
 

 دیابت حاملگی چیست؟

 تا(هَاد لٌذی) دیاتت حاهگی تِ عذم تحول کزتَّیذراتْا 

ضذت ّای هختلف کِ تزای اٍلیي تار عی دٍراى تارداری 

 .ضٌاختِ یا ایجاد ضذُ تاضذ اعالق هیگزدد

 ؟اهمیت تشخیص دیابت حاملگی و علل آن چیست

رضذ ٍ ًوَ جٌیي ارتثاط هستمیوی تا دریافت هَاد غذایی 

ّزگاُ لٌذ خَى هادر هثتال . ظ هَاد لٌذی هادر داردتخػَ

تِ دیاتت حاهلگی تاال رٍد همذار لٌذ هٌتمل ضذُ تِ جٌیي 

 .ًیش افشایص هی یاتذ

احتوال هثتال ضذى تِ فطار خَى تاال ، هسوَهیت حاهلگی ، 

ًیاس تِ جزاحی سشاریي ٍ اتتال تِ دیاتت  ،عفًَت ادراری 

 .تز استدر آیٌذُ در هادراى دیاتتی تیص

است ٍ  2علت ایجاد دیاتت حاهلگی هطاتِ علل دیاتت ًَع 

در . حاهلگی رخ هیذّذ 28تا  24هعوَال در عَل ّفتِ ّای 

تعضی هَارد لٌذ خَى هادر پس اس تَلذ ًَساد تِ حالت 

 .عثیعی تز هیگزدد

چالی ، ساتمِ خاًَادگی دیاتت ، ساتمِ تَلذ ًَساد درضت ، 

تَلذ ًَساد تا ًمایع هادرسادی ، ساتمِ تَلذ ًَساد هزدُ یا 

سال  35ساتمِ ٍجَد لٌذ در ادرار ٍ ّوچٌیي سي تاالی 

 .احتوال دیاتت حاهلگی را افشایص هیذّذ

 24تِ ّویي دلیل کلیِ خاًن ّای تاردار تایذ تیي ّفتِ ّای 

 .حاهلگی آسهَى تحول گلَکش را اًجام دٌّذ 28 –

است ٍ عَارؼ دیاتت حاهلگی لاتل درهاى ٍ پیطگیزی 

دیاتت . کلیذ پیطگیزی کٌتزل دلیك لٌذ خَى است

.  حاهلگی سثة ایجاد ًمایع جسوی در ًَساد ًوی ضَد 
 

  

هوکي است ًَساد درضت پیکز هتَلذ ضَد ٍ ًیش دیاتت 

اتتال تِ افت لٌذ خَى در ًَساد را افشایص حاهلگی خغز

ٍلذ ضذُ کاّص غلظت کلسین ٍ در ًَساد هت. هی دّذ

تواهی ایي هطکالت تا کٌتزل . هٌیشین ًیش هطاّذُ هیطَد

درست لٌذ خَى ٍ اجزای دستَرات پشضک لاتل پیطگیزی 

. ٍ درهاى است

  وشاوه های دیابت حاملگی چیست ؟

ایي ًطاًِ ّا کِ هعوَال در تیواراى دیاتتی ًیش رخ هیذّذ 

 :عثارتٌذ اس 

ضعف  –کاّص ٍسى یا افشایص اضتْا  –تکزر ادرار  –عغص 

اتتال تِ عفًَت ّای هختلف هاًٌذ  –استفزاغ  –ضذیذ 

 .تاری دیذ –... پَستی ٍ  –عفًَت ّای ادراری 

 درمان دیابت حاملگی 

لٌذ در حذ عثیعی  کٌتزلّذف اس درهاى دیاتت حاهلگی 

خَى راى تارداری لٌذهادراى تاردار تایذ در عَل دٍ. است

لٌذ خَى تا رعایت  کٌتزل. کٌٌذ کٌتزلخَد را تِ دلت 

درهاى تا اًسَلیي عثك ًظز  –یک تزًاهِ غذایی غحیح 

 .پشضک هعالج ٍ ٍرسش اهکاى پذیز است

 

 

 

 

 
غ .آ یدرهاى یٍخذهات تْذاضت یپشضک علَم داًطگاُ

درهاى هَرا هعاًٍت

ی ٍخ یدهذىیضِ هارستاىیب

 
 

 :ھدف گروه
 درمان کادر و پرستاران -١
 جامعه افراد -2
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 دیابت حاملگی

از خود رد مبتالیان هب  آموزش مراقبت 
 (GDM) دیابت حاملگی

کتاب پرستار و دیابت وزارت بهداشت،درمان و :منابع

آموزش پسشکی معاونت سالمت مرکس مدیریت بیماریها 

 8پرستاری داخلی و جراحی برونر سودارث جلد



 

 تغذیه 

ّذف اس درهاى تا رصین پیطگیزی اس هػزف سیاد لٌذّای 

سادُ ٍ تػحیح هیشاى لٌذ خَى ٍ فزاّن کزدى کالزی 

هیشاى کالزی هػزفی . هٌاسة تزای رضذ جٌیي ٍ هادر است

کیلَ کالزی تِ اسای  38س ٍسى هغلَب تذى تػَرت تز اسا

فیثز هَجَد در غذاّای . دٍ کیلَ ٍسى تذى تٌظین هی ضَد

گیاّی اثز هثثتی در تٌظین لٌذ خَى دارد اس ایي رٍ هػزف 

 .گزم فیثز تَغیِ هی ضَد 15رٍساًِ 

توزکش تِ  خفیف تا هتَسظ تا ( آیزٍتیک)ٍرسش َّارساى 

 40 – 25ار در ّفتِ ٍ ّز تار ب 4دستْا کِ تغَر هتَسظ 

. دلیمِ ای هی تَاًذ هفیذ تاضذ 5دلیمِ تا فَاغل استزاحت 

. ٍرسش در عی تارداری ًثایذ تزای کاّص ٍسى تکار رٍد

ٍرسش هٌاسة ّوزاُ تا رصین غذایی غحیح هفیذتز اس رصین 

در غَرت لشٍم تا پیذایص دیاتت . غذایی تِ تٌْایی است

ٍ هادراى دیاتتی ًثایذ اس  تایذ اس اًسَلیي کوک گزفت

هػزف اًسَلیي در عی تارداری ّزاس داضتِ تاضٌذ ٍ حتی 

ًثایذ ًگزاى اداهِ حتوی درهاى تا اًسَلیي پس اس حاهلگی 

 .تاضٌذ

 

حاهلگی  32ٍ  24تزرسی سالهت جٌیي هعوَال در ّفتِ ّای 

سهاى ٍدفعات اًجام تزرسی ٍضعیت سالهت . اًجام هی ضَد

. د خَى هادر داردجٌیي تِ ضذت دیاتت ٍ هیشاى کٌتزل لي

 6تا  4تزای تزرسی ٍضعیت رضذ جٌیي تغَر هعوَل ّز 

الثتِ آسهًَْای تطخیع . ّفتِ تایذ سًََگزافی اًجام ضَد

دیگزی ًیش ٍجَد دارد کِ تا تَجِ تِ ًظز پشضک هعالج 

تخاعز داضتِ تاضیذ کِ سایواى . درخَاست هی ضَد

 .سٍدرس در افزاد دیاتتی تیطتز دیذُ هی ضَد

تی را بایذ در طول سایمان و پس اس سایمان رعایت چه وکا

کزد؟ 

تغَر هعوَل در افزاد دیاتتی کِ لٌذ خًَطاى کٌتزل ًثَدُ 

یا تػَرت هغلَب کٌتزل ًطذُ است ٍ ّن چٌیي در افزاد 

دیاتتی کِ جٌیي درضت دارًذ تَغیِ هی ضَد سایواى در 

در هادراًی کِ جٌیي تیص اس . حاهلگی اًجام گیزد 38ّفتِ 

د درضت ًیست ٍ دّاًِ ی رحن لاتلیت ّای السم را ح

در هَاردی ٍلی. دارد هی تَاى سایواى عثیعی اًجام داد

کِ جٌیي درضت است هوکي است عثك ًظز پشضک سایواى 

 .تػَرت سشاریي اًجام ضَد

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  پس اس تولذ ووساد وضعیت مادر اس

ظ ادامه دیابت به چه صورت لحا

 است ؟

هادراى هثتال تِ دیاتت حاهلگی در هعزؼ 

اتتال تِ دیاتت ّستٌذ تٌاتزایي السم است 

پس اس سایواى آسهَى تحول گلَکش اًجام 

ّوچٌیي ایي هادراى تایذ سعی کٌٌذ . دٌّذ

در تزًاهِ رٍساًِ خَد هػزف هَاد لٌذی را 

کاّص دٌّذ ٍ ٍسى خَد را در حذ 

 .گْذارًذهغلَب ى
 


