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الحمل ومرض السكري
للسيدات المصابات بمرض السكّري فئة  1او فئة ،2
التحض� لحمل صحي يبدأ بالحصول عىل
إن أفضل
ي
المعلومات الصحيحة والمشورة قبل أن تجدي
نفسك حامال.
بإمكان السيدات المصابات بمرض السكّري ان يكون لديهن
طفل بصحة جيدة ،ولكن هناك مخاطر إضافية خالل الحمل.
لكن بالتخطيط الدقيق ،والحصول عىل الدعم من فريق
ين
الصحي� ،يمكن تقليل هذه المخاطر.
الخ�اء
ب

لماذا التخطيط؟
الصابة بمرض السكري يمكن ان يزيد خالل الحمل خطر
إن إ
أك�
التشوهات الخلقية إ
والجهاض .وهذه الخطورة تكون ب
ف
عندما يكون مستوى الكلوكوز ي� الدم سواء قبل حدوث
الحمل او أثناء ت أ
الطار المطلوب .أيضا
الف�ة الوىل منه خارج إ
أك� لحدوث مضاعفات أثناء الحمل ،مثل ظهور
هناك خطر ب
وتسمم الحمل ،إضافة اىل والدة
إ
الصابة بضغط الدم المرتفع ّ
كب� الحجم.
طفل
ي

منع الحمل للسيدات المصابات بمرض السكّري
من الممكن أن يحدث الحمل بمجرد التوقّف عن استعمال
تستمري باستعمال مانع
مانع الحمل ،لذا فإنه من المهم ان
ّ
الحمل ت
ح� ي ن
تكون� جاهزة للبدء ف ي� محاولة إنجاب طفل.
بعض وسائل منع الحمل مضمونة ث
أك� من يغ�ها  -وجميعها
لها منافعها وآثارها الجانبية .ث
أك�ها فعالية هي وسائل منع
الحمل ت
ال� تعمل عىل مدى طويل ويمكن عكس مفعولها،
ي
أ
ت
ال� توضع داخل الرحم (اللولب).
وتشمل الزرعات والجهزة ي
إن حبوب منع الحمل ت
ال� تؤخذ عن طريق الفم هي شكل
ي
ت
وال� غالبا ما تستعمله السيدات
آخر من وسائل منع الحمل ت ي
المصابات بمرض السكّري .وح� تكون مضمونة ،يجب ان
تؤخذ الحبة عىل النحو المنصوص .وإذا كنت ي ن
تعان� من
إرتفاع ف ي� ضغط الدم او من مضاعفات مرض السكّري ،فقد ال
تكون خيارا مناسبا لك.
ث
تحد� مع الطبيب حول افضل وسائل منع الحمل المناسبة
ي
لك.

خط المعلومات 1300 136 588

ndss.com.au

الوط�) هو مبادرة من الحكومة ت
ن
االس�الية بإدارةيتم إدارته بمساعدة .Diabetes Australia
إن ( )NDSS( National Diabetes Services Schemeبرنامج خدمات داء السكري
ي

الحمل ومرض السكّري

صحي
التخطيط لحمل ّ

ف
ف
الطار المطلوب
إذا كان مستوى الكلوكوز ي� الدم ي� ضمن إ
معظم أ
الوقات ,فهذا يق ّلل من خطورة حدوث عيوب
ف
الجهاض المبكّر .ولهذا
خلقية لطفلك ي� طور النمو او فرص إ
السبب ،فإنه مهم جدا ان تخططي لحدوث الحمل عندك وان
تصبحي حامال ف ي� الوقت الذي يكون السكّري عندك مسيطرا
عليه بشكل جيد.

ين
ين
تعيش� ف ي�
تتصل�  ,او إذا كنت
اذا كنت يغ� متأكدة بمن
اسـأل
أحدى المناطق النائية حيث الخدمات محدودة ،ي
ت
المش�كة مع مستشفى
طبيبك عن  Telehealthوالرعاية
رئيس.

ين
المتخصص� بمرض السكّري
خ�اء الصحة
حددي موعدا مع ب
ّ
بمجرد ما بدأت تفكرين ان يكون عندك طفل .ويستحسن أن
تقومي بإجراء مراجعة لمرض السكّري ووضعك الصحي العام
ب� ثالثة أشهر اىل ستة أشهر عىل أ
ف� تف�ة تت�اوح ي ن
القل قبل
ي
البدء بمحاولة إنجاب طفل.
إذا كان لديك اية مشاكل صحية أخرى ،تأكدي ان ش
تناق� هذه
ي
أ
خ�اء الصحة قبل البدء بالتخطيط للحمل.
المور مع ب
ين
الصحي� حول
الخ�اء
للتخطيط
تحد ث ي� مع ب
والتحض� للحملّ ،
ي
االمور التالية:

منع الحمل

فعالة ت
ين
تصبح�
ح�
من المهم استعمال وسيلة منع حمل ّ
إسأل طبيبك عن أفضل
جاهزة للبدء بمحاولة إنجاب طفل .ي
أنواع وسائل منع حمل المناسبة لك.

نصيحة للحمل

ين
تخطط� إلنجاب طفل ،هناك عدد من فحوصات
عندما
ت
يوص
ال� تحتاجها كل سيدة .يمكن لطبيبك أن ي
الصحة العامة ي
والمكمالت الغذائية
بإجراء بعض فحوصات الدم ،التلقيحات
ّ
ت
ال� تحتاجينها قبل حدوث الحمل.
ي

مرض السكّري ف ي� عيادات الحمل المتخصصة

عند التخطيط للحمل ستستفيدين من دعم ومساعدة فريق
المتخصص�ن
وخ�اء الصحة
ي
خ�اء الصحة ،بمن فيهم طبيبك ب
ب
ن
خ�اء الصحة،
اجع� أيا من ب
لمرض السكّري .إذا كنت ال تر ي
أطل� من طبيبك رسالة إحالة.
بي

وتدب�ه
إدارة مرض السكّري لديك ي

لخب� الصحة المتخصص بمرض السكّري ان يساعدك
يمكن ي
والستعداد للحمل .قومي بتحديد موعد قبل
ف ي�
التحض� إ
ي
النجاب بمدة تت�اوح ي ن
ب� الثالثة اىل ستة أشهر.
البدء بمحاولة إ

مستويات الكلوكوز ف ي� الدم

وتدب� مستوى الكلوكوز ف ي� الدم بشكل جيد قبل
اذا تمت إدارة ي
أن تصبحي حامال ،وخالل مراحل الحمل أ
الوىل ،فانك تق ّل يل�ن
من خطورة حدوث المضاعفات لك ولطفلك.
ين
الهيموغلوب�  (HbA1c( A1cلديك ف ي�
يجب ان يكون مستوى
النجاب:
الطار الموىص به قبل البدء بمحاولة إ
إ
» »إذا كنت ي ن
تعان� من مرض السكّري فئة  ،1فليكن الهدف
 HbA1cأقل من  53مليمول\مول (.)%7
» »إذا كنت ي ن
تعان� من مرض السكّري فئة  ،2فليكن الهدف
 HbA1cأقل من  42مليمول\مول ( )%6او أقل.
ناق� إطار الهدف الذي يجب أن يكون عليه مستوى الكلوكوز �ف
ش
ي
ي
ين
المتخصص� بمرض السكّري،
خ�اء الصحة
الدم الخاص بك مع ب
بما ف� ذلك كيفية تقليل خطر الصابة بحالة هبوط السكر �ف
إ
ي
ي
الدم (الهبوط).
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أ
الدوية

مرض السكّري خالل الحمل

لم يثبت ان كل أ
الدوية آمنة ويمكن أستعمالها خالل الحمل.
أ
ت
ال� تأخذينها حاليا للتأكد من
ي
إسأل طبيبك حول كل الدوية ي
أنها آمنة.

إن إهتمامك بمرض السكّري ومراقبته امر مهم طوال تف�ة
التدب� يمكن
فالدارة الجيدة لمرض السكّري وحسن
الحمل .إ
ي
ان تق ّلل من خطر حدوث المضاعفات خالل الحمل ،بما �ف
ي
كب�ا جدا.
ذلك إرتفاع ضغط الدم وفرصة أن ينمو طفال ي

يمكن لحمض الفوليك ان يقلل من خطورة حدوث عيوب
خلقية معينة .وتحتاج السيدات المصابات بمرض السكري ان
أك� من حامض الفوليك ث
وأك� من حاجة السيدات
تأخذ جرعة ب
ت
ن
يعان� من مرض السكري .أبداي بأخذ جرعة عالية
اللوا� ال ي
ي
من حمض الفوليك لمدة شهر عىل أ
القل قبل البدء بمحاولة
يوص طبيبك بأخذ نصف حبة او حبة كاملة 5
إ
النجاب.وقد ي
أ
مكمالت الغذاء الخرى.
من
تأخذين
لما
تبعا
مغ،
ّ

ت
ال� تقول بأن جسمك ومرض السكّري
هناك عدد من الطرق ي
التغ�ات ستؤثر عىل مستوى
لديك سيتأثران بالحمل .فهذه ي
ف
تواجه�ن
ن
نسول� .وقد
الكلوكوز ي� الدم ومتطلبات إ
ي
ال ي
أيضا حاالت ث
أك� من إنخفاض ف ي� مستوى السكر ف ي� الدم
ف
تتغ� أعراض الهبوط لديك.
(الهبوط) ي� بدايات الحمل وقد ي ّ
وستحتاج� اىل مراجعة إدارة مرض السكّري بشكل متكرر ث
ين
أك�
ّ
خالل الحمل.

مضاعفات مرض السكّري

أحيانا قد يم ّثل الحمل عندما ي ن
تحديا.
تكون� مريضة بالسكّري ّ
ومن المهم السعي للحصول عىل الدعم الذي تحتاجينه من
و�يكك ،والعائلة أ
والصدقاء خالل هذه ت
خ�اء الصحة ،ش
الف�ة.
ب

حمض الفوليك

الصابة
ان مضاعفات مرض السكّري يمكن ان تزيد خطر إ
بمشاكل صحية أخرى خالل الحمل .قبل حدوث الحمل،
ين
ين
(العين�،
وكل للمضاعفات
تحتاج� أاىل إجراء مسح كامل ّ ي
الكىل ،والعصاب) وفحص ضغط الدم .أي مشكلة صحية
موجودة حاليا يجب معالجتها قبل حدوث الحمل.

الوزن الصحي

ان الوزن الصحي قبل الحمل من شأنه ان يقلل خطر حدوث
مشاكل صحية خالل الحمل .أ
الحرك
الكل الجيد والنشاط
ي
ف
أ ئ
خصا� التغذية
يمكن ان
يساعدوك ي� إدارة وزنك .ويمكن ل ي
ف
مساعدتك ي� وضع خ ّطة طعام تتناسب مع إحتياجاتك.

الحمل دون تخطيط

أتصل بطبيبك
إذا وجدت نفسك ف ي� حمل دون تخطيط،
ي
وفريق مرض السكّري بأرسع وقت ممكن .سيتمكّ نون من
ف
وتدب�ه كما بإمكانهم
مساعدتك ي� إدارة مرض السكّري لديك ي
ف
ت
ال� قد تكون موجودة عندك.
ّ
التحدث ي� أي من المخاوف ي
ين
تحتاج� أن
قد تبدين يغ� متأكّدة حول ما تريدين فعله ،وعليه
ن
تكو� مريضة بالسكّري ال
تجمعي ب
أك� قدر من المعلومات .أن ي
ن
يع� ان الحمل ال يجب ان يستمر او أنه لن يكون لديك طفال
ي
ف
بخ�اء الصحة امر حيوي من
سليما ومعا� .ان إ
التصال المبكّر ب
ين
تحس� فرص الحصول عىل حمل صحي.
شأنه ان يساعد عىل

للمزيد من المعلومات
اذه� اىل
لمزيد من المعلومات ،ب ي
www.pregnancyanddiabetes.com.au
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قائمة لتخطيط الحمل

ابدأي بالتخطيط والتحض� للحمل قبل ثالثة او ستة أشهر عىل أ
القل قبل البدء
ي
النجاب.
بمحاولة إ
خ�اء الصحة ومناقشتهم.
إستعمل هذه القائمة كدليل للتحدث مع ب
ي

ين
تحتاج� عمله
ما
قبل حدوث الحمل:

إستعمال إحدى وسائل منع الحمل ت
ح� ي ن
تكون� مستعدة للبدء
(إسأل طبيبك فيما إذا كانت هذه الوسيلة
بمحاولة إنجاب الطفل.
ي
ث
أك� انواع منع الحمل ثقة ومناسبة لك)
تحد ث ي� مع طبيبك حول مشورة عامة لتخطيط الحمل
ّ
المتخص ي ن
ص� بمرض السكّري
خ�اء الصحة
إعمل مواعيدك مع ب
ّ
ي
والحمل
فليكن هدفك ل  HbA1cأقل من  53مليمول\مول ( )%7إذا كنت
ين
تعان� من مرض السكّري فئة  ،1او  42مليمول\مول ( )%6او أقل اذا
كنت ي ن
تعان� من مرض السكّري فئة 2
ين
المتخصص�
خ�اء الصحة
راجعي إدارة مرض السكّري لديك مع ب
بمرض السكّري
أ
ت
ال� تتعاطينها للتأكد حول ما إذا كانت آمنة
خذي معك كل الدوية ي
لتؤخذ خالل الحمل
كب�ة ( )5mg – 2.5mgمن حامض الفوليك كل يوم
ابدأي بأخذ جرعة ي
وافحص ضغط الدم
أعمل مسح كامل لكل مضاعفات مرض السكّري
ي
ي
إجعل هدفك ان يكون وزنك مثاليا قبل حدوث الحمل.
ي

الـ NDSS
وأنت

تدب� السكر لديك .وتتضمن هذه خط المعلومات
يقدم الـ  NDSSالعديد من الخدمات لمساعدتك عىل ي
ّ
الدعم
تدب� السكري ،منتوجات  NDSSوالعديد من برامج ّ
وموقع الشبكة للحصول عىل النصيحة عن كيفية ي
تدب�السكري لديك.
لتساعدك عىل تعلم المزيد عن ي
طبعت ف ي� حزيران 2016

مجلد الحقائق هذا ّتم اعداده كدليل فقط .وال يجب أن يستخدم كبديل للنصيحة الطبية الفردية واذا كان لديك أي قلق بشأن صحتك أو أسئلة اضافية،
ت
بالمح�ف الصحي التابع لك.
فيجب عليك االتصال
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