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  ما ق�ل داء السكري 

ة معلومات للمر�� ���
� مايو�أ�ار ٢٠١٨

صدرت ��

ماذا س�فعل الطب�ب العام؟
ات ع� نمط ح�اتك �شمل: سوف �ساعدك طب��ك العام ع� إجراء تغ��

•   فقدان الوزن    
  �
 • ال�شاط ال�د��

� الِحم�ة
ات �� • تغي��

  �  • اإلقالع عن التدخ��
ول. � ذلك ضغط الدم وال�ول�س��

س�فحص طب��ك المخاطر األخرى ع� قل�ك �ما ��

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

س�قا�لك طب��ك العام مرة أخرى �عد مرور ثالثة إ� ستة أشهر إلجراء متا�عة.
ا، إال إذا ظهرت عل�ك � غضون ٢١ شهر�

 وس�قوم ب�نظ�م اخت�ار آخر للجلوكوز ��
أعراض مرض السكري ق�ل ذلك.

�شمل أعراض مرض السكري ز�ادة الشعور �العطش والتبول أ��� و�شوش الرؤ�ة.

� أن أقوم �ه؟  
 ماذا �مكن��

� �د�ك. إل�ك ك�ف�ة الحفاظ ع� صحتك وتقل�ل خطر اإلصا�ة �مرض  صحتك ب��
السكري من الن�ع ٢ أو �أمراض القلب:

. • اتبع نصائح طب��ك العام �شأن األ�ل الص��
• تحدث مع طب��ك العام عن اإلحالة إ� خدمة دعم.

• اح�� فصول التعل�م الجما��
ء �

ا من أي �� • اط�ح أسئلة إذا لم تكن متأ�د�

ما هو؟
� جسمك ع� امتصاص الجلوكوز. إذا لم  �عد تناول الطعام، �حّول جسمك الطعام إ� جلوكوز وهو ن�ع من السكر. �ساعد هرمون �د� األ�سول��

� �الط��قة الصح�حة، فقد تصاب �السكري. � أو لم �عمل األ�سول��  يتمكن جسمك من إنتاج �م�ة �اف�ة من األ�سول��
ا، �مكن أن �س�ب مرض السكري اإلصا�ة بن��ة  ما ق�ل مرض السكري هو حالة �سبق اإلصا�ة �مرض السكري من الن�ع ٢، و�ذا لم تتم إدارتها ج�د�

. � � واألعصاب وال�ليت�� ا إ� تلف الع�� قلب�ة وسكتة دماغ�ة و�مكن أن يؤدي أ�ض�
� أن األوان الستعادة صحتك لم �فت �عد. � من مرض السكري من الن�ع ٢ ح�� اآلن خ�� ج�د و�ع��

ومع ذلك فإن كونك ال تعا��

ات صح�ة تغي��
ع� نمط الح�اة

� الوقا�ة من داء
 �مكن أن �ساعد العادات الصح�ة ��

�
ات ال��  السكري من الن�ع ٢. ف�ما ��� �عض التغي��

�مكنك إجراؤها اآلن:

� - اطلب المساعدة من  اإلقالع عن التدخ��
طب��ك العام

� ص�� - �مكن لخب�� التغذ�ة
  ات�اع نظام غذا��

� التخط�ط لوج�ات صح�ة
مساعدتك ��

 
 ز�ادة الحركة -ل�كن هدفك ممارسة التمار�ن أو

الحركة لمدة ٣٠ دق�قة من �ل يوم

 
ب �م�ة أقل من ال�حول -ل�كن هدفك �� 

ا � (٢٠ جم) يوم�� � عادي�� و��� تناول أقل من م��

 
� وزنك -تحدث مع طب��ك العام عن

 التح�م ��
إذا كنت مصا�ا ب��ادة الوزن



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��

How often do I need to see you?

  ما ق�ل داء السكري 

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

� العالج�ة؟ ماذا س�حدث إن لم أتبع خط��

؟ � ك�ف �جب أن يتغ�� نظا�� حمي��

� �جب ع�� الق�ام بها؟ ما �� �م�ة التمار�ن ال��اض�ة ال��

؟ � � تهدد صحة قل�� ما �� المخاطر ال��

؟ � � اإلقالع عن التدخ��
� الحصول ع� المساعدة �� أين �مكن��

� الدم؟
� التحقق من مست��ات السكر �� ك�ف �مكن��

ما �� أنواع الدعم المتاحة؟
  المساعدة الص�دالن�ة 

 : � التا��
� الفحوصات، ف�مكن للص�د�� المح�� مساعدتك.  �قدر الص�د�� ع� مساعدتك ��  إذا كنت �حاجة إ� مساعدة، أو لد�ك أسئلة ما ب��

 * أسئلة عن األدو�ة
 * فحوصات سكر الدم

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

 gethealthynsw.com.au للنفاذ ما عل�ك سوى االتصال �الرقم ٢٥٨ ٨٠٦ ١٣٠٠ أو االطالع ع� الموقع 

� معرفة الم��د؟ 
 أين �مكن��

بوسع الموارد التال�ة أن تمدك �الم��د من الدعم والنصح
be�erhealth.vic.gov.au :قناة الصحة األفضل - مرض السكري 

 diabetesnsw.com.au : (IFG و IGT)نيو ساوث و�لز - ما ق�ل مرض السكري �
   منظمة مر�� السكري ��

� ال�حث عن م��د من المعلومات، فحاول ال�حث عن "ضعف الجلوكوز أثناء الص�ام" أو "ضعف تحمل الجلوكوز" ألن هذە ��
 إذا كنت ترغب ��

المصطلحات الطب�ة لحالة ما ق�ل السكري


