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دیابت بارداری
يا ن جزوه با هدف توضيح اينکه در بقيه دوران بارداری و دوره پس از تولد چه مراقبتی بايد نا تظار داشته باشيد اکنون که شناسايی شده
است که
ديابت بارداری داريد .به هر سوالی که ممکن است داشته باشد پاسخ
نخواهد داد ،بنابراين لطفا ً هر گونه نگرانی را بنويسيد و از ماما يا دکتر خود
بپرسيد.
دیابت بارداری چه می باشد؟
طول نيمه دوم بارداری تشخيص داده
ديابت بارداری نوعی ديابت است که در دوران بارداری به وجود می آمد.معالوً در
می شود و زمانی رخ می دهد که بدن انسولين کافی برای مقابله با ثا رات هورمون های توليد شده توسط جفت توليد نمی کند .اين
هورمون ها بدن را در برابر اثر انسولين
مقاوم تر می کنند و در نتيجه سطح قند خون باالتر از حد طبيعی باال می رود .اگر در اوايل بارداری تشخيص داده شود ،يا ن
احتمال وجود دارد که
ديابت از قبل از بارداری وجود داشته باشد.
تشخيص ديابت بارداری در صورتی صورت می گيرد که نتيجه
يک آزمايش تحمل گلوکز ( )GTTباشد:


 mmol / l 5.6 يا بيشتر در هنگام روزه ،و يا
بيشتر پس از دو ساعت.
 mmol/l 7.8يا


چطور یجوري روي بچه ام تاثیر مي گذارد؟
کودک شما مبتال به ديابت به دنيا نخواهد آمد .با يا ن حال ،اگر کنترل نشده باشد ،سطح ب الی گلوکز در خون شما از جفت عبور می
کند و وارد خون نوزاد می شود .با يا ن کار کودک شما را تحريک به انسولين بيشتر به
منظور
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سطح گلوکز خود را پايين بياوريد .از نآ جا که انسولين رشد و همچنين کنترل سطح قند خون را تحريک می کند ،کودک
ممکن است بزرگتر از حد طبيعی رشد کند که به نوبه خود می تواند زايمان را دشوارتر و استرس زاتر کند .اگر سطح قند خون
خطر
کنترل نشده باقی بماند،
مرده شدن نيز افزايش می يابد.
درمان چیه؟
شما را به طور منظم بررسی خواهند کرد تا در طول بارداری شما مشاوره و حمايت را ائه
ما يک تيم چند رشته ای داريم که
دهند .يا ن تيم
پزشک متخصص ديابت) ،متخصص زنان و زايمان مشاور ،ماما
متشکل از يک متخصص ديابت مشاور (يک
متخصص ديابت ،پرستار متخصص
ديابت و متخصص ديابت رژيم غذايی است.
درمان برای کنترل سطح قند خون شما شامل:
 .1آزمایش قند خون
ماما يا پرستار متخصص ديابت شما يک مانيتور قند خون در اختيار شما
قرار خواهد داد تا شما می توانيد سطح قند خون خود را در خانه نظارت کنيد .هدف يا ن خواهد بود که نگه داشتن سطح قند خون خود را در
داخل
اهداف زير:

روزه يا قبل

 3.5-5.3ميلی
از وعده های غذايی بين
مول در ل يک ساعت پس از وعده های غذايی کمتر از  7.8ميلی مول در ل

شما نياز به آزمايش چهار بار در روز :قبل از صبحانه و يک ساعت پس
از صبحانه ،ناهار و شام.
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 .2رژیم غذایی
متخصص ديابت متخصص رژيم غذايی شما به شما مشاوره می دهد تا شما را قادر به حفظ يک رژيم غذايی سالم در حالی که
کاهش مصرف قند خود
را .لطفا اطالعات مربوط به 'تغذيه و مسائل مربوط به' را در صفحه 11
ببينيد.
 .3دارو
با وجود بهترين تالش خود را با رژيم غذايی خود را ,قند خون خود را ممکن است در سطح هدف باقی نمی ماند .ممکن است
توصيه شود که شما
توسط يا هر دو موارد زير درمان می شود:
 قرص متفورمین :يا ن کمک به کاهش مقاومت به نا سولين به
شرح داده شده است .لطفا صفحه  29برای کسب اطالعات در مورد
متفورمين را ببينيد.
عنوان

شروع

 تزریق انسولین  :بین 10تا  30درصد از زنان مبتال به ديابت بارداری
نياز به انسولين دارند.
را در سطح هدف يا ن است که خوش
هدف از نگه داشتن قند خون خود
و کودک شما.
بينی نتايج برای هر دو شما
اسکن سونوگرافیپس از يا نکه
بارداری تشخيص داده شد ،به شما توصيه می شود که اسکن سونوگرافی برای نا دازه گيری رشد کودک و ميزان

مبتال به ديابت
مايع
اطراف نوزاد هر چهار هفته يک بار داشته باشيد .يا ن کار به تيم ديابت شما
کمک خواهد کرد تا مراقبت های مناسب را با شما برنامه ريزی کنند.
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برنامه ریزی برای تولد
موعد مقرر شما يک تاريخ زايمان تخمينی برای کودک شماست .زنانی که ديابت دارند ممکن است نياز به بررسی يا ن تاريخ داشته
باشند .يا ن تصميم
بر اساس سطح قند خون شما ،و رشد و نا دازه نوزاد خواهد بود.
اگر سطح قند خون خود را به خوبی با رژيم غذايی کنترل ,و  /يا شما در
متفورمين هستند ,شما توصيه خواهد شد به زايمان توسط  40هفته به عالوه
نرفته باشيد ،به شما پيشنهاد القايی
شش روز .اگر تا آن زمان به کار
داده می شود.
اگر ديابت شما با انسولين درمان شده است شما معموال القای کار قبل يا تا
موعد مقرر خود را را ائه می شود.
که برنامه فردی خود را با مشاور خود نسبت به پايان بارداری خود را بر

شما يا ن فرصت را خواهيد داشت
اساس پيشرفت شما و کودک
خود را مورد بحث قرار دهد.

هنگامی که شما در کار سطح قند خون خود را به عنوان زير نظارت خواهد
شد:
 اگر ديابت شما توسط رژيم غذایی/متفورمین
خون شما بايد يک بار در ابتدای کار تثبيت شده بررسی

کنترل شده است ،قند
شود.
اگر

آن را باالتر از  8.0ميلی مول در  lشما نياز به نظارت بيشتر و شايد تزريق
وريدی گلوکز و انسولين.

 اگر شما در دوران بارداری با انسولين درمان شده نا د ،به
احتمال زياد نياز
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به يک

تزريق وريدی گلوکز و انسولين در حين کار .يا ن امر از قبل با تيم ديابت برنامه ريزی و مورد بحث قرار خواهد گرفت .در
حالی که
يا ن در حال انجام است ،قند خون شما ساعتی تحت نظر خواهد بود.
دارويی و نظارت بر قند
 اگر طرح برای سزارين انتخابی است ،لا زامات
خون شما به صورت فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بعد از اینکه بچه به دنیا اومد
کودک شما در کنار شما خواهد ماند مگر يا نکه نياز به حمايت اضافی نوزادان باشد .اگر کودک شما خوب باشد ،به
محض رسيدن نوزاد ،پوست
تماس پوستی تشويق خواهد شد.
به
توصيه خواهد شد که پس از تولد به مدت ۴۲
به شما
در بيمارستان بمانيد تا اطمينان حاصل کنيد که کودک شما سطح قند خون
خود را حفظ می کند و به خوبی تغذيه می کند.
سطح قند خون کودک شما ممکن است پس از به دنيا مآ دن نآ ها کاهش يابد .يا ن اتفاق می افتد چرا که در دوران بارداری شما،
کودک شما انسولين خود
را با نرخ توليد کرده است تا با گلوکز دريافتی از شما مطابقت داشته باشد .هنگامی که به دنيا آمد ،نوزاد بايد توليد انسولين خود
توجه به مقداری
که از آن تغذيه می کنند تنظيم کند.
بنابراین به شما توصیه می شود که ظرف ۳۰
و سپس هر دو تا سه ساعت يک بار برای  ۴۲ساعت اول تا زمانی که سطح قند خون شان
پايدار باشد.
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ساعت

را با

دقيقه از تولد به نوزادتان غذا بدهيد

سطح قند خون کودک شما قبل از خوراک دوم در دو تا چهار
ساعت پس از تولد و پيروی از يا ن در صورت لزوم تحت نظر خواهد بود.
نشان داده شده است که در
زندگی بعدی کاهش می
دهد.

ميان مزايای ديگر ،تغذيه با شير مادر شانس چاق شدن کودک شما و/يا

ابتال به ديابت را در

شما را تشويق به شير دادن; با يا ن حال شما با هر کدام از روش تغذيه شما
خوراک های اضافی و  /يا گلوکز
را نا تخاب کنيد پشتيبانی می شود.
وريدی ممکن است مورد نياز تا زمانی که سطح قند خون پايدار می شود.
اگر کودک شما در واحد نوزادان
خواهيد شد که به همان نا دازه که قادر به نا جام مراقبت از کودک خود هستيد،
انجام خواهيد داد.
برای کسب اطالعات بيشتر لطفا 'تغذيه با شير مادر و ديابت' را در
صفحه  31ببينيد.
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پذيرفته شود شما تشويق

تغذیه و مسائل مربوط به
رژیم غذایی و سبک زندگی
خوردن سالم و ورزش منظم بخش مهمی از مديريت ديابت در بارداری
است زيرا به يا ن موارد کمک می کنند:
 کنترل سطح قند خون
 تامين نيازهای رو
به رشد نوزاد
 رسيدن به افزايش وزن سالم در بارداری.


يا ن بخش از جزوه اطالعاتی در مورد چگونگی بهبود رژيم غذايی شما را ائه می دهد .شما توسط يک متخصص ديابت
متخصص رژيم غذايی برای حمايت از شما با تغييرات خود را ديده می شود و پاسخ به هر گونه سواالت بيشتر
شما ممکن است داشته باشد.
کنترل سطح قند خون خود
خون از طريق رژيم غذايی ,شما بايد:

را با

رژیم غذايی برای کمک به کنترل سطح قند

خوردن وعده های غذایی منظم
حداقل سه وعده غذايی در روز و تنقالت در فواصل منظم داشته باشيد .يا ن کمک خواهد کرد که برای جلوگيری از تغييرات بيش
از حد و يا نوسانات
در سطح قند خون خود را.
تنقالت برای حفظ سطح قند خون ضروری نيست ،اما تشويق می شوند .آنها
می توانند کمک به گسترش مصرف خود را در سراسر روز و متوقف کردن شما احساس گرسنگی .شما تشويق به ترک شکاف
غذايی
های بسيار بزرگ در بين وعده های غذايی به عنوان يا ن اغلب می تواند در يک وعده
بزرگتر منجر شود.
لطفا 'تنقالت مناسب' برای يا ده های ميان وعده در صفحه  25را ببينيد.
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لطفا آگاه باشيد که بيداری سطح قند خون خود را می تواند توسط وعده
های غذايی اواخر شب و يا تنقالت نيمه شب تحت تاثير قرار.
اگر اشتهای کوچکی داشته باشد ،تهوع آور هستند يا از سوزش سر دل رنج می برند ،ممکن است وعده های غذايی مکرر تر
کوچکتری را راحت
تر پيدا کنيد.
 .1کربوهیدرات آگاه باشید
تمام کربوهيدرات ها توسط فرايند هضم به گلوکز تبديل می شوند و به صورت گلوکز وارد جريان خون می شوند .هر چه بخش
بزرگتر
باشد ،قند خون بيشتر خواهد شد .به شما توصيه خواهد شد که:
 خوردن کربوهيدرات کمتر
 نا تخاب نا واع بهتر کربوهيدرات
 گسترش کربوهيدرات ها در طول روز
 کربوهيدرات های خود را با يک منبع پروتئين جفت کنيد.


کربوهيدرات ها شامل هر دو نشاسته
 نشاسته غالت ،به
چاپاتی/روتی ،پاراتا ،دوسا ،ارزن ،سمولينا ،ذرت ،يوالف ،نی ،کوسکوس،
آرد و غيره.
 نشاسته سبزیجات،

و شکر هستند:
عنوان مثال غالت صبحانه ،نان ،برنج ،ماکارونی،

به عنوان مثال سيب زمينی ،يام ،سيب زمينی

شيرين ،پالنتين ،کاساوا ،گاری ،فوفو ،بانکو ،کنکی ،سبزيجات ريشه ای ديگر ،لوبيا و
نبض.

 قند طبیعی در آب


ماست ،موس ،کاستارد ،بستنیو غيره.
ما ند
شکر اضافه شده
شکالت ،بيسکويت ،کيک ،دسر ،مربا و غيره.
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ميوه و ميوه ،شير و محصوالت شير ،به عنوان مثال
شکر ،عسل ،جگر ،شيرينی ،نوشيدنی،

با نا تخاب کربوهيدرات هايی که در حال زآ اد شدن هآ سته هستند ،سطح قند خون شما آهسته تر افزايش خواهد يافت و بنابراين احتمال
يا نکه در درون
هدف باشد بيشتر است .سعی کنيد غذاهايی مانند:
 نان های آبدار ،دانه ای يا چند دانه ای
 غالت مبتنی بر يوالف يا سبوس دار
 سبوس دار /قهوه ای يا برنج باسماتی
 يا ساخته شده با آرد سبوس دار يا متوسط
 سيب زمينی شيرين ،سيب زمينی جديد يا سيب زمينی با پوست
خود
 ماکارونی سبوس دار
 يام (زد نشده)
 کاساوا (پوند نشده)
 کوسکوس درشت ،ترک خورده/گندم برآمدگی
 کينوا




به یادداشته باشيد ،هر چه بخش بزرگتر باشد ،قند خون بيشتر خواهد شد.
 .2میوه و سبزیجات
ميوه حاوی قند ميوه به طور طبيعی يافت می شود .حداقل پنج وعده ميوه و سبزيجات در روز بخوريد .آن ها حاوی ويتامين ها و مواد
معدنی ارزشمندی
مانند ويتامين  Cو اسيد فوليک مورد نياز برای بارداری هستند.
بخشی از ميوه يا سبزيجات يا ن است:
 يک تکه ميوه ،به عنوان مثال سيب به نا دازه متوسط يا يک موز
کوچک
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 يک برش ميوه بزرگ ،به عنوان مثال هندوانه ،خربزه
نآ اناس
 دو ميوه
به عنوان مثال ،
کوچک،
 يک فنجان توت
 يک قاشق غذاخوری ميوه خشکسبزيجات
 سه قاشق غذاخوری
 يه کاسه ساالد کوچيک

يا دو

حلقه

ظرافت يا آلو



سعی کنيد و سبزيجات خود را بزرگترين بخش در بشقاب خود را .نآ ها شما
را پر نگه داريد بدون باال بردن سطح قند خون خود را.
 .3محدود کردن غذاهای باال در شکر
مانند مربا ،مارم الد ،عسل ،شيرينی ،شکالت ،کيک ،بيسکويت شيرين ،جگر ،بارفی،
خوردن غذاهايی که قند ب اليی دارند
خير ،گوالب جمون ،حلوا ،جالبی و ترشی شيرين ،باعث می شود سطح قند خون شما خيلی
سريع ب ال رود و از هدف خارج شود.
شکر اضافی نيز می تواند به شما کمک به دست آوردن وزن اضافی .شکر 'کالری خالی' است و هيچ سود تغذيه ای برای
شما يا کودک تان فراهم
نمی کند.
سعی کنيد برای جلوگيری از:

 اضافه کردن شکر ،جگنی(گور)،عسل يا گلوکز به غذا و نوشيدنی
نوشيدنی های
اسکواش و
 نوشيدنی های گيج کننده،
حاوی شکر
نا رژی زا
 شربت ،عسل ،ترآکل ،مربا ،مارما لا د ،دکستروز ،فروکتوز ،مالتوز،
شود.
ذرت و شربت گلوکز که در غذاهای فرآوری شده يافت می
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از نام های ديگر برای شکر بر روی برچسب مواد غذايی آگاه باشيد:
ساکارز ،گلوکز ،دکستروز ،فروکتوز ،الکتوز ،مالتوز ،عسل ،شکر وارونه،
شربت ،شيرين کننده ذرت و مالس.
اگر شما از دست رفته درمان خود را ,در نظر ساخت خود و آزمايش با
استف دا ه از قند کمتر.
اگر نياز به شيرين کردن نوشيدنی ها و غذاها داريد ،سعی کنيد از يک شيرين کننده مصنوعی استفاده کنيد .يا ن امن برای استفاده
در دوران بارداری در
مقادير معقول است.
 .4غذاهای پروتئینی
غذاهای پروتئينی برای رشد و تکامل کودک و سالمت خودتان مهم هستند .به خود آنها اثر بسيار کمی بر سطح قند خون و کمک به شما
پر نگه داريد .يا ن باعث می شود نآ ها را يک گروه غذايی خوب به جفت با غذاهای کربوهيدرات به عنوان نآ ها می توانند نا تشار گلوکز را به
به
خون خود را کند,
عنوان مثال داشتن يک تخم مرغ با نان تست خود را در صبح.
شامل حداقل دو

وعده روزانه مرغ بدون چربی ،ماهی ،گوشت ،تخم مرغ يا

پنير ،لوبيا ،نبض ،عدس ،آجيل و دانه.
ماهی برای سالمتی و رشد کودک شما خوب است ،بنابراين خوب است که آن را به طور منظم بخوريد .توصيه عمومی يا ن است
که خوردن حداقل دو
(يک بخش در حدود  )140gدر هفته ،از جمله يک يا
بخش
دو بخش از ماهی روغنی ،به عنوان مثال ماهی خال خالی ،ساردين ،ماهی
قزل آال،
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هرينگ ،قزل آال يا پيلچارد .ماهی روغنی نيز برای سالمت
است ،اما بيش از دو بخش در هفته نيست.

قلب مفيد

اجتناب از ماهی که تمايل به سطوح ب التری از جيوه ،به عنوان مثال شمشيرماهی ،کوسه و مارلين .سعی کنيد ماهی تن را
که می تواند مقاديرناتبسً ب اليی جيوه نيز داشته باشد ،تا چهار کانس متوسط يا دو استيک ماهی تن در هفته محدود کنيد .همچنين بهتر
است از صدف خام برای کاهش خطر
مسموميت غذايی که می تواند به ويژه در دوران بارداری ناخوشايند باشد،
اجتناب کنيد.
مایع دریافتی
سعی کنيد به
کالری نوشيدنی های شکالت داغ و شير نيمه
است.

 -عمدتانوشيدن حداقل هشت ليوان مايعات در هر روز
آب ' ،بدون شکر اضافه شده'  ،نوشيدنی های رژيم غذايی  ،چای گياهی  ،کم
بودن انتخاب جايگزين خوب

الکل :کبد نوزاد يکی از آخرين نا دام هايی است که به طور کامل رشد می کند
شما نمی تواند الکل را
و تا نيمه آخر بارداری بالغ نمی شود .کودک
پردازش کند و همچنين شما می توانيد و قرار گرفتن بيش از حد در معرض الکل می تواند به طور جدی بر رشد کودک شما
تاثير بگذارد ،به خصوص در سه ماهه اول .امن ترين گزينه يا ن است که نوشيدن در همه زمانی که باردار
نيست.
برای زنان باردار ،مست شدن يا نوشيدن پرخوری (نوشيدن بيش از  ۵٫۷واحد الکل در يک مناسبت) می تواند برای کودک شما مضر
می کنيد به نوشيدن الکل در دوران بارداری ،بهتر است به حداکثر
باشد .بنابراين ،اگر شما انتخاب
يک تا دو واحد يک يا دو بار بچسبيد
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يک هفته .
خون پايين را محتمل تر کند ،در صورتی که ديابت بارداری خود را با
انسولين يا گلی بنکلميد درمان کنيد.

الکل همچنين می تواند هيپوگليکامی

کافئین  :بهتر است بيش از 200mg
مثال:
 يک ليوان قهوه
فوری = 100mg
 يک ليوان قهوه فيلتر = 140mg
 يک ليوان چای = 75mg
 يک می تواند از کوال = 40mg

(هيپوها)

يا قند

کافئين در روز  ،به عنوان



چربی در غذاها
مقدار کمی چربی ضروری است تا ويتامين های مهمی را در اختيار ما قرار دهد .اگر چه چربی به طور مستقيم سطح قند خون خود را
تحت تاثير قرار
نمی ,خوردن بيش از حد به شما کمک خواهد کرد به دست آوردن وزن.
سعی کنيد مصرف چربی خود را از طريق موارد زير به حداقل بر رسانيد:
 از روش های پخت کم چربی مانند سرخ کردن خشک ،بخار پزی ،پخت،
استفاده کنيد.
کباب کردن و شکار غيرقانونی
 از بريدگی های بدون چربی گوشت استفاده کنيد ،چربی ها را از
گوشت کوتاه کنيد و پوست را از مرغ برداريد .از جايگزين هايی مانند
نخود فرنگی و عدس استفاده کنيد.
لوبيا ،نبض،
گسترش چربی و چربی کم,
به خصوص کسانی که از
 سعی کنيد کاهش
روغن آفتابگردان  /زيتون و پانسمان س الد بدون چربی يا کم چرب ساخته شده,
سس مايا و سس.
 از لبنيات کم چرب مانند شير نيمه کم مصرف استفاده کنيد.
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 قطع غذاهای ميان وعده مانند بيسکويت ،ترد،
هندی مانند مخلوط بمبئی.
 به جای را انتخاب کنيد ساندويچ کم چرب ،کباب گوشت بدون چربی ،ماهی
کبابی  /پخته و تراشه های کم چربی.
شيرينی ،کيک و طعم

کلسیم
کلسيم برای استخوان ها و دندان های شما و کودک تان ضروری است.
منابع خوب کلسيم از يا ن قرارند:
25 گرم ( )1ozپنير
 يک قابلمه کوچک ماست
 3/1( 200mls پينت) از شير يا نيمه .
 سبزيجات برگ سبز مانند کلم بروکلی ،کلم ،با ميهن
 لوبيا سويا
 توفو
 جايگزين های شير شيرين نشده با
سويا ،برنج يا شير جو
 ماهی که در آن شما خوردن استخوان مانند ساردين و پيلچارد.

کلسيم اضافه شده ،مانند



آهن
هآ ن يک ماده معدنی ضروری است ،با چندين نقش مهم ،به عنوان مثال به ساخت سلول های قرمز خون ،که حامل اکسيژن در اطراف بدن
کمک می
کند .منابع خوب هآ ن از يا ن قرارند:
 تخم مرغ
 گوشت الغر

لوبيا
 عدس
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 آرد سوا
 سبزيجات برگ سبز مانند
آبچليک و کلم فرفری

 آجيل
 ميوه خشک مانند زردآلو
( 1قاشق غذاخوری)
 سبوس دار مانند برنج
قهوه ای

اگر سطح آهن شما پايين باشد ،يا ن امر می تواند باعث شود که احساس خستگی بسيار کنيد و ممکن است منجر به آنامی شويد.
اگر سطح هآ ن در
يا ماما به شما توصيه می کند که مکمل
شودGP ،
خون شما کم
آهن مصرف کنيد .يا ن ها به صورت قرص يا مايع در دسترس هستند.
ويتامين  Cمی تواند به بدن شما در جذب آهن کمک کند .قرص های آهنی شما را می توان با منابع خوبی مانند نارنجی
کوچک ،تعداد نا گشت شماری توت فرنگی و سياه پوستان ،يا فلفل قرمز و سبز ،کلم بروکلی ،جوانه
بروکسل و سيب زمينی گرفت.
اسید فولیک و دیابت
به زنان مبتال به ديابت از پيش موجود که قصد باردار شدن دارند بايد
توصيه شود تا  ۲۸هفته بارداری اسيد فوليک ( ۵ميلی گرم در روز) مصرف کنند تا خطر بچه دار شدن با نقص
لوله عصبی کاهش يابد .يا ن
دوز می تواند توسط پزشک شما تجويز شود.
محصوالت دیابتی
محصوالت ديابتی مانند شکالت و بيسکويت توصيه نمی شود .آن ها اغلب
چربی ب اليی دارند و می توانند باعث اثر مضطرب شوند.
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عالئم در بارداری
نکات زير به سهولت يا ن عالئم کمک خواهد کرد:
تهوع و استفراغ
 وعده های غذايی کوچک و

منظم مبتنی بر کربوهيدرات ،به عنوان مثال

نان خشک ،کراکر ،غالت ،سيب زمينی ساده ،برنج يا ماکارونی بخوريد.
 نوشيدن مايعات بين،
وعده های غذايی.
به جای با،
دار اجتناب کنيد.
چرب و بسيار دا ويه
 از وعده های غذايی و تنقالت
برای کاهش بوهای قوی به عنوان مثال
 نگه داشتن اتاق به خوبی تهويه
دود سيگار ،و مقدار زيادی از هوای تازه را.
 سرد و نه
تحمل شود.
ممکن است بهتر
غذاهای داغ
 زنجبيل ،در غذا و نوشيدنی های بدون شکر ،ممکن است به کاهش
تهوع کمک کند.

سوزش سر دل

 وعده های غذايی کوچک و منظم بخوريد.
 از غذاهای چرب ،تند ،اسيدی و نوشيدنی
کننده اجتناب
های گيج
 داشتن شير و ماست
را آسان کند.
سوزش
است درد
ممکن
 پس از وعده های غذايی از کناره گيری اجتناب کنيد.
 هنگام خوابيدن در شب سرتان را با بالش ب ال کنيد.

کنيد.



یبوست
 اطمينان از مصرف مايع خوب تا  10-8عينک در روز.
 غذاهای فيبری باالی بيشتری مانند نان دانه ای ،و پورج بخوريد.
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 سيب زمينی با پوست خود را بر روی.
 افزايش مصرف ميوه و سبزيجات خود را (قلع ،تازه ،يخ زده و
خشک) .سعی کنيد مخلوط کردن ميوه خشک با آجيل يا دانه.
و آجيل در رژيم غذايی خود را.
عد س
 شامل نخود فرنگی ،لوبيا،
را تشويق کند.
می تواند روده سالم
 ورزش ماليم همچنين


چقدر وزن باید انتظار داشته باشم که بذارم؟
ميانگين افزايش وزن در دوران بارداری (با شروع از وزن سالم پيش از بارداری)  ۰۸تا  ۲۸کيلوگرم ( ۸۸/۲تا  ۲سنگ)
است .افزايش وزن بزرگ می تواند کنترل سطح قند خون شما را دشوارتر کند .فعال نگه داشتن و
کاهش مصرف غذاهای چرب و قندی کمک خواهد کرد.
بارداری زمان آن نيست که روش های شديدی را برای کاهش وزن ما تحان کنيد .اگر در آغاز بارداری اضافه وزن داشتيد ،ممکن
است تغييرات غذايی ايجاد شده را پيدا کنيد به اين معنی خواهد بود که وزن تان آهسته تر افزايش می يابد يا به دليل سالم تر خوردن
يکسان باقی می ماند .وزن شما
زمانی که در کلينيک شرکت می کنيد نظارت خواهد شد.
لطفا هر گونه نگرانی شما را با متخصص ديابت متخصص رژيم غذايی خود را که در قرار مالقات درمانگاه خود را
حضور داشته باشد بحث
کنيد.
تشخيص ديابت بارداری می تواند به معنای تغييرات زيادی در رژيم غذايی شما باشد .يا ن تغييرات مثبت به يا ن معنی است که شما
نه برای دو ،بلکه
دو برابر هم غذا می خوريد!
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فعالیت بدنی
فعاليت بدنی منظم ماليم مانند راه رفتن يا شنا به مناسب نگه داشتن شما کمک می کند و وزن خود را کنترل می کند.
همچنين به بهبود سطح قند خون شما کمک خواهد کرد و اثرات می تواند برای چند ساعت پس از
ورزش طول بکشد.
فعاليتی را نا تخاب کنيد که از آن لذت می بريد و هدف تان فعال تر بودن در روز تان است .يک فعاليت ساده مانند پياده روی در
زمان ناهار می تواند
اثرات مثبتی داشته باشد.
اگر در شک در مورد اينکه چقدر فعاليت می توانيد نا جام دهيد ،از ماما يا
دکتر خود مشاوره بخواهيد.
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راهنمایی بخش و برنامه ریزی وعده غذایی
صبحانه


ناهار


يک کاسه پورج (30گرم يوالف نورد) با شير نيمه کم
 .150mlsبا دارچين بپاشيد.
 يک تا دو برش نان تست دانه دار/دانه دار با توپينگ مانند تخم مرغ
آب پز ،صيد شده يا درهم ،گوشت تکه تکه شده ،مارميت ،قارچ،
پنير.
گوجه فرنگی يا
ساندويچ يا رول (نان دانه

دار/دانه دار) با گوشت بدون چربی ،تخم مرغ،

ماهی قلع دار ،پنير کلبه يا پنير چدار.
 دو تا سه نان ترد سبوس دار با س الد ،پنير کلبه ،يا گسترش پنير،
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و سبزيجات.
يک تا دو برش نان تست دانه دار/دانه دار با املت.
سيب زمينی ژاکت کوچک با لوبيا ،پنير ،يا ماهی تن و
نان پيتا سبوس دار متوسط با هوموس و س الد.
يک چاپاتی نازک و به نا دازه دست با دال و سبزيجات.
 سوپ با يک تا دو برش نان
 ساالد بزرگ با گوشت يا ماهی،
دو قاشق غذاخوری کوسکوس،

س الد.

دانه ای يا دو تا سه نان ترد سبوس دار.
پنير يا آجيل و دانه به عالوه يک تا

ماکارونی ،برنج ،دو سيب زمينی به نا دازه
تکه نان يا دو تا سه نان ترد.

تخم مرغ يا يک

وعده غذایی اصلی
 گوشت را با سبزيجات با دو تا سه سيب زمينی جديد کباب يا
کباب کنيد.
 بخش کوچکی از ماکارونی (تقريبا ً  ۵۷گرم پخته نشده ۰۱۸/گرم
پخته شده) با گوشت و س الد/سبزيجات .گوجه فرنگی خانگی يا سس خامه ای.
 سبزيجات  /گوشت  /ماهی کاری يا خورش با بخش کوچکی
از برنج قهوه ای (تقريبا  80gپخته نشده  180g /پخته شده) و
سبزيجات.
 کاسرول با
و سيب زمينی نا دازه دو تا سه تخم
گوشت ،سبزيجات و نبض
مرغ.
 کاری با دو نازک  ،دست به نا دازه سبوس دار .chapatti


دسر
 يک بخش از ميوه تازه يا نيم قلع ميوه در آب
 يک قابلمه ماستژله بدون شکر

شالق فوری
 بدون شکر اضافه شده
( 70درصد کاک ئا و).
40 گرم شکالت تيره
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طبيعی

تنقالت مناسباگر چه
ضروری نيست به ميان وعده زمانی که شما ديابت ,ممکن است زمان زمانی که شما می خواهيد وجود دارد ,به عنوان
مثال هنگامی که احساس کمی  ,peckishتهوع ,برای جلوگيری از
هيپوگليکامی (بيماران در نا سولين تنها) و يا در طول کار.
در يا نجا برخی از يا ده های ميان وعده:
یک تکه میوه

یک کاسه ساالد

یک یوالف  /مهره بر اساس
نوار غالت
 2قاشق غذاخوری غالت خشک

دو کیک برنجی

یک قاشق غذاخوری میوه خشک
یک برش کوچک از قرص مالت
یک قابلمه ماست

دو تا سه قاشق غذاخوری
پرتزل
یک فنجان پاپ کورن
ساده
یک لیوان شیر نیمه اسکیم
شده
آجیل

دو کراکر سبوس دار با چربی
یک تکه نان دانه ای با مارمیت
 /گوشت تکه تکه شده
کم
پنیر گسترش و  /یا یک تکه
گوشت
زیتون
چوب سبزیجات و هوموس
دو بیسکویت یوالف
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تعداد انگشت شماری از دانه ها

اطالعات اضافی
اطالعات را ائه شده در يا ن بخش از جزوه مس ئا ل خاصی را با ديابت در بارداری هدف قرار می دهد .يا ن بايد در رابطه با "يک
رژيم غذايی سالم در بارداری" جزوه است که در انتخاب بيمه خدمات درمانی در دسترس است خوانده شده است .يا ن راهنما اطالعات
بيشتری در مورد تغذيه ،يا منی مواد غذايی و بهداشت و تغذيه با شير مادر را ائه خواهد کرد و می تواند در يا نجا
قابل دسترسی باشد-www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and :
کودک/صفحات/سالم-بارداری-رژيم غذايی.aspx
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چرا سطح

قند خون من باالست؟

سبک زندگی بالقوه باعث می شود:
 .1آیا بخش کربوهیدرات من بزرگتر از حد طبیعی بود؟
يآ ا بخش بزرگتری از کربوهيدرات را خوردم؟ يآ ا من منابع متعدد
کربوهيدرات ،به عنوان مثال يک ساندويچ ،ميوه و ماست داشته ما ؟
همه يا نها حاوی کربوهيدرات هستند – به صورت جداگانه نآ ها
سطح را افزايش نمی ,اما با هم نآ ها ممکن
است بخش بزرگتر را.
 .2آیا من آهسته ترین کربوهیدرات آزاد کننده را انتخاب کردم؟ خوردن
غذاهايی ما ند برنج سفيد ،نان سفيد ،پيچيدن سفيد می تواند سطح قند خون شما را با
شما توصيه می شود برای اطمينان از غذاهای کربوهيدرات خود
سرعت بيشتری باال ببرد.
را هميشه گزينه های آزاد هآ سته ذکر شده در باال  --نگاه کنيد به 'کربوهيدرات آگاه'
بخش يا ن جزوه در صفحه .12
 .3فراموش کردم که منبع پروتئین با کربوهیدراتم داشته باشم؟
را کاهش سرعت
داشتن پروتئين با مواد غذايی کربوهيدرات خود
انتشار گلوکز و همچنين شما را پر کنيد ،به عنوان مثال گوشت  /ماهی  /لوبيا با ماکارونی خود را به جای ماکارونی به تنهايی ،و يا
يک تخم
مرغ با نان تست به جای نان تست به تنهايی.
 .4امروز کمتر فعال بودم؟
اگر شما به طور معمول يک فرد فعال شما ممکن است افزايش سطح قند خون خود را ببينيد زمانی که شما کمتر فعال هستند.
پي دا ه روی ساده ،با
استفاده از پله ها يا تميز کردن
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پس از شام کافی است برای بهبود سطح قند خون خود را.
 .5چرا سطح روزه من باال می رود؟
اگر دير غذا می خورديد يا ميان وعده نيمه شب داشتيد ،يا ن امر ممکن است باعث افزايش سطح روزه شود .با يا ن حال ،اگر
يا ن کار را
نکردی ،ممکن است نياز به دارو داشته باشيد و يا ن موضوع در قرار
بعدی تان با شما مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .6چرا سطح قند خون من بعد از صبحانه باالست؟ در
صبح بدن شما در مقاوم ترين خود را به نا سولين است .بنابراين شما ممکن است نياز به کاهش بخش کربوهيدرات خود را و معرفی
يک منبع
پروتئين ,به عنوان مثال به جای داشتن دو برش نان تست ,در نظر گرفتن يک برش نان تست و تخم مرغ.
اگر هنوز گرسنه هستيد اواسط صبح يک ميان وعده داشته باشيد يا صبحانه تان را در دو نيمه
صبح.
بخوريد ،بنابراين يک نيمه صبح ،سپس نيمه ديگر اواسط
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چگونه

متفورمین را شروع کنیم

متفورمين زمانی برای زنان باردار مبتال به ديابت تجويز می شود که تغييرات غذايی به سطح توصيه شده قند خون دست پيدا
نمی کند .اگر به
شما توصيه شده است برای شروع متفورمين لطفا با تغييرات غذايی
است که شما ساخته شده دا امه دهيد.
شروع با مصرف يک قرص ( )500mgبا صبحانه خود و يک قرص با
وعده غذايی شب خود را.
اگر هيچ عوارض جانبی رخ می دهد ,پس از سه روز افزايش به مصرف دو
با صبحانه خود و دو قرص با وعده غذايی شب خود
قرص ()1000mg
را.
متفورمين می تواند باعث عوارض جانبی شکمی برای برخی از زنان (بهعنوان مثالتهوع ،باد ،اسهال) شود .شانس يا ن
عوارض جانبی رخ می دهد را می توان با مصرف قرص با غذا و افزايش دوز به آرامی کاهش می يابد .هميشه قرص (ها)
را در وسط يک وعده غذايی و هرگز بر روی
معده خالی.
اگر شما شروع به تجربه عوارض جانبی قابل توجهی پس از افزايش دوز ,برش به دوز قبلی و دا امه با يا ن .بدون بحث در يا ن
باره با پزشک يا
پرستار خود همه را با هم متوقف نکنيد.
با در نظر گرفتن آماده سازی آهسته نا تشار متفورمين(به عنوان مثال  )Glucophage® SRنشان داده
است برای کاهش عوارض جانبی بر
روی بدن شما.
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متفورمين برای استفاده در بارداری بدون مجوز است (مانند بسياری از داروها) .با يا ن حال ،تجربه آزمايشی
برای نوزاد بی خطر است ،و استفاده از آن توسط دستورالعمل های ملی توصيه می شود
(.)NICE 2015
اگر شما هر گونه سوال در دا بيات مشاوره در برابر استف دا ه از متفورمين در
بارداری ،لطفا با تيم خود صحبت کنيد.
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نشان می دهد که

تغذیه با شیر مادر و دیابت
را می توان توسط ماما خود را را ائه و
اين اطالعات بايد همراه با جزوه يونيسف 'خاموش به بهترين شروع' خوانده شود .يا ن جزوه
يا دانلود در
يا نجا -www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly :منابع
 /اعالميه ها و پوستر  /خارج از به بهترين شروع.
هدف آن پرداختن به اطالعات در مورد چگونگی ديابت ممکن است تغذيه با شير مادر را تحت تاثير قرار دهد .يا ن ممکن است هر
سوال شما پاسخ نمی دهد ،بنابراين لطفا هر گونه نگرانی را بنويسيد و بحث در مورد
يا ن با ماما خود را.
آیا اگر دیابت داشته باشم می توانم از شیر مادر تغذیه کنم؟
بله؛ تغذيه با شير مادر به خصوص در صورت ابتال به ديابت توصيه
می شود.
تغذیه با شیر مادر چه مزایایی دارد؟ تغذیه با شير مادر هم برای شما و هم
برای کودک تان مزايای بهداشتی زيادی دارد .توصيه می شود برای به حداکثر رساندن يا ن اثرات حداقل شش ماه اول از شير
مادر تغذيه کنيد .هر
چه بيشتر بهتر باشد .تحقيقات نشان داده است که:
 ديابت در دوران
 معده ناراحت
 عفونت گوش
 عفونت قفسه سينه
 اگزما
 آسم
 سرطان
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احتمال ابتالی نوزاد به يا ن
کودکی

بيماری کمتر است:

 ديابت نوع يک
 همچنين آلوستروم (اولين شير مادر توليد شده از اواخر بارداری)
می کند.

به ثبات سطح قند خون نوزاد در ساعات اوليه پس از تولد کمک

برای مادران ،مز ااي ی تغذيه با شير مادر عبارتند از:
 تمايل به از دست دادن وزن به دست مآ ده در دوران بارداری
با سرعت بيشتری نسبت به مادرانی که تغذيه فرمول.
 رحم با سرعت بيشتری به نا دازه طبيعی کوچک می شود.
 خطر کمتر سرطان پستان و برخی اشکال سرطان تخمدان.
 اگر ديابت بارداری داشته باشد ،تغذيه با
نوع  2خواهد بود.
شانس شما برای ابتال به ديابت

شير مادر بيش از شش ماه نيمی از

برای آماده شدن برای شیردهی چه می توانم بکنم؟ آکوستروم
اکسپرس
آلوستروم وا لين شير رنگی زرد است که مادران توليد برای نوزاد خود را پس از تولد،
گاهی اوقات به عنوان 'طال مايع' اشاره می شود .غنی از آنتی بادی و ب ال در پروتئين ،ويتامين ها و مواد معدنی است .حتی يک خوراک
آلوستروم برای سالمت مادر و نوزاد ارزشمند
است.
برخی از مادران در می بينند که در حالی که باردار هستند آلوستروم نشت می کنند .يا ن امر پس از به دنيا مآ دن نوزاد بر عرضه
شير تأثيری نمی
گذارد.
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شما ممکن است مايل به در نظر گرفتن دست بيان آزوستروم قبل از تولد نوزاد خود را .يا ن کار را می توان از  ۷۳هفته بارداری
از تولد نوزاد شما را می توان تا سه ماه با
نا جام داد .آلوستروم جمع آوری شده قبل
فريزر ذخيره کرد.
خيال راحت در
اگر شما می خواهيد اطالعات بيشتر ،لطفا با ماما خود صحبت کنيد و يا
تماس بگيريد:
ترک يک پيام برای تيم تغذيه نوزاد که شما
بيمارستان بارنت:
بيمارستان سلطنتی رايگان:

5141 8216 020
ext 36169 2000 3758 020

به ياد داشته باشيد برای آوردن هر گونه آزوستروم بيان شده با شما هنگامی که شما به بيمارستان برای تولد می يآ ند .لطفا اطمينان حاصل کنيد
که يا ن است که با جزئيات خود را برچسب .می توان آن را ذخيره کرد و سپس برای استفاده
پس از به دنيا مآ دن نوزاد شما در صورت نياز يخ زدايی کرد.
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وقتي بچه ام به دنیا بیاد

چي میشه؟

اين بسيار مهم است که کودک شما در اسرع وقت پس از تولد با شما تماس پوست به پوست داشته باشد .يا ن کار به کودک شما
کمک می کند تا گرم نگه
دارد و زود تغذيه کند.
چرا یک خوراک زودهنگام مه است؟
م
هنگامی که سطح قند خون مادر در دوران بارداری افزايش می يابد ،نوزاد
که نوزاد
ممکن است پس از تولد ،کاهش موقت سطح قند خون خود را داشته باشد .يا ن به يا ن دليل است
ممکن است باعث شده است به سطوح ب التری از انسولين است که می تواند به مدت  48-24ساعت طول
بکشد .بنابراين به خصوص مهم است که کودک شما تماس پوست به پوست و
خوراک به زودی پس از نآ ها به دنيا آمد ،يا ده آل در عرض 30
دقیقهاست .يا ن کار به ثبات و حفظ سطح قند خون کودک شما کمک
خواهد کرد و به گرم نگه داشتن نآ ها کمک خواهد کرد.
چه اتفاقی می افتد اگر کودک من نمی خواهد به تغذیه حق دور؟ هر
نوزادی عالقه ای به تغذيه مستقيم پس از به دنيا آمدن ندارد .اگر کمک مورد نياز است ما به شما کمک خواهد کرد به دست بيان
برخی از
آزوستروم اگر شما يا ن کار را قبل از تولد انجام نداده نا د .آزوستروم را می
توان به جای آن توسط فنجان ،پيپت يا سرنگ داد.
به نوزادم غذا
هر چند وقت یکبار باید
بدهم؟
در طول چند روز اول ،کودک شما نياز به تغذيه هر دو تا سه ساعت يک
بار خواهد داشت مگر يا نکه زودتر از خواب بيدار شود تا تغذيه کند.
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بدونم که سطح قند خون بچه ام خوبه یا نه؟
از کجا
هر زمان که مادر در بارداری ديابت داشته باشد ،در حدود چهار ساعت سن از پاشنه نوزاد نمونه خون می گيريم .يا ن به طور معمول
قبل از خوراک
دوم است.
اگر سطح قند خون کودک شما پايين باشد (زير  2.6ميلی مول در ل) قبل از خوراک ،ما نياز به نا دازه گيری ديگری
پس از تغذيه برای اطمينان از سطح دوباره افزايش يافته است .اگر سطح پايين باقی می ماند ،ما ممکن است دادن شير بيان شده
و  /يا شير فرمول از يک فنجان توصيه
می شود .يا ن معموالً يک قا دام موقت است.
هنگامی که سطح قند خون کودک شما ثابت شده است ما نياز به نا دازه گيری نآ ها را دوباره .اين مهم است که برای دا امه به تغذيه کودک
اطمينان از تغذيه نوزاد در حدود هشت بار در يک دوره 24
خود را به طور منظم,
ساعته.
معرفی مواد جامد
يا ن کار قبل از شش ماه بودن نوزاد توصيه نمی شود.
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برای آینده
آیا دیابت خواهد رفت؟
معموال آن را به دنبال بارداری ,و اگر شما نياز به قرص و يا انسولين برای ديابت بارداری خود را,
متوقف خواهد شد
زمانی که نوزاد به دنيا آمد.

يا ن به طور معمول بالفاصله

برای اطمينان از يا نکه از بين رفته است:
 قند خون شما بايد روز بعد از زايمان بررسی شود .اگر آن را بيش
بررسی می شود.
تيم ديابت
توسط
از  mmol / l 8شما بايد
و يا تست تحمل گلوکز در شش هفته پس
 شما يا يک آزمايش قند خون روزه
از تولد نوزاد خود را را ائه شده است .پس از آن شما نياز به قرار مالقات برای
ديدن  GPخود را به بحث در مورد نت يا ج.
بارداری های آیندهاگر
شما مبتال به ديابت با يک بارداری بوده نا د ،شما به احتمال زياد به ديابت در بارداری های يآ نده ،بنابراين مهم است که اجازه دهيد ماما يا GP
خود را در مورد بارداری خود را در وا ايل بدانند .با يا ن کار اطمينان حاصل خواهد شد که شما می توانيد يک تست تحمل گلوکز ()GTT
در يک زمان مناسب
هفته بارداری) داشته باشد و در صورت لزوم تحت نظارت
(بين 18-16
قرار گيرد.
دستيابی و حفظ وزن سالم بدن (20-25kg/m2
دوباره کاهش دهد .رژيم شناس
شما می تواند
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 )BMIقبل از بارداری بعدی شما می تواند خطر ابتال به ديابت را

به شما مشاوره بيشتر در مورد رژيم غذايی و مديريت
وزن در صورت نياز.
سالمت آینده من
زنانی که در دوران بارداری مبتال به ديابت بوده نا د ،در طول عمر خود (در مقايسه با  ٪۰۸خطر در جمعيت عمومی)  ۰۳تا ۰۵٪
خطر ابتال به
ديابت نوع  ۲را دارند .اين احتمال برای زنان قومی بيشتر است
گروه هايی که به طور طبيعی ميزان ديابت باالتری مانند گروه هايی از زمينه
های آفريقايی ،آفريقايی -کارائيب و آسيايی دارند.
توصيه می شود که شما يک تست قند خون روزه تکرار شده در سال به صفحه نمايش برای ديابت.
اين مهم است که پس از تولد نوزاد خود را که شما با شيوه های غذايی سالم و منظم دا امه
ورزش برای رسيدن و حفظ وزن بدن سالم به حداقل رساندن خطر ابتال به
در يآ نده.
ديابت
برای کاهش خطر ابتال به اپيزودهای بيشتر ديابت بارداری ،يا ابتال به
ديابت در اواخر زندگی ،پيشنهاد می شود که شما:
 حفظ يک رژيم غذايی سالمسالم
 رسيدن و حفظ وزن
 به طور منظم ورزش کنيد.
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سواالت و یادداشت

ها بیشتر
ی

با تشخيص شما می يآ د بسياری از اطالعات و تغييرات را در يک فضای
کوتاه از زمان .ما درک می کنيم که يا ن می تواند طاقت فرسا در زمان .لطفا مطمئن
حضور در قرار مالقات های منظم با تيم بارداری ديابت مشترک ما برای حمايت از شما را از
طريق بارداری خود را.

باشيد که شما تنها نيستيد و

همه ما در يا نجا برای کمک به پاسخ به هر گونه سوال و يا نگرانی شما در طول راه است .شما ممکن است آن را مفيد برای
نوشتن يا ن آماده برای قرار
مالقات خود را با ما پيدا کنيد.
یادداشت:
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منابع و لینک های مفید
 دیابت انگلستان
-www.diabetes.org.uk/Guide-to
ديابت  /مقدمه ای به -ديابت
/Gestational_diabetes/What_is_diabetes
 راهنمایی نیس ( )NG3دیابت در بارداری:
دوره پس از -www.nice.org.uk/guidance/ng3/chapter/1
توصيه ها

مديريت از پيش آگاهی تا

 یونیسف
'خاموش به بهترین شروع' جزوه :
www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly
 -منابع  /اعالميه ها و پوستر  /خارج از به بهترين  --شروع /
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اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات زايمان و ديابت در رويال
رايگان لندن ،لطفا به وب سايت ما مراجعه کنيد:
www.royalfree.nhs.uk/maternity 
-www.royalfree.nhs.uk/services/services-a 
z/diabetes-services-for-adults
بازخورد شما
گونه بازخورد در يا ن جزوه و يا برای يک ليست از
اگر شما هر
منابع برای آن ،لطفا ايميلrf.communications@nhs.net :
فرمت های جایگزین
نياز به يا ن جزوه در
يا ن جزوه در چاپ بزرگ نيز موجود است .اگر شما
فرمت ديگر  --به عنوان مثال بريل  ،زبان غير از نا گليسی و يا صوتی
 --لطفا به يکی از اعضای کارکنان صحبت می کنند.

© سلطنتی آزاد لندن بيمه خدمات اعتماد بنياد,Antenatal :
خدمات ديابت برای بزرگسا لا ن

و غ دد

شماره نسخه3 :
اولين مصوب :دی  ۵۹۳۸تاريخ تصويب:
نوامبر  ۰۲۰۲تاريخ بررسی :نوامبر ۲۲۰۲
www.royalfree.nhs.uk
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