التحكم بداء
السكري الخاص
ف
بك ي� حالة الطوارئ
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ين
المصاب� بداء السكري
لماذا يكون الناس
ف
أك� ف ي� حاالت الطوارئ؟
ي� خطر ب
يعامل الجسم السكريات بشكل مختلف ف ي� حاالت الطوارئ.
والتغ�ات ف ي� مستويات النشاط ومحدودية فرص الحصول
الجهاد
إ
ي
أ
ن
يع� أنك قد تحتاج إىل ضبط الدوية الخاصة
عىل غذائك الخاص ي
بك أثناء وبعد حاالت الطوارئ.
لدى  NDSSخطة طوارئ لداء السكري متوفرة مجانا.
خطة طوارئ لداء السكري هي منشور تحتوي
عىل معلومات هامة من شأنها أن تساعدك
عىل إدارة داء السكري أثناء الكوارث الطبيعية
أو حاالت الطوارئ .ترسد الخطة التفاصيل
الطبية الخاصة بك وتفاصيل المعارف
ين
عدة
المقرب� وفيها قائمة تدقيق إلعداد َ
طوارئ لداء السكري.

اسمي

c
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خ
لم طة الطوارئ
ر
ض
السكري
الخاص ب ي�

انتبه ،تح ف
� ،ابق ع�
ف
الحا
قيد الحياة ي�
الت الطارئة.

e
Services Schem
ال أ ت
al Diabetes
س�الية
تدار من قبل ia
 (NDSS) ،Nationهو
.Diabetes Austral

) The National Diabetes Services Scheme (NDSSهو مبادرة من
الحكومة أ
ال ت
س�الية تدار من قبل .Diabetes Australia

مبادرة من الحكومة

خطة الطوارئ لداء
السكري

عدة الطوارئ داء
ّ
السكري

وعدة طوارئ واالحتفاظ بها
إعداد خطة طوارئ لداء السكري ّ
محدثة سوف:
ّ
ت
ال� تهدد الحياة عن
•	يساعد عىل منع العدوى وتجنب الحاالت ف ي
طريق ي ز
تجه�ك إلدارة داء السكري بنفسك ي� الحاالت الطارئة.

•	ضمان ان الخدمات الطبية والطوارئ لديها المعلومات
الط� اذا كنت بحاجة اىل العالج.
الصحيحة عن حالتك وتاريخك ب ي

اطلب نسختك المجانية من خطة
طوارئ داء السكري
اتصل بهاتف 1300 136 588
www.ndss.com.au

التغي�ات ف ي� مستوى السكر ف ي�
خالل الطوارئ ،يمكن أن تؤدي
ي
الدم ،سواء مستويات السكر المنخفضة والعالية ،إىل فقدان الوعي
ومشاكل صحية عىل المدى الطويل.
عدتك وخطتك محدثتان ،هذا سيوفر لك الوقت :إذا
تأكد من ان ّ
قص� وتكون عىل ثقة
وقعت الكارثة ،يمكنك المغادرة خالل وقت ي
من أنك قادر عىل إدارة داء السكري.
تتوفر معلومات وموارد اضافية من الموقع www.ndss.com.au

