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ما هو؟ 
ة. فقد تصاب بالفشل الكلوي وهو أمر  ر الكىل غ�ي المشخص إىل مشكالت صحية خط�ي ار بكليتيك، ويؤدي �ض ي الدم اإل�ض

من شأن ارتفاع مستويات السكر �ض
يتطلب غسيل الكىل أو زراعتها لإلبقاء عليك حًيا. 

ي السنة، ألن تشخيص مرض 
ي من أية أعراض. لذلك من المهم للغاية فحص كليتيك عىل األقل مرة �ض

غالبا ما يكون تلف الكلية “صامًتا” بمع�ض أنك قد ال تعا�ض
 . ض ي أن العالج يمكنه أن يحسن من صحة الكليت�ي الكىل مبكًرا يع�ض

ما الذي سيقوم به طبيبي العام؟
: أثناء الفحص السنوي لكيليتيك سيقوم طبيبك العام بالتاىلي

إجراء فحص لصحة الكىل )عادة تحليل دم وبول(	 
قياس ضغط الدم لديك	 
ول )تحليل دم(	  فحص سكر الدم والكوليس�ت
 وصف أو تعديل األدوية إذا لزم األمر     	 
ض لديك.	  ي وظيفة الكليت�ي

ة �ض ي إذا كانت هناك مشكلة خط�ي
إحالتك إىل أخصا�ئ

ات عىل نمط معيشتك مثل حميتك الغذائية والنشاط المنتظم.  كما قد يقوم طبيبك العام بالتوصية بتغي�ي

 ماذا بوسعي أن أفعل؟    
ي الكىل. 

. تذكر أنك قد ال تشعر بتوعك، ح�ت وإن كان هناك بعض التلف �ض واظب عىل مواعيدك السنوية مع طبيبك العام، ح�ت وإن شعرت أنك بخ�ي
كما بإمكانك القيام بأمور أخرى منها:

ي الدم ضمن النطاق المستهدف، حيث يساعد ذلك عىل حماية كليتيك من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات الجلوكوز.	 
حافظ عىل مستويات الجلوكوز �ض

ي وممارسة الرياضة بانتظام.   	 
حافظ عىل نشاطك البد�ض

وات. 	   تناول الكث�ي من الفواكه والخ�ض
ة من الماء.	  ب كميات كب�ي ا�ش
قلل من تناول الملح. 	 
 	 13Quit ض واتصل بخط اإلقالع عىل اقلع عن التدخ�ي
اطلب من طبيبك العام أن يفحص لك ضغط الدم بانتظام.    	 

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
قد يحيلك طبيبك العام إىل إحدى عيادات داء السكري المتخصصة 

 : ي
ي تقدم خدماتها �ض ال�ت

مستش�ض بانكستاون: 8360 9722 	 
فيلد: 8510 9616 	  مستش�ض ف�ي
مستش�ض ليفربول: 4577 8738 	 
مستش�ض باورال واألقاليم: 0303 4861 	 
مستش�ض كامبلتاون: 4028 4634	 
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فحص الكىل لدى 
ض بالسكري المصاب�ي

ة معلومات عن حالة صحية  ن�ش
ي مارس/آذار 2021

صدرت �ض

ّ أن أتناولها؟ ي علي
ما هي األدوية ال�ت

ي أن أتفاداها؟    
ي ينب�غ

 ماهي األدوية ال�ت

هل أنا عرضة ألي مضاعفات إضافية؟

ي يمكن أن أطرحها 
ما األسئلة ال�ت

؟ ي عل طبي�ب

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

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 
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