
 

 

 /ما بعد الوالدةالوالدةالسكري والحمل: 
Diabetes and Pregnancy: Labour/Postpartum 
 

 مستشفى آبوتسفورد اإلقلیمي ومركز السرطان رعایة العیادات الخارجیة والجراحة جیم باتیسون لمركز 

 
 بعض التذكیرات الھامة.ھذه 

 
 یرجى إحضار ھذا النموذج معك إلى غرفة المخاض والوالدة.

 
 أثناء المخاض النشط والوالدة

 
وامر سابقة الطباعة في وحدة األیتم مراقبة سكر الدم بحسب  •

 .)FBUوالدة األسرة (
 

 في حالة استعمال األنسولین:
  األنسولین المنزلي.تناول توقفي عن 
  تناول األنسولین بحسب التوجیھات في استمري في

 )FBUوامر سابقة الطباعة في األالمستشفى (
 

 الوالدة القیصریة
 
ال تتناولي أیة أطعمة أو سوائل (أي شيء عن طریق الفم) بعد  •

 منتصف اللیل (العملیة القیصریة تجرى في الصباح).
عند  ةصائموأنت أي الدم (في سكر مستوى الافحصي  •

 االستیقاظ) في یوم إجراء العملیة القیصریة.
 

 في حالة استخدام األنسولین
 
تناولي جرعة األنسولین التي تتناولیھا بانتظام في الیوم/المساء  •

 قبل إجراء العملیة القیصریة.
 العملیة القیصریة.یوم ي أنسولین في صباح ال تتناولي أ •
 

 بعد الوالدة
 
ما لم (بالمنزل توقفي عن فحص مستویات السكر في دمك  •

 یوجھك طبیبك خالف ذلك). 
 

  :في حالة استخدام األنسولین
 توقفي عن تناول األنسولین 

 
 العودة إلى المنزل، یرجى المتابعة مع: عند

 
  اختبار تحمل طبیب األسرة بعد أسبوع من إجراء

 ).GITالجلوكوز (
  الذي إذا كان اختبار تحمل الجلوكوز مركز السكري

 الوالدة غیر طبیعي.ستة أسابیع من بعد یجرى 
  بعد الوالدة مركز السكري من أسبوع إلى أسبوعین

 بحسب توجیھات الطبیب. 
 

 حمل في المستقبل؟
 

 قبل ثالثة أشھر من الحمل:
 .وأنت صائمةینبغي فحص مستوى سكر الدم  •
 

 تأكید الحمل:عند 
 
اختبار تحمل الجلوكوز إجراء أسبوًعا، سیطلب طبیبك  13قبل  •

جراًما لمدة ساعتین.  إذا كان إیجابًیا، سیقوم طبیبك  75
 بإحالتك إلى برنامج السكري والحمل الخاص بنا.

طبیعًیا، سیتم طلب إجراء اختبار  13إذا كان اختبار األسبوع  •
إلى  24 ألسبوعمن اجراًما لمدة ساعتین  75تحمل الجلوكوز 

.  إذا كان إیجابًیا، سیقوم طبیبك بإحالتك إلى برنامج 28
 السكري والحمل الخاص بنا.

 
 في المستقبل ...

 
 نوصي بزیارة طبیب األسرة للترتیب إلجراء فحص لمستوى السكر

 كل عام.في الدم وأنت صائمة 
 

** ستتلقى النساء الالتي یعانین من النوع األول والنوع الثاني من 
 السكري تعلیمات بصورة فردیة من أخصائي الغدد الصماء.
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