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Gestational diabetes 

 ديابت بارداري: 
 تعريف

حالتي استتك  ا ايل ب راد  د راد ادخ د   دا انتتا  هي   س ي ستت     س 

آهتس  ي د   رتا  دتتتا  ي هوال   رتا  تتك ر   ح ستتت     ده    تا رتا ي     

گا ي اي ات رحاخ  دها  آ  ا از را رزديق ااست ل ب هي رادتس ي هوال   ايب  

حالك روس از راد ادخ از ر ب هي دي  اها ايب اتحا  دتاا  را رحخ رحاخ ارت  

 را  يارك  د آي س   اداس.

 عالئم شايع:

معموال عالمت واضحي وجود ندارد و تشخیص بر مبناي آزمایش قند خون  

بارداري در خانم هایي كه سابقه دیابت ندارند صورت مي   24- 32هفته  بین  

بارداري در حاملگي قبلي وجود دارد   گیرد و در صورتي كه سابقه دیابت 

 . انجام آزماش قند خون در زمان زودتر توصیه میشود

كلید یك بارداري سالم براي خانم هاي مبتال به دیابت كنترل قند خون است  

بارداري و در طول دوران بارداري انجام شود و بین مصرف  كه باید پیش از  

 مواد غذایي و فعالیت و ورزش و تزریق انسولین تعادل برقرار شود 

هفته اول   6كنترل قند خون پیش از بارداري بسیار مهم است زیرا در طول 

افزایش   باعث  باال  خون  قند  و  گیرد  مي  شكل  جنین  هاي  اندام  بارداري 

 .در زادي مي شوداحتمال نقایص ما

 فعاليت:

بدن فشار نمي  به  معموال برنامه اي متعادل شامل ورزش و نرمش هایي كه 

آورند توصیه مي شود . ورزش حتي براي مدتي كوتاه ، مي تواند اثرات 

 مثبت فراواني داشته باشد. برنامه ورزشي خود را به دقت پیگیري كنید. 
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 : زايمانپيگيري پس از 

خون خود را بعد از زایمان به طور مرتب قند  

چك كنید ودر اولین فرصت بعد از زایمان به  

 متخصص غدد مراجعه كنید. 

از    12تا    6به شما توصیه مي شود   هفته پس 

زایمان تست تحمل گلوكز را انجام دهید و در 

صورت طبیعي بودن آن هر سه سال یكبار این  

 تست باید تكرار شود. 

 

 

 

 :داروها  

بدا رمیم غدذایي و ورزش در محددوده طبیعي قرار گیرد نیدازي بده دارو  اگر قندد خون 

امكدان دارد براي بعيدددي از خانم هایي كه نتوانندد با رمیم غذایي و ورزش قند   نیسدددت.

 خود را كنترل كنند انسولین یا قرص تجویز شود .

 رسد.انسولین هیچ ضرري براي شما ندارد و نمي تواند به جنین ب

شدامل قرمزي و خارش خفی  در محل تزریق،تورم صدورت و لب ها ، عوارض انسدولین  

 مشكل در تنفس، احساس خواب آلودگي ؛ضع  و گیجي مي باشد.

 : نكات آموزشي

در زمدان ابتال بده دیدابدت بدارداري عالوه بر نوج و حجم  مواد غدذایي زمدان خوردن نیز  ✓

 12صبح، ناهار  10صبح، میان وعده  8غذایي ؛صبحانه وعده  6بسیار مهم است. داشتن 

شدب و قبل از خواب به تقسدیم مناسدب كالري در بدن و  8عصدر، شدام   4ظهر، میان وعده 

 در نتیجه  جلوگیري از افزایش یا كاهش قند كمك خواهد كرد

شدود  مادران باردار از نوشدابه حتي  نوشدابه  بدون قند اسدتفاده نكنند  زیرا باعث مي   ✓

 جذب كلسیم در بدن انجام نشود

 مادران باردار دیابتي از فست فود ها و غذاهاي كنسروي استفاده نكنند  ✓

افزایش اسدتفاده از فیبر غذایي مانند میوه و سدبزیجات و حبوبات و غالت و محدود   ✓

 كردن چربي و شیریني هاي سنگین از رمیم غذایي توصیه مي شود.

ي مادران دیابتي بسددیار خوب اسددت. اما در این زمان  تغذیه نوزاد با شددیر مادر برا ✓

ممكن غلظت قند خون شدددما قابل پیش بیني نباشدددد. همغنین تغییر در الگوي خواب و 

غذا سددبب افت قند خون شددما مي شددود، از این رو همانند قبل از زمان زایمان در دوران 

 شیردهي نیز در كنترل قند خون خود كوشا باشید

افت قند خون قبل از شددیردهي یا در طي شددیردهي یك میان  براي پیشددگیري از  ✓

وعده حاوي پروتئین یا كربوهیدرات مانندنان و گوشددت و .... مصددرف كنید و به مقدار 

 كافي آب بنوشید و مایعات وآبمیوه طبیعي و چاي بدون قندنیز حین شیردهي بنوشید.

قعي كده از خواب قندد خون مللوب براي خدانم هدایي كده دیدابدت بدارداري دارندد مو  ✓

ودو سدداعت بعد از  140و یك سدداعت بعد از غذا حداكثر   95بیدار مي شددوند حداكثر 

 مي باشد. 120غذا حداكثر 

هر دفعه كه قند خون خود را چك مي كنید در دفترچه یادداشدت كنید و هر بار كه   ✓

شدما  به پزشدك مراجعه مي كنید دفترچه خود را به همراه داشدته باشدید كه اگر قند خون  

 كنترل نیست دكتر به شما یاد مي دهد كه چگونه قند خون خود را كنترل كنید.

 


