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ري  أداة تقييم خطر اإلصابة بداء السكّ
(AUSDRISK) من النوع ٢ عند األستراليين

فئة العمر التي تنتمي إليها   .١
٠ نقطة دون الـ ٣٥ سنة    
٢ نقطة ٣٥ - ٤٤ سنة     
٤ نقطة ٤٥ - ٥٤ سنة     
٦ نقطة ٥٥ - ٦٤ سنة     
٨ نقطة ٦٥ سنة وما فوق   

الجنس   .٢
٠ نقطة أنثى
٣ نقطة ذكر 

العرق/بلد الوالدة:  .٣
� أو من سكان جزر مضيق تورس، ٣أ.   هل تنحدر من السكان ا��صلي��

أو من سكان جزر المحيط الهادئ أو من الماوري؟

٠ نقطة كال 
٢ نقطة نعم 

أين ولدت؟  ٣ب.  
٠ نقطة أسرتاليا 

آسيا (ويشمل ذلك شبه القارة الهندية)،
الرشق األوسط، شامل أفريقيا، 

٢ نقطة جنوب أوروبا     
٠ نقطة غري ذلك     

٤.  هل تم تشخيص أي من والديك، أو أي من إخوتك أو 
ري. (النوع ١ أو النوع ٢)؟ أخواتك بداء السكّ

٠ نقطة كال
٣ نقطة نعم

ر) في الدم ٥.  هل سبق وظهر لديك ارتفاع في الجلوكوز (السكّ
، أثناء فحص صحي، خالل مرض ما، خالل الحمل)؟ مثال)  
٠ نقطة كال
٦ نقطة نعم

هل تتناول حالياً أدوية الرتفاع ضغط الدم؟  .٦
٠ نقطة كال
٢ نقطة نعم
ن حالياً سجائر أو أي من منتجات التبغ األخرى  ٧.  هل تدخّ

بشكل يومي؟
٠ نقطة كال
٢ نقطة نعم

كم مرة تتناول الخضار أو الفواكه؟  .٨
٠ نقطة كل يوم     
١ نقطة ليس كل يوم     

ا  ٩.  في المتوسط المعتاد، هل يمكنك القول أنك تمارس نشاطً
، ٣٠ دقيقة  ا بمعدل ٢،٥ ساعة على األقل في األسبوع (مثالبدني

في اليوم لـ٥ أيام أو أكثر في األسبوع)؟
٠ نقطة نعم   
٢ نقطة كال   

ا من تحت ضلوعك   ١٠.   قياس خصرك مأخوذً
(عادة على مستوى السرة، وأنت واقف)

قياس الخصر(سم) 

� أو من جزر مضيق تورس: للمتحدرين من أصل آسيوي أو من السكان ا��صلي��

نساء رجال
٠ نقطة أقل من ٨٠ سم  أقل من ٩٠ سم 
٤ نقطة ٨٠ - ٩٠ سم   ٩٠ - ١٠٠ سم   
٧ نقطة أكرث من ٩٠ سم  أكرث من ١٠٠ سم  

لجميع ا�4خرين:

نساء رجال
٠ نقطة أقل من ٨٨ سم  أقل من ١٠٢ سم 
٤ نقطة ٨٨-١٠٠ سم  ١٠٢-١١٠ سم 
٧ نقطة أكرث من ١٠٠ سم   أكرث من ١١٠ سم  

اجمع نقاطك 

ري من النوع ٢ خالل ٥ سنوات*: خطر إصابتك بداء السكّ
٥ أو أقل: خطر منخفض 

شخص واحد تقريباً من أصل ١٠٠ شخص يصاب بداء السّكري.
٦-١١: خطر متوسط  

ملجموع النقاط ٦-٨، شخص واحد تقريباً من أصل ٥٠ شخًصا
يصاب بداء السّكري. ملجموع النقاط ٩-١١، شخص واحد تقريباً

من أصل ٣٠ شخًصا يصاب بداء السّكري.
١٢ أو أكثر: خطر مرتفع 

ً ملجموع النقاط ١٢-١٥، شخص واحد تقريباً من أصل ١٤ شخصا
يصاب بداء السّكري. ملجموع النقاط ١٦-١٩، شخص واحد تقريباً

من أصل ٧ أشخاص يصاب بداء السّكري. ملجموع النقاط من ٢٠ وما 
فوق،  شخص واحد تقريباً من أصل ٣ أشخاص يصاب بداء السّكري.

*   قد تكون هناك مبالغة عند استعامل مجموع النقاط اإلجاميل يف تقدير خطر اإلصابة بداء السّكري عند الذين تقّل 
أعامرهم عن ٢٥ سنة.

Se hai riportato un punteggio di 6-11 punti 
nell’indagine AUSDRISK puoi correre un maggior 
rischio di contrarre il diabete tipo 2. Parlane con 
il tuo dottore. Migliorando il tuo stile di vita potrai ridurre il 
rischio di sviluppare il diabete tipo 2. 

لت ١٢ نقطة أو أكثر في AUSDRISK فقد تكون مصاباً بداء  إذا سج
ري من النوع ٢ لم يتم تشخيصه أو تكون معرضاً لخطر إصابتك  السكّ
بالمرض بشكل مرتفع. استرش طبيبك بشأن عمل فحص جلوكوز الدم 

وأنت صائم. اعمل اآلن للحؤول دون إصابتك بداء السّكري من النوع ٢. 

لت ٦-١١ نقطة في AUSDRISK فقد يكون خطر تعرضك  إذا سج
ا. ناقش مجموع نقاطك وخطورة  ري  من النوع ٢ متزايدً لداء السكّ

وضعك الشخصي مع طبيبك. قد يساعد تحسني منط حياتك عىل الحّد من 
خطر تعرّضك لداء السّكري من النوع ٢.
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