
الجمعیة الخیریة لمساعدة األطفال الذین 
یعانون فرط األنسولین

www.hyperinsulinism.co.uk

الشجاعة    األمل   اإللھام

 فرط األنسولین 

ول الخم
سوء التغذیة

طش زیادة الجوع/الع
النوبات المرضیة
دة العصبیة الشدی

ل الجسم الضعیف/المترھ
طراب سرعة االنفعال/االض

س انقطاع النف
صرخات ضعیفة/عالیة

زرق لون البشرة الشاحب/الِم

تتضمن العالمات واألعراض ما یلي:

 فرط األنسولین: اإلفراط في إنتاج ھرمون األنسولین والسبب
 الرئیسي في االنخفاض الحاد والمستمر  لمستوى السكر في الدم
.(انخفاض نسبة السكر في الدم) لدى األطفال والرّضع
 إذا لم یخضع األطفال للكشف ولم یحصلوا على عالج طبي
 فوري، فسیتعرضون لخطر اآلثار العصبیة والنوبات المرضیة
.واإلغماء المحتمل أو الموت
 یمثل انخفاض مستوى السكر في الدم مع األعراض السریریة
حالة طبیة طارئة ویجب معالجتھا على الفور

المراكز المتخصصة لعالج فرط األنسولین في 
المملكة المتحدة

 :البرید اإللكتروني
enquiries@hyperinsulinism.co.uk
Facebook:  hyperinsulinismuk الحساب على
 :Twitter/lnstagram الحساب على
  @CHCharityUK
693361  07495  :رقم الھاتف

رقم تسجیل الجمعیة الخیریة في المملكة المتحدة: 1165562

مستشفى جریت أورموند ستریت لألطفال
 الرقم الداخلي: 9200 405 0207  :رقم الھاتف
0360
 :البرید اإللكتروني
cns.hypoglycaemia@gosh.nhs.uk

مستشفى مانشستر الملكي لألطفال
رقم الھاتف: 01617012460

مستشفى ألدر ھاي لألطفال
رقم الھاتف: 0151 282 4868

المجموعة المسؤولة عن تقدیم الدعم



م: المجموعة المسؤولة عن تقدیم الدع

ل أسرنا جوھر الجمعیة الخیریة. وندیر ھذه  في المقام األول، تُشّكٍ
الجمعیة الخیریة من خالل االستماع إلیھم وطرح األسئلة علیھم 

رق. وفھم ما یعنیھ توفیر الدعم بالنسبة إلیھم وكیف یمكننا إحداث ف

تعمل المجموعة المسؤولة عن تقدیم الدعم لدینا منذ أكثر من 7 
. سنوات وقد زاد عدد أعضائھا على المستویین المحلي والدولي

: المؤتمرات العائلیة

تتیح المؤتمرات العائلیة التي نعقدھا فرصة اجتماع األسر معاً 
واالستفادة من خبراء الطب المتخصصین في مرض فرط 

األنسولین الخلقي والمشاركة االجتماعیة، كما تتیح لھم أیضاً 
ة. فرصة رائعة لتكوین صداقات تدوم مدى الحیا

ن: أیام تدریب المعلمی

تم تحدید أیام تدریب المعلمین لضمان أن یكون لدى المدارس 
المعرفة األساسیة والجوھریة المتعلقة بكیفیة رعایة التالمیذ الذین 
یعانون فرط األنسولین أثناء الدراسة، مع مراعاة اآلثار العصبیة 

. واالحتیاجات الغذائیة ورفاھیتھم العقلیة

نبذة عنا

الدور الذي نقوم بھ :الفعالیات االجتماعیة
ً نود استضافة فعالیة اجتماعیة سنویاً لضمان اجتماع األسر معا
 لقضاء بعض األوقات الممتعة التي یحتاجون إلیھا بشدة بعیداً
.عن قیود األنظمة الطبیة وحاالت الدخول إلى المستشفى

:البحث
 نعمل مع أطباء محترفین على المستوى العالمي ھنا في
 المملكة المتحدة لمعرفة المزید عن فرط األنسولین وتأثیره
 العصبي والنفسي، فضالً عن التعرف على أحدث التدخالت
.الطبیة واألنظمة الغذائیة والمساعدة في تمویل البحث

 تأسست جمعیتنا الخیریة في فبرایر  عام 2016 على ید 5 آباء
 متحمسین كانوا یرغبون في تغییر طریقة توفیر الدعم ألسر
.األطفال اآلخرین الذین یعانون فرط األنسولین الخلقي
 كنا نرغب في أن نتمكن من زیادة الوعي وتقدیم الدعم مرة
 أخرى إلى األسر التي یعاني أطفالھا فرط األنسولین الخلقي
 والذي حصلنا علیھ خالل رحلة عالج أطفالنا بدایة من مرحلة
.التشخیص

 یُعد فرط األنسولین حالة طبیة نادرة، حیث یؤثر في حوالي 1 إلى
.40000 من حاالت الوالدة
 وتظھر أعراض ھذا المر ض بشكل مختلف بالنسبة لكل طفل،
.وھذا ما یجعل اكتشافھ أمراً بالغ الصعوبة
 وبمجرد تشخیص األطفال بھذا المرض، سیصبح حالة مزمنة
 حیث یعیشون حیاة ملیئة باألنظمة الطبیة واألنظمة الغذائیة
 باإلضافة إلى العدید من حاالت دخول المستشفیات وإجراء المزید
.من الفحوصات




