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ة معلومات للمر�� ���
� مايو�أ�ار ٢٠١٨

صدرت �� مرض السكري
والحمل

ما هو؟
� الدم 

� مست��ات السكر ��
إذا كنت مصاً�ة �داء السكري من الن�ع ١ أو الن�ع ٢ وكنت حامً�، فأنت �حاجة إ� رعا�ة خاصة. قد تنجم عن عدم التح�م ��

�الش�ل الصحيح آثار ط��لة المدى عل�ك وع� طفلك. لهذا الس�ب من المهم التخط�ط واالستعداد لحمل ص�� - إما ق�ل أنن تحم�� أو �مجرد أن 
تدر�� أنك حامل. 

ماذا س�فعل الطب�ب العام؟
. وقد ُينصحك �التمهل إ� أن تتحسن صحتك ق�ل  � اإلنجاب، فسوف يتحدث طب��ك العام معك حول ك�ف�ة االستعداد لحمل ص��

إذا كنِت تفك��ن ��
� المحاولة.

ال�دء ��
� الرعا�ة 

�� � � هذا أنك �حاجة إ� التعاون مع ف��ق من المتخصص�� ". و�ع�� تصنف ال�ساء الحوامل المصا�ات �داء السكري ع� أنهن "عرضة لخطر كب��
الصح�ة. سوف يتحدث طب��ك العام معك عن خ�ارات الرعا�ة المتاحة لك.

: �
س�قوم طب��ك العام أ�ضا

• �مراجعة أدو�تك - إذ ال ينصح ب�عض األدو�ة أثناء الحمل
• �التحدث معك حول أهم�ة تناول م�مالت الفوالت (الحد�د) - الجرعة اليوم�ة المو�� بها �� ٥ ملغ

� تغذ�ة
� إ� إحالة ألخصا�� • �التحقق من حميتك - قد تحتاج��

� � وال�� والقدم�� • �فحص وجود أي مضاعفات - و�� متعلقة �العين��
� الغدد الصماء والقائم 

ا ع� إحالة إ� أخصا�� � أ�ض� � خدمة الحوامل المصا�ات �داء السكري. قد تحصل��
� إ� الحجز ��  �الفعل ستحتاج��

ً
إذا كنِت حام�

� التغذ�ة.
�التوع�ة �مرض الّسكري وأخصا��

� المستق�ل؟ 
� العام �� ما الذي س�قوم �ه طبي��

� مراجعة طب��ك العام وف��ق من األط�اء اآلخ��ن. س�قوم طب��ك أو طب�ب متخصص 
� رعايتك أثناء الحمل. س�ستم��ن ��

ا �� س�ظل طب��ك العام منخرط�
� والموجات فوق الصوت�ة. � الدم و�جراء االخت�ارات وفحوصات نمو الجن��

آخر �مقا�لتك لمراق�ة السكر المنتظم ��
� إ� مراجعة طب��ك العام �انتظام لمناقشة: �عد والدة طفلك، ستحتاج��

• مراق�ة سكر الدم
• األدو�ة - تمر �عض األدو�ة من خالل حل�ب الثدي

• صحتك وعافيتك �ش�ل عام
• صحة طفلك وعافيته

  � •  التحص��
� اإلنجاب

�� � • موانع الحمل إذا لم ترغ��

� أن أقوم �ه؟  
 ماذا �مكن��

� تقل�ل المخاطر الصح�ة 
� الدم �ساعدك ��

� مست��ات السكر ��
� اإلنجاب، فقد حان الوقت للعنا�ة �صحتك. التح�م الج�د �� سواء كنت حامً� أو تحاول��

عل�ك وع� طفلك.
. تناول الطعام الص�� وممارسة ال��اضة والحصول ع� قسط �اٍف من النوم وتقل�ل اإلجهاد �� خطوات مهمة للحمل الص��

� تغذ�ة أو القائم �التوع�ة 
ا طلب إحالة إ� أخصا�� ا مع خدمة الحوامل المصا�ات �مرض السكري �مجرد أن تدر�� أنك حامل. �مكنك أ�ض� حددي موعد�

� الحمل.
�مرض الّسكري متخصص ��

� مقا�لته للمراجعة �انتظام.
� �ك، ف�جب أن �ستمري �� � الغدد الصماء �عت��

إذا �ان لد�ك حال�ا أخصا��



؟ � � �جب أن أطرحها ع� طبي��
ما األسئلة ال��

؟  � � أنا وجني�� � تواحه��   ما المخاطر ال��

ا؟ هل س�صاب طف�� �السكري أ�ض�

� ع�� أن أمتنع عنها؟ 
� ي����   ما�� األغذ�ة ال��

�م مرة أحتاج لمراق�ة مست��ات سكر الدم لدي؟

�م مرة أحتاج إلجراء الفحوصات؟

من هم األخصائيون الذين أحتاج إ� مقا�لتهم؟

� التحدث إذا �انت لدي أسئلة؟ مع من �مكن��

ماذا لو صعب ع�� التأقلم مع الوضع؟

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.

دل�ل الموارد الصح�ة هو م�ادرة من
�
ش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

�
جنوب غرب س�د��

ما �� أنواع الدعم المتاحة؟
� المس�شف�ات المحل�ة

خدمات مر�� السكري ��
التقي�م  الع�ادات  وتقدم هذە  رعا�ة متخصصة،  إ�  �حتجن   �

الال�� لل�ساء  السكري  �مرض  المصا�ات  للحوامل  المحل�ة خدمات  المس�شف�ات  تدير 
والعالج والتوع�ة.

� مس�ش�� �انكستاون-لد�مب: الهاتف: ٨٣٦٦ ٩٧٢٢
• خدمة مر�� السكري ��

ف�لد: الهاتف:٤٥٧٧ ٨٧٣٨ � مس�ش�� ف��
• خدمة مر�� السكري ��

� مس�ش�� منطقة �اورال: الهاتف: ٠٣٠٣ ٤٨٦١
• خدمة مر�� السكري ��

� مس�ش�� ل�ف��ول: الهاتف: ٤٥٣٩ ٨٧٣٨
• خدمة مر�� السكري ��

� ما�ارثر (مس�ش�� �ام�لتاون��امدن): الهاتف: ٤٠٢٨ ٤٦٣٤
• خدمة مر�� السكري ��

(Get Healthy Informa�on & Coaching Service) خدمة تدر�ب ومعلومات صح�ة
gethealthynsw.com.au خدمة مجان�ة للتدر�ب الشخ�� ع�� الهاتف �ساعدك ع� تحقيق أهدافك الصح�ة. اطلعوا ع� الموقع

 ComDiab دورة
� نيو ساوث و�لز 

. الدورة تديرها منظمة مر�� السكري �� � حديثا�
دورة ComDiab مخصصة لألشخاص الذين تم �شخ�صهم �داء السكري من الن�ع الثا��

� هوكستون �ارك (Hoxton Park Community Health Centre). لمعرفة الم��د، ير�� االتصال �الرقم
� المركز الص�� األه�� ��

ومقدمة ��
.٢٣٨ ٣٤٢ ١٣٠٠

�
دعم خاص من طب�ب أخصا��

 �
� تغذ�ة أو أخصا��

� قائم �التوع�ة �مرض الّسكري أو أخصا��
� تول�د خاص أو أخصا��

� إ� طب��ك العام عما إذا كنت �حاجة إ� اإلحالة إ� أخصا��
تحد��

الغدد الصماء.

مرض السكري والحمل

� معرفة الم��د؟ 
 أين �مكن��

� الحصول ع� م��د من المعلومات �صدد مرض السكري والحمل:  
 قد �ساعدك الموارد التال�ة ��

 westernsydney.edu.au :موارد الع�ادة المحل�ة - (DCAPP) برنامج منع الحمل والسكري ق�ل الحمل •
diabetesaustralia.com.au :ال�ة - مرض السكري والحمل • منظمة مر�� السكري األس��

   ndss.com.au : �
• برنامج الخدمة الوطن�ة لمر�� السكري (NDSS) - مرض السكري من الن�ع ١ والحمل - إنجاب طفل متعا��

 ndss.com.au :الحمل - (NDSS) برنامج الخدمة الوطن�ة لمر�� السكري • 

https://www.gethealthynsw.com.au/
https://www.westernsydney.edu.au/domtru/projects/dcapp
https://www.diabetesaustralia.com.au/living-with-diabetes/preventing-complications/pregnancy/
https://www.ndss.com.au/about-diabetes/resources/find-a-resource/having-a-healthy-baby-guide-for-women-with-type-1-diabetes/
https://www.ndss.com.au/about-diabetes/pregnancy/

