
 

 الئحة تذكيرية لمن لديها سكري الحوامل 

 

نحن نعرف أن التعرض إلى سكري الحوامل قد يكون أمراً صعباً ولذلك نريد بهذه الالئحة التذكيرية التأكد من أنك فهمِت 
 المعلومات التي حصلِت عليها من القابلة في عيادة القابالت.

 ضعي اشارة على األمور التي تريدين مواصلة الحديث عنها مع القابلة.      

 

 يارتك لدى عيادة القابالت على: حصلِت اليوم أثناء ز

 .معلومات عن القيم الخاصة بك بعد اختبار تحمل الجلوكوز 

  معلومات المريض )متوفرة بعدة لغات( عن سكري الحوامل على الموقعwww.CDC4G.com 

  استخدامه. معلومات عن كيفية عمل جهاز قياس نسبة السكر وكيفية 

 .ًجهاز قياس نسبة السكر هو شخصي وال تحتاجين إلى إعادته الحقا 

  .معلومات عن عدد المرات التي يجب عليك فحص سكر الدم وما هي القيمة المستهدفة 

  يجب التقرير عن قيم سكر الدم مرة كل أسبوع. قومي بتخطيط التواصل هاتفياً مع القابلة في األسابيع التي ليس
 د محجوزة معها. لديك مواعي

  .وال تنِس جلب معك قائمة سكر الدم أثناء الزيارات 

  .معلومات عن النظام الغذائي وكتيّب عن النظام الغذائي. روشتة ألخصائي التغذية 

  دقيقة/اليوم وينبغي أن يؤدي النشاط إلى ارتفاع معدالت ضربات   30معلومات عن النشاط البدني، على األقل

 القلب.

 

 تذهبين إلى عيادة الوالدة:عندما 

 ال تنِس جلب معك جهاز قياس نسبة السكر وإبر الوخز وشرائط الفحص. 

 

 بعد الوالدة

  أشهر على األقل مما يؤدي إلى نتائج صحية إيجابية لك ولطفلك على حد سواء، ومما  3يوصى بالرضاعة لمدة

 . 2 يخفض من خطر التعرض الحقاً في الحياة إلى مرض السكري من النوع
 ةوالدال غالباً ما يتوقف العالج باألدوية بعد. 

 .إجراء فحوص سكر الدم في عيادة الوالدة طبقاً لروشتة الطبيب 

   يقوم الطبيب في عيادة الوالدة بتحرير روشتة لمركز الرعاية الصحية الخاص بك لكي تواصلي فيه المتابعة. إذا
 روشتة بالتزامن مع فحص ما بعد الوالدة.لم يفعل الطبيب ذلك فيمكن للقابلة تحرير 

  ،يمكنك طلب   وإذا لزم األمراستمري في االنتباه إلى النظام الغذائي والنشاط البدني بعد عودتك إلى المنزل
 روشتة جديدة لدى أخصائي التغذية.

 

 نتمنى لك النجاح!

 

 2019-01-01صادر من قبل مركز رعاية األمومة، إقليم ستوكهولم 

http://www.cdc4g.com/

