
 برای شمایی که دچار دیابت بارداری )جی دی ام( شده اید چک لیست

 
می تواند سردرگم کننده باشد و مایلیم با اشاره به نکات قابل توجه زیر  شدن به دیابت بارداری ما میدانیم که دچار 

 ارائه شده است شده اید. اطمینان حاصل کنیم که شما متوجه اطالعاتی که توسط ماما در درمانگاه مادران به شما 

 در کنار نکاتی که مایلید در رابطه با آن با ماما گفتگوی بیشتری داشته باشید ضربدر بزنید. 

 در مراجعه امروز به درمانگاه مادران این اطالعات را دریافت کرده اید: 

 

 گلوکوز( بر اساس او جی ت ت )میزان قند/میزان نتیجه آزمایش هایتان اطالعات در مورد.  
  اطالعات برای بیماران در مورد جی دی ام )به زبان های مختلف( در وب سایتwww.CDC4G.com . 
  د. کرده و مورد استفاده قرار می گیراطالعات در مورد اینکه دستگاه قند خون چگونه کار 
  بدهید. سپدستگاه قند خون شخصی است و الزم نیست آن را 
 ن به چه حد  اطالعات در مورد اینکه هر چند وقت یک بار باید قند خون خود را کنترل کنید و اینکه رسید

 ابی هدف ماست.نص
  میزان قند خون خود را می بایست هر هفته اعالم کنید. برای هفته هایی که بصورت حضوری با مامای خود

 وقت ندارید تماس تلفنی رزرو کنید.
 د که فهرست قند خون خود را هنگام مراجعه به ماما به همراه خود داشته باشید. فراموش نکنی 
 .اطالعات در مورد غذا و بروشورهای غذایی. معرفی نامه به متخصص تغذیه 
  که نبض تان افزایش یابد.در حدی  دقیقه/ در روز و   ۳۰اطالعات در مورد تمرینات بدنی، حداقل 

 

 مراجعه می کنید:زمانی که به بخش زایمان 

 سوزن ها و لنست های خود را به همراه داشته باشد.  فراموش نکنید که گزارش قند خون، 

 
 پس از زایمان:

 

   شما و هم نوازدتان  ی بر روی سالمتهم که تاثیر خوبی ماه توصیه می شود  ۳شیر دادن به نوزاد برای حداقل
 جلوگیری خواهد کرد.  در آینده  ۲و از ابتالی به دیابت نوع  خواهد داشت

  .درمان با دارو معموال پس از تولد نوزاد متوقف می شود 
 .کنترل قند خون در ب ب بر اساس توصیه پزشک 
  ی امام در غیر اینصورتب ب جهت ادامه نظارت به درمانگاه معرفی نامه می فرستند. شاغل در پزشک

 بعدی معرفی نامه ارسال کند.  شما می تواند همزمان با کنترل 
  زمانی که به منزل بر می گردید غذا و تمرینات بدنی را فراموش نکنید، در صورت نیاز می توانید

 را نمایید.تغذیه معرفی نامه جدید به متخصص یک درخواست 

 

 موفق باشید!! 
 

 . ۲۰۱۹- ۰۱-۰۱تهیه شده توسط واحد درمانگاه مادران، ناحیه استکهلم 

http://www.cdc4g.com/

