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االعتناء بصحتك في حالة اإلصابة بسكري الحمل
Your Care with Gestational Diabetes

About gestational diabetes
Gestational diabetes is high blood sugar 
during pregnancy. It begins between 24 and 
27 weeks of pregnancy and often goes away 
(85 to 90% of the time) after the baby is born.  

The placenta is an organ in the uterus (womb) 
that supplies food to your baby. The umbilical 
cord connects your baby to the placenta. The 
placenta also makes hormones that raise your 
blood sugar. Insulin lets your body use blood 
sugar for energy. Some women cannot make 
enough insulin to cover the increased need 
for insulin during pregnancy. This results in 
gestational diabetes.   

We provide a Direct Interpreter Access 
Line (DIAL) free of charge to patients 
who need to speak with our staff. If you 
have questions and would like to speak 
to our office or your diabetes nurse, 
please follow these instructions:

1. Call 1-866-336-7121 to contact an 
interpreter.

2. Ask the interpreter to call our office 
at 614-293-2222 or your diabetes 
nurse at 614-293-4877.

3. The interpreter will interpret for you.

 )DIAL( نُقدم خط التواصل المباشر مع مترجم فوري
مجانًا للمرضى الذين يرغبون في التحدث مع فريق 

العمل لدينا. إذا كانت لديِك أية أسئلة أو كنِت ترغبين 
في التحدث إلى مكتبنا أو إلى ممرضة رعاية مرضى 

السكري، يرجى اتباع التعليمات التالية:
يرجى االتصال على 7121-336-866-1  للتواصل . 1

مع مترجم فوري.
يمكن الطلب من المترجم االتصال بمكتبنا على . 2

2222-293-614  أو بممرضة السكري الخاصة 
بك على 614-293-4877 .

سيقوم المترجم الفوري بالترجمة لِك.. 3

حول سكري الحمل
سكري الحمل هو ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء 

الحمل. وهو يبدأ في الفترة ما بين األسبوع 24 و27 من 
الحمل وعادة ما يختفي )في 85 إلى 90% من الحاالت( 

بعد والدة الطفل.  
المشيمة هي ذلك العضو في الرحم المسؤول عن توفير 

الطعام إلى طفلك. ويصل الحبل السري ما بين الطفل 
والمشيمة. كما أن المشيمة هي التي تفرز الهرمونات 
المسؤولة عن رفع مستوى السكر في الدم. األنسولين 

يجعل الجسم يستخدم سكر الدم للحصول على الطاقة. إال 
أن بعض السيدات ال يمكنهن إفراز ما يكفي من األنسولين 

لتغطية الحاجة المتزايدة لألنسولين أثناء الحمل. وهو ما 
يؤدي إلى اإلصابة بسكري الحمل.   
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You can still have a healthy pregnancy and 
a healthy baby with gestational diabetes. 
The way to achieve this is to keep your blood 
sugar within a normal range (60 to 120 mg/dl). 

High blood sugar during pregnancy can cause 
a large baby, difficult birth or cesarean birth, 
high blood pressure, and preterm labor or 
delivery. It can also cause the baby to have 
breathing problems, low blood sugar and 
jaundice after delivery.

You can help keep your blood sugar in a 
healthy range if you:

• Follow your diet plan.

• Do moderate exercise.

• Check your blood sugar and share your 
results with your doctor weekly.

Diet
• Eat 3 small meals and 3 snacks each day 

to keep your blood sugar in a healthy 
range.  

 Ì Eat at least 1 serving of carbohydrate 
from the starch/grain, fruit or milk 
groups and 1 serving of protein from 
the meat/protein group with each meal 
and snack. 

 Ì Avoid or limit simple carbohydrates, 
like white bread, pasta, rice, corn, 
peas, potatoes, and sweets or 
desserts. Condiments, like ketchup 
and barbeque sauce, have simple 
carbohydrates. 

• Drink water, no-calorie beverages or low 
fat milk. 

• Some over the counter medicines, like 
Tums and cough syrups, have sugar or 
simple carbohydrates. Your pharmacist 
can help you choose sugar-free over the 
counter medicines.  

ومع ذلك، يمكنك التمتع بحمل صحي وطفل سليم رغم من 
إصابتك بسكر الحمل. طريقة تحقيق ذلك هو الحفاظ على 

سكر الدم في المستوى الطبيعي )ما بين 60 إلى 120 
ملغم/ديسيلتر(. 

من الممكن أن يتسبب ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل في 
زيادة حجم الطفل، أو في الوالدة المتعسرة أو الوالدة 

القيصرية، أو في ارتفاع ضغط الدم، أو الوالدة المبكرة. 
كما قد يتسبب كذلك في مشاكل في التنفس لدى الطفل، أو 

في انخفاض ضغط دم الطفل أو في إصابة الطفل بالصفراء 
)اليرقان( بعد الوالدة.

يمكنِك إبقاء نسبة السكر في الدم في معدالته الطبيعية في 
الحاالت التالية:

حافظي على مواعيد الوجبات.	 
ينبغي ممارسة التمارين المعتدلة.	 
يرجى فحص سكر الدم بانتظام ومشاركة النتائج مع 	 

الطبيب أسبوعًيا.

النظام الغذائي
تناولي 3 وجبات صغيرة و3 وجبات خفيفة في اليوم 	 

لمساعدتك على الحفاظ على مستوى السكر في الدم في 
المعدالت الطبيعية.  

تناولي ما ال يقل عن حصة واحدة من  	
الكربوهيدرات من مجموعات النشا/الحبوب أو 

الفواكه أو الحليب وحصة واحدة من البروتين من 
مجموعة اللحوم/البروتين مع كل وجبة وكل وجبة 

خفيفة. 
تجنبي أو قللي من الكربوهيدرات البسيطة،  	

مثل الخبز األبيض والمعكرونة واألرز والذرة 
والبطاطا والحلويات. إضافات الطعام، مثل 
الكاتشاب وصوص الباربكيو، تحتوي على 

الكربوهيدرات البسيطة. 
تناولي الماء، والمشروبات التي ال تحتوي على 	 

سعرات حرارية أو الحليب قليل الدسم. 
بعض من األدوية التي تصرف من دون وصفة طبية، 	 

مثل أدوية المعدة وشراب الكحة، تحتوي على السكر 
أو الكربوهيدرات البسيطة. من الممكن أن يساعدك 
الصيدلي في اختيار األدوية التي تُصرف من دون 

وصفة طبية والتي ال تحتوي على السكر.  
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Plate Method
A simple way to keep 
your blood sugar in a 
healthy range is to use 
the Plate Method at 
meals to control your 
portion sizes.

1. Divide an 9-inch 
plate in half and fill 
half of the plate 
with food from 
the non-starchy 
vegetable group.  

2. Divide the other half 
of the plate in half 
again.

• Fill one section 
with food from 
the starch/grain 
group.

• Fill the other section with food from 
the meat/protein group. 

3. Add a serving of fruit, milk or yogurt to 
your meals or eat a serving for a snack.  

4. Keep added fats to small amounts. Meals 
that are higher in fat will keep your blood 
sugar high for a longer period of time.  

5. Drink mostly water with your meals and 
snacks. Aim for eight, 8 ounce glasses of 
water each day.

Food Groups

Starch/Grain Group:  1 
serving equals 15 grams 
of carbohydrate

Choose 1 serving or less 
per meal. 

1 serving =

• 1 slice of bread

• 1 small roll

• ¼ of a bagel

Meat/Protein GroupStarch/Grain Group

Non-Starchy Vegetable Group / مجموعة الخضروات غیر النشویة

 

مجموعة النشا/الحبوبمجموعة اللحوم/البروتین

9-inch plate/9 بوصة
بق 

ط

طريقة الطبق
توجد طريقة بسيطة للحفاظ 
على مستوى السكر في الدم 
عند مستوى صحي أال وهي 

استخدام طريقة الطبق في 
الوجبات للتحكم في أحجام 

الحصص.
قّسمي طبق قطر 9 . 1

بوصة إلى نصفين 
واملئي نصف الطبق 
بطعام من مجموعة 

الخضروات غير 
النشوية.  

قّسمي النصف اآلخر من . 2
الطبق نصفين ثانية.

املئي قسم بالطعام 	 
من مجموعة النشا/

الحبوب.
املئي القسم اآلخر بطعام من مجموعة اللحوم/	 

البروتين. 
أضيفي حصة من الفواكه، أو الحليب، أو الزبادي إلى . 3

وجباتك أو تناولي حصة في الوجبات الخفيفة.  
حافظي على الدهون المضافة بكميات صغيرة. . 4

األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ترفع 
مستوى السكر في الدم لفترة زمنية أطول.  

تناولي الكثير من الماء مع وجباتك ووجباتك الخفيفة. . 5
احرصي على تناول ثمانية أكواب من الماء يوميًا كل 

كوب يحتوي على 8 أوقيات.

المجموعات الغذائية
مجموعة النشا/الحبوب:  حصة 

واحدة تعادل 15 جم من 
الكربوهيدرات

اختاري حصة واحدة أو أقل لكل 
وجبة. 

1 حصة =
1 قطعة من الخبز	 
1 قطعة ملفوف صغيرة	 
¼ قرص باجل	 
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• ½ of a hamburger bun or English muffin

• 1, 6-inch tortilla

• ⅓ cup cooked rice, pasta, barley, quinoa or 
couscous

• ½ cup cooked bulgur wheat, lentils or 
legumes (dried beans or peas)

• ½ cup corn, sweet potato or green peas

• 3 ounce baked sweet or white potato with 
skin

• ½ cup cooked cereal

• ¾ cup unsweetened dry cereal

• ¾ ounce of pretzels

• 3 cups hot air popped or microwave 
popcorn with no more than 3 grams of fat 
per serving

Fruit Group: 1 serving equals 
15 grams of carbohydrate

Pregnant women should eat 
fruit every day. 

1 serving = 

• 1 small apple, orange or 
nectarine

• ½ cup fresh grapes

• 1 medium peach

• ½ banana, grapefruit, mango or pear

• 1 kiwi

• 1 cup fresh berries

• 1 cup fresh melon cubes

• ½ cup (4 ounces) fruit juice with no sugar 
added

• 2 tablespoons dried fruit

½ رغيف من خبز البرجر أو المافن اإلنجليزي	 
1 قطعة من خبز التورتيا 6 بوصة	 
⅓ كوب أرز أو معكرونة أو شعير أو كينوا أو 	 

كسكسي مطهي
½ كوب من البرغل أو العدس أو البقوليات )الفاصوليا 	 

المجففة أو البازالء المجففة( المطهوة
½ كوب من األرز أو البطاطا الحلوة أو البازالء 	 

الخضراء
3 أوقيات من البطاطا المخبوزة أو البطاطا البيضاء 	 

بالقشر
½ كوب من الحبوب المطهوة	 
¾ كوب من الحبوب الجافة غير المحالة	 
¾ أوقية من المخبوزات الجافة المملحة	 
3 أكواب من الفشار المطهي بالهواء الساخن أو 	 

المطهي في المايكرويف بما ال يزيد عن 3 جم من 
الدهون في كل حصة

مجموعة الفواكه: حصة واحدة 
تعادل 15 جم من الكربوهيدرات

يجب أن تتناول السيدات الحوامل 
الفواكه كل يوم. 

1 حصة = 
1 ثمرة صغيرة الحجم من التفاح أو البرتقال أو 	 

النكتارين
½ كوب من العنب الطازج	 
1 ثمرة خوخ متوسطة الحجم	 
½ موزة أو جريب فروت أو مانجو أو كمثرى	 
1 ثمرة كيوي	 
1 كوب من أي من أنواع التوت الطازجة	 
1 كوب من مكعبات البطيخ	 
½ كوب )4 أوقيات( من العصير الطازج من دون 	 

إضافة سكر
2 ملعقة طعام من الفاكهة المجففة	 
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Milk Group:  1 serving equals 15 
grams of carbohydrates

Pregnant women should drink milk or 
eat yogurt every day.

1 serving = 

• 1 cup (8 ounces) fat free or low fat 
milk

• 1 cup (8 ounces) of plain yogurt

• 6 ounces of light yogurt or Greek yogurt

Non-Starchy Vegetables:  1 
serving equals 5 grams of 
carbohydrates

These foods have little effect 
on blood sugar.

1 serving = 

• 1 cup raw vegetables or 
salad greens

• ½ cup cooked vegetables

• ½ cup vegetable juice

Examples include:  artichoke, asparagus, bean 
sprouts, beets, bok choy, broccoli, Brussels 
sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, celery, 
cucumber, green or yellow beans, salad 
greens, mushrooms, onions, peppers, radish, 
snow peas, sugar snap peas, tomatoes, 
turnips, yellow squash and zucchini  

Meat/Protein Group:  

These foods have little 
effect on blood sugar. 

Avoid meats that are high in 
saturated fat, such as bacon 
and sausage.

Include 3 servings of 
protein with each meal and 
1 serving of protein with 
each snack.

1 serving = 

• 1 egg, 2 egg whites or ¼ cup egg 
substitute

مجموعة األلبان:  حصة واحدة تعادل 15 جم 
من الكربوهيدرات

يجب أن تتناول السيدات الحوامل الحليب أو 
الزبادي كل يوم.

1 حصة = 
1 كوب )8 أوقيات( من الحليب خالي الدسم 	 

أو قليل الدسم
1 كوب )8 أوقيات( من الزبادي السادة	 
6 أوقيات من الزبادي اليوناني أو الزبادي قليل الدسم	 

الخضروات غير النشوية:  حصة 
واحدة تعادل 5 جم من الكربوهيدرات

هذه األطعمة ال تؤثر كثيًرا على 
مستوى السكر في الدم.

1 حصة = 
1 كوب من الخضروات النيئة أو 	 

خضروات السلطة الورقية
½ كوب من الخضروات المطهوة	 
½ كوب من عصير الفواكه الطازج	 

تتضمن األمثلة:  الخرشوف، واألسباراجوس )الهليون(، 
وبراعم الفاصوليا، والشمندر )البنجر(، والملفوف الصيني، 

والبروكلي، والملفوف، والكرنب، والجزر، والقرنبيط، 
والكرفس، والخيار، والفاصوليا الخضراء أو الصفراء، 

وخضروات السلطة، والمشروم، والبصل، والفلفل، 
والفجل، وبازالء الثلج، والبازالء السكرية، والطماطم، 

واللفت، والقرع األصفر، والكوسة  

مجموعة اللحوم/البروتين:  
هذه األطعمة ال تؤثر كثيًرا على 

مستوى السكر في الدم. 
تجنبي اللحوم التي تحتوي على كمية 
كبيرة من الدهون المشبعة مثل اللحم 

المقدد والسجق.
يجب أن تتضمن كل وجبة 3 

حصص من البروتين، وحصة 
واحدة من البروتين مع كل وجبة خفيفة.

1 حصة = 
1 بيضة أو 2 بياض بيض أو ¼ كوب من بدائل 	 

البيض
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• 1 ounce turkey breast or chicken breast, 
skin removed

• 1 ounce lean lunch meat with 3 grams or 
less of fat per ounce

• 1 ounce fish fillet

• 1 ounce canned tuna in water

• 1 ounce shellfish

• 1 ounce lean beef, lamb or pork (limit to 1 to 
2 times per week)

• 1 ounce of cheese (limit cheese to 1 to 2 
ounces per day)

• ¼ cup nonfat or low-fat cottage cheese

• ½ cup cooked beans (black beans, kidney, 
chickpeas or lentils):  count as 1 serving of 
starch/grain and 1 serving of meat/protein

• 4 ounces tofu

• 2 tablespoons peanut butter

• 2 tablespoons seeds

• 1 ounce nuts

My meal plan
Follow this meal plan to keep your blood 
sugar in a healthy range during pregnancy. 
You may add as many servings of non-starchy 
vegetables as you like to your meals and 
snacks.

Breakfast:  Eat 2 to 3 servings (30 to 45 
grams) of carbohydrates from the starch/
grain, fruit or milk groups and 3 servings of 
meat/protein.

Morning snack:  Eat 1 serving (15 grams) of 
carbohydrates from the starch/grain, fruit or 
milk groups and 1 serving of meat/protein.

1 أوقية من صدر الرومي أو صدر الدجاج، مع نزع 	 
الجلد

1 أوقية من شرائح اللحم مع 3 جم أو أقل من الدهون 	 
لكل أوقية

1 أوقية من فيليه السمك	 
1 أوقية من التونة المعبأة في الماء	 
1 أوقية من القشريات )المحار(	 
1 أوقية من شرائح اللحم أو الضأن أو لحم الخنزير 	 

)يرجى تقليلها إلى مرة إلى مرتين أسبوعيًا(
1 أوقية من الجبن )يرجى تقليل الجبن إلى أوقية إلى 	 

أوقيتين يوميًا(
¼ كوب من الجبن القريش الخالي من الدسم أو قليل 	 

الدسم
½ كوب من الفاصوليا المطهية )الفاصوليا السوداء، 	 

أو اللوبيا، أو الحمص، أو العدس(:  تعادل حصة 
واحدة من النشويات/الحبوب وحصة واحدة من اللحوم/

البروتين
4 أوقيات من التوفو	 
2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني	 
2 ملعقة كبيرة من البذور	 
1 أوقية من المكسرات	 

خطة الوجبات الخاصة بي
اتبعي خطة الوجبات التالية للحفاظ على مستوى السكر في 

الدم في معدله الطبيعي أثناء الحمل. يجوز كذلك أن تضيفي 
عدًدا كبيًرا من الحصص من الخضروات غير النشوية 

كيفما تريدين إلى الوجبات العادية والوجبات الخفيفة.
اإلفطار:  تناولي حصتين إلى ثالث حصص )30 إلى 45 

جم( من الكربوهيدرات من مجموعات النشا/الحبوب أو 
الفواكه أو الحليب وثالث حصص من اللحوم/البروتين.

وجبة الصباح الخفيفة:  تناولي حصة واحدة )15 جم( من 
الكربوهيدرات من مجموعات النشا/الحبوب أو الفواكه أو 

الحليب وحصة واحدة من اللحوم/البروتين.
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Lunch:  Eat 2 to 3 servings (30 to 45 grams) 
of carbohydrates from the starch/grain, fruit or 
milk groups and 3 servings of meat/protein.

Afternoon snack:  Eat 1 serving (15 grams) of 
carbohydrates from the starch/grain, fruit or 
milk groups and 1 serving of meat/protein.

Dinner:

 � Eat 2 to 3 servings (30 to 45 grams) of 
carbohydrates from the starch/grain, fruit 
or milk groups and 3 servings of meat/
protein. 

 � Eat 4 servings (60 grams) of 
carbohydrates from the starch/grain, fruit 
or milk groups and 3 servings of meat/
protein.

Bedtime snack:  Eat 1 serving (15 grams) of 
carbohydrates from the starch/grain, fruit or 
milk groups and 1 serving of meat/protein.

This is an example of a 
meal with 3 servings of 
carbohydrates (1 serving 
each of rice, yogurt and 
grapes) and 3 servings of 
meat/protein (3 ounces 
of salmon). Portions were 
measured using the 
Plate Method.

This is an example of a snack with 1 
serving of carbohydrates (½ banana) 
and 1 serving of meat/protein (1 
ounce nuts).

الغداء:  تناولي حصتين إلى ثالث حصص )30 إلى 45 
جم( من الكربوهيدرات من مجموعات النشا/الحبوب أو 
الفواكه أو الحليب وثالث حصص من اللحوم/البروتين.

وجبة خفيفة بعد الظهر:  تناولي حصة واحدة )15 جم( 
من الكربوهيدرات من مجموعات النشا/الحبوب أو الفواكه 

أو الحليب وحصة واحدة من اللحوم/البروتين.
العشاء:
تناولي حصتين إلى ثالث حصص )30 إلى 45  �

جم( من الكربوهيدرات من مجموعات النشا/الحبوب 
أو الفواكه أو الحليب وثالث حصص من اللحوم/

البروتين. 
تناول 4 حصص )60 جم( من الكربوهيدرات  من  �

مجموعات النشا/الحبوب أو الفواكه أو الحليب وثالث 
حصص من اللحوم/البروتين.

وجبة خفيفة قبل النوم:  تناولي حصة واحدة )15 جم( من 
الكربوهيدرات من مجموعات النشا/الحبوب أو الفواكه أو 

الحليب وحصة واحدة من البروتين/ اللحم. 

هذا مثال على وجبة عادية 
تحتوي على 3 حصص من 

الكربوهيدرات )حصة واحدة 
من كل من األرز والزبادي 

والعنب( و3 حصص من 
اللحوم/البروتين )3 أوقيات من 
السلمون(. يتم قياس الحصص 

باستخدام طريقة الطبق.

هذا مثال على وجبة خفيفة تحتوي على 
حصة واحدة من الكربوهيدرات )½ موزة( 
وحصة واحدة من اللحوم/البروتين )1 أوقية 

من المكسرات(.
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Exercise
Do moderate exercise, like brisk 
walking, for 30 minutes, 4 days a 
week or every other day. This will 
help keep your blood sugar in a 
healthy range. 

One, 30-minute session of 
exercise can improve how your 
body uses glucose (blood sugar) 
for up to 48 hours. 

Checking your blood sugar
Check your blood sugar:

• When you first get up in the morning 
before eating, This is called your fasting 
blood sugar.  

• 2 hours after the start of each meal.

• At bedtime.

Wash your hands with warm water and 
soap before you do a blood sugar check. 

Use a different finger each time you do a 
blood sugar check to reduce infection and 
soreness. Avoid using the tip of the finger 
as this is the most sensitive area of the 
finger, and you may feel more pain here.

Remember to throw lancets away in a 
sharps container. You can buy a sharps 
container at a drug store or use an 
empty, heavy plastic bottle with a lid, 
like a bleach or liquid detergent bottle.

Record the results on your blood 
sugar record. Send in your blood 
sugar record each week for review 
by your doctor on Tuesdays by 4 
pm. You can email your record to 
mfmdiabeticeducation@osumc.edu, 
fax your record to 614-366-4241 or 
call your record to 614-293-4877. We 
will be in touch to share your doctor’s 
recommendations the next day. 

ممارسة التمارين
ينبغي ممارسة التمارين المعتدلة مثل 

المشي السريع لمدة 30 دقيقة، 4 أيام في 
األسبوع أو يوم بعد يوم. هذا األمر من 

شأنه أن يساعدك في الحفاظ على مستوى 
السكر ضمن معدالته الصحية الطبيعية. 

جلسة واحدة من التدريبات لمدة 30 
دقيقة من الممكن أن تساعدك على تحسين 
استخدام الجسم للجلوكوز )سكر الدم( لما 

يصل إلى 48 ساعة. 

فحص   مستوى   السكر   في   الدم
افحصي مستوى السكر في الدم:

عند االستيقاظ في الصباح قبل تناول الطعام. وهو ما 	 
يطلق عليه اسم مستوى سكر الصائم.  

بعد ساعتين من بداية كل وجبة.	 
في وقت النوم.	 

اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون قبل إجراء فحص 
السكر في الدم. 

استخدمي إصبعًا مختلفًا كل مرة تقومين فيها بالتحقق 
من مستوى السكر في الدم للحد من احتماالت العدوى 
والتقرح. تجنبي استخدام طرف اإلصبع حيث أن هذه 
المنطقة هي األكثر حساسية من اإلصبع، وقد تشعرين 

بآالم أكثر في هذا الجزء.
تذكري أن تلقي بالمشرط في وعاء التخلص من 
األدوات الحادة. يمكنك شراء وعاء للتخلص من 
األدوات الحادة من الصيدلية أو يمكنك استخدام 

رجاجة بالستيكية سميكة فارغة بغطاء مثل 
زجاجات سائل التبييض أو المنظفات السائلة.

سجلي النتائج في سجل نسبة السكر في الدم. 
أرسلي سجل سكر الدم كل أسبوع لمراجعته من 
قبل الطبيب أيام الثالثاء بحلول الساعة 4 مساء.
يمكنك إرسال سجلك عبر البريد اإللكتروني إلى 

 mfmdiabeticeducation@osumc.edu
 أو إرسال السجل بالفاكس إلى الرقم

 4241-366-614  أو االتصال على
 4877-293-614 .سوف نتواصل معِك 

إلخبارك بتوصيات الطبيب في اليوم التالي. 

حاویة التخلص من
األدوات الحادة

Sharps Container
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After delivery
Breastfeeding 
Gestational diabetes should not prevent you 
from breastfeeding. Breastfeeding has health 
benefits for both you and your baby, including 
lowering the risk of type 2 diabetes. 

Your care
Talk to your OB doctor about testing for 
diabetes 6 to 12 weeks after delivery.  

You are 90% more likely to have gestational 
diabetes in a future pregnancy. Get tested for 
diabetes early in any future pregnancies.

See your primary care doctor each year for 
a checkup. Tell your primary care doctor that 
you had gestational diabetes. Your doctor 
will check you regularly for type 2 diabetes. 
50% of women diagnosed with gestational 
diabetes will develop type 2 diabetes in 
their lifetime. Follow the healthy habits you 
developed during your pregnancy to reduce 
your risk of developing type 2 diabetes. 

بعد الوالدة
الرضاعة الطبيعية 

ال يجب أن يمنعك سكر الحمل من الرضاعة الطبيعية. 
الرضاعة الطبيعية لها الكثير من المزايا الصحية لك 

ولطفلك، بما في ذلك الحد من مخاطر اإلصابة بمرض 
السكري من النوع الثاني. 

االعتناء بصحتك
تحدثي إلى طبيب النساء والوالدة بشأن إجراء اختبار 

السكري بعد 6 إلى 12 أسبوع من الحمل.  
أنِت أكثر عرضة بنسبة 90% لإلصابة بسكر الحمل في 
أي حمل في المستقبل. قومي بإجراء اختبار السكري في 

مرحلة مبكرة من أي حمل في المستقبل.
اذهبي إلى طبيب الرعاية األولية كل عام إلجراء 

الفحوصات. أخبري طبيب الرعاية األولية أنك مصابة 
بسكر الحمل. سوف يقوم الطبيب بالكشف عليِك بانتظام 

للتحقق من عدم إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني. 
50% من السيدات الالتي يُصبن بسكر الحمل تتطور 

حالتهن إلى النوع الثاني من السكري على مدار حياتهن. 
يرجى اتباع العادات الصحية التي اعتدِت عليها أثناء الحمل 

للحد من مخاطر التطور إلى النوع الثاني من السكري.



التاريخ
Date

 معدل السكر في الدم
للصائم قبل اإلفطار
Fasting Blood 
Sugar Before 

Breakfast

سكر الدم
 بعد ساعتين من تناول

اإلفطار
Blood Sugar
2 Hours After 

Breakfast

 السكر في الدم بعد
 ساعتين من تناول

الغداء
Blood Sugar 
2 Hours After 

Lunch

السكر في الدم بعد 
ساعتين من تناول 

العشاء
Blood Sugar 
2 Hours After 

Dinner

السكر في الدم عند 
النوم

Blood Sugar at 
Bedtime

Blood sugar record / سجل مستوى السكر في الدم
 __________________________________________________ :Patient’s Name / اسم المريض

_______________________________________  :Patient’s Date of Birth / تاريخ ميالد المريض

:Diabetes Medicines and Doses / أدوية السكري والجرعات

____________     ________________________________________

____________     ________________________________________

____________     ________________________________________

يرجى مشاركة هذا السجل مع العاملين أسبوعيًا أثناء الزيارات في العيادة أو يمكنك إرسال السجل عبر البريد اإللكتروني على 
 mfmdiabeticeducation@osumc.edu أو إرساله عبر الفاكس على الرقم 4241-366-614  أو االتصال على

. 614-293-4877 

Please share this record with staff weekly at clinic visits or email your record to mfmdiabeticeducation@
osumc.edu, fax your record to 614-366-4241 or call your record to 614-293-4877.


