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حمل اور ذیابیطس
جن عورتوں کو ٹائپ  1یا ٹائپ  2ذیابیطس ہو ،ان
ک� ئل� ایک صحتمند حمل یک ت
بہ�ین تیاری یہاں ےس
ی
ن
ت
ش�وع ہو� ہ�ے کہ وہ حاملہ ہو � ےس پہےل درست
معلومات اور مشورہ حاصل کریں۔
ذیابیطس یم� مبتال عور یت� ایک صحتمند ب� چ� کو جنم دے
سک� ہ� لیکن حمل ےک دوران ف
اضا� خطرات ہو ت� یہ�۔
ت ی
ط� کارکنوں یک ٹیم یک مدد ےک
محتاط منصوبہ بندی اور ب
ساتھ ،ان خطرات کو کم کیا جا سکتا ہ�ے۔

منصوبہ بندی کیوں؟

ش
پیدائ� نقائص اور
حمل ےک دوران ذیابیطس یک وجہ ےس
حمل گر ن� کا خطرہ بڑھ سکتا ہ�ے۔ یہ خطرہ تب زیادہ ہوتا ہ�ے
ئ
ابتدا� عر ےص یم� خون یم�
جب حمل ےس پہےل اور حمل ےک
گلوکوز یک سطح ٹارگٹ رینج یم� نہ رہی ہو۔ حمل ےک دوران
دورسی پیچیدگیوں کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا �ے ج�ےس ئ
ہا� بلڈ
ئ ہ ی
ہا� بلڈ ش
ش
پری� اور دیگر
پری� اور پری ایکلیمپسیا (حمل یم�
ض
م� اثرات) الحق ہو ن� ےک ساتھ ساتھ ب� چ� کا بڑی جسامت کا
ہونا۔

ین
ذیابیطس یم� مبتال
تداب�
خوات� یک� ئل� مانع حمل ی

تداب� کا استعمال چھوڑیں ،حمل ٹھہر
جونہی آپ مانع حمل ی
تداب�
جانا ممکن ہ�ے لہذا یہ اہم ہ�ے کہ آپ تب تک مانع حمل ی
رکھ� جب تک آپ ماں ب� نن� یک کوشش ش�وع
کا استعمال جاری ی
جائ�۔
کر ن� یک� ئل� تیار نہ ہو ی

تداب� یک نبست زیادہ قابل
تداب� دورسی ی
کچھ مانع حمل ی
اعتبار ت
ن
ہو� یہ� – اور سبھی ےک فوائد اور ضم� اثرات یہ�۔
تداب� یہ� جن ےک اثرات دیرپا ہو ت� یہ� اور
سب ےس مؤثر وہ ی
واپس � ٹل� جا ت
سک� یہ� بشمول امپالنٹ اور رحم ےک اندر رکھی
ن پ
تداب� ےک۔
جا� وایل ی
اس� یل ن
منہ ےک ر ت
تدب� ہ�ے
جا� وایل مانع حمل گولیاں ایک اییس ی
اک� استعمال ت
جو ذیابیطس یم� مبتال عور یت� ث
کر� یہ�۔ قابل
اعتبار ہو ن� یک� ئل� ،یہ ض�وری ہ�ے کہ گویل ہدایات ےک مطابق یل
جاۓ۔ اگر آپ کو ئ
ہا� بلڈ ش
پری� یا ذیابیطس یک پیچیدگیاں
الحق یہ� تو ممکن ہ�ے یہ طریقہ آپ یک� ئل� مناسب نہ ہو۔
ڈاک� ےک ساتھ ا� ن� ل� ت
ا� ن� ٹ
تدب� ےک بارے
بہ�ین مانع حمل ی
پ ی
پ
یم� بات کریں۔

ت
معلوما� فون الئن 1300 136 588

ndss.com.au

رسوس سکیم) ٹ
آس� ی ن
یز
ز
یل� حکومت کا اقدام ہ�ے جس کا انتظام  Diabetes Australiaیک مدد ےس کیا جاتا ہ�ے۔
ڈائبیٹ�
( )NDSS( National Diabetes Services Schemeنیشنل

حمل اور ذیابیطس

صحتمند حمل یک� ئل� منصوبہ بندی کرنا

اگر آپ ےک خون یم� گلوکوز یک سطح بالعموم ٹارگٹ رینج ےک
رہ� �ے تو اس ےس آپ ےک ت
اندر ت
ش
پیدائ�
بڑھ� ہوۓ ب� چ� یم�
ہ
نقائص اور ش�وع یم� حمل گر ن� کا خطرہ کم ہو جاتا ہ�ے۔ اس
وجہ ےس یہ اہم ہ�ے کہ آپ پا� ن� حمل یک منصوبہ بندی کریں
اور یا�ےس وقت پر حاملہ ہوں جب آپ یک ذیابیطس خوب
ٹ
کن�ول یم� ہو۔
جونہی آپ ماں ب� نن� ےک بارے یم� سوچنا ش�وع کریں ،پا� ن�
ط� کارکن ےس مالقات کا وقت یل�۔ مشورہ دیا
ذیابیطس ےک ب
ن
ن
ش
جاتا ہ�ے کہ آپ ماں ب�ن� یک کوشش �وع کر � ےس کم از کم
ت� ےس چھ مہ� ن� پہےل ن
ین
اپ� ذیابیطس اور عمومی صحت کا
ی
کروائ�۔
جائزہ مکمل
ی
اگر آپ کو صحت ےک ئ
کو� دورسے مسائل ہوں تو حمل یک
ن
ن
ط�
منصوبہ بندی ش�وع کر � ےس پہےل ان مسائل پر بھی پا�� ب
کارکن پر بات کرنا ن
بنائ�۔
یقی� ی
ئ ن
ط� کارکن ےس
حمل یک منصوبہ بندی اور تیاری یک�ل� پا�� ب
مندرجہ ذیل ےک بارے یم� بات کریں:

تداب�
مانع حمل ی

یہ اہم ہ�ے کہ جب تک آپ ماں ب� نن� یک کوشش ش�وع کر ن�
تدب� استعمال کریں۔
جائ� ،مؤثر مانع حمل ی
یک� ئل� تیار نہ ہو ی
ڈاک� ےس ا� ن� ل� ت
ا� ن� ٹ
تدب� ےک بارے یم�
بہ�ین مانع حمل ی
پ ی
پ
پوچھ�۔
ی

حمل ےک بارے یم� مشورہ

جب ب� چ� یک� ئل� منصوبہ بندی یک جا رہی ہو تو سب عورتوں
معائ� ن
کروا� یک ض�ورت ت
کو صحت ےک ئک� عمومی ن
ہو� ہ�ے۔
ت
حفاظ� ٹیکوں اور ان
آپ کا جی پ� آپ کو خون ےک ٹیسٹوں،
ئ
غذا� سپلیمنٹس ےک بارے یم� مشورہ دے سکتا ہ�ے جو آپ
کو حمل ےس پہےل یل� ن� یک ض�ورت ہ�ے۔

حمل یم� ذیابیطس ےک سپیشلسٹ

جب آپ حمل یک� ئل� منصوبہ بندی کر رہی ہوں تو آپ کو
ط� کارکنوں یک ٹیم یک مدد یل� ن� ےس فائدہ ہو گا جن یم� آپ
ب
ٹ
ط� کارکن شامل یہ�۔ اگر آپ پہےل
کا ڈاک� اور ذیابیطس ےک ب
ن
نہ� مل رہی یہ� تو پا�� جی پ� ےس
ط� کارکنوں ےس ی
ہی ان ب
مانگ�۔
ریفرل ی

اگر آپ کو ی ن
نہ� کہ کس ےس رابطہ کرنا
یق� ےس معلوم ی
ق
چاہ� ئ� یا اگر آپ کیس دیہی عال� یم� رہ رہی یہ� جہاں
ی
خدمات محدود یہ� تو پا� ن� جی پ� ےس  Telehealthےک بارے
پوچھ� یا کیس بڑے ہسپتال ےک ساتھ مل کر دیکھ بھال
یم�
ی
ن
ئ
کہ�۔
فراہم کر � یک�ل� ی

اپ� ذیابیطس پر ٹ
ن
کن�ول کرنا

ط� کارکن آپ کو حمل یک تیاری کر ن�
آپ ےک ذیابیطس ےک ب
ن
ت
ک� ئل� ذیابیطس پر ٹ
کن�ول یم� مدد دے سک� یہ�۔ ماں ب�ن� یک
ی
کوشش ش�وع کر ن� ےس ی ن
مہ� ن� پہےل مالقات کا وقت
چھ
تا
ت�
ی
حاصل کریں۔

خون یم� گلوکوز یک سطح

ئ
ابتدا� مراحل یم�،
اگر حاملہ ہو ن� ےس پہےل ،اور حمل ےک
بخو� ٹ
کن�ول یم� ہو تو
آپ ےک خون یم� گلوکوز یک سطح ب
خود آپ یک� ئل� اور آپ ےک ب� چ� یک� ئل� پیچیدگیوں کا خطرہ کم
ہوگا۔
ماں ب� نن� یک کوشش ش�وع کر ن� ےس پہےل آپ کا ہیموگلوبن
چاہ� ئ�:
) A1c (HbA1cمجو ّزہ رینج ےک اندر ہونا ي

»
»

»اگر آپ کو ٹائپ  1ذیابیطس ہ�ے تو )53mmol/mol (7٪
رکھ�۔
ےس کم  HbA1cکا ہدف ی
»اگر آپ کو ٹائپ  2ذیابیطس ہ�ے تو)42mmol/mol (6٪
رکھ�۔
یا اس ےس کم  HbA1cکا ہدف ی

پا� ن� انفرادی گلوکوز ےک اہداف ےک بارے یم� اور اس بارے یم�
ن
ط� کارکن ےس بات کریں کہ آپ پا� ن� یل� ہائپو
پا�� ذیابیطس ےک ب
گالیسیمیا (ہائپو) کا خطرہ ک�ےس کم کر ت
سک� یہ�۔
ی
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ادویات

حمل ےک دوران ذیابیطس

نہ� ئ
پا�
تمام ادویات حمل ےک دوران استعمال یک� ئل� محفوظ ی
ئگ� یہ�۔ ا� ن� ٹ
کہ�
ڈاک� ےس وہ تمام ادویات چیک کر ن� کو ی
پ
جو آپ اس وقت ےل رہی یہ� تاکہ ان ےک محفوظ ہو ن� ےک
بارے یم� معلوم ہو جاۓ۔

حمل ےک تمام عر ےص یم� ن
اپ� ذیابیطس یک دیکھ بھال کرنا
اہم �ے۔ ذیابیطس پر ا�ےھ ٹ
کن�ول ےک سبب حمل ےک دوران
چ
ہ
پیچیدگیوں کا خطرہ کم کر ن� یم� مدد مل ت
سک� ہ�ے ،بشمول
پری� اور �� یک جسامت بہت بڑھ ن
ئ
ہا� بلڈ ش
جا� ےک امکان
بچ
سمیت۔

ش
پیدائ� نقائص کا خطرہ کم کر ن� یم�
فولک ایسڈ بعض
مدد دے سکتا ہ�ے۔ ذیابیطس یم� مبتال عورتوں کو دورسی
عورتوں یک نسبت فولک ایسڈ یک زیادہ بڑی ڈوز یک ض�ورت
ت
ہو� ہ�ے۔ حاملہ ہو ن� یک کوشش ےس کم از کم ایک مہینہ پہےل
روزانہ فولک ایسڈ یک بڑی ڈوز لینا ش�وع کر دیں۔ آپ ےک زیر
استعمال دورسے سپلیمنٹس پر منحرص ،آپ کا ٹ
ڈاک� آپ کو
 5میل گرام یک آدھی تا ایک گویل یل� ن� کا مشورہ دے گا۔

حمل ئک� طور پر آپ ےک جسم اور آپ یک ذیابیطس کو متاثر
کرے گا۔ ان تبدیلیوں ےس آپ ےک خون یم� گلوکوز یک سطح
ین
انسول� یک ض�ورت پر اثر پڑے گا۔ آپ کو حمل ےک ش�وع
اور
ث
یم� ہائپوگالیسیمیا (ہائپو) بھی زیادہ ک�ت ےس ہو سکتا ہ�ے اور
آپ یک ہائپو یک عالمات بدل ت
سک� یہ�۔ آپ کو حمل ےک دوران
کن�ول ےک جائزے زیادہ ثک�ت ےس ن
ذیابیطس پر ٹ
کروا�
گ
پڑیں �۔

فولک ایسڈ (فولیٹ)

ذیابیطس یک پیچیدگياں

ذیابیطس یک پیچیدگيوں یک وجہ ےس حمل ےک دوران صحت
ےک دورسے مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہ�ے۔ حاملہ ہو ن� ےس
پہےل آپ کو پیچیدگیوں ک� ئل� مکمل سکریننگ ن
(آنکھ�،
کروا�
ی
ی
ن
ض
ش
گردے اور اعصاب) اور بلڈ پری� چیک کروا� یک �ورت ہ�ے۔
یہ ض�وری ہ�ے کہ صحت ےک موجودہ مسائل کا عالج حمل ےس
پہےل کیا جاۓ۔

صحتمند وزن

حمل ےس پہےل صحتمند وزن پر ہو ن� ےس آپ یک� ئل� حمل ےک
دوران صحت ےک مسائل کا خطرہ کم ہو سکتا ہ�ے۔ اچھی غذا
کن�ول ن
اور ورزش ےک ذر�ےع آپ کو ا� ن� وزن پر ٹ
رکھ� یم� مدد
ی
ن
ڈائٹیشن آپ پکو ایسا ئ
مل ت
غذا� پالن بنا� یم� مدد
سک� ہ�ے۔
دے سکتا ہ�ے جو آپ یک ض�وریات یک� ئل� موزوں ہو۔

جب آپ کو ذیابیطس ہو تو بعض اوقات حمل یم� مشکالت
ن
ت
ط� کارکن ،ش�یک
پیش آ سک� یہ�۔ یہ اہم ہ�ے کہ آپ پا�� ب
حیات ،گھر والوں اور دوستوں ےس اس عر ےص یم� وہ مدد
حاصل کریں جس یک آپ کو ض�ورت ہ�ے۔

بغ� منصوبہ بندی ےک حمل
ی
بغ�حاملہ ہو چیک
اگر آپ کو پتہ چ�ےل کہ آپ منصوبہ بندی ےک ی
یہ� تو جلد از جلد ا� ن� ٹ
ڈاک� اور ذیابیطس ٹیم ےس رابطہ
پ
کریں۔ وہ آپ کو ذیابیطس پر ٹ
کن�ول ےک سلسےل یم� مدد دے
گ
گ
سک� � اور آپ یک پریشانیوں پر آپ ےک ساتھ بات کریں �۔
ی
ہو سکتا �ے آپ اس بارے یم� � ن
یقی� کا شکار ہوں کہ آپ
ب
ہ
چاہ� یہ� لہذا ن
کیا کرنا ت
جت� زیادہ ہو سےک ،معلومات اکٹھی
نہ� ہ�ے کہ آپ ےک حمل کو
کریں۔ ذیابیطس ہو ن� کا مطلب یہ ی
نہ�
چاہ� ئ� یا آپ کا ہو ن� واال بچہ صحتمند ی
جاری ی
نہ� رہنا ی
ن
ط� کارکنوں ےس جلد رابطہ کرنا نہایت اہم ہ�ے
ہو گا۔ پا�� ب
اور اس ےس آپ ک� ئل� صحتمند حمل ےک امکانات ت
بہ� ہو
ی
ت
سک� یہ�۔

مزید معلومات
دیکھ�
مزید معلومات یک� ئل�
ی
www.pregnancyanddiabetes.com.au
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حمل یک منصوبہ بندی یک� ئل� چیک لسٹ

ن
ن
ن
مہ� ن� پہےل حمل یک� ئل� منصوبہ بندی اور
حاملہ ہو � یک کوشش ش�وع کر � ےس کم از کم یت� تا چھ ی
تیاری ش�وع کر دیں۔
ئ
ن
رہنما� استعمال کریں۔
ط� کارکنوں ےک ساتھ بات چیت یک� ئل� اس چیک لسٹ کو بطور
پا�� ب

حاملہ ہو ن� ےس پہےل آپ
کو کیا کر ن� یک ض�ورت ہ�ے:

تدب� استعمال ت
رہ� جب تک آپ حاملہ ہو ن� یک
کر� ی
تب تک مانع حمل ی
ٹ
ن
پوچھ� آیا یہ مانع
جائ� پ(ا�� ڈاک� ےس
ی
کوشش ش�وع کر ن� یک� ئل� تیار نہ ہو ی
تداب� یم� ےس سب ےس زیادہ قابل اعتبار ہ�ے)
تدب� آپ یک� ئل� مناسب ی
حمل ی
ا� ن� ٹ
ڈاک� ےس حمل یک عمومی منصوبہ بندی یک� ئل� مشورہ طلب کریں
پ
ط� کارکنوں ےس مالقات کا وقت حاصل کریں جو حمل اور ذیابیطس
ان ب
ےک سپیشلسٹ یہ�
اگر آپ کو ٹائپ  1ذیابیطس ہ�ے تو ) 53mmol/mol (7٪ےس کم HbA1c
رکھ� یا اگر آپ کو ٹائپ  2ذیابیطس ہ�ے تو ) 42mmol/mol (6٪یا
کا ہدف ی
رکھ�۔
اس ےس کم  HbA1cکا ہدف ی
کن�ول پر نظر ن
اپ� ذیابیطس ےک ٹ
ا� ن� ذیابیطس ےک ط� کارکنوں ےس ن
ثا�
ب
پ
کروائ�
ی
ن
انہ�
اپ� تمام ادویات چیک کروا ےک معلوم کریں کہ آيا حمل ےک دوران ی
لینا محفوظ ہ�ے
روزانہ فولک ایسڈ سپلیمنٹ یک بڑی ڈوز ( 2.5میل گرام  5 -میل گرام) لینا
ش�وع کر دیں
ذیابیطس ےس وابستہ پیچیدگیوں کا پتہ ن
کروائ�
چال� یک� ئل� مکمل سکریننگ
ی
اور اپنا بلڈ ش
کروائ�
پری� چیک
ی
رکھ�۔
حاملہ ہو ن� ےس پہےل پا� ن� یل� صحتمندانہ وزن کا ہدف ی

NDSS
اور آپ

رکھ� ک� ئل� بہت یس خدمات فراہم ت
کر� �ے۔ اس یم� ذیابیطس پر ٹ
کن�ول ن
 NDSSآپ کو ذیابیطس پر ٹ
کن�ول
ہ
ی
ت
معلوما� فون رسوس اور ویب سائیٹ NDSS ،یک مصنوعات اور ئک�
یک� ئل� مشورے فراہم کر ن� وایل ہماری
ت
ن
ٹ
امدادی پروگرام شامل یہ� جو آپ کو ذیابیطس پر کن�ول ےک متعلق مزید سیکھ� یم� مدد ید�� یہ�۔
جون  2016یم� شائع کیا گيا

ت
نہ� بننا چاہ� ئ� اور اگر آپ کو ن
ئ ئ
اپ� صحت ےک
ط� مشورے کا متبادل ی
یہ معلوما� پرچہ رصف رہنما� یک�ل� ہ�ے۔ اےس انفرادی ب
ی
ئ
ئ
ن
چاہ��۔
حواےل ےس کو� تشویش ہو یا آپ ےک ذہن یم� مزید سواالت ہوں تو آپ کو پا�� معالج ےس رابطہ کرنا ی
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