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 الحمل سكري
 (Gestational Diabetes) 

ما المقصود بسكري الحمل؟
 (What is gestational diabetes?)

وعادةً ما یعود للمستوى الطبیعي بعد . الحمل بسكريإذا أصبح مستوى سكر الدم لدیِك مرتفًعا للغایة ألول مرة أثناء حملِك، فأنِت مصابة 
 .والدة الطفل

یمكن أن ینمو طفلِك بصورة كبیرة للغایة، مما قد یسبب مشكالت أثناء . یمكن أن یسبب ارتفاع مستویات سكر الدم مشكالت لِك ولطفلكِ 
 من الحمل بسكري المصابات السیدات أغلب تتمكن العالج، مع ولكن. الدم لسكر منخفضة بمستویات أیًضا طفلكِ  یولد أن یمكن. الوالدة
 .أصحاء أطفال ووالدة لدیھن الدم سكر مستویات في التحكم

قد تستطیعین . الحقًا مقارنة بالسیدات األخریات 2بداء السكري من النوع  إصابتھن احتمالیة تزید الحمل بسكري أصبن الالتي السیدات 
ألطعمة الصحیة وزیادة نشاطِك أو خفض شدتھ بالمحافظة على وزن صحي وتناول ا 2الوقایة من اإلصابة بداء السكري من النوع 

 .البدني

 الحمل؟ سكري یسبب الذي ما
 (What causes gestational diabetes?)

یساعد اإلنسولین جسمِك على استخدام السكر من الطعام الذي تتناولینھ وتخزینھ بشكل . اإلنسولینھرمونًا یسمى  البنكریاسیصنع 
ھرمونات تُصعب من عمل  المشیمةعندما تكونین حامًال، تصنع . نطاق مستھدفویُبقي ھذا مستوى سكر الدم لدیِك في . صحیح

 .مقاومة اإلنسولینویعرف ھذا باسم . اإلنسولین

سولین إلبقاء مستویات سكر الدم لدیھا في یمكن أن تصاب المرأة الحامل بداء السكري عندما ال یستطیع البنكریاس صنع ما یكفي من اإلن
 .النطاق المستھدف

 األعراض؟ ھي ما
(What are the symptoms?) 

 .الحمل سكري لفحص تخضعي أن المھم فمن أعراًضا، یسبب أال یمكن الحمل سكري ألن نظًرا

 مصابة كنتِ  إذا. ذلك معرفة دون السكري داء من آخر بنوع مصابة أعراض علیھا تظھر التي الحامل السیدة تكون األحیان، بعض في
 :تتضمن فقد السكري، داء من آخر نوع بسبب بأعراض

 .العطش زیادة  •
 .التبول زیادة •
 .الجوع زیادة •
 .الرؤیة تغیم•

 بداء السیدة إصابة دائًما األعراض ھذه تعني ال لذلك. أكبر بشكل بالجوع والشعور التبول معدل زیادة السیدات أغلب لدى الحمل یسبب
 .تحدثي إلى طبیبِك إذا كنِت مصابة بھذه األعراض، حتى یمكن أن تخضعي لفحص داء السكري في أي وقت أثناء الحمل. السكري

 الحمل؟ سكري تشخیص یتم كیف
(How is gestational diabetes diagnosed?) 

 یتم لم الالتي السیدات جمیع تخضع بأن) سابقًا Canadian Diabetes Association جمعیة( Diabetes Canada جمعیة توصي
تحمل الجلوكوز اختبار  باستخدام الحمل من 28والـ 24الـ األسبوعین بین الحمل سكري الختبار السكري بداء بالفعل إصابتھن تشخیص
 .الفموي
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 2/2 الحمل سكري

 عالجھ؟ یتم كیف 
(How is it treated?) 

 وممارسة الغذائي نظامھن تغییر طریق عن لدیھن الدم في السكر مستوى في التحكم الحمل بسكريیمكن لبعض السیدات المصابات 
 وداء المستقبلیة الحمل مرات في الحمل بسكري اإلصابة من الوقایة في أیًضا الصحیة االختیارات ھذه تساعد أن یمكن. بانتظام التمرینات
 .العمر من الحقة فترة في 2 النوع من السكري

 .بانتظام الطبیب وزیارة المنزل في الدم في السكر مستوى من التحقق أیًضا الحمل سكري عالج یتضمن أن یمكن

 لإلنسولین اإلنسولین ھذا یضاف. لدیكِ  الدم في السكر مستوى على السیطرة في للمساعدة إنسولین بحقنات نفسكِ  حقن إلى تحتاجین قد
 .السیدات بعض عند الحمل سكري في للتحكم السكري أدویة استخدام یمكن. بالفعل جسمكِ  یصنعھ الذي

 Health بخدمة اتصلي األسبوع، أیام طوال ساعة 24 مدار على التمریض طاقم من ومشورة عامة صحیة معلومات على للحصول
Link 811 الرقم على. 

 .تحتاجینھا التي اللغة فقط فاذكري فوري، مترجم إلى بحاجة كنتِ  إذا
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