
Health
Resource
Directory

South 
Western
Sydney

ما هو؟ 
، وهو هرمون  ن ي إنتاج األنسول�ي

يحدث مرض السكري من النوع األول عندما يفشل البنكرياس �ن
ي الطعام الذي نتناوله. 

يساعد الجسم عىل امتصاص واستخدام الغلوكوز، أي السكر، الموجود �ن
. ن والغلوكوز مصدر رئيسي للطاقة. ال يستطيع الجسم أداء وظائفه المعتادة بدون األنسول�ي

ن للوقاية من المخاطر  لذا يحتاج المصابون بمرض السكري من النوع األول إىل تناول األنسول�ي
ي الدم، وهو ما يعرف أيًضا بفرط سكر الدم.

ي تحدث بسبب ارتفاع نسبة السكر �ن الصحية ال�ت
ي التعامل مع مرضك 

ي رعايتك المستمرة ويمكن أن يساعدك �ن
يلعب طبيبك العام دوًرا حيوًيا �ن

ن عىل رعايتك. ن وتثقيف عائلتك والقائم�ي والعثور عىل األخصائي�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
ي الدم ومناقشة أي مشاكل. سيقوم طبيبك 

ور طبيبك العام بانتظام لفحص مستوى السكر �ن ن س�ت
:  بالتاىلي

ً
العام أيضا

 	
ً

مدك بنصائح عن نمط الحياة الصحي كالحفاظ عىل الوزن أو الحمية أو التمارين الرياضية مثل
مناقشة ما يضايقك أو يقلقك بشأن صحتك	 
تقييم عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب	 
ل	  ن ي الم�ن

مدك بالدعم كي تستطيع تدب�ي أمرك �ن
ي حال أصبت بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر 	 

مساعدتك عىل التعرف عىل ما يجب القيام به �ن
ي الدم

�ن
التحقق من وجود أي أمراض أخرى	 
وضع خطة عالج لمساعدتك عىل تدب�ي أمور رعايتك 	 
التحدث معك عن التخطيط للحمل م�ت كان ذلك مالئما	 
مساعدتك عىل التعرف عىل مخاطر القيادة 	 
إكمال أي إحاالت متخصصة قد تحتاج لها	 

ماذا بوسعي أن أفعل؟     
يحتاج مرض السكري من النوع األول   إىل الرعاية المستمرة اليومية. اتبع نصائح طبيبك فيما يتعلق 

ي الدم. 
. تعلم كيفية القيام بفحص مستوى الغلوكوز �ن ن بحقن أو مضخة األنسول�ي

ي الدم.
اتبع نظاًما غذائًيا صحًيا ومارس الرياضة بانتظام وأك�ث من فحص مستويات الغلوكوز �ن

احمل دائًما معك طعاًما يحتوي عىل الكربوهيدرات، وبطاقة هوية توضح أنك مصاب بالسكري. 
ي أصابتك. اطلب من طبيبك العام إحالتك إىل  احتفظ بسجل لجميع نوبات انخفاض سكر الدم ال�ت

. ي
ي إذا احتجت إىل دعم إضا�ن

أخصا�ئ

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي مايو/أيار 2019

صدرت �ن
مرض السكري من النوع األول          

ي الدم وكان فاقًدا للوعي اسنده عىل جنبه، واتصل عىل رقم صفر-
ي نسبة السكر �ف

إذا أصيب شخص لديه مرض السكري بانخفاض شديد �ف
صفر-صفر واذكر أن الشخص فاقد للوعي ومصاب بالسكري. 

اب. ال تعطيه أي طعام أو �ش

ي دمك )أقل من 4.0  
إذا انخفضت نسبة السكر �ف

 ” (، عليك اتباع “قاعدة الخمسة ع�ش مليمول/ل�ت

تناول 15 جراًما من الكربوهيدرات �يعة 
المفعول، مثل:

ف متوسطة الحجم  خمس حبات جيىلي بي�ف
وب غازي  نصف كوب من عص�ي الفاكهة أو م�ش

ة سكر أو عسل      ثالثة مالعق صغ�ي

انتظر 15 دقيقة ثم أعد فحص  
ي الدم 

نسبة السكر �ف

إذا كان مستوى سكر الدم لديك ال يزال يقل عن 
4.0 مليمول/ ل�ت ، تناول 15 جراًما أخرى من 
الكربوهيدرات �يعة المفعول، وكرر فحص 

ي الدم
السكر �ف

إذا كان موعد وجبتك التالية يبعد أك�ث من 
15 دقيقة، تناول كربوهيدرات طويلة المفعول، 

مثل:
ف الزبادي قليل الدسم  علبة صغ�ي من ل�ب

قطعتان أو ثالثة من الفاكهة الجافة 
ة أو قطعة من الفاكهة شط�ي

كأس حليب

” “قاعدة الخمسة ع�ش
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م�ت يجب أن أستدعي سيارة إسعاف؟ 



هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�

مرض السكري من النوع األول          

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي المستشفيات المحلية

خدمات مر�ف السكري �ف
تدير المستشفيات المحلية خدمات للمصابين بمرض السكري الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة، وتوفر هذه العيادات التقييم والعالج والتثقيف.

ي مستش�ف بانكستاون-لدكمب: الهاتف 8366 9722 	 
خدمة مر�ف السكري �ف

فيلد: الهاتف 4577 8738	  ي مستش�ف ف�ي
خدمة مر�ف السكري �ف

ي مستش�ف منطقة باورال: الهاتف 0303 4861	 
خدمة مر�ف السكري �ف

ي مستش�ف ليفربول: الهاتف 4539 8738 	 
خدمة مر�ف السكري �ف

ي ماكارثر )مستش�ف كامبلتاون/كامدن(: الهاتف 4028 4634	 
خدمة مر�ف السكري �ف

)Get Healthy Information & Coaching Service( خدمة تدريب ومعلومات صحية
gethealthynsw.com.au خدمة مجانية للتدريب الشخصي عبر الهاتف تساعدك على تحقيق أهدافك الصحية.  اطلعوا على الموقع

أين يمكنني معرفة المزيد؟    
إذا كنت ترغب في قراءة المزيد حول مرض السكري من النوع األول، فقد تستفيد من قائمة الموارد التالیة:

Diabetes NSW من
 	diabetesnsw.com.au :الموارد ثنائية اللغة
 	   diabetesnsw.com.au : ن الي�ي ن األس�ت للسكان األصلي�ي
 	diabetesnsw.com.au :فهم مرض السكري من النوع األول
 	diabetesnsw.com.au :)المستجدات )جلسات تثقيفية لمر�ن السكري

 )National Diabetes Service Scheme( من برنامج الخدمة الوطنية لمر�ف السكري
 	ndss.com.au :مرض السكري من النوع األول

مرة أحتاج لمراقبة مستويات سكر الدم لدي؟ 

كم مرة أحتاج إلجراء الفحوصات؟

من هم األطباء الذين أحتاج إىل مراجعتهم؟ 

ما هي عوامل الخطر؟

ي التحدث إذا كانت لدي أسئلة؟ 
مع من يمكن�ف

ماذا لو صعب عىلي التأقلم مع الوضع؟

ي ممارسة التمارين الرياضية؟ 
هل ما زال بإمكا�ف

ي معرفة المزيد؟
أين يمكن�ف

؟ ي ي يجب أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

http://www.gethealthynsw.com.au/program
http://diabetesnsw.com.au/useful-tools/bilingual-resources/
https://diabetesnsw.com.au/helpful-resources/diabetes-information-sheets/our-indigenous-factsheets/
http://diabetesnsw.com.au/wp-content/uploads/2014/12/Understanding-type-1-diabetes_Red.pdf
http://diabetesnsw.com.au/events/
https://www.ndss.com.au/type-1

