
 

  

 

 

 

 ؟چیست بارداری دیابت

 اختاللو   دیابوت  اًوَا   سایز ّواًٌذ بارداری دیابت

 هختو   را بوذى  تَسط قٌذ هصزف ی ًحَُ کِ است

ِ  است دیابت اس ضکل  بارداری دیابت. ساسد ه   کو

 ایجاد دلی . کٌذ ه  هبتال بارداری ط  را سًاى بزخ 

ِ  اسوت  ایي اختالل ایي ِ  بوذى  ًیواس  بوارداری  کو  بو

ِ  حوال   در، دّوذ  هو   افشایص را اًسَلیي  بوذى  کو

 تَلیوذ  اًسوَلیي  کواف   هقوذار  بِ تَاًذ ًو  ّویطِ

 .ًوایذ

 ؟دارد فزسًذش ٍ هادر بز تاثیزی چِ بارداری دیابت

 جٌویي  ضوذى  بوشر   بِ هٌجز تَاًذ ه  اختالل ایي

 سواس  هطک  خَد ایي کِ، ضَد( کیلَگزم 4 اس بیص)

 ٌّگوام  اسوت  هوکوي  بوشر   جٌیي یک سیزا است

 چٌویي  ّون ، ضَد آسیب دچار سایواى ٌّگام ىسایوا

 هوادر  بِ سایواى ٌّگام است هوکي بشر  جٌیي یک

ُ  گواّ  . کٌوذ  ٍارد آسویب  ًیش خَد  جٌویي  ی اًوذاس

 سشاریي عو  تحت بایست ه  هادر ٍ ًبَدُ هٌاسب

 . گیزد قزار( جٌیي خزٍج هٌظَر بِ جزاح )

 اکالهپس  پزُ بزٍس احتوال چٌیي ّن بارداری دیابت

ُ  تْذیوذ  بیوواری  کی کِ  را اسوت  حیوا   ی کٌٌوذ

ُ . )دّذ ه  افشایص  هسووَهیت  یوا  اکالهپسو   پوز

 (ضَد ه  خَى فطار افشایص سبب، حاهلگ 

 ؟ضَد ه  درهاى چگًَِ بارداری دیابت

 قٌذ بایست ه  ضوا، بارداری دیابت درهاى هٌظَر بِ

 اسوت  کواری  ایي ٍ کٌیذ گیزی اًذاسُ هزتب را خَى

 سًواى  اغلب. بگیزیذ یاد آساً  بِ تَاًیذ ه  ضوا کِ

 رصیون  تغییوز  بوا  تَاًٌوذ  ه  را خَد خَى قٌذ سطح

 یا اًسَلیي بِ سًاى اس بزخ . کٌٌذ کٌتزل خَد غذای 

 داضت خَاٌّذ ًیاس دیابت ّای درهاى سایز

 ؟کٌین هزاجعِ خَد پشضک بِ بایذ فَاصل  چِ در

ِ  ًسوبت  بارداری دیابت دچار سًاى  سًواى  سوایز  بو

 ایوي . دارًوذ  بیطتزی هزاجعا  دفعا  ِب ًیاس باردار

 در ضووا  ٍضعیت بِ کٌیذ هزاجعِ فَاصل  چِ در کِ

 بسوتگ   ضووا  تَسط اًسَلیي هصزف ٍ هزاجعِ ّز

 .  دارد

 اًجوام  را سیوز  هَارد ضوا پشضک هزاجعا  ایي ط 

 :داد خَاٌّذ

 رصیون  هوَرد  درٍ  کٌٌذ ه  بزرس  را جٌیي ٍضعیت

 .کٌٌذ ه  سَال ضوا غذای 

 هو   حاصو   اطویٌواى  ضوا خَى قٌذ بَدى کٌتزل اس

 کٌٌذ

ِ ) کٌٌوذ  هو   تٌظوین  را ضوا اًسَلیي هقذار  چٌاًچو

 .)کٌیذ ه  هصزف اًسَلیي

 

 تَصیِ ّای خَد هزاقبت :

  ؟دّین تغییز را خَد غذای  رصین بایذ چگًَِ

ّذف اس تغذیِ فزاّن آٍردى کالزی ٍ تغذیِ هٌاسب 

بزای رضذ جٌیي ٍ جلَگیزی اس افت قٌذ خَى اسوت  

هعوَال دیابت بارداری با رصین غذای  قابو  کٌتوزل   

 است ٍ گاّ  ًیاس بِ تشریق اًسَلیي پیذا ه  ضَد.

ِ  بگَیوذ  ضووا  بِ تَاًذ ه  تغذیِ هتخصص یک  کو

 با خاًو  ّز. دّیذ تغییز را خَد غذای  رصین چگًَِ

 غذای  رصین یک ًتیجِ در، دارد تفاٍ  کو  دیگزی

 بوزای  لشٍهوا  اسوت  صوحیح  فزد یک بزای کِ ٍاحذ

 . ًیست هٌاسب دیگزی

 



 

  

 :بایست ه  سًاى اغلب

 اجتٌوا   پزچوز   غوذاّای  ٍ ضیزیي غذای  هَاد اس

 فوزاٍاى  فیبوز  بوا  غوذای   هوَاد  اس ضوَد  سع .کٌٌذ

 .ضَد استفادُ

 ؟کٌن ٍرسش است السم آیا

 ٍرسش بوارداری  دیابت درهاى بزای ًیست ًیاس ضوا

 قٌذ کِ کٌذ ه  کوک ضوا بِ فعالیت داضتي اها کٌیذ

 هو   ٍرسش قبو   اس اگوز . کٌیوذ  کٌتزل را خَد خَى

ِ ، دادیوذ  ه  اًجام کِ را ٍرسض  ّواى، کزدیذ  اداهو

 قصوذ  حاال ٍ کزدیذ ًو  ٍرسش حال بِ تا اگز. دّیذ

 کٌیوذ  سوَال  خَد پزستار یا پشضک اس،داریذ ٍرسش

 .است هٌاسب ضوا بزای ٍرسض  ًَ  چِ کِ

 

 ؟باضن داضتِ طبیع  سایواى تَاًن ه  آیا

 طبیعو   حوذ  بِ ًشدیک ضوا خَى قٌذ سطح چٌاًچِ

 داضتِ طبیع  سایواى یک ضوا کِ ایي احتوال، باضذ

 یوا  پشضوک ، سایوواى  ٌّگوام . بَد خَاّذ باال باضیذ

 داد َاّوذ خ اداهِ ضوا خَى قٌذ چک بِ ضوا پزستار

 .ًوایذ حاص  اطویٌاى آى ًزفتي باال اس تا

 

 ؟افتذ ه  اتفاق  چِ سایواى اس پس

 خوَى  قٌوذ  ٍ ضذ خَاّذ بزطزف احتواال ضوا دیابت

 چٌاى. گطت خَاّذ باس طبیع  سطح بِ احتواال ضوا

 دیگز سیاد احتوال بِ، کزدیذ ه  هصزف اًسَلیي چِ

 یوا  کپشض حال ایي با، داضت ًخَاّیذ آى بِ ًیاسی

 کٌوذ  چک را ضوا خَى قٌذ بایست ه  ضوا پزستار

 سًواً  . ًوایوذ  حاص  اطویٌاى آى ضذى طبیع  اس تا

 در ّوا  بعوذ ، کٌٌوذ  هو   تجزبِ را بارداری دیابت کِ

ِ  ابوتال  بوزای  باالتزی بسیار خطز هعزض  دیابوت  بو

 عووز  آخوز  تا بایست ه  ضوا. دارًذ قزار "هعوَل"

 .ضَیذ رس بز دیابت ًظز اس یکبار سال چٌذ ّز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 
              

 هَسسِ خذها  درهاً  البزس                

 

 با آرزوی سالمت روز افسون برای شما       

 

 

 پوفلت آهَسض  

 دیابت بارداری
 

 

 

 واىسًاى ٍ سایبخص  تْیِ کٌٌذُ :
 69باسًگزی: اردیبْطت 

 

 

 
 

 

 
 

 

 تٌظین: ٍاحذ آهَسش


