
 ما ھي وسائل الدعم المتاحة؟

 إخالء مسؤولیة
 ھذه المعلومات مخصصة لیطلع علیھا األشخاص الذین تم

 تشخیصھم من قبل طبیبھم. وھي لیست مصممة لیتم
استخدامھا لتشخیص حالة أو كبدیل للرعایة الطبیة المستمرة

 أوراق المعلومات الصادرة عن دلیل الموارد
 الصحیة معتمدة من قبل اللجنة االستشاریة
 المجتمعیة التابعة لشبكة الصحة األولیة في

جنوب غرب سدني واألطباء العامین المحلیین

   سكري الحمل
ورقة معلومات للمرضى

 ما ھي األسئلة التي ینبغي أن أطرحھا على طبیبي العام؟.
ھل یجب أن أستشیر طبیب تولید؟

ھل سیكون طفلي بصحة جیدة؟
ما ھي المشاكل المحتملة؟

كیف لي أن أعرف إذا ارتفع السكر في الدم إلى مستویات عالیة جداً؟
ما ھي األطعمة التي ینبغي أن اتجنبھا؟

ھل تساعد الرضاعة الطبیعیة؟
متى سیزول مرض السكري؟

ماذا یحدث إذا أصبت بداء السكري في فترة حملي القادمة؟
ھل سأصاب بداء السكري من النوع الثاني؟

 ھل تریدین الحصول على المزید من المعلومات؟

    عیادة الحوامل في مستشفى بانكستاون 
   swslhd.nsw.gov.au: ھاتف                      أو زوروا الموقع

 (Fairfield Hospital Antenatal Clinic)  عیادة الحوامل في مستشفى فیرفیلد
swslhd.nsw.gov.au : ھاتف                      أو زوروا الموقع

 (Bowral and District Hospital Antenatal Clinic) عیادة الحوامل في مستشفى بورال وضواحیھا 
 swslhd.nsw.gov.au: ھاتف                     أو زوروا الموقع 

  (Liverpool Hospital Antenatal Clinic) عیادة الحوامل في مستشفى لیفربول   
 swslhd.nsw.gov.au : ھاتف                      أو زوروا الموقع

 (Campbelltown and Camden Hospital Antenatal Clinic) عیادة الحوامل في مستشفى كامبلتاون وكامدن 
 swslhd.nsw.gov.au: ھاتف                      أو                        أو زوروا الموقع 

(Bankstown Hospital Antenatal Clinic)
9722 8333

9616 8506

4861 0224

8738 4197

 4634 4963 4654 6222

 (Private support from a specialist)  الدعم الخاص من طبیب اختصاصي
تحدثي إلى طبیبك العام حول ما إذا كنت بحاجة إلى إحالة إلى طبیب تولید خاص، أو مرشدة حول مرض السكري، أو أخصائیة

تغذیة أو طبیب غدد صّماء

المشورة بشأن مراقبة معدالت السكر في الدم، وتناول الطعام بشكل جید، والحفاظ على نشاطك واالعتناء بصحتك بعد والدة طفلك
 (Diabetes Australia) ebooks.edocumentonline.com   حزمة المبتدئین: متوفرة بعدة لغات  

  (Diabetes Australia) diabetesaustralia.com.au  التعامل مع سكري الحمل 
(NDSS) ndss.com.au ورقة معلومات   

(NDSS) ndss.com.au تناول الطعام الصحي  

نصائح حول كیفیة االعتناء بصحتك بعد والدة طفلك
 (Diabetes Australia) diabetesaustralia.com.au التعامل مع سكري الحمل بعد انقضاء فترة الحمل 

 (NDSS) ndss.com.au  الحیاة بعد سكري الحمل متوفر بعدة لغات
swsphn.com.au أداة دعم السكري  
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 ما ھو؟

 ماذا سیفعل طبیبي العام اآلن؟

 ییصاب األشخاص بداء السكري إذا كان الجسم غیر قادر على إنتاج ما یكفي من اإلنسولین. یساعد األنسولین الجسم على امتصاص السكر من الدم. تصاب بعض
النساء بنوع من داء السكري في فترة الحمل یسمى سكري الحمل

عادة ما یزول سكري الحمل بعد والدة طفلك. ولكن، من دون الرعایة المناسبة، قد تسبب ھذه الحالة مشاكل صحیة لك ولطفلك
ً

.

 سوف تتم إحالتك إلى عیادة الحوامل في المستشفى المحلي (ما لم یكن لدیك طبیب تولید.
 خاص). سیقوم موظفو العیادة بترتیب اإلحاالت إلى األطباء المتخصصین أو الممرضین أو

غیرھم من المھنیین الصحیین. كما سیقوم الموظفون بما یلي
• مساعدتك على التعامل مع حالتك 

• مقابلتك بانتظام للتحقق من التطورات في حالتك 
   • إرشادك إلى كیفیة تغییر نمط حیاتك للحفاظ على صحتك في فترة الحمل والوالدة

 • مناقشة موضوع تناول األدویة معك إذا بقیت مستویات السكر في دمك مرتفعة

 تسجلي مع البرنامج الوطني
 لخدمات مرضى السكري

 

  سكري الحمل

 ما الذي سوف یقوم بھ طبیبي العام في المستقبل؟
 على مدى أشھر، وحتى سنوات، سیقوم طبیبك العام بمراجعة حالتك بانتظام، وستحتاجین إلى زیارة

طبیبك العام بعد ستة أسابیع من والدة طفلك. سیقوم طبیبك العام بما یلي
• أخبارك ما إذا كنت بحاجة إلى التوقف عن تناول أي دواء 

• فحص مستوى الغلوكوز في الدم 
• إعطائك موارد حول فوائد الرضاعة الطبیعیة مما یساعد على الحد من خطر إصابة طفلك 

      
• إعطائك وسائل لمنع الحمل 

• التحدث معك عن فترات الحمل المستقبلیة 
 

بالسكري من النوع الثاني

یوفر البرنامج الوطني لخدمات مرضى السكري
 National Diabetes Service Scheme

 المعلومات والموارد. ھذه الموارد مجانیة للنساء المصابات 

بسكري الحمل

 یمكنك التسجیل عن طریق البرید اإللكتروني على العنوان

ngdr@diabetesaustralia.com.au 

أو عبر اإلنترنت

 diabetesaustralia.com.au على الموقع 

ما الذي یمكنني القیام بھ؟
تعلٌّم كیف یمكنك التعامل مع حالتك واتباع نمط حیاة صحي ھي خطوات مھمة

إلیك كیف تحرصین على تمضیة فترة حمل صحیة
• تناولي نظام غذائي صحي، قلیل الدسم وقلیل السكر - تحدثي إلى اختصاصیة تغذیة أو مرشدة حول مرض السكري للتخطیط للوجبات والنصائح 

 • مارسي التمارین الریاضیة بانتظام - تساعد التمارین الریاضیة على خفض مستویات السكر المرتفعة في الدم ، لذا حاولي أن تقومي بالمشي السریع لمدة 
دقیقة كل یوم 30

• اتبعي خطة سکري الحمل – احرصي على معرفة فحوصاتك المستقبلیة، وأیة أدویة تحتاجین لتناولھا، وبمن یتعین علیك االتصال إذا کانت لدیك أسئلة 
 • ال تھدفي لفقدان الوزن – فالھدف ھو التعامل مع الحالة، ولیس فقدان الوزن
• راقبي مستویات السكر في الدم – سیعلمك طبیبك العام كیف تقومین بذلك 

ورقة معلومات للمرضى
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