ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ ﺳﻜﺮي اﳊﻤﻞ
ﺳﻜﺮي اﳊﻤﻞ ﻳﻌﲏ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﳊﻤﻞ .و ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺬا أآﺜﺮ ﻣﻦ
اﻣﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟـ  50ﺧﻼل اﳊﻤﻞ.
إذا ارﺗﻔﻊ وزن ﺟﺴﻤﻚ أو آﺎن اﻟﺴﻜﺮ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﰲ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻓﺎﻋﻠﻤﻲ أن اﺣﺘﻤﺎل إﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺴﻜﺮي
اﳊﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﳊﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ.
ﰲ اﻟﻌﺎدة ﳜﺘﻔﻲ هﺬا اﳌﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ و ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﱰﻩ ﻣﻨﺒﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻩ ﻋﻦ ﺟﺴﻤﻚ
آﺈﻧﺬار ﻟﻚ.
اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟـ  5إﱃ اﻟـ  10ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﳊﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﻠﻮاﺗﻲ آﻦ ﻗﺪ أﺻﱭ ﺑﺴﻜﺮي اﳊﻤﻞ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﳏﻞ اﻻهﺘﻤﺎم.
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﺗﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ أﻣﺎرات واﺿﺤﺔ ﺗﺸﲑ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﻟﺴﻜﺮ.
اﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ وﻗﺖ ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض اﳌﺮض ﻳﺴﺎهﻢ ﰲ ﺗﺼﻌﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼج و ﻳﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮض.
هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن أﺻﺒﺖ ﺑﺴﻜﺮي اﳊﻤﻞ ...
 ﻳﻨﺼﺢ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم آﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﺮة ،اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺪورﻩ ﲟﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻼج وﺑﺴﺮﻋﺔ إذا آﺎن داﻋﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
 ﳝﻜﻦ آﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻴﺎء آﺜﲑة ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﺳﻜﺮي اﳊﻤﻞ .ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎةاﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ )ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﲢﺮآﺎت،اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ(ﳝﻜﻦ ﻟﻚ أن ﺗﺴﺎﳘﲔ ﰲ وﻗﺎﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ .إﻋﻄﺎء اﻟﺜﺪي ﻟﻠﻄﻔﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪك أﻳﻀﺎ.
 ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﺮي اﳊﻤﻞ؟  –Project Zoet Zwanger -هﻮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻠﻚ.اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻴﺔ ﳌﺮض اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2009ﲢﺖ ﻣﺸﺮوع(Zoet Zwanger).
هﻮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻴﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺴﻜﺮي اﳊﻤﻞ.
ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﳌﺸﺮوع ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺼﺎﺑﺎت ﺑﺴﻜﺮي اﳊﻤﻞ ﲝﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻬﻧﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاء و ﻣﻌﺮﻓﺔ آﻴﻔﻴﺔ ﲡﻨﺒﻪ ﰲ ﻣﻬﺪ ﻇﻬﻮرﻩ و اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ و ﻋﱪ
ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ  .www.zoetzwanger.beﲠﺬا ﳕﻨﺢ اﳌﺘﻌﺮﺿﺎت ﳍﺬا اﻟﺪاء ﻓﺮﺻﺔ اﻻﳔﺮاط ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﲝﻴﺚ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺗﺬآﲑك ﺑﺄوﻗﺎت اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﺪى ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﺒﻞ
اﻷﻃﺒﺎء أو اﳌﻌﺎﳉﻮن ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻚ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻞء هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻀﻊ
إﻣﻀﺎﺋﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ "ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ" اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﰒ ﺗﺮﺳﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﱪ
اﻟﱪﻳﺪ ﳎﺎﻧﺎ ﰲ اﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﱃ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع.
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﲠﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺌﻮل ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻚ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻌﺎدي أو
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ .و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﺒﺎر ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﺮة و ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻮﻻدة اﳌﺘﺘﺒﻌﺎن ﻷﺣﻮاﻟﻚ اﻟﺼﺤﻴﺔ و
ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إذا آﻨﺖ ﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻋﻨﻮاﻬﻧﻤﺎ ﻋﱪ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺮﺳﻠﺔ.
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻨﺘﻈﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع
 -1ﺑﻌﺪ ﺛﻼث أﺷﻬﺮ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳊﻤﻞ ﺳﺘﺘﻮﺻﻠﲔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ أو اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ وﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ داء اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﺘﺴﺠﺒﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻔﺤﺺ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪى ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ.
 -2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﺘﻮﺻﻠﲔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻌﺎدي أو اﻻﻟﻴﻜﱰوﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺒﻴﺒﻚ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻠﻮآﻮز ﰲ اﻟﺪم ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول اﻷآﻞ.
و ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﺧﺒﺎرﻧﺎ ﲟﻌﺪﻻت ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻠﻮآﻮز آﺬا وزﻧﻚ.
آﻤﺎ ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻠﲔ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ
ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻬﻤﲔ ﳏﺘﻮاهﺎ.
ﳝﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺮﻟﻨﺪﻳﺔ
www.zoetzwanger.be

Wat na zwangerschapsdiabetes?
Zwangerschapsdiabetes betekent dat tijdens de zwangerschap abnormaal hoge bloedsuikerwaarden worden
vastgesteld. Dit komt bij meer dan 1 op 50 zwangere vrouwen voor. Als je overgewicht hebt of als diabetes in je
familie zit, loop je meer kans om zwangerschapsdiabetes te krijgen. Meestal verdwijnt dit probleem na de
zwangerschap, maar je moet het als een duidelijk signaal van je lichaam beschouwen. Vrouwen met
zwangerschapsdiabetes hebben namelijk een sterk verhoogde kans om al in de eerste 5 tot 10 jaar na de bevalling
blijvende diabetes te ontwikkelen. Het is goed daar op tijd aandacht aan te besteden. Vaak zijn er namelijk geen
duidelijke tekenen die op diabetes wijzen. Wachten op klachten betekent echter dat de behandeling moeilijker wordt
of dat er verwikkelingen van de ziekte optreden.
Heb je zwangerschapsdiabetes gehad…
• dan is het sterk aangeraden om je bloedsuikerwaarden jaarlijks te laten controleren bij je huisarts. Die kan
dan indien nodig snel de juiste behandeling starten.
• dan kun je zelf ook heel wat doen om blijvende diabetes te voorkomen. Een gezonde levensstijl (gezonde
voeding, voldoende beweging en overgewicht vermijden) zal je risico op blijvende diabetes sterk
verminderen. Ook borstvoeding helpt hier zeker bij.

Zwangerschapsdiabetes?
Project Zoet Zwanger is er voor jou!
De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw is in 2009 gestart met “Zoet Zwanger”, een project over
zwangerschapsdiabetes gesteund door de Vlaamse overheid. Met dit project willen we vrouwen met
zwangerschapsdiabetes helpen de nodige stappen te zetten om diabetes te voorkomen en vroegtijdig op te sporen.
Naast informatie onder de vorm van een brochure en een website (www.zoetzwanger.be) bieden we je de
mogelijkheid om je te laten registreren. Zo wordt je er tijdig aan herinnerd aan de noodzakelijke controles bij de
huisarts.
Hoe registreren?
Je arts of een andere zorgverlener overhandigt je een folder met een registratieformulier. Na het invullen van de
gevraagde gegevens onderteken je de "geïnformeerde toestemming" op de achterzijde. Het formulier stuur je via
bijgevoegde (voorgefrankeerde) enveloppe naar de projectverantwoordelijke. Eens geregistreerd, krijg je een
bevestiging per brief en/of e-mail. Ook je huisarts en gynaecoloog worden op de hoogte gebracht, indien je hun
gegevens via het registratieformulier hebt doorgegeven.
Wat kan je verder verwachten?
1. Een drietal maanden na je bevalling zal je van ons een eerste brief (en/of e-mail) ontvangen met de belangrijkste
actiepunten om diabetes te voorkomen. Je krijgt ook een afsprakenkaartje dat je kunt gebruiken om je jaarlijkse
afspraken bij je huisarts te noteren.
2. Vervolgens zal je jaarlijks automatisch een uitnodigingsbrief (en/of e-mail) ontvangen met de vraag een bezoek te
brengen aan je huisarts voor een nuchtere bloedglucosebepaling. We vragen je ook om telkens het resultaat van
de bloedglucosebepaling en je gewicht mee te delen.

We raden je aan om deze brieven, afkomstig van het project Zoet Zwanger, zeker te laten lezen door
iemand in je omgeving die Nederlands begrijpt, zodat alle informatie duidelijk is voor jou. Bespreek dit
verder met je huisarts.
Meer info op onze website: www.zoetzwanger.be (deze is in het Nederlands).

