
Lista kontrolna dla kobiet, u których zdiagnozowano cukrzycę ciążową (GDM). 

Wiemy, że diagnoza GDM może być bardzo przygnębiająca, dlatego za pomocą niniejszej 

listy kontrolnej chcemy sprawdzić informacje, które otrzymaliśmy od twojej położnej z 

przychodni, która się tobą opiekuje. 

Zakreśl to, o czym chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z twoją położną.  

Podczas dzisiejszej wizyty w przychodni otrzymałaś: 
 Informację o twoich wynikach wynikających z testu OGTT (obciążenie cukrem/ 

obciążenie glukozą). 

 Informację dla pacjenta (dostępną w wielu językach) dotyczącą GDM, która 

znajduje się na stronach internetowych www.CDC4G.com  

 Informację o urządzeniu do pomiaru cukru we krwi i o tym, jak go używać. 

 Twoje urządzenie do pomiaru cukru we krwi (glukometr) jest osobiste i nie 

trzeba go zwracać. 

 Informację o tym, jak często należy sprawdzać cukier we krwi i jakie są wartości 

docelowe. 

 Należy co tydzień informować o wartościach poziomu cukru we. Zaplanuj kontakt 

telefoniczny ze swoją położną w tych tygodniach, gdy nie masz ustalonego 

terminu wizyty.  

 Nie zapomnij zabrać ze sobą na wizytę u położnej listy pomiarów poziomu cukru 

we krwi. 

 Informację o diecie i broszurę dotycząca diety. Skierowanie do dietetyka. 

 Informację o aktywności fizycznej, przynajmniej 30 min./dziennie i ćwiczeniach 

podwyższających puls. 

 

Gdy jedziesz urodzić dziecko: 
Nie zapomnij zabrać ze sobą urządzenia do pomiaru cukru we krwi, nakłuwaczy i lancet. 

Po porodzie: 
 Zaleca się karmienie piersią przez przynajmniej 3 miesiące, co zapewnia tobie i 

twojemu dziecku korzystny efekt zdrowotny oraz zmniejsza ryzyko zachorowania 

w późniejszym wieku na cukrzycę typu 2. 

 Kurację lekarstwami zazwyczaj kończy się po urodzeniu dziecka. 

 Kontrole poziomu cukru we krwi w przychodni dla dzieci BB według zaleceń 

lekarza. 

 Lekarz w BB wypisuje skierowanie do twojej przychodni w celu przeprowadzenia 

kontroli. Jeżeli nie zostanie ona przeprowadzona, skierowanie może wypisać twoja 

położna przy okazji kontroli po porodzie. 

 Po powrocie ze szpitala do domu dalej myśl o swojej diecie i aktywności fizycznej, 

możesz zapytać o nowe skierowanie do dietetyka. 

 

http://www.cdc4g.com/


Powodzenia!  
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