
ًداء السكري من النوع الثاني 
الذي تم تشخيصه حديثا
 

(Newly Diagnosed Type 2 Diabetes)

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
(What will my GP do now?)

سیعمل معك طبيبك العام على وضع خطة عالج، كما سيساعدك على:

م املزيد عن حالتك
ّ
تعل 	•

إكمال التسجیل في برنامج الخدمة الوطنیة ملر�ضى لسکري  	• 
 (National Diabetes Service Scheme)

وضع أهداف ملستويات السكر في الدم لديك 	•
م إجراء تغييرات التباع نمط حياة صحي

ّ
تعل 	•

التعّرف على انخفاض نسبة السكر في الدم وكيفية منع هذه الحالة أو السيطرة عليها  	•

 ما الذي سيقوم به طبيبي العام الحقا؟ 
(What will my GP do in the future?)

ستزور طبيبك العام بانتظام لفحص صحتك، فمن الضروري أن تتمكن من السيطرة على داء 
السكري من النوع الثاني بشكل صحيح.

سوف يتحقق طبيبك العام من أدويتك ووزنك وطولك وضغط الدم لديك كل 6-3 أشهر. 
يجب عليك إخبار طبيبك العام إذا الحظت أي أعراض جديدة.

 من صحة قلبك وقد يطلب منك أن تجري بعض 
ً
في كل عام، سوف يتحقق طبيبك العام أيضا

 الفحوصات املحددة. يمكن أن يسبب مشاكل مرض السكري من النوع الثاني مشاكل في 
 القلب والكلى والعينين والقدمين. سيقوم طبيبك العام بفحص أي مخاطر في هذه املناطق. 

إذا كنت معرضا للخطر، قد تحتاج إلى زيارة أخصائي.

 

 

 

 

   
   
   

)Smoking( التدخين
إذا كنت تدخن، فقد حان الوقت لالقالع عن التدخين – 

سيساعدك طبيبك العام على اتخاذ الخطوة األولى

 )Nutrition( التغذية
 اتباع نظام غذائي صحي يعني السيطرة على وزنك

 وكذلك تناول الطعام الصحي

)Alcohol( الكحول
ال تشرب أكثر من قدحين يحتويان على الكمية القياسية من 
الكحول في اليوم، وال تشرب أي كحول ملدة يومين كل أسبوع

)Exercise( التمارين الرياضية
 أهدف ملمارسة التمارين الرياضية املعتدلة 

ملدة 30 دقيقة على األقل يوميا

 التغييرات في نمط الحياة
 التي ينبغي القيام بها 

(Lifestyle changes to make)

قم بزيارة طبيبك العام بأسرع ما يمكن إذا الحظت أي من هذه العالمات أو األعراض:
فقدان اإلحساس في قدميك 	• 	 	 صعوبة في الرؤية 	•

تغيير اللون في قدميك 	• 	 	 ألم في قدميك 	•
عدم القدرة على االلتزام باألهداف التي وضعت ملعدالت السكر في الدم 	• 	 	 ثآليل أو تقّرحات 	•

  (When should I call my GP?) متى يجب أن أزور طبيبي العام؟
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 (What is it?) ما هو؟
يصاب الشخص بداء السكري إذا كان الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من اإلنسولين.

فبعد تناول الطعام، يحّول جسمك الطعام إلى جلوكوز )نوع من السكر(. واألنسولين هو هرمون يساعد الجسم على امتصاص السكر من الدم.

 بداء السكري من النوع الثاني، ال يمكن أن يتحول الجلوكوز في الدم إلى طاقة. ونتيجة لذلك، يصبح لديك الكثير من السكر في الدم.
ً
إذا كنت مصابا

.
ً
ال يمكن »الشفاء من« داء السكري من النوع الثاني ولكن يمكنك السيطرة على حالتك باتباع نمط حياة صحي. وقد يحتاج بعض األشخاص إلى الدواء أيضا



ً
داء السكري من النوع الثاني الذي تم تشخيصه حديثا

(Newly Diagnosed Type 2 Diabetes)نشرة معلومات للمر�ضى
(Patient Factsheet)

نشرات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد 
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارية 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية في غرب 
سيدني واملمارسين العمومين املحليين. 

هذه املعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على تشخيص من 
طبيبهم وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة مرضية 

أو كبديل للرعاية الطبية املستمرة.

 

 

 

 

 ما هي األسئلة التي علي أن أطرحها على طبيبي العام؟
 (What questions should I ask my GP?)

ملاذا ال يمكنني الشفاء من داء السكري؟

ماذا يحدث إذا لم أتبع خطتي العالجية؟

كيف يجب أن أغير نظامي الغذائي؟

ما هي كمية التمارين الرياضية التي يجب علي القيام بها؟

ما هي املخاطر التي تهدد صحة القلب؟

أين يمكنني الحصول على املساعدة في اإلقالع عن التدخين؟

كيف يمكنني التحقق من مستويات السكر في الدم؟

كم مرة أحتاج ملقابلتك؟

أين يمكنني الحصول على املزيد من الدعم؟

وطنیةلا ةمدخلا جمانبر 
ملري  کرسلا ضى�

 (National Diabetes 
Service Scheme)

 معدينضى�وطنیة لمرلا ةمدخلا جما

ملصابا صاخشألا بر  ءابد ني

 من انولع ا .ينثالالتسجيل کرسلاي

ملعلوام،كر اتسلاي  .يناجممن 

ملز ز 1300 136 588لإامي و دي

ndss.com.au  امرقلبا لصت

ملوقا طلا وأع على ع

(What supports are available?) ما هي وسائل الدعم املتاحة؟
)Local hospital diabetes services( خدمات مر�ضى السكري في املستشفيات املحلية

لدى املستشفيات املحلية عيادات ملر�ضى السكري. وتوفر هذه العيادات التقييم والعالج والتثقيف.

خدمة مر�ضى السكري في مستشفى بانكستاون-لدكمب: (Bankstown-Lidcombe Hospital Diabetes Service)  هاتف 8366  9722  	•
خدمة مر�ضى السكري في مستشفى فيرفيلد (Fairfield Hospital Diabetes Service): هاتف 4577 8738 	•

خدمة مر�ضى السكري في مستشفى منطقة باورال (Bowral District Hospital Diabetes Service) :  هاتف0303 4861  	•
خدمة مر�ضى السكري في مستشفى ليفربول (Liverpool Hospital Diabetes Service) : هاتف 4539 8738  	•

خدمة مر�ضى السكري في ماكارثر  (Macarthur Diabetes Service(: هاتف 4028 4634 	•

)Get Healthy Information & Coaching Service( خدمة تدريب ومعلومات صحية و

 خدمة مجانية للتدريب الشخ�ضي عبر الهاتف تساعدك على تحقيق أهدافك الصحية. 
.www.gethealthynsw.com.au قم باالطالع على املوقع

)Want more information?( أترغب في املزيد من املعلومات

diabetesnsw.com.au 1300 والم ىلع علطأو اقع DIABETES )1300 342 328(تفاه  :Diabetes NSW • 

 اكرسلا ءيد Living with Diabetes : ومرمولات من جمعية مرعى السكرض�د مي اليارأست يف.  •

 عقوملا ىلع عقم باالطال)diabetesaustralia.com.au.( شيعاتلامع

(What can I do?) ماذا بوسعي أن أفعل؟
ال يمكن الشفاء من داء السكري من النوع الثاني ولكن اتباع نظام غذائي صحي وفقدان الوزن يمكن أن يساعدانك على تطبيع مستويات السكر في الدم. استمر في 

زيارة طبيبك العام كلما احتجت، واحرص على الحفاظ على جميع مواعيدك إذا كنت بحاجة لزيارة أخصائي. يتعرض املصابون بداء السكري من النوع الثاني بشدة إلى 
االصابة بأمراض القلب. تأكد من فحص ضغط الدم بانتظام وتحدث مع طبيبك العام بشأن الحجز لفحوص صحة القلب املنتظمة.

)Other steps to take( :خطوات أخرى ينبغي اتخاذها

تناول أي دواء تماما كما طلب منك واحضر جميع الفحوصات 	•
 مع طبيبك العام ملناقشة تقدمك وتتبع نسبة السكر في الدم

ً
احجز موعدا 	•

ر بالتحدث إلى اختصاصيي التوعية حول مرض السكري - انظر وسائل الدعم أدناه
ّ
فك 	•

 ComDiab دورة
دورة ComDiab هي لألشخاص الذين 

تم تشخيص داء السكري من النوع الثاني 
. الدورة مقدمة في املركز الصحي 

ً
لديهم حديثا

(Hoxton Park األهلي في هوكستون بارك
(Community Health Centre. ملعرفة 

املزيد، يرجى االتصال بالرقم 238 342 1300

www.gethealthynsw.com.au
www.diabetesnsw.com.au
https://www.diabetesaustralia.com.au/living-with-diabetes/
https://www.ndss.com.au/



