بالنقص .
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   :  مناقشة الفرضيات -2

لعممية البتر لدى المصابين بالداء السكري وبناءا تناول موضوع البحث، االنعكاسات النفسية 

 التالية:البحث  يغت فرضياتعميو ص

تؤثر عممية البتر عمى نفسية المصاب بداء السكري وذلك من خالل : الفرضية األولى -

اعي إضافة الى الشعور القمق و اإلكتئاب و اإلنسحاب اإلجتم التالية: اإلنعكاسات النفسية

 .بالنقص

النتائج تبين أن ىذه العممية تؤثر عمى نفسية الشخص المصاب، وذلك بوجود  عرضبعد 

اضطرابات نفسية التي تمثمت في القمق وىذا بدرجة مرتفعة أما االنسحاب االجتماعي 

 تئاب فيو بدرجة متوسطة .واالك

تفقد الشخص المريض وحدتو اإلجتماعية وتؤثر عمى   ن عممية البترإ الفرضية الثانية: -

 . واالجتماعيةوظائفيا المينية 

عممية البتر تفقد الشخص وحدتو من خالل المقابالت العيادية ونتائج االستمارة تبين لنا أن 

تسبب لو تبعية إزاء المجتمع وبيذه و اإلجتماعية وتؤثر عمى وظائفو المينية واإلجتماعية 

الطريقة يبتعد تدريجيا عمى إستقالليتو كراشد وممكن أن تقل نشاطاتو وتصبح شبو منعدمة 
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حياة إنسان ناقص ال جدوى منو ،وكذلك ال قيمة  إلىوتتحول حياتو من حياة إنسان عادي 

 لو وال وجود لو في ىذه الحياة.

 توصيات واقتراحات :    

نا في ىذا البحث موضوع االنعكاسات النفسية لعممية البتر عند المصابين بداء جعال   

السكري، نرى من الضروري تقديم مجموعة من االقتراحات والتوصيات المتمثمة في النقاط 

 التالية : 

االىتمام بيذه الفئة وذلك بتوفير الدعم النفسي إلى جانب العالج الطبي الذي يساعد عمى  .5

 آلالم والمعاناة التخفيف من ا

 إتمام ىذه الدراسة وذلك بتطبيق طرق عالجية ليؤالء المصابين . .5

التحسيس والتوعية بدور األخصائي النفساني خاصة في المؤسسات التعميمية ، بان ليا دور  .0

 كبير في التنشئة االجتماعية .

    ضرورة وجود متخصصين نفسانيين في المجال الطبي . .5
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 خاتمة : 

: االنعكاسات النفسية وىو من خالل بحثنا ىذا قد عالجت مذكراتنا موضوعا في غاية األىمية  

، وىذا األخير الذي أصبح داء مزمن يمس مختمف بداء السكريلعممية البتر عند المصابين 

شرائح المجتمع وال شك أن لو تأثير سمبي عمى الصحة النفسية لممصابين بو حيث انو يخمق 

الدموية التي  األوعية، وتصمب تالل الكموي، االعاعتالل الشبكية: تالالت مثلد من االعالعدي

وجود مشاكل نفسية  إلىعممية البتر التي تؤدي بدورىا  إلىينجر عنيا غرغرينا وتطورىا يؤدي 

الشعور بالنقص واالكتئاب  تنعكس عمى الشخص وذلك من خالل القمق عمى المستقبل

من المجتمع بعين  ةاخذ ىذه الشريح إلىواالنسحاب االجتماعي وىذا ما يجعل المختصين 

وذلك من اجل ضمان حياة ىادئة  األولىاالعتبار من خالل تقديم الرعاية الصحية بالدرجة 

 .ومستمرة 
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الصورة الجسمية لممريض السكري بعد عممية البتر اثر اصابته فرجاجة نورة ، . 17

-2224النفس العيادي ، جامعة وهران،  ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس عمم بالغرغرينا

2225. 

 

 



 

 المالحــــــــــــق



 

 االنعكاسات النفسية لعممية البتر لدى المريض السكري استمارة(: 1الممحق )

انجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في عمم النفس العيادي تخصص عمم  إطارفي         

النفس العيادي والصحة العقمية نضع بين أيديكم استمارة متعمقة باالنعكاسات النفسية لعممية 

البتر وذلك بالنسبة لألشخاص المصابين بالداء السكري نرجو منكم مال االستمارة  بوضع 

 .عممي إطارفي  إالالمناسبة والمعمومات المقدمة تبقى سرية  ةاإلجاب أمامالعالمة )+( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ال  نعم      الفقرات  الرقم 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
24 
25 

 أحب أن أكون إنسانا منعزال وصامتا 
 اشعر بالحزن الدائم واالكتئاب 

 أحيانا أحس أني إنسان ناقص ال جدوى منه 
 انا هادئ باستمرار والشيء يغيضني 
 اشعر دائما من أي ضرر يصيبني 

 أحب أن تكون لي صداقات مع اآلخرين 
 اشعر أنني افقد شهيتي وكذا وزني 

 أصبحت إنسانا عاجزا 
 نومي هادئ وغير متقطع 

 اشعر بعد االطمئنان عمى مستقبمي الصحي 
 الوحدة وفقدان األمل ال اشعر ب

 كثيرا ما أفكر في االنتحار 
 أحس باني إنسان فاشل بدون فائدة 

 أجد صعوبة في النوم 
 أنا إنسان قوي 

 عندما أكل فاني أكل بشراهة 
 أخاف من انتقال المرض إلى قدمي األخرى 

 أحب أن أكون إنسانا اجتماعيا 
 كل ما أقوم به أحسه عبئا ثقيال عمي 

 استطيع أن أعيش بدون العضو المبتور 
 قمق دائما عمى صحتي  أنا

 اشعر بالطمأنينة عمى مستقبمي الصحي 
 عندما أكون منفردا تراودني أفكار سيئة 

 كثيرا ما أعاني اإلمساك 
 أحس أني مختمف عن األشخاص اآلخرين 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  10الملحق رقم 

 

 استمارة

انجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في عمم النفس العيادي تخصص عمم  إطارفي         

النفس العيادي والصحة العقمية نضع بين أيديكم استمارة متعمقة باالنعكاسات النفسية لعممية 

البتر وذلك بالنسبة لألشخاص المصابين بالداء السكري نرجو منكم مال االستمارة  بوضع 

 .عممي إطارفي  إالالمناسبة والمعمومات المقدمة تبقى سرية  اإلجابة أمامالعالمة )+( 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ال  نعم      الفقرات  الرقم 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
24 
25 

 أحب أن أكون إنسانا منعزال وصامتا 
 اشعر بالحزن الدائم واالكتئاب 

 أحيانا أحس أني إنسان ناقص ال جدوى منه 
 انا هادئ باستمرار والشيء يغيضني 
 اشعر دائما من أي ضرر يصيبني 

 أحب أن تكون لي صداقات مع اآلخرين 
 اشعر أنني افقد شهيتي وكذا وزني 

 أصبحت إنسانا عاجزا 
 نومي هادئ وغير متقطع 

 اشعر بعد االطمئنان عمى مستقبمي الصحي 
 الوحدة وفقدان األمل ال اشعر ب

 كثيرا ما أفكر في االنتحار 
 أحس باني إنسان فاشل بدون فائدة 

 أجد صعوبة في النوم 
 أنا إنسان قوي 

 عندما أكل فاني أكل بشراهة 
 أخاف من انتقال المرض إلى قدمي األخرى 

 أحب أن أكون إنسانا اجتماعيا 
 كل ما أقوم به أحسه عبئا ثقيال عمي 

 استطيع أن أعيش بدون العضو المبتور 
 قمق دائما عمى صحتي  أنا

 اشعر بالطمأنينة عمى مستقبمي الصحي 
 عندما أكون منفردا تراودني أفكار سيئة 

 كثيرا ما أعاني اإلمساك 
 أحس أني مختمف عن األشخاص اآلخرين 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20الملحق رقم   

 



23الملحق رقم   

  



4الملحق رقم   
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