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الداء السّكري الَحْملي )GDM( هو أحد أك�ث مضاعفات الحمل الطبية 

شيوًعا وهو يؤثر عل حوالي 5 - 8 بالمائة من النساء الحوامل. أهداف 

إدارة وعالج الداء السّكري الَحْملي هو الحّد من مخاطر بعض مضاعفاته 

ي يمكن أن تؤثر عل الأم وطفلها.
الشائعة ال�ت

المخاطر التي تتعرض لها الأم:

n خطر تزايد إحداث المخاض

n تزايد نسبة العملية القيصرية

n .صابة بداء السّكري نوع 2 في المستقبل تزايد خطر الإ

المخاطر التي يتعرض لها الطفل:

n إمكانية النمو أكبر وأكثر بدانة قبل الولدة

n مستويات غلوكوز في الدم منخفضة بعد الولدة

n مشاكل في التنفس

n صعوبة في الحفاظ على ثبات حرارة الجسم

n .مشاكل في التغذية

ي الدم لدى طفلك متدنية، قد يحتاج 
إذا كانت مستويات الغلوكوز �ن

ي حضانة العناية الخاصة.
طفلك للعناية �ن

أهداف إدارة الداء السّكري الَحْملي هي الحؤول دون حدوث هذه 
ي الدم أقرب ما تكون من 

المضاعفات من خالل تحقيق مستويات غلوكوز �ن
العادية عندك (الأم).

عندما تتغ�ي التغذية ويكون النشاط الجسدي غ�ي كاف للوصول إىل 
وري النظر  الأهداف المطلوبة للتحكم الجيد بالغلوكوز، من ال�ن

باستعمال الأدوية من أجل إدارة مستمرة للمرض. حواىلي ثلث النساء 
المصابات بالداء السّكري الَحْملي بحاجة إىل استعمال أقراص أو حقن 

ن كجزء من العالج. الأنسول�ي



ن مستويات  ن (Diabex) لتحس�ي لقد اختار طبيبك البدء بأقراص متفورم�ي
اليا ونيوزيلندا  ي أس�ت

ي الدم لديك. لقد أُجريت دراسات مؤخًرا �ن
الغلوكوز �ن

ن  لتقييم استعمال هذه الأقراص خالل الحمل. أظهرت الدراسة أن متفورم�ي
ي الدم لدى الأم وأنه آمن لالأم 

ي تخفيض مستويات الغلوكوز �ن
فّعال �ن

ولطفلها.

ن بداء  ن عدة عل الأشخاص المصاب�ي ن عل مدى سن�ي اسُتعمل متفورم�ي
السّكري نوع 2 وكانت النتائج جيدة.

ن لكن يمكن  ليس لدى أك�ث الأشخاص مشكلة بتناول متفورم�ي
ي الأيام الأوىل مثل:

ات الجانبية �ن حصول بعض التأث�ي
n الغثيان

n التقيؤ

n  سهال  الإ

n فقدان الشهية

n ألم خفيف في البطن

n .اختالل في حاسة التذّوق

ي الأيام الأوىل للعالج، فإنها تنحرس 
إذا حصلت أي من هذه الأعراض �ن

ات  ي تفادي هذه التأث�ي
ي أك�ث الحالت. للمساعدة �ن

بطريقة عفوية �ن
ن خالل وجبات الطعام أو بعدها - وليس  الجانبية، ينصح بتناول متفورم�ي

عندما تكون المعدة فارغة.

ات  ي أمور داء السّكري إذا أحسست بتأث�ي
الرجاء إعالم طبيبك أو مرشدك �ن
جانبية مستمرة ل تنحرس برسعة.

ي الدم لديك كما طلب منك فريق 
تابعي مراقبة مستويات الغلوكوز �ن

الرعاية الصحية الخاص بك وأعلميهم إذا لم تتحسن تلك المستويات إثر 
استعمال الدواء. 
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المستويات المستهدفة هي:

فطار قبل الإ

ساعة واحدة بعد الوجبات

ساعتين بعد الوجبات

بتدائية هي: جرعتك الإ

قرص (أقراص) في اليوم - الأخذ مع الطعاممتفورمين 500 ملغ

 تعليمات أخرى:    

ي أمور داء السّكري بعد 3 
من المعتاد القيام بمراجعة طبيبك أو مرشدك �ن

. -4 أيام من تناول الدواء لمعرفة إذا كان هناك حاجة لأي تغي�ي

ي اليوم. إذا 
ي يمكنك تناولها هي 2.000 إىل 2.500 ملغ �ن

الجرعة القصوى ال�ت
ي الدم 

وصلت إىل هذه الجرعة القصوى ولم تصل مستويات الغلوكوز �ن
 . ن لديك ضمن المعدلت المطلوبة، قد يكون هناك حاجة لحقن أنسول�ي

ي المدة المتبقية لك ح�ت ولدة طفلك 
سيتم مناقشة ذلك معك والنظر �ن

ي حجم الطفل.
والنظر �ن

 إذا كان لديك أي سؤال، الرجاء التصال بطبيبك،
ي أمور داء السّكري أو بممرضة التوليد.

  أو بمرشدك �ف

امن مع ف    يجب استعمال هذا المصدر بال�ت
 التعليم الذي يوفره فريق الرعاية الصحية الخاص بك.
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