
Health
South Eastern Sydney  
Local Health District

The Royal Hospital for Women
Barker St, Randwick NSW 2031 l 02 9382 6111

إذا إحتجت إىل مرتجم؛ إتصل بخدمة الرتجمة الخطية والشفهية الوطنية عىل رقم الهاتف: 450 131

Arabic

ما هو مرض السكري؟
What is diabetes?

السكري هو حالة يكون فيها سكر كثري يف الدم. يجري التحكم بنسبة السكر يف الدم عادة بواسطة اإلنسولني. عندما ترتفع نسبة 

السكر يف الدم بعد وجبات الطعام؛ يستجيب الجسم بوضع اإلنسولني يف مجرى الدم. يساعد اإلنسولني السكر بالدخول إىل خاليا 

الجسم إلستعامله يف الطاقة والنمو. إذا كنت تعاين من السكري فإنه ال يتم إطالق ما يكفي من اإلنسولني بواسطة الجسم مام 

يجعل نسبة السكر يف الدم ألن تكون مرتفعة  بشكل غري طبيعي.

كيف يؤثر السكري عند األم عىل الطفل قبل الوالدة؟ 
How does diabetes in the mother affect the baby before birth?

عندما تكون نسبة السكر يف الدم مرتفعة ينتقل السكر من خالل املشيمة إىل الطفل ويؤدي ذلك إىل إرتفاع نسبة السكر يف دم 

الجنني. يقوم الجنني بإنتاج كمية إضافية من اإلنسولني رداً عىل هذا السكر الزائد. إن اإلنسولني اإلضايف يف دم الجنني والتغيريات 

التي تحصل يف مشيمة األم قد تؤدي إىل املشاكل التالية:

1.   أطفال كبار الجسم  
إن إرتفاع نسبة السكر وارتفاع نسبة اإلنسولني معاً قد يجعل الطفل ينمو بشكل أكرب من املعتاد.

2.  أطفال صغار الجسم  
هذا أمر نادرالحدوث ويحصل ذلك عندما تكون األم قد عانت من السكري لعدة سنوات وحدثت تغريات يف األوعية 

الدموية واملشيمة. 

هل يكون هناك مضاعفات عند الوالدة؟
Could there be complications at birth?

يكون الرأس عادة أكرب أعضاء جسم الطفل ويخرج أوالً. إذا خرج الرأس فإن بقية الجسم ينزلق بسهولة. يف حالة األم املصابة 

بالسكري فقد يكون الكتفني أكرب مام قد يؤدي إىل مضاعفات.  
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ما هي املشاكل التي يواجهها هؤالء األطفال بعد الوالدة؟
What problems do these babies have after birth?

1.   إنخفاض نسبة السكر يف الدم  
عندما يولد األطفال فإنهم ال يأخذون السكر من أمهاتهم ويكون عند هؤالء األطفال الكثري من اإلنسولني  مقارنة بكمية 

السكر التي يأخذونها ويؤدي ذلك بنسبة السكر يف الدم لإلنخفاض.

مشاكل يف التنفس    .2  

3.   كرثة الحمر  
ويعني ذلك الكثري من كريات الدم الحمراء. إذا كان ما يوجد أكرث بقليل من املعتاد فال حاجة لعالجه ؛ أما إذا كان 

عدد كريات الدم الحمراء مرتفعاً جداً فسيؤدي ذلك إىل أن يصبح الدم سميكاً جداً مام يخفض من جريانه يف األوعية 

الدموية. كام أن الدم السميك يتعرض للتجلط بسهولة وقد ينتج عنه جلطات غري مرغوب فيها. وميكن عالج هذه 

املشكلة بسهولة إذا لزم األمر.

4.   أطفال خدج  
يولد أطفال املرأة املصابة بالسكري باكراً أحياناً كام ميكن أن يعاين هؤالء األطفال من املشاكل الشائعة لألطفال الخدج.

هل سيصاب طفيل بالسكري فيام بعد؟
Will my baby develop diabetes later on?

أن يولد الطفل ألم مصابة بالسكري ال يعني بأنه سيصاب بالسكري يف فرتة الحقة من حياته بعد سن الرشد. فالسكري ينتقل 

من العائلة ويعني ذلك أن هؤالء األطفال معرضون لنفس الخطورة التي يتعرض لها أفراد العائلة اآلخرين وأن ذلك يجعلهم أكرث 

عرضة بعض اليشء ألن يصابوا بالسكري من الناس العاديني.

الرجاء التحدث إىل املوظفني إذا رغبت يف الحصول عىل مزيد من املعلومات حول السكري.

خدمات الرتجمة  
Interpreter Services

يتوفر وجود مرتجمني مهنيني إذا إحتجت إىل مساعدة يف فهم اإلنجليزية أو التحدث بها. وقد يكون أحد أفراد عائلتك أو صديق 

موجوداً معك ولكن يجب أن يكون جميع التواصل حول عالج طفلك من خالل مرتجم مهني. خدمات الرتجمة مجانية ورسية.

إنه من حقك أن تطلب مرتجامً إذا مل يعرض عليك مرتجم. سيقوم املوظفون بحجز مرتجم لك.

إذا إحتجت ملرتجم لإلتصال بنا ؛ الرجاء اإلتصال بخدمة الرتجمة الخطية والشفهية عىل الرقم التايل:  450 131.

 إذا رغبت يف مناقشة أي جانب من جوانب هذه املعلوماتات الرجاء إرسال رسالة إلكرتونية إىل:  

 SESLHD-RHWfeedback@health.nsw.gov.au
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