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Gebelik şeker hastalıǧı 
Gebelik şeker hastalıǧı sonrası yaşam 

 İYİ BESLEN1 İYİ EĞLEN2 SAĞLIKLI 
YAŞA3

Şeker hastası olma riskinizi azaltın  
– Tüm aile için bilgi

1300 136 588 ndss.com.au
Ulusal Şeker hastalıǧı Hizmetleri Programı (NDSS) Avustralya Devleti adına Şeker Hastalıǧı Avustralya’nın yönettiǧi bir girişimdir.

Gestational Diabetes – Life after Gestational Diabetes – Turkish
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Gebelik döneminde ortaya çıkan şeker hastalıǧının adı gebelik şeker hastalıǧıdır 
(GDM).
GDM geçirmiş olmak, tip 2 şeker hastalıǧı riski taşıyan genleriniz olduǧu anlamına 
gelir.
Pek çok kişide şeker hastalıǧı genleri vardır, fakat şeker hastalıǧının tek teşhisi kan 
tahlili ile olur. Kontrol altında tutulmazsa, yüksek düzey kan şekeri (glikoz) gözler, 
ayaklar ve böbrek gibi organlarda sorun çıkma riskinizi arttırır. 
Tip 2 şeker hastası olma riskinizin yüksek olduǧunu bilmek size kontrol olanaǧı 
verir. Araştırmalara göre, saǧlıklı kiloda olmayı başaran ve daha aktif yaşayan 
kadınlar tip 2 şeker hastalıǧını geciktirebilir ya da engelliyebilirler. Saǧlıklı 
beslenme ve her gün yürüme – gebelik döneminde öǧrendiǧiniz şeyler - tip 2 şeker 
hastalıǧını geciktirebilir ya da engelliyebilir. Çocuklarınıza da saǧlıklı olmanın ve 
şeker hastalıǧından korunmanın yolunu gösterir!

Bebek doǧduktan sonra…
Gebelik hormonları (kandan 
hücrelere şeker -glikoz- 
naklinin gecikmesine neden 
olan hormonlar) bir kaç 
gün içinde azalır, kan şeker 
–glikoz- düzeyinin (BGLs) 
saǧlıklı derecede kalarak 
ensülininizin daha etkili görev 
yapmasına izin verir.

Aile doktorunuzdan aǧız 
şeker (glikoz) tolerans 
testi (OGTT) yapılmasını 
rica edin.

Gebelik şeker hastalıǧı
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Şeker hastalıǧı durumunuzu test 
etmeye devam edin!
• Bebeǧinizin doǧumundan iki üç ay sonra

Bebekleri doǧduktan sonra her 100 kadından ikisi şeker hastası olmaya devam 
eder, bu nedenle doǧum yaptıktan hemen sonra yapılan tahlil şeker (glikoz) 
düzeyinizin normal derecelere dönüp dönmediǧini ölçer.

• OGTT yaptırmak için Aile Doktorunuzu (GP) görünüz

 Tekrar gebe kalmayı planlıyorsanız.

Aşaǧıdaki tablo bir sonraki tahlilin ne zaman yapılması konusunu açıklar.  
Bu takip tahlili OGTT sonuçlarına göredir.

OGTT Sonucu Bir sonraki aǧızdan şeker (glikoz) tolerans test:
Şeker hastalıǧından önce 1 yıl içersinde

Şeker hastalıǧı yok, menopozdan önce 2 yıl içersinde

Şeker hastalıǧı yok, menopozdan sonra 3 yıl içersinde

Şeker hastalıǧı Başka OGT tahliline gerek yok, doktorunuz uygun  
 eǧitim ve bakım almanızı organize edecektir. 

Tip 2 şeker hastaları genelde 
yıllarca belirtilerin farkında 
olmadan kendilerini iyi 
hissederler. Bu nedenle aile 
doktorunuzdan şeker hastalıǧı 
tahlili istemeniz önemlidir. 
Böylece tip 2 şeker hastası olup 
olmadıǧınızı erken öǧrenebilir 
ve şeker hastalıǧı sorunlarının 
ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz.

 B
İL

Gİ
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Her insan (yüksek kan şekeri –glikoz- düzeyleri) her hangi bir yaşta şeker hastası 
olabilir. Eǧer tedavi görülmezse, 8 mmol/L üzerinde kan şeker (glikoz) düzeyleri 
gözleriniz, böbrekleriniz ve kalbinizin, hatta ayaklarınızın da zarar görmesine 
neden olabilir. 
Riskiniz varsa (GDM geçirmiş kadınlarda risk olasılıǧı vardır), düzenli şeker 
kontrolü ve tahlil, kan şeker (glikoz) düzeylerinizin yükseklik süresini azaltabilir ve 
tedaviye gitme gereǧi kalmayabilir. 

Şunları yapmayı seçiniz:

ve tip 2 şeker hastalıǧına yakalanma olasılıǧını yüzde 50 geciktirebilir ya da 
azaltabilirsiniz.

Şeker hastalıǧı neden bir sorun?

 İYİ BESLEN1 İYİ EĞLEN2 SAĞLIKLI 
YAŞA3
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“Erken teşhis, şeker hastalıǧı öncesi aşamanın ve şeker 
hastalıǧının kontrolü, bir sonraki gebelik planlaması ve 
saǧlıklı olma için önemlidir.” 

Unutmayın, tahlilleriniz şeker hastası olmadıǧınızı gösterse bile, teşhis edilmemiş 
şeker hastalıǧından doǧan sorunlardan kaçınmak için, aile doktorunuza sizi her iki 
yılda bir * kontrol ve test etmesini hatırlatın.
*Pap testi ile

“Anneciǧim 
karnındaki şekere 

yardım etmek 
için doktor olmak 

istiyorum”
GDM’li annenin  
4 yaşındaki kızı
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Daha saǧlıklı bir yaşama doǧru adım atın

1 Saǧlıklı yaşamak için

Gıda yaşamın önemli bir parçasıdır ve yemek zamanlarını aile ve dostlarla 
paylaşma yaşamın güzel keyiflerinden birisidir!  
Aileniz ve dostlarınızla paylaşmanız için bir kaç fikir:
• Yemek yeme zamanlarını eǧlenceli yapın. Çocuklarınızla saǧlıklı yiyecekler 

paylaşın.
• Her gün düzenli olarak 5-6 kez küçük yemekler yemeye çalışın. Ana yemeklerde 

porsiyonları küçülterek hafif yiyecekler yiyin. 
• Deǧişik ve besin deǧeri yüksek yiyecekler yiyin. Kepekli undan yapılmış/tam tahıllı 

ekmekler ve hububatlar kullanın. Yaǧsız etleri ve çok az yaǧ içeren ürünleri seçin. 
Tuz ve şeker kullanımınızı sınırlayın.

• Sevdiǧiniz yemek tariflerini daha saǧlıklı olarak deǧiştirin. Tereyaǧı yerine zeytin 
yaǧı kullanın ve toplam miktarı azaltın. Yaǧda kızartma yerine yiyecekleri su/
limon suyu/domates salçası ya da az yaǧlı et suyu ile pişirin. Krema yerine az yaǧlı 
yoǧurt kullanın.

• Hamur işleri/tatlılar/tam yaǧlı süt ürünlerini ve kızartmaları sınırlayın.
• Bir arkadaşınızla yürüyüşe çıkın, sonra da bir kahve molası verin.
• Kilerinizde ve buz dolabınızda saǧlıklı hafif yiyecekler bulundurun
• Kendiniz için ayrı yemekler pişirmenize gerek yok, saǧlıklı yiyecekler tüm aile 

için de doǧru olanıdır!
Seçebileceǧiniz saǧlıklı hafif yiyecek örnekleri:
Cacık, lor peyniri ya da bir çay kaşıǧı incir veya ayva reçeli ile 
kepekli undan yapılmış pide ekmeǧi ya da kraker bisküvi
Meyve/meyve salatası/nar
Ayran (çok az yaǧ içeren süt ve su, yoǧurttan yapılan içecek)
Haşlama ya da közde mısır 
Limon suyunda ya da sade havuç ve enginar parçaları
Çorbalar, örneǧin bulgurlu domates, domatesli pirinç, şehriyeli 
mercimek, sarı mercimek gibi
Kurutulmuş meyve, çekirdek ve tuzsuz yemiş (az, bir avuç)
Salata, örneǧin yabani ebegümeci, tavşan salatası (şebrek),  
kişniş ve yeşil soǧan salatası; kuru bakla salatası; pancar salatası ve kısır.
Sebze dilimleri ve az yaǧlı humus

 İYİ BESLEN
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Alışveriş listesi!
Az yaǧlı ürünleri seçerken size kolaylık olması için bu yararlı alışveriş 
rehberini yanınızda götürün 
Ekmekler ve hububatlar 
Her 100 gramda 5 gramdan az yaǧ (eǧer miktarın büyük bir kısmı bükme yulaf ise 
her 100 gramda 10 gramdan az yaǧ)

Süt 
Her 100 ml’de 2 gramdan az yaǧ

Yoǧurt 
Her 100 gramda 2 gramdan az yaǧ

Dondurma 
Her 100 ml’de 5 gramdan az yaǧ

Peynir 
Her 100 gramda 20 gramdan az yaǧ
Kuru bisküviler, tatlı bisküviler, kekler, tatlı ufak 
çikolatamsı yiyecekler, müeslili çubuklar, mayonez, 
salata sosları, soslar, çorbalar ve hazır yemekler
Her 100 gramda 5 gramdan az yaǧ

Lif 
Her 100 gramda en az 5 gram lif içeren ekmekleri ve 
tahılları amaçlayın 
Her 100 gramda en az 3 gram lif içeren bisküvi çerezimsi 
yiyecekleri amaçlayın

Sodyum (tuz) 
Her 100 gramda 450 miligramdan daha az sodyum  
içeren yiyecekleri amaçlayın (peynirin her 100 gramında  
800 miligram var)
Karbonhidratlar ve yaǧlar konusunda daha fazla bilgi ve  
fikir için bir diyet uzmanına danışınız (size yakın bir diyet  
uzmanı bulmak için yerel toplum saǧlık merkezine  
gidebilirsiniz ya da Avustralya Diyet Uzmanları Derneǧinin  
web sitesine bakabilirsiniz: www.daa.asn.au).

Markete giderken 
etiket okuma 
rehberini 
yanınızda 
götürmeyi 
unutmayın!

TA
VS

İY
E



8 | Gebelik Şeker Hastalıǧı – Gebelik şeker hastalıǧı sonrası yaşam

2 Saǧlıklı yaşamak için

Aktif olmak sizin için pek çok yönden iyidir! Hareketlilik ve çok deǧişik eǧlenceli 
deneyimler kendinizi iyi hissettirir, saǧlıǧınıza iyi gelir. Böylece arkadaşlarınızla 
birlikte dinlenip iyi vakit geçirmeniz saǧlanır. Günlük yaşamınıza daha fazla 
hareketlilik eklemek için bir kaç fikir:

Çocuklarla sevdikleri müzik eşliǧinde 10 dakika dans ediniz 
Hareket etmeyi bir fırsat olarak görün, külfet olarak deǧil.
Her türlü hareketi saǧlıǧınızı iyileştirmek için bir fırsat olarak görün, 
zamanı boşa harcatan külfet olarak deǧil.

Süt ve ekmek almak için 10 dakika yürüyün.  
Her gün mümkün olduǧu kadar deǧişik biçimlerde aktif olun.
Araba kullanmak yerine, yürüme ve bisiklet kullanma alışkanlıǧı edinin, 
ya da işleri kolaylaştırıcı makineler kullanmak yerine yapılacak şeyleri 
kendiniz yapın. 

Çocuklarla bahçede ya da parkta 10 dakika futbol oynayın
Her gün olmasa da çoǧu günlerde en az 30 dakika fiziki hareket yapın.

30 dakikalık (ya da daha fazla) hareket bir kaç kısa hareket 
süresi (10- 15’er dakikalık kısa süreler) eklenerek tüm gün için 
birleştirilebilir. Aktif olmaktan zevk alın VE şeker hastası olma 
riskinizi azaltın. 

Daha saǧlıklı bir yaşama doǧru adım atın

İYİ EĞLEN

10
+
10
+
10
=
30
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Ailenizle birlikte şeker hastalıǧından korunurken, yaşamdan zevk almak için saǧlıklı 
dengeyi bulun.
Çocuklarınıza örnek olun. Birlikte iyi yiyin ve iyi eǧlenin. Harekete geçmeniz için size 
bir kaç fikir!

Evinizde ve bahçenizde çocuklarınızla saklambaç oynayın;
Yürüyüş grubuna (bebek ya da çocuk arabası) katılın ya da böyle bir grubu  
siz başlatın;
Çocuklarınızı parka ya da oyun alanına götürün;
Topu alıp parka gidin ve çocuklarınızla futbol oynayın;
Bir futbol takımına üye olun;
Çocuklarınızın sizi seyredebileceǧi ya da katılabileceǧi bir Zumba gurubu 
başlatın;
Üç tekerlekli bisiklet ya da normal bisikletle gezen çocuklarınıza göz kulak 
olarak arkalarından koşun.

Tüm ailenin AKTİF OLMA gereǧinin nedenleri! 
Aktif olma:
• Kalp hastalıǧı, felç ve yüksek tansiyonun önlenmesinde yardımcı olabilir;
• Tip 2 şeker hastalıǧı ve bazı kanserlere yakalanma riskini azaltabilir;
• Saǧlıklı kemikler, kasların gelişip korunmasına yardımcı olarak sakat kalma riskini 

azaltır; ve
• Ruh saǧlıǧını (psikolojik)destekler ve güçlendirir. 

Aktif olmaktan zevk alın!
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3 Saǧlıklı yaşamak için

D’den (şeker hastalıǧından) kaçınmak için ABC’yi takip ederek, iyi olun.... 

Aile doktorunuza sorun  
Her 2 yılda bir şeker hastalıǧı tahlili yaptırın ve  
belirtilerin neler olabileceǧini öǧrenin

Bir sonraki bebeǧinizden önce  
Bir sonraki gebelikten önce şeker hastalıǧı  
tahlili yaptırın

Kilonuzu kontrol edin  
Saǧlıklı kilo aralıǧınız ne ise ona geri dönün 

 Aile doktorunuza sorun!
Bebeǧiniz doǧduktan iki üç ay sonra ve bundan sonra da, her iki yılda bir aile 
doktorunuzdan şeker hastalıǧı tahlili istemeyi unutmayınız.* Şeker (glikoz) tahliliniz 
deǧişik sonuçlar gösterebilir: Şeker hastalıǧı öncesi, şeker hastalıǧı ya da normal 
sayım aralıǧı.

“Bebeǧim doǧduktan sonra tahlil oldum,  
gebelik şeker hastalıǧı çıkmadı”

Bebeǧiniz doǧduktan sonra gebelik şeker hastalıǧı ‘çıkmayabilir’. Gebelik şeker 
hastalıǧı geçirmiş olmakla, şeker hastalıǧı genleri kalıtı (gen) edinmiş olabilirsiniz, 
bu nedenle düzenli şeker hastalıǧı tahlili önerilir.

Daha saǧlıklı bir yaşama doǧru adım atın

bel ölçünüzü 80 
santimetrenin 
altında tutun

TA
VS

İY
E

SAĞLIKLI 
YAŞA

1

1

2

3

Bebeǧiniz ergenlik 
yaşına gelmeden 
önce tip 2 şeker 
hastalıǧı olma 
ihtimaliniz daha 
yüksektir.

Bİ
LG

İ
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Gizli Şeker (Pre-diyabet)  
(bozulmuş glikoz toleransı veya bozulmuş açlık glikozu)

“Tahlil oldum ve gizli şekerim (pre-diyabet) olduǧunu söylediler” 

Eǧer tahlil sonuçları gizli şekeriniz (pre-diyabet)olduǧunu gösterirse tip 2 şeker 
hastalıǧı olma riskiniz YÜKSEK demektir. Sonuçlar şeker hastalıǧı sayım aralıǧında 
deǧil de normalin üzerindedir. Gizli Şekeri olan kişiler, aktif olup saǧlıklı kilo 
hedeflerini koruyarak kan şekeri ( glikoz) düzeylerini normal sayım aralıǧına geri 
getirebilirler. Eǧer kan şekeri (glikoz) düzeyleri yükseliyorsa, glikoz tolerans testinin 
her 12 ayda bir tekrarlanması gerekir.

Şeker hastalıǧı
“Bebeǧim sekiz haftalıkken tekrar tahlil oldum,  

kan şeker glikozum yüksek çıktı”

Bazı kadınlar kan şeker glikoz düzeylerinin yüksek olduǧundan habersiz, gebelik 
öncesi şeker hastası olurlar. Bebeǧiniz doǧduktan sonra yapılan aǧız glikoz tolerans 
testi (OGTT) şeker hastası olup olmadıǧınızı teşhis eder. Eǧer şeker hastasıysanız, 
şeker hastalıǧı nedenli sorunların ortaya çıkmasını önlemek için kan glikoz 
düzeylerinizi kontrol altında tutmak amacıyla bir doktor görmeniz önemlidir.

Her şey Aile içinde…
Bu akrabalarınızla (ana baba, büyük anne ve büyük baba, halalar, teyzeler, dayılar, 
amcalar) şeker hastalıǧı konusunda konuşmak için iyi bir zamandır. Onlara son 
zamanlarda şeker hastalıǧı tahlili olup olmadıklarını sorun ve eǧer olmamışlarsa,  
aile doktoruna gidip tahlil yaptırmalarını önerin.
Arkadaşlarınıza sizinle yürüyüşe  
çıkarak, yüzme havuzunda ya  
da spor salonunda buluşarak  
saǧlıklı kalmak isteyip  
istemediklerini sor!

Size önerilen(gebelik şeker 
hastalıǧı teşhisi konulduǧunda) 
saǧlıklı yaşam gereklerini yerine 
getirerek tip 2 şeker hastalıǧı 
riskinizi (çocuklarınızınkini de) 
azaltabilirsiniz.

Bİ
LG

İ
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Şeker hastalıǧı belirtileri
Şeker hastalıǧı belirtileri ve emarelerinin farkında olun, örneǧin: 

• sık sık tuvalete (idrar için) gitme; 
• sürekli susama; ve
• yorgun hissetme

Aile doktorunuza sorun! 
Şeker hastalıǧı öncesinin ve şeker hastalıǧının erken teşhisi ve bakımı saǧlıklı olmak 
için önemlidir, özellikle ileride gebe kalmayı planlıyorsanız. 
Gebelikte şeker hastalıǧı geçirmiş kadınların ileride tip 2 şeker hastası olma 
riski yüzde 50’dir.

“AY, çok şanslıyım şeker hastası OLABİLECEK yüzde 50’ye girmiyorum…”

Ne yazık ki, hayat her zaman düşündüǧünüz gibi olmuyor. Gebelik şeker hastalıǧı 
geçirmiş kadınlar arasında her iki kişiden birisinin tip 2 şeker hastası olacaǧını 
unutmayın. Şeker hastalıǧını önlemek için Seçim yapin!
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 Bir sonraki bebeǧinizden önce
İlk önce şeker hastalıǧı tahlili olunuz!
Eǧer tahlil sonuçları şeker hastası olduǧunuzu gösteriyorsa, bebeǧinize etkisi 
olmadan önce, yüksek glikoz düzeylerini doǧru olarak kontrol altında tutmaya 
başlayabilirsiniz. Gebe kalmadan önce ve gebelik döneminde kan şekeri glikoz 
düzeylerini 4 ile 7 mmol/L arasında tutmayı amaçlayarak, bebeǧiniz büyürken ortaya 
çıkabilecek sorunları azaltabilirsiniz. Eǧer kan şeker (glikoz) düzeyleri uzun süre 
yüksek olursa ortaya çıkabilecek sorunlardan bazıları: deforme organlar, nefes alma 
sorunları, karın çevresinde fazla yaǧ oluşması ve hatta ölüm olabilir. 
Tahlil sonuçları, gizli şeker (pre- diyabet) ya da şeker hastası olduǧunuzu 
gösteriyorsa, gebe kalmaya çalışmadan önce yerel şeker hastalık eǧitmeninizi ya da 
şeker hastalık uzmanınızı görmeniz önemlidir. Şeker hastalıǧınızı gebelik öncesinde 
ve gebelik sürecinde, uzman desteǧi ile, kontrol altında tutmaya çalışabilirsiniz. 

Şeker hastalıǧı tedavi ekibiniz ile konuşabileceǧiniz konulardan bazıları:

• Folik asit: Gebe kalmadan en az 3 ay önce almaya başlayın
• Kan şekeri (glikoz) tahlili: Gebe kalmadan önce, önerilen düzeylerin ne olduǧunu 

öǧrenin (sayımların 4-7 mmo/L aralıǧında olması için). Doktorunuz ya da şeker 
hastalıǧı eǧitmeniniz kan şeker (glikoz) düzeylerinizi kontrol altında tutmaya 
yardımcı olması için ensüline başlamanızı önerebilir.

Bir bebeǧim daha olsun isterim

Bir sonraki gebeliǧinizden önce 
ya da başlangıcında aǧızdan 
şeker (glikoz) tolerans testi 
yaparak şeker hastası olup 
olmadıǧınızı anlayın. Gebelikte 
kan şeker (glikoz) düzeyini 
saǧlıklı aralıkta tutmak, 
bebeǧinizin bu nedenle ortaya 
çıkabilecek komplikasyonlar 
geçirme olasılıǧını azaltır.

TA
VS

İY
E
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 Kilonuzu kontrol edin 

Kaybetmeniz gereken kilonun miktarına göre, saǧlıklı bir kiloya dönmeniz zaman 
alabilir. Eǧer fazla kilonuz varsa, her türlü kilo kaybının iyi olduǧunu unutmayın. 6 ya da 
daha fazla kilo kaybı tip 2 şeker hastası olma riskinizi büyük ölçüde azaltacaktır. 
Gerçekçi hedefler belirleme ve profesyonel yardım arama doǧru yolda kalmanız 
açısından önemlidir. Kendiniz ve aileniz için saǧlıklı yeme ve gerekiyorsa kilo 
kaybetme konularında tavsiye almak için bir diyet uzmanından randevu alınız.
Bel ölçünüz saǧlıklı kilo aralıǧına varmaya/ kalmaya doǧru çalışmanızda size rehber 
olabilir.

Bel ölçüsü rehberi (santimetre)

18 yaşından itibaren erkek ve kadınlar için boy/ aǧırlık cetveli

 

 
 

Daha saǧlıklı bir yaşama ulaşma ve tip 2 şeker hastası olma riskinizi azaltmada en iyi 
sonuçları alabilmek için, bedensel hareketlilik ile saǧlıklı yemeyi birleştiriniz. 

Saǧlıklı bir kiloda olmayı hedefleyin

3

Saǧlıklı Kilolu Çok şişman

Erkek 94 94-101.9 ≥102

Kadın 80 80-87.9 ≥88

30
40

140cm 150cm 160cm 170cm

Ayakkabısız - Boy

kg

180cm 190cm

50
60
70
80

90
100
110
120

zayıf

saǧlıklı kilo aralıǧı

fazla kilolu

çok şişman
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Araştırma yapabileceǧiniz Internet siteleri
Şeker hastalıǧının nasıl geciktirilebileceǧi konusunda daha fazla bilgiyi 
aşaǧıdaki Internet sitelerinde bulabilirsiniz:
Ulusal Şeker hastalıǧı Hizmetleri Programı (NDSS)
www.ndss.com.au

Şeker Hastalıǧı Avustralya
www.diabetesaustralia.com.au

Avustralya, Yeni Zelanda, Asya Gebelikte Şeker Hastalıǧı Derneǧi (AdiPS)
www.adips.org

Bedensel hareketlilik
Eyaletinizde “Bedensel Hareketlilik” konusunda araştırma yapınız

Avustralya Diyet (Yeme ve İçme) Rehberi
http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/n55



Bu kitapçık size, gebelik şeker hastalıǧı geçirmiş olan kadınlara, ailenize ve arkadaşlarınıza, şeker 
hastalıǧının sizi ve ailenizi nasıl etkileyebileceǧini anlamanızda yardımcı olmayı amaçlar. Hem kendiniz 
hem de çocuklarınızın tip 2 şeker hastası olma riskini azaltmak için daha saǧlıklı yaşama doǧru adım atın.

Bu kitapçık Ulusal Şeker hastalıǧı Hizmetleri Programınca (NDSS) saǧlanan mali destek ile Avustralya 
Şeker hastalıǧı Derneǧi ve Avustralya, Yeni Zelanda, Asya Gebelikte Şeker hastalıǧı Derneǧi adına 
“GDM’den sonra Yaşam Çalışma Grubu” tarafından koordine edilerek hazırlanmıştır.

NDSS Avustralya Hükumeti adına Şeker Hastalıǧı Avustralya’nın yönettiǧi bir girişimdir. NDSS şeker 
hastalarına bilgi ve destek hizmetleri saǧlar ve şeker hastalıǧı ile ilgili ürünleri daha ucuz fiyata  
(destekli) temin eder. Kayıt ücretsiz olup, şeker hastası olduǧu teşhis edilmiş tüm Avustralyalılara açıktır. 
www.ndss.com.au sitesini ziyaret ediniz ya da 1300 136 588 numarayı arayınız. İlk baskı 2009.

Çalışma Grubu bu kaynaǧın yaratılması sırasında yapılan odak gruplarına katılan kadınlara, eşlerine ve 
bebeklerine, grupların koordinasyonunu yapan personele, Hilary, Husna ve Janet’e cömert destekleri için 
teşekkür eder.

“Gebelik şeker hastası olduǧumu söyledikleri 
zaman, bebeǧimin sorunlu olacaǧını düşünerek 

üzüldüm. Gebelik döneminin bitmesi benim 
için büyük bir ferahlık oldu. Şimdi doktor bana 

tekrar şeker hastası olmamam için dikkat 
etmem gerektiǧini söylüyor.”

Jenny Sam’in annesi 10 aylık


