
 

 

 

 بخش ميالد : تهيه و تنظيم مطالب �
 

 روابط عمومي و  انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ �

از مصرف پوست مرغ و     .  از شير و ماست كم چرب استفاده كنيد        

 .ماهي كه چربي زيادي دارد خودداري كنيد

از مصرف سوسيس، همبرگر،كره، پنير پرچرب، سس، سيگار            

 .اجتناب كنيد

نان هاي تهيه شده از آرد      :  از مواد غذايي حاوي فيبر زياد شامل       

 .سبوس دار، نان سنگك، بربري استفاده شود

تخم مرغ و شير براي ترميم سلول هاي بدن         :  مواد پروتئيني مثل  

و رشد اندام است ولي اين مواد مستقيماً تاثيري روي قند خون              

 .ندارد ولي بايد متناسب با نياز بدن مصرف شوند

 

در صورت استفاده از انسولين بايد به عوارض كاهش         

سردرد، لرزش، ضعف و خستگي،     خون توجه كرد كه شامل      

در تعريق، خشكي دهان، تاري ديد، طپش قلب، تهوع و                  

مشكالت پوستي كه     صورت حساسيت به انسولين مثل     

بايد در صورت بروز اين نوع عوارض و عالئم، فوراً به پزشك               

معالج مراجعه شود و هميشه، همراه خود يك خرما، سيب، موز،             

بيسكويت ساقه طاليي، حبه قند و شكالت و آبنبات داشته باشيد         

كه در صورت بروز عالئم كاهش خون شديد از اين مواد استفاده             

 . شود



 

 

 خطرات ديابت بارداري براي جنين

 ناهنجاري مادر زادي -1

 مرگ داخل رحمي -2

3-RDS  پايين افتادن قند خون بعد : اختالالت متابوليك مثل

 از تولد

 
 آموزش به مددجو

يك برنامه متعادل، فعاليت و استراحت بر ثبات قند خون و كاهش 

استرس كمك مي كند ورزش هاي دوران بارداري به طور منظم            

و تدريجي در حد تحمل و روزانه انجام شود، زيرا به كنترل قند               

قبل از انجام ورزش، از يك ميان وعده و غذاي           .  كندخون كمك مي  

 . خون نشوداستفاده شود كه باعث افت قند ) مانند شير(سبك 

استفاده از رژيم غذايي مناسب در طول بارداري به خصوص در              

كنيد مصرف مي بارداري مهم است، زيرا غذايي كه شما        افراد ديابت   

 .در ميزان قند خون شما تاثير دارد

بايد غذاهاي روزانه خود را به نوعي تغيير دهيد كه موجب تامين             

غذا بايد هميشه سر ساعت استفاده شود تا           .  سالمت شما شود  

ميزان قند خون بدنتان هميشه در يك حالت متعادل و مناسب              

 .باقي بماند

 

مواد غذايي در چند گروه تقسيم بندي مي شوند كه            

 :عبارتنداز

نان، غالت، ميوه، سبزي، گوشت، لبنيات، چربي ها كه مصرف هر 

پس در  .  يك بايد با توجه به مقدار نياز بدن افراد به انرژي باشد             

مصرف هيچ كدام نبايد افراط شود حتي االمكان از مواد قندي              

مربا و عسل، قند و شكر، آبنبات، انواع شربت و شيريني ها             :  مثل

و نوشيدني هاي الكلي، ژله و بيسكويت خودداري نمائيد زيرا اين            

قندها به سرعت وارد جريان خون مي شوند و قند خون را به طور          

 .نا گهاني باال مي برد

از گوشت هاي بدون چربي استفاده كنيد و بيشتر از مرغ و ماهي              

 .استفاده شود

 علت

تحت تاثير هورمون هاي جفت در طي باداري، تغييرات وسيعي            

روي متا بوليسم بدن رخ مي دهد و ميزان قند خون دچار كاهش               

 .يا افزايش شديد مي شود

 

 خطرات  ديابت بارداري براي مادر

 بروز كيتواسيدوز -1
 عفونت   -2

 پره اكالمپسي -3

 ماكروزومي جنين و سزارين -4

وجود عوارض زمينه اي ديابت مثل نفروپاتي، بيماري قلبي             -5

 .               كه عوارض بارداري را افزايش مي دهد

ساعت بعد از غذا      2و قند خون      93به قند خون ناشتا باالتر از        

. بار متوالي انجام شده باشد      3يا    2گفته مي شود كه طي         120

از نظر ديابت بارداري       26تا    24معموالً زنان باردار بين هفته        

ولي در افرادي كه زمينه قبلي دارند اين            .  بررسي مي شوند   

 .بررسي ها بايد زودتر انجام شود


