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Graviditetsdiabetes /Pashto 

 شکره امیندوارۍ د
 وایي؟ تھ څھ شکره امیندوارۍ د

 ځل لومړي پھ وخت دغھ یا او کٻږي رامنځتھ وخت پھ امیندواري د چې کچھ لوړه گلوکوزو د کې وینھ پھ

 تشخیص

ۍامیندوار د .یادٻږي نوم پھ شکرې د امیندوارۍ د ،کٻږي  سم سره پرمختګ دورې د امیندوارۍ د خطر شکرې د 

 لوړ پرتلھ پھ وختونو ټولو نورو د کې برخھ درٻیمھ پھ یو وروستې پھ دورې د امیندوارۍ د خطر دا چې زیاتٻږي

 .وي

 دی؟ شی څھ المل شکرې د امیندوارۍ د

هدند مھمھ ترټولو انسولین د .جوړٻږي کې پانکرانس پھ چې دی ھارمون یو انسولین  د کې وینھ پھ چې ده دا 

 ګلوکوزو

 پھ انسولینو د توګھ تدریجي پھ بدن کبلھ لھ بدلونونو ھارموني د کې دوران پھ امیندوارۍ د .کړي راښکتھ مقدار

 کې وینھ

 کوښښ بدن .واٻي مقاومت وړاندې پھ انسولین د تھ دې چې وایي نھ ځواب سم تھ تاثیر ټیټونکي کچھ ګلوکوزو د

 کوي

 زیاتوالی کې تولید پھ انسولینو د بدن چٻرې کھ .کړي جبران نظمي بې دا الرې لھ تولیدولو انسولینو الزیاتو د چې

 .لوړٻږي کچھ گلوکوزو د کې وینھ پھ یې کې نتیجھ پھ نو راشي پاتې کې راوستلو

 کٻږي؟ ترسره څرنګھ تشخیص

نھمعای نوموړې چې کٻږي ترسره الرې لھ داخلولو ګلوکوزو د کې بدن پھ تشخیص  پھ معاینې زغم د گلوکوزو د 

 نوم

 پھ ازموینې د بیا او کٻږي ورکول شربت یو لرونکی گلوکوز گرام ۷۵ تھ ناروغ کې ازموینھ نوموړې پھ .یادٻږي

 کچھ شکر د چٻرې کھ .کٻږي لیدل کچھ ګلوکوزو د کې وینھ پھ ناروغ د کې شٻبو مشخصو تعداد یو پھ کې جریان

 یو د

 شکرې د امیندوارۍ د چې دا .کوي داللت باندې شکرې پھ امیندوارۍ د بیا نو وي پورتھ څخھ حد ځانګړي

 تشخیصولو

 شکرې د کې وینھ پھ چې دا او شي ولیکل معاینھ دا تھ کسانو کومو ،شي وکارول طریقھ کومھ ازموینې د لپاره

 کومھ

الفياخت یوه کې ھیواد پھ څخھ پخوا د دا ،کوي داللت باندې شکرې پھ امیندوارۍ د کچھ  کال پھ .ده موضوع 

 کې ۲۰۱۵

 د .کړې خپرې الرښوونې نوې موخھ پھ ټاکلو کچھ شکرې د لپاره تشخیص د شکرې د شوری چارو ټولنیزو د

 شکرې

 .کٻږي ارزیابي ډول تدریجي پھ کې سویډن پھ څخھ ۲۰۱۶ کال د بھ کچې نوې

 کٻږي؟ اختھ پرې کسان کوم او ده عامھ څومره شکره امیندوارۍ د

 شکرې د خو وو سلنھ ۳ تر څخھ ۲ د شمٻر ناروغانو د مخې لھ تګالرې مروجې کې سویډن پھ کې ۲۰۱۵ کال پھ

 د

 د کې کورنۍ خپلھ پھ چې کسان ھغھ .ده وٻره لوړٻدو د شمٻرې دې د سم سره ټاکلو کچو نویو د لپاره تشخیص

 شکرې

یاتز یې وزن ،لري نھ فعالیت بدني چې کسان کوم او ،لري تاریخچھ ناروغۍ د  پھ امیندوارۍ د چې دا یا او وي 

 پھ امیندوارۍ د ھم مخکې چې ښخې ھغھ .دي مخامخ سره خطر لوړ نسبتا د ،زیاتٻږي ډٻر وزن یې کې دوران

 شکره

 خطر لوړ د ھم ،وي زٻږولي کوچنیان ستر څخھ حد نورمال د وړاندې څخھ دې د یې یا او وي شوې اختھ باندې

 سره

 ناروغۍ دې د خو لري توپیر سره برخې بلې تر برخې یوې د نړۍ د کچھ شکرې د امیندوارۍ د .دي مخامخې

 پھ کچھ

 .ده لوړه ډٻره توګھ ځانګړې پھ کې قومونو اروپایي غیر
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 دي؟ ملګري خطرونھ کوم سره کچې لوړې گلوکوزو د کې وینھ پھ کې دوران پھ امیندوارۍ د

رهدو ټولھ پھ امیندوارۍ د کچھ لوړه گلوکوزو د کې وینھ پھ  آسانھ پھ گلوکوز .لري اغیزه باندې ماشوم پھ کې 

 د توګھ

 د ھم کې وینھ پھ جنین د راز ھمدا نو وي لوړه کچھ گلوکوزو د کې وینھ پھ مور د چې کلھ .تٻرٻږي څخھ پرٻوان

 د لپاره ماشوم د ھم او مور د ھم دا نو وي نورمال کچھ گلوکوزو د کې وینھ پھ چٻرې کھ .لوړٻږي کچھ گلوکوزو

ورهغ  

 .ورکوي زیری سرنوشت

 د ناروغیو پیدایښتي د ماشوم نو وي لوړه کچھ گلوکوزو د کې وینھ پھ کې مراحلو پھ پیل د امیندوارۍ د چٻرې کھ

 لوړ

 کې پیل پھ امیندوارۍ د کچھ گلوکوزو د کې وینھ پھ کې حالت پھ شکرې د امیندوارۍ د .کٻږي مخامخ سره خطر

 کې وینھ پھ کې مراحلو وروستیو پھ امیندوارۍ د .وي لږ ډٻر ھم خطر ناروغۍ پیدایښتي د او وي نورمال زیاتره

 د

 پھ تاثیر انسولینو د چې څرنګھ .ګرځي سبب تولید زیات د انسولینو د کې وینھ پھ جنین د کچھ لوړه ګلوکوزو

 کې حجرو

 کھ .وکړي وده زیاتھ څخھ حد نورمال د ماشوم چې کٻږي پیدا خطر دې د کې نتیجھ پھ نو دی داخلول ګلوکوزو د

 .ورسٻږي زیان ورتھ وخت پھ زٻږٻدو د لري امکان نو ودھوکړي زیاتھ څخھ حد نورمال د ماشوم چٻرې
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 د وروستھ سمدستي څخھ زٻږٻدو د چې وګرځي سبب دې د شي کٻدی کچھ لوړه ګلوکوزو د کې وینھ پھ جنین د

 ماشوم

چھک ګلوکوزو د کې وینھ پھ  شپو لومړیو پھ وروستھ څخھ زٻږٻدو د الملھ دې لھ .شي ښکتھ څخھ حد نورمال د 

 ورځو

 څخھ زٻږٻدو د چې ده مھمھ ډٻره دا .کٻږي معاینھ توګھ تکراري پھ کچھ ګلوکوزو د کې وینھ پھ ماشوم د کې

 سمدستې

وکوزوګل د کې وینھ پھ ماشوم د ترڅو شي ورکړل شٻدې مور د ژره تر ژر تھ ماشوم وروستھ  ښکتھ د کچې د 

 کٻدو

 .تامینٻږي الرې لھ شٻدو وچو د خواړه اضافي تھ ماشوم نو وي اړتیا چٻرې کھ .شي ونیول مخھ

 نورمال د .وي لوړ حده یو تر خطر کٻدو پیدا فشار لوړ وینې د تھ تاسو حیث پھ مور د کې دوره پھ امیندوارۍ د

 حد

 .وي تړلی ھم خطر کٻدو پیدا نظمۍ بې د وخت پھ زٻږٻدو د ماشوم د سره زٻږولو کوچنی ستر څخھ

 کٻږي؟ څنګھ درملنھ شکرې د امیندوارۍ د

 د کې ګام لومړي پھ مقصد دا .کړي راټیټ کچې عادي تر کچھ ګلوکوزو د کې وینھ پھ چې وي دا ھدف تداوۍ د

 سم

 کې خوراک پھ .کٻږي پوره الرې لھ ډډې د څخھ استعمال د تنباکو د او فعالیت بدني روزمره ،پرھیز یا خوراک

 باید

 یو پھ تاسو چې ده مھمھ دا .وي غني باید څخھ فایبر او سبزیجاتو د او وي کم کاربوھایدریټ ھضمٻدونکي ژر

 وخت

 وینھ پھ بھ توګھ دې پھ .کړئ تقسیم توګھ مساوي پھ کې اوږدو پھ ورځې د خوراک خپل او ونکړئ خوراک زیات

 د کې

 یا او وھل قدم تٻز ورځ ھره .وسپموئ بھ ذخیره انسولین د خپلھ او ونیسئ مخھ لوړٻدو ناڅاپي کچې د ګلوکوزو

 تھ دې

 .کوي رامنځتھ کمی کې استعمال پھ انسولینو د ھم الرې لھ زیاتولو تاثیر انسولینو د کې بدن پھ فعالیت بدني ورتھ

 پھ

وا کٻږي احساس سمدستي تقریبا اغیزه مفیده تمرین د باندې کچې ګلوکوزو د کې وینھ  ادامھ ورځ ټولھ اغیزه دا 

 .لري

 کې شکل پھ اخیستلو تابلیت میټفورمین یا انسولین د شي کیدی نو وي لوړه ھم نوره کچھ شکر د مو چٻرې کھ

 اضافي
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 .کړئ ترالسھ معلومات مفصل اړه پھ تاثیر د درملو نوموړو د بھ کې حالت داسې پھ .ولرئ اړتیا تھ درملنې

 پیښٻږي؟ څھ وخت پھ زٻږٻدنې د ماشوم د

 توګھ عادي پھ او رسٻږي تھ سر توګھ عادي پھ دوره امیندوارۍ د ښځو زیاتره اختھ باندې شکرې امیندوارۍ د

 ماشوم

 حالتونو زیاتره پھ نو وي شوي تجویز میټفورمین یا انسولین کې پای پھ امیندوارۍ د تھ تاسو چٻرې کھ .زٻږوي

 یې کې

ٻښودلیپر وروستھ سمدستي څخھ زٻږٻدنې د ماشوم د  څخھ زٻږٻدنې د ماشوم د تاسو چې ده مھمھ دا خو .شئ 

 وروستھ

 .ده برابره کچھ ګلوکوزو د وینې د چې کړئ ترالسھ ډاډ ترڅو کړئ معاینھ وینھ خپلھ پورې ورځو څو یو تر

 دي؟ یو کوم خطرونھ اوږدمھالھ

 د د چې ځکھ راځي تھ حالت نورمال خپل بٻرتھ سم سره زٻږٻدنې د ماشوم د کچھ ګلوکوزو د کې وینھ پھ

 ھارمونونو

 کٻدو پیدا شکرې امیندوارئ د .وي کمٻدو پر مخ اړتیا انسولین د کې بدن پھ او ځي تھ حالت نورمال بٻرتھ توازن

 څخھ

 .وي کم نسبتا یې ظرفیت تولیدولو د انسولینو د او لري خواص ارثي ناروغي د شکرې د ناروغ چې څرګندٻږي دا

لینانسو د چې حالتونھ داسې  حالت داسې پھ .راوپاروي بیا خواص ارثي دغھ شي کٻدی کوي تقاضا تولید زیات د 

 د کې

 .وي سلنھ ۵۰ خطر کٻدو اختھ د باندې ناروغۍ پھ شکرې د کې پړاوونو وروستھ پھ ژوند

 لھ دود ژوند صحتمنده یو د خو وغورځوي اغیزه باندې ظرفیت تولیدولو د انسولین د بدن د چې کولی نشي کس یو

 انسولینو د کې بدن پھ یې بھ توګھ دې پھ او وژغوري ځان څخھ مقاومت وړاندې پھ انسولین د شي کولی الرې

 تولید

 او شي راوستل تھ حالت نورمال بٻرتھ وزن چې ده مھمھ وروستھ څخھ زٻږٻدنې د ماشوم د ځکھ نو .وکړي کفایت

 د

شيو پرھیز کلک څخھ استعمال د تنباکو د سره سره فعالیت بدني  د ډول دوھم د چې شو کولی توګھ دې پھ .

 د شکرې

 .دی ډول عادي ترټولو ناروغۍ د شکرې د چې ونیسو مخھ ناروغۍ

 ھم مخھ شکرې د امیندوارۍ د وخت راروان د چې شئ کولی الرې لھ اقداماتو مناسبو د کې برخھ پھ دود ژوند د

 وار خپل پھ دا چې کمٻږې خطر جګٻدو د څخھ حد نورمال د وزن ماشوم د کې نس پھ مور د توګھ دې پھ .ونیسئ

 دا

 .شي اختھ باندې ناروغیو پھ چاقۍ د یا شکرې د کې موده اوږده پھ ماشوم چې کموي خطر

 دې د .وي عالمھ یوه کٻدو شروع د ناروغۍ د شکرې د ډول لومړي د شکره امیندوارۍ د کې ښځو شمٻر کم پھ

 د ډول

 ډول دې پھ چې وي کمبود انسولین د بلکھ وي نھ مقاومت وړاندې پھ انسولین د ځانګړتیا ناروغۍ د شکرې

 ناروغۍ

 ډول دا پھ عبارت بل پھ .وړي منځھ لھ توګھ تدریجي پھ توان تولیدولو انسولینو د بدن د سیستم دفاعي بدن د کې

 ښځو

 د عمر ټول لپاره شکرې ډول لومړۍ د .وي نھ کموالی فعالیت بدني د یا زیاتوالی وزن د ستونزه اساسي کې

 انسولین

 .وي ضروري تداوي
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