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 نتیجه طرح:

موثر  یباردار ابتیزنان مبتالبه د ینوع دو و خودکارآمد ابتیهوشمند بر درک خطر د یبر نرم افزار گوش یآموزش مبتن

 هدر دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن، ب ت،یهوشمند به لحاظ محبوب یبر نرم افزار گوش یآموزش مبتن نیاست. بنابرا

نوع  ابتیدرک خطر د شی از آن در جهت افزا ی توانشود و م یم یابیآموزش، در عصر حاضر ارز یسودمند برا یعنوان روش

می تواند کمک نوع دو  ابتیکاهش نرخ ابتال به د ی استفاده کرد که درباردار ابتیدر زنان مبتال به د یدو و خودکارآمد

 کننده باشد .

 

 دیابت بارداری چیست؟ 

-28که تنها در دوران بارداری ایجاد می شود.دیابت بارداری معموال در حدود هفته است دیابت از نوعی بارداری دیابت

 مضر  مادر و جنین برای باال قندخون بارداری بارداری ایجاد می گردد.دیابت به معنای باال بودن قند خون است. دردوران 24

 .کرد آن جلوگیری عوارض بروز از توان می بارداری دیابت سب منا کنترل و با شناخت.  اشدب می

ابتالبه دیابت حاملگی ممکن است ناراحت کننده باشد. اما می توان با انجام اقدامات صحیح به منظور کنترل قند خون،از  

 مادر و نوزاد محافظت کنید.

 دیابت بارداری چگونه ایجاد می شود؟

نام گلوکز تبدیل کنیم نهایتاً به یک قند ساده بهما برای تولید انرژی به سوخت نیاز دارد، مواد غذایی که مصرف میبدن 

گلوکز از غذاهایی که می خورید وارد خون شما می شود،پانکراس)لوزالمعده( به ترشح انسولین)نوعی هورمون( می شوند.می

شود تا قند، جهت تأمین انرژی مورد استفاده قرار گیرد یا برای مصارف د به سلولها میین ماده کلیدی، موجب ورود قنپردازد، ا

. دیابت زمانی ایجاد می شود که بدن نتواند مقدار کافی انسولین تولید کند و یا نتواند از انسولین تولید بعدی ذخیره گردد

 شده به صورت مناسبی استفاده کند.

خون برای نوزاد ( هورمون هایی  را در جهت کمک به رشد جنین تولید می کند. برخی در دوران بارداری ، جفت ) منبع  

از این هورمون ها جلوی فعالیت انسولین مادر را می گیرندکه این شرایط مقاومت به انسولین نامیده می شود. مقاومت به 

دار کافی انسولین تولید کند، دیابت بارداری انسولین نیاز بدن شمارا به انسولین افزایش می دهد. اگر لوزالمعده نتواند مق

ایجاد خواهد شد. همه زنان باردار در اواخر بارداری مقداری مقاومت به انسولین دارند.بعضی از زنان نیز قبل از بارداری مقاومت 

ر دیابت بارداری می به انسولین دارند،که معموال به این دلیل آنها دچار اضافه وزن هستند. این افراد بااحتمال بیشتری دچا

 شوند.

پس از تولد نوزاد نیاز به انسولین کاهش می یابد،میزان قند خون به سطح نرمال باز میگردد ومعموال دیابت از بین می 

برابر بیش از زنانی که دیابت بارداری نداشته اند،به دیابت  7رود. اما این پایان داستان نیست. زنان با سابقه دیابت بارداری 

 مبتال می شوند. 2نوع

 کدامند؟ بارداری دیابت به ابتال خطر عوامل

 اضافه وزن

 سابقه ابتال به دیابت بارداری

 کیلوگرم  4سابقه به دنیا آوردن نوزاد با وزن بیشتر از

 2ابتالی والدین،برادر و یا خواهر به دیابت نوع
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ست، اما به اندازه ای باال نیست که تشخیص دیابت ابتال به پیش دیابت،که به معنای باالتر بودن قند خون از سطح نرمال ا

 داده شود.

 ابتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک 

 این که است کسانی از باالتر شما در دیابت بارداری به ابتال احتمال ، دارید را خطر عوامل از بیشتری تعداد یا یک اگر

 .است کم بارداری دیابت به شما ابتالی خطر ، ندارید را خطر عوامل از یک هیچ اگر . ندارند را خطر عوامل

 

 توان از بروز عوارض آن جلوگیری کرد.ی با شناخت و کنترل مناسب دیابت بارداری، م

 شوند؟ بررسی بارداری دیابت نظر از باید وقت چه و کسانی چه

 .کند می گیری تصمیم الزم های انجام آزمایش زمان و بررسی لزوم درباره شما پزشک خطرزا، عوامل به بسته

 بررسی باید بارداری ویزیت اولین در شما قندخون داشته باشید، بارداری دیابت به ابتال ای بر باالیی یا متوسط خطر اگر

 . شود مجددا آزمایش باید حاملگی 28 تا 24 هفته بین ، باشد طبیعی آزمایش اگر نتیجه می شود،

 .شود می گیری اندازه شما قندخون حاملگی 28تا  24 هفته بین دارید، بارداری دیابت به ابتال جهت پایینی خطر اگر

 شود؟ می داده تشخیص چگونه بارداری دیابت

 :باشد الزم زیر آزمایشات از آزمایش چند یک یا انجام است ممکن ها، آزمایش نتایج و خطر عوامل وجود به بسته

 تصادفی قندخون  یا ناشتا قندخون آزمایش

 قندخون  آزمایش ولی کنید، پرهیز آشامیدن و از خوردن ساعت 8 مدت به باید ، ناشتا قندخون آزمایش انجام از قبل

 تشخیص ها آزمایش این .است انجام غذایی قابل مواد مصرف در محدودیتی گونه هیچ بدون و روز از هر زمان در تصادفی

 بنا  افراد از در بعضی که دارند وجود نیز دیگری های آزمایش ولی کنند می مبتالیان مسجل از ی تعداد در را بارداری دیابت

 .شوند انجام باید پزشک تشخیص به

 (GCT)گلوکز تحریکی غربالگری آزمایش

 سطح ساعت یک از پس و نوشید گلوکز  می گرم 50 ی استاندارد حاو شیرین نوشیدنی یک آزمون، این انجام برای

 در ناشتا، حالت در است بهتر اما انجام است قابل روز از زمانی هر در آزمایش این .شد خواهد گیری شما اندازه قندخون

 انجام به شما باشد طبیعی حد باالتر از آزمایش این در خون گیرد. اگرقند انجام ا غذ نخوردن ساعت8 از بعد و صبح هنگام

 .دارید نیاز بیشتری های بررسی

 (GTT)خوراکی گلوکز تحمل آزمایش

 انجام از قبل ساعت 8 حداقل و باشید داشته غذایی عادی رژیم باید شما یش، آزما این انجام از قبل روز سه حداقل

 حاوی استاندارد شیرین نوشیدنی آن یک از پس. شود می گیری اندازه آزمایش انجام از ناشتا باشید. قندخون، قبل آزمایش

 قند شود. اگر می اندازه گیری آن از بعد ساعت سه و ساعت دو ، ساعت یک ، شما نوشید و قندخون می گلوکز گرم 100

 صحیح ای انجام بر.  هستید بارداری دیابت به مبتال شما باشد، طبیعی حد از آزمایش باالتر این از نوبت دو در حداقل خون

 .نروید راه آزمایش انجام ساعت 3 طی و بنوشید دقیقه 5 طیو  جرعه جرعه را مذکور نوشیدنی است بهتر آزمایش

 

 مقادیر باالتر از حد طبیعی در تست تحمل گلوکز*



 3  پیوست ها

 

 
 

 گرم گلوکز( 100)بعد ازمصرف 

 لیتر دسی در گرم میلی 95  ناشتا

 لیتر دسی در گرم میلی 180 ساعت بعد یک

 لیتر دسی در گرم میلی  155 ساعت بعد دو

 لیتر دسی در گرم میلی 140 بعد ساعت سه

 چرا دیابت بارداری نیاز به درمان دارد؟

اگر سطح قند خون مادر باالباشد قند خون از طریق عبور از جفت به نوزاد می رسد.که این ممکن است منجر به رشد 

ن مشکالتی برای مادر جنین بیشتر از حد میانگین شود. تولد نوزاد بزرگتر به طور بالقوه می تواند در طول زایمان و پس از آ

 ونوزاد ایجاد کند. دیابت درمان نشده بارداری می تواند منجر به باال رفتن احتمال ایجاد فشارخون در طول بارداری شود. 

 شود؟ می درمان چگونه بارداری دیابت

  خود   قندخون  نهچگو  که  بیاموزید  باید  است. شما  محدوده طبیعی  در  قندخون  داشتن  نگه  معنای  به  بارداری  دیابت  درمان

 :کنید کنترل زیر که در ادامه توضیح داده شده اند، ابزارهای از با استفاده را

  مناسب غذایی برنامه

  مناسب بدنی فعالیت

 مدیریت و کاهش استرس 

  )در صورت نیاز( انسولین تزریق

 

  مناسب غذایی برنامه

 مناسب  غذایی  برنامه  یک  کنید  مشورت  تغذیه  متخصصیک    با  جنین  و  خود  برای  غذایی مناسب  برنامه  یک  داشتن  جهت

 بخورید  غذاهایی  نوع  چه  که  کند  می  راهنمایی  را  شما  غذایی  برنامه  کند. این  حفظ  طبیعی  محدوده  در  را  بتواند قندخون باید

 طبیعی محدوده در قندخون حفظ در مهم سه نکته غذا مصرف زمان و مقدار ، نوع. ید بخور وقت چه و بخورید ، چقدر

 .هستند

 رژیم غذایی سالم بخش مهمی از مدیریت دیابت است که در موارد زیر به شما کمک خواهد کرد :

 نگه داشتن سطح قند خون خود در محدوده هدف که پزشکتان نوصیه نموده است.-

 فراهم نمودن تغذیه مناسب برای شما و رشد جنین.-

 دستیابی به تغییرات وزن مناسب در دوران بارداری- 

 خوردن وعده های غذایی به طور منظم. -

 خوردن مقادیر کوچک غذا در چند نوبت-

 رفع گرسنگی خود و حفظ یک وزن سالم-

 گنجاندن  برخی از کربوهیدرات در هر وعده و میان وعده. -
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 غذاهایی را انتخاب کنید که :

 باشد.متنوع و لذت بخش می  •

 چربی کم و فیبر زیاد داشته باشد. •

 منبع خوبی از کربوهیدرات باشد ) حبوبات، غالت، میوه ، ماکارونی، برنج ( •

 مواد مغذی که شما در دوران بارداری نیاز دارید را تامین کند. •

برای شما و فرزندتان و اگر برایتان امکان دارد، مراجعه به متخصص تغذیه به منظور دریافت توصیه های غذایی مناسب 

 همچنین انتخاب غذاهایی که به کنترل سطح قند خون شما کمک می کند، مفید است.

 هرم غذایی

بایست به صورت روزمره توسط افراد یک راهنمای ساده درباره انواع و نسبت مواد غذایی است که می دیابتی هرم غذایی

 که ادامه به آن ها اشاره شده است.مصرف شود. 

 وهیدرات کرب

حاوی کربوهیدرات به گلوکز تبدیل شده و برای تامین انرژی بسیار مفید می باشند. کربوهیدرات برای شما و  غذاهای

وعده  3فرزندتان بسیار مفید می باشند. برای کمک به تنظیم میزان قند خون خود الزم است مواد حاوی کربوهیدرات را در 

 قسیم کنیدمیان وعده در روز ت 2-3غذایی اصلی و 

  مواد غذایی حاوی کربوهیدرات عبارتند از : .

 نان و غالت صبحانه -   

  فرنگی رشته و برنج ، ماکارونی -  

  ذرت و زمینی سیب-  

  عدس و لوبیا مانند حبوبات-  

  ها میوه -  

  ماست ، شیر -  

مانند نوشابه،آب میوه، کیک و بیسکویت اجتناب ازخوردن غذاهای حاوی کربوهیدرات که ارزش تغذیه ای پایینی دارند 

 نمایید.

سطح قند خون باالتر از حد  در بعضی از موارد علی رغم تنظیم میزان مصرفی کربوهیدرات توسط خانم های باردار،

ت بارداری طبیعی می باشد. در این موارد نباید کربوهیدرات را از برنامه غذایی حذف کرد. در این موارد در روند درمان دیاب

  نیاز به استفاده از انسولین برای تنظیم میزان قند خون می باشد.

 چربی

همواره سعی کنید تا میزان چربی مصرفی خود را کم کنید.به خصوص چربی های اشباع. از چربی های سالم مانند روغن 

ده از مغز های خوراکی استفاده کنید. به کادو و روغن تهیه شوکانوال ، زیتون و انواع روغن های اشباع نشده، مارگارین ، آو

منظور محدود کردن میزان مصرفی چربی های اشباع در رژیم غذایی ، گوشت مصرفی خود را از نوع کم چرب ، مرغ بدون 

چربی  پوست و لبنیات کم چرب انتخاب نموده و از مصرف غذاهای آماده ) بازاری ( و فست فود خودداری نمائید. مصرف
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در نتیجه به صورت غیر مستقیم باعث و مقاومت به انسولین راافزایش داده و زه باعث ایجاد اضافه وزن شده بیش از اندا

  باالرفتن سطح قند خون خواهد شد.

 نپروتئی

مواد غذایی حاوی پروتئین عبارتند از : گوشت ،مرغ ، ماهی ، تخم مرغ ، پنیر کم چرب ، این مواد غذایی به طور مستقیم  

در میزان قند خون شما نمی شوند. شیر، ماست و حبوبات نیز منابع مهمی برای پروتئین می باشند. به خاطر  باعث تغییر

  داشته باشید که آنها حاوی کربوهیدرات نیز می باشند.

 مواد مغذی مورد نیاز در مقادیر باالتر برای بارداری عبارتند از:

 کلسیم ) شیر، پنیر ...( •

 آهن )گوشت قرمز، مرغ، ماهی ، نخود ، سویا ( •

 اسید فولیک )سبزیجات برگ دار سبز تیره( •

وعده مواد غذایی کم چرب حاوی  2-3نیاز به مصرف کلسیم و آهن در طول دوران بارداری افزایش می یابد. سعی کنید 

برش پنیر ( آهن در  2گرم ماست و یا  200شیر یا شیر سویا غنی شده ،  250mlکلسیم در روز مصرف کنید. ) ا واحد = 

 گوشت قرمز ، مرغ و ماهی به آسانی جذب می شود.

به هر حال اگر شما گیاهخوار بوده و یا تمایلی به استفاده از این مواد غذایی ندارید می توانید طبق صالحدید پزشک ار  

 .مکمل های حاوی کلسیم و آهن استفاده کنید

 ی سالم را نشان می دهدمدل بشقاب زیر یک وعده غذای

نیمی از بشقاب شامل سبزیجات و یا ساالد. یک چهارم از بشقاب مواد غذایی پروتئینی و یک چهارم بشقاب کربوهیدرات 

 است.

 

 نمایه قند خون)نمایه ی گلیسمی(

بر عکس غذاهایی که پس از مصرف آن ها سطح قند خون افزایش زیادی می یابد، نمایه ی گلیسمی باالیی دارند و 

 غذاهایی که پس از مصرف آن ها سطح قند خون افزایش کمی می یابد، نمایه ی گلیسمی پایینی دارند. 

 با استفاده از جدول زیر می توانید غذاهای با نمایه گلیسمی کم را ، بیشتر از بقیه در برنامه ی غذایی خود بگنجانید.

، شکر، عسل، آناناس،کشمش، هندوانه، سیب زمینی، نان لواش، اکثر شیرینی ها، خربزه نمایه گلیسمی زیاد

 هویج پخته، خرمای خشک، پیتزا، کدوتنبل...

نمایه گلیسمی 

 متوسط 

 برنج، موز، بیسکویت های حاوی جو، رشته فرنگی، خرمای تازه، انجیر

فرنگی، حبوبات و نان های تهیه شده از آرد کامل، بلغور، جو دوسر، ذرت، لوبیا، نخود  نمایه گلیسمی کم

عدس، مرکبات، سبزیجات برگ سبز، اسفناج، تره فرنگی، قارچ، زردآلو، هلو،گیالس، ماست، 

 شیر...
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 فعالیت بدنی

هرگز برای افزایش فعالیت بدنی دیرنیست. راه های بسیاری وجود دارد تا شما بتوانید ورزش را به عنوان بخشی از برنامه 

بدنی در رسیدن قند خون به میزان هدف به شما کمک میکند و همچنین احتمال ابتال به  روزانه خود قرار دهید. فعالیت 

 و مشکالت همراه با آن را کاهش می دهد. 2دیابت نوع 

 حال زمان مناسبی برای ایجاد عادات مناسب و خوب برای خود و فرزندتان است.

دقیقه فعالیت بدنی در اغلب روزهای   30شتن حداقل  به اندازه ای که در توان شماست فعالیت بدنی داشته باشید.هدف دا

  هفته است.

 ورزش های هوازی انجام دهید. استفاده از عضالت بزرگ باعث افزایش ضربان قلب شما  می شود.

 ازفعالیت هایی که ممکن است باعث افتادن شما و یا ضربه به شکمتان شود اجتناب نمایید.

خوابیده به پشت ورزش نکنید. زیرا این نوع فعالیت فیزیکی باعث فشار زیاد روی بعداز سه ماهه اول بارداری به صورت 

  رگ های مهم می شود و خونرسانی به فرزندتان را دچار اختالل می کند.

در زنان مبتال به دیابت بارداری فعالیت بدنی با شدت متوسط به کنترل قند خون کمک می کند. منظور از متوسط،  

اما قابل توجه در تنفس و ضربان قلب است. در صورت عدم وجود شرایط خاص پزشکی شما می توانید با خیال افزایش اندک  

 راحت در دوران بارداری ورزش کنید. با این حال در این زمینه با پزشک خود مشورت نمایید.

 فعالیت های منظم مانند پیاده روی یا شنا کردن باعث کمک به موارد زیر می شود:

 مقاومت به انسولینکاهش 

 حفظ تناسب اندام 

 آماده شدن برای تولد نوزاد  

 کنترل سطح قند خون 

  پیشنهادهایی برای افزایش پیاده روی:

 . دیهنگام صحبت با تلفن راه برو

 ماشین خود را با کمی فاصله از محل مورد نظر خود پارک کنید و قسمتی از راه را پیاده طی کنید. 

 خرید روزانه را خودتان انجام دهید و پیاده به خرید بروید.  

 از پله استفاده کنید.برای باال و پائین رفتن از پله ها از آسانسور استفاده نکنید.

 یاده شوید.ایستگاه زودتر پ  2-3از اتوبوس 

 به یاد داشته باشید ، شروع و یا ادامه هر نوع فعالیت بدنی، را همیشه با پزشک خود چک کنید .

   انسولین

دیابت  به  مبتال  های ازخانم  ده کرد. برخی  استفا  قندخون  آورنده  یین  پا  ی خوراکی  داروها  از  توان نمی  بارداری  دوران  در

 صورت  در .دارند نیاز انسولین تزریق به فیزیکی فعالیت و غذایی برنامه بر طبیعی عالوه قندخون به رسیدن برای ، بارداری
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 جریان  طریق از و نیست مضر جنین برای کرد. انسولین تعیین خواهد را آن تزریق زمان و مقدار پزشک ، لین انسو به نیاز

 نمی شود. منتقل جنین خون به

  انواع انسولین

 ررگوالانسولین کوتاه اثر یا 

دقیقه قبل از غذا این نوع انسولین را تزریق نمایید.   30-45باید  و   برای استفاده قبل از وعده های غذا طراحی شده است

ساعت در بدن باقی می ماند. انسولین کوتاه اثر بی  6ساعت بعد از غذا بیشترین اثر را دارد و حدوداً  2-3این نوع انسولین 

 رنگ هستند.

 متوسط  انسولین با اثر

را هم شامل می شود، نوعی انسولین است که به دلیل دارا بودن یک ماده خاص در  NPHاین نوع انسولین که انسولین 

ترکیب آن، جذب انسولین را در بدن کندتر می کند. به همین علت است که این نوع انسولین ظاهری کدر و شیری داشته 

دیرتر شروع به  کوتاه اثرده و مخلوط کنید. این نوع انسولین نسبت به انسولین و پیش از تزریق باید به آرامی آن را تکان دا

ساعت بعد از تزریق شروع به اثر می کند، 1-2اثر کرده و مدت زمان بیشتری نیز در بدن باقی می ماند. این نوع انسولین 

هم در بدن باقی می ماند. اگر شما ساعت بعد از تزریق  10-16ساعت بعد از تزریق به اوج اثر خود می رسد و تا  10-4

می توان با انسولین  انسولین با اثر متوسط را صبح تزریق کنید، اثر آن تمام روز در بدن باقی می ماند. این نوع انسولین را

 رگوالر مخلوط کرد.

ن رنگ انسولین: سرنگ انسولین یک سرنگ مخصوص است که از سرنگ های معمولی، کوچک تر است و برای کشیدس

انسولین از ویال های مخصوص استفاده می شود. این سرنگ ها، ظاهر متمایزی دارد که نشان دهنده درجه بندی مشخص 

 برای واحدهای معین انسولین است. 

 : اندازه سرنگ ها

 .تواحد انسولین اس  1هر درجه نشان دهنده  ،واحد انسولین را در خود جای دهد  50میلی لیتری: می تواند تا    0.5سرنگ  

 واحد انسولین است).   2هر درجه نشان دهنده  ،واحد انسولین را در خود جای دهد  100میلی لیتری: می تواند تا    1سرنگ  

 روش تزریق انسولین با سرنگ

 دست های خود را بشویید-

کار سبب بعدازبرداشتن درپوش محافظ از پیستون سرنگ، دوز مناسب انسولین مورد نیاز را از سرنگ بیرون بکشید )این  -

 (ورود هوا به سرنگ میشود

بعد از برداشتن درپوش سوزن، آن را وارد شیشه انسولین کنید و پیستون سرنگ را به طرف جلو فشار دهید )این کار -

 (سبب خروج هوایی می شود که در مرحله قبل کشیده بودید

سب انسولین را تنظیم کنید، سپس سرنگ شیشه انسولین را معکوس کنید و پیستون را به آرامی بیرون بکشید، دوز منا-

 را از شیشه انسولین بیرون بیاورید.

اگر شما حباب های هوا را در سرنگ دیدید، سر سوزن را به سمت باال نگهدارید، چند بار با انگشت به بدنه سرنگ ضربه  -

 برای تزریق آماده است.بزنید، پیستون را به جلو هل دهید، این کار حباب ها را خارج می کند. هم اکنون سرنگ 

زاویه تزریق به ضخامت چربی زیر پوست در ناحیه تزریق بستگی دارد. در افراد چاق که ضخامت چربی بیشتر است، -

 درجه تزریق صورت می گیرد. 45درجه انجام میشود اما در افراد الغر و کودکان با زاویه  90تزریق با زاویه 
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 از ماساژ محل تزریق بپرهیزید.-

تغییر بافت پوستی است و زمانی رخ میدهد که تزریق های متناوب همیشه در   )ی جلوگیری از ایجاد لیپودیستروفی  برا-

دیده نمی شود ولی به مرور زمان، پوست تغییر شکل می دهد و ورم میکند   الیک منطقه انجام شود. این مشکل در ابتدا معمو

توصیه می شود که تزریق در نقاط مختلف یک محل انجام (ختل میکندبر ظاهر نامناسب، جذب انسولین را هم م عالوهکه 

  .شود

بسیار مهم است که تزریق ها تا جای ممکن در یک محل و در یک زمان مشخص انجام شود. مثال اگر شما در هنگام -

 .صبح در شکم خود تزریق میکنید، سعی کنید این الگو را در روزهای بعدی نیز تکرار کنید

 یافت؟ آگاهی خود قندخون سطح از توان می چگونه

 توصیه  شما به را نام دستگاه تست قند خون )گلوکومتر( به کوچکی دستگاه از استفاده ، قندخون کنترل جهت پزشک

 :  که بگیرید یاد باید کرد. شما خواهد

 . کنید استفاده دستگاه این از چگونه

 . بگیرید خود انگشت نوک از خون قطره یک چگونه

 . بدانید را قندخون طبیعی محدوده

 .کنید ه گیری انداز را خود قندخون زمانی چه

 باردار را نشان می دهد. خانم دریک را طبیعی قندخون مقادیر زیر

 90 از کمتر ناشتا قند

 120 از کمتر غذا از بعد ساعت دو

 خود  پزشک به را نتایج ویزیت هر در و کنید یادداشتدفترچه  یک در را نتیجه گیرید می اندازه را قندخون که زمان هر

 کنترل   ای  بر  مناسب  اقدام  مورد  در  پزشک  طبیعی باشد،  محدوده  در  قندخون  نبودن  از  حاکی  نتایج  که  صورتی  در  .  دهید  ارائه

 .کرد خواهد گیری شما تصمیم خون قند

 ؟راحل کنترل قندخون کدامندم

  گلوکومتر:برای تست قند با یک دستگاه 

  ابتدا دستها را شسته و خشک نمایید.-

خود را حاضر کنید. هر دستگاهی تفاوتهای جزئی خاص خود را دارد. دستورالعمل   تست قند خون )گلوکومتر(دستگاه - 

ار را دهنده دیابت این کو نحوه کار کردن با آن را با دقت مطالعه نمایید. در ابتدا بهتر است تحت نظر یک پرستار آموزش 

  انجام دهید.

محل مورد نظر برای خون گرفتن را مشخص کنید. برای این کار همیشه از یک نقطه ثابت استفاده نکنید بهتر است -

  هربار یک انگشت را انتخاب نمایید.

کار با قلم سوزن و قلم را آماده نمایید. درست مثل دستگاههای گلوکومتر، قلمها نیز تفاوتهایی با هم دارند. دستورالعمل  -

  را خوانده و با دقت آن را اجرا کنید.

  قلم را مقابل انگشتان قرار داده و آن را به سمت انگشت فشار دهید.-
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آرامی شود، دست خود را به سمت پایین گرفته و به شود. اگر خون خارج نمی با کمی فشار دادن قطره خون خارج می-

  انگشت را فشار دهید.

گیری قند قرار دهید و آن را در دستگاه گذاشته و منتظر بمانید تا نتیجه روی صفحه  ار اندازهقطره خون را روی نو-

  دستگاه ظاهر شود.

 نتایج را در یک دفترچه ثبت نمایید.-

 داشت؟ من خواهد برروی اثراتی چه بارداری دیابت

 دیابت ، هستند عالمت بدون بارداری دیابت به مبتال های خانم اغلب

 :است ممکن بارداری

 .دهد افزایش بارداری دوران در را حاملگی مسمومیت به ابتال و فشارخون افزایش خطر

 .دهد افزایش را سزارین روش به زایمان به نیاز میزان آن تبع به و باال وزن با نوزاد تولد خطر

 شوند می ی باردار یابت د به مبتال که هایی خانمدر  وجود این با ، می یابد بهبود نوزاد تولد با ال معمو بارداری دیابت

 حاملگی های  در  بارداری  دیابت  به  احتمال ابتال  همچنین.  بود  خواهد  باالتر  یگران  د  به  نسبت دو  نوع  بروز دیابت  خطر  بعدها

 .شود می بیشتر نیز بعدی

 داشت؟ من خواهد فرزند روی بر اثراتی چه بارداری دیابت

 :از عبارتند جنین روی بر نشده درمان بارداری دیابت از ناشی عوارض

 .شود زایمان زمان در به نوزاد آسیب آمدن وارد و سخت زایمان به منجر تواند می که:  تولد هنگام نوزاد ی باال وزن

 مغزی   عوارض  ایجاد  یا  و  نوزاد  در  هوشیاری  سطح  کاهش  و  تشنج  به  منجر  تواند  می  که:    تولد  از  بعد  نوزاد  قندخون  کاهش

 .شود

  تنفسی مشکالت

 شانس باالتر مرگ قبل ویا پس ازتولد

 فرزند شما همچنین ممکن است با زردی متولد شود.زردی در نوزادان مادران مبتال به دیابت شایع تر است.

 کرد؟ اطمینان حاصل دیابت بهبودی از توان می چگونه ، نوزاد تولد از بعد

 از  بعد بارداری، دیابت به مبتال های خانم اکثر گیری کنید در اندازه را خود قندخون ، وزادن تولد از بعد هفته 6 باید شما

درصد زنان مبتال  5-10رود.با این وجود در  می بین از ، میزان قند خون به سطح نرمال باز می گردد و دیابت بارداری اتمام

دیابت ازبین نمی رود.حتی اگرمقدار قند خون شما بعد از بارداری به به دیابت بارداری ، قند خون به سطح نرمال بازنگشته و  

 بعدی  های حاملگی  در  دیابت)دیابت بارداری  ابتال به  خطر  معرض  در یرین  سا  از  بیش  شما سطح نرمال بازگشته است باز هم

 ت و پیش دیابت بررسی شوید.سال یک بار از نظر دیاب 3(خواهید بود.بنابراین شما باید حداقل هر 2 نوع دیابت به ابتال و

کرد و یا آن را به تاخیر  جلوگیری دو نوع دیابت به بعدی ابتالی بارداری از دیابت بهبود و زایمان از بعد توان می چگونه

 انداخت؟

 پیشگیری کرد: 2با انجام تغییرات سبک زندگی که در زیر به آن ها اشاره شده است می توان از ابتال به دیابت نوع 
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ماه پس از زایمان به وزن قبل از بارداری برسید. سپس اگر  6-12رسیدن به وزن مناسب و حفظ آن. تالش کنید در 

درصد وزن خود را کاهش دهید و آن را حفظ کنید.این میزان کاهش  5-7هنوز وزن شما خیلی زیاد است سعی کنید که 

 شت.وزن اثرقابل توجهی درپیشگیری از ابتال به دیابت خواهد دا

 دقیقه فعالیت بدنی دراغلب روزهای هفته داشته باشید. 30حداقل 

 برنامه غذایی سالم داشته باشید. مقدار کافی حبوبات،میوه و سبزیجات در رژیم خود مصرف کنید.

 از مصرف چربی و غذاهای دارای کالری زیاد  خودداری کنید.

 به شما کمک کند.متخصص تغذیه می تواند در طراحی یک برنامه غذایی مناسب 

 شیردهی

 2. شیردهی باعث پیشگیری از ابتال به دیابت نوع مادر به خوبی اثبات شده است  مزایای تغذیه با شیر مادر برای نوزاد و

باوجود اینکه در زنان مبتال به دیابت بارداری شروع ترشح شیر با تاخیر صورت  در زنان  با سابقه ی دیابت بارداری می شود.

تغذیه نوزادان با شیر اما طول دوره ی شیردهی در این زنان و زنان بدون مشکالت دوران بارداری تفاوتی ندارد و  می گیرد،

نگرانی خود را در مورد ناکافی بودن شیر خود برای تغذیه ی نوازد یا  . بنابراینشودمادر به تمام مادران دیابتی توصیه می

 .کنید اقدام خود شیر با  زاددالیل دیگر فراموش کرده و به تغذیه ی نو

 این تغییرات به شما برای لذت بردن از یک زندگی سالم ترکمک می کند.

عروقی را نیز کاهش -می توانید احتمال ایجاد بیماریهای قلبی  2با به تاخیر انداختن  و یا پیشگیری از ابتال به دیابت نوع  

 دهید.

نمایید.زیرا برای حفظ سالمتی  خود و فرزندتان حفظ قند خون درسطح با پزشک خودقبل از بارداری مجدد مشورت 

 نرمال قبل از بارداری نیازاست.

 چیست؟ 2دیابت نوع 

بدن ما برای تولید انرژی به سوخت نیاز دارد.مواد غذایی که مصرف می کنیم نهایتا به یک قند ساده به نام گلوکز تبدیل 

وارد خون شمامی شود. لوز المعده به ترشح انسولین می پردازد. این ماده )انسولین(   می شود. گلوکز از غذاهایی که می خورید

موجب ورود قند به سلول ها می شود،تا قند جهت تامین انرژی مورد استفاده قرار گیرد و یا برای مصارف بعدی ذخیره گردد. 

یا نتواند از انسولین تولید شده به صورت مناسبی  دیابت زمانی ایجاد می شود که بدن نتواندمقدار کافی انسولین تولیدکند و

 استفاده کند.

 می شود؟ 2چه عواملی باعث افزایش احتمال ابتال به دیابت نوع 

 سابقه ی خانوادگی دیابت

 نداشتن فعالیت جسمانی منظم  

 اضافه وزن/چاقی

 رژیم غذایی نا سالم        

 سابقه ی ابتال به دیابت بارداری

 :2ع نو ابتیعوارض د

 به چشم ها بیآس



 11  پیوست ها

 

 
 

 ها هیبه کل بیآس

 یعروق-یقلب یها یماریب

 (یابتید یبه پا ها)پا بیآس

 و درد در اندام یکرخت ،یحس یب

 :2درمان دیابت نوع

قندبیمار تاحد امکان کنترل  درمان دارویی و ورزشرژیم غذایی سالم، آن است که با استفاده از   هدف در درمان دیابت

 شود، تا بیمار دچار عوارض دیابت نشود وعمر طبیعی داشته باشد. 

 آمار

در روند  شیافزا %20 توسعه یافته یو در کشورها %69در حال توسعه  یدر کشورها 2010-2030 یسال ها نیب •

 ی شود.م ینیب شیپ  ابتید وعیش

 شوند.  یبارداری م ابتیدرصد از زنان حامله دچار د 14تا 1 •

 خواهند شد. 2نوع  ابتیمبتال به د یبال فاصله پس از باردار ،یباردار ابتیزنان مبتال به د درصد 10-5 •

 را خواهد داشت. ندهیسال آ 10تا 5در  ابتیشانس بروز ددرصد  40-60هستند  یرباردا ابتیکه مبتال به د یزنان •

 .است یباردار ابتیاز زنان بدون سابقه د شتریبرابر ب 7تا  2افراد  نیدر ا 2نوع  ابتیخطر ابتال به د •

از پیشرفت می توان  دیابت کنترل عوامل خطر باره یطریق افزایش آگاهی و دانش در ، ازافزایش توانمندیبا  •

 پیشگیری کرد.بیماری به سمت دیابت نوع دو 
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