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د ګیستیشنل د شکر ناروغي
دا کتابچه تاسې ته تشریح کوي چې د ماشوم د زیږون وروسته او حاملګۍ د پاتې وخت لپاره تاسې د
څه ډول مراقبت توقع کوالی شئ ،اوس چې تشخیص شوی دی چې تاسې د ګیستیشنل د شکر ناروغي
لرئ .دا به ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب ورنکړي ،نو که تاسې کوم تشو یش ولرئ مهرباني وکړئ
هغه ولیکئ او د نرس یا داکتر څخه پوښتنه وکړئ.
د ګیستیشنل د شکر ناروغي څه ده؟
د ګیستیشنل د شکر ناروغي د شکر د ناروغۍ یو ډول دی چې د حاملګۍ په جریان کې رامنځته
کیږي .دا معموالا د حاملګۍ په دوهمه دوره کې تشخیص کیږي اوهغه وخت کیږي چې وجود کافي
انسولین نه جوړوي چې د هغو هورمونونو تاثیر کم کړي چې د پالسینتا له خوا جوړیږي .دا
هورمونونه وجود ته د انسولین د تا ثیر په مقابل کې نور مقاومت ورکوي او په نتیجه کې د نورمال
حالت په پرتله په وینه کې د شکر اندا زه ډیریږي .که دا مرض د حاملګۍ په شروع کې تشخیص شي
 ،د دې امکان شته چې د حاملګۍ څخه مخکې د شکر ناروغي موجوده وه.
د ګیستیشنل د ناروغي تشخیص هغه وخت کیږي چې که د ګلوکوز د برداشت تیست ) (GTTپه
الندې ډول وي:
 که روژه نیسئ  5.6 mmol/lوي یا ددې څخه ډ ېروي  ،یا
 د د وو ساعتو څخه وروسته  7.8 mmol/lوي یا ددې څخه ډېر وي.
دا به زما په ماشوم باندې څه اغېزه ولري؟
ستاسې ماشوم به د شکر د ناروغۍ سره پیدا نه شي .خو که دا کنټرول نه شي  ،ستاسې په وینه کې
د ګلوکوز لوړه کچه به د پالسینتا څخه تېره شي او د ماشوم وینې ته به داخل شي .دا به ستاسې وجود
ته طاقت ورکړي چې نور انسولین جوړکړي ترڅو د ګلوکوز کچه کمه کړي .څنګه چې ګلوکوز بدن
ته وده ورکوي او هم په وینه کې د ګلوکوز کچه کنټرولوي  ،ماشوم به د نورمال حالت په پرتله نور
هم غټ شي ،چې دا کوالی شي د ماشوم زېږونه نوره هم سخته او کړکیچنه کړي .که په وینه کې د
ګلوکوز کچه د کنټرول څخه ووځي  ،ددې خطر هم ډېر شته چې ماشوم ضایع شي .
د دې در ملنه څه ده؟
موږ د طبي مسلکي کسانو یو څو اړخیز ټیم لرو چې هغوی به په دوامداره شکل سره تاسې بررسي
کړي ترڅو ستاسې د حاملګۍ په ټول جریان کې تاسې ته مشوره او مرسته برابره کړي  .په دې
ټیم کې یو متخصص دایبیتالوجست ( دا هغه داکتر دی چې د شکر په ناروغي کې تخصص لري) ،
د آبستتیرشن متخصص  ،د شکر د ناروغۍ لپاره مخصوص نرسه او د شکر د ناروغۍ لپاره د غذا
یي رژیم یو متخصص شامل دي.
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ستاسې په وینه کې د ګلوکوز د کچې د کنټرول لپاره په درملنه کې ورکړي شیان شامل دي :
 :۱په وینه کې د ګلوکوز معاینه کول
د شکر د ناروغۍ لپاره ستاسې مخصوص نرس به تاسې ته د وینې د ګلوکوز د معلومولو یو
مونیټر monitorدرکړي ترڅو تاسې وکړای شئ چې په کور کې خپل د وینې د ګلوکوز کچه
معلومه کړئ .هدف به دا وي چې ستاسې په وینه کې د ګلوکوز کچه په ورکړي اندازې سره وساتل
شي:
که روژه نیسئ یا د ډوډۍ د خوړلو څخه مخکې
د ډوډۍ د خوړلو څخه یو ساعت وروسته

د  3.5 mmol/lاو  5.3 mmol/lترمنځ
د  7.8 mmol/lڅخه کم

تاسې به ضرورت ولرئ چې په ورځ کې څلور ځله دا چک کړئ  ،د سهار د ناشتې څخه مخکې د
سهار د ناشتې څخه یو ساعت وروسته  ،او همداسې د غرمې او د شپې د ډوډۍ څخه مخکې او
وروسته .
 :۲غذایي رژیم
ستاسې د شکر د ناروغۍ لپاره ستاسې د غذایي رژیم متخصص به تاسې ته مشوره درکړي چې
تاسې یو صحي غذایي رژیم ځان لپاره وساتئ او د بورې استعمال کم کړئ  .مهرباني وکړئ په
 ۱۱مه پاڼه کې د تغذیې او ددې په اړه د مسلو په برخه کې مالومات وګورئ .
 :۳دوا
که څه هم تاسې په خپل غذایي رژیم کې ډېر کوشش وکړئ  ،ستاسې د وینې ګلوکوز کېدای شي د
هدف کچې ته ونه رسیږي .کېدای شي تاسې ته وړاندیز وشي چې ستاسې درملنه د الندیني شیانو
څخه د یوې یا د دواړو ال رو له خو ا ترسره شي :
 د میتفورمن ګولۍ  : Metforminڅنګه چې په دې کې ویل شوي دا مرسته کوي چې د
انسولین مقاومت کم کړي  .د میتفورمن د ګولۍ د شروع کولو د مالوماتو لپاره مهربا ني
وکړئ  ۲۲مه پاڼه وګورئ.
 د انسولین پیچکارۍ  :د  10%او  30%فیصدو ترمنځ ښځې چې د ګیستیشنل د شکر
ناروغي لري هغوی انسولین ته اړتیا لري.
ستاسې په وینه کې د ګلوکوز کچه په صحیح اندازه ساتل د دې هد ف لپاره دی چې تاسې او
ستاسې ماشوم لپاره ښه نتیجه ترالسه شي.
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د ا لترا سوند سکن
د دې څخه وروسته چې تشخیص شي چې تاسې د ګیستیشنل د شکر ناروغي لرئ  ،تاسې ته به
مشوره درکړل شي چې هرو څلورو هفتو څخه وروسته د الترا سوند سکن وکړئ ترڅو ستاسې
د ماشوم وده کول اندازه شي او هم دا چې د ماشوم په شا و خوا کې څومره ما یعات وجود
لري .دا به ستاسې د شکر د ناروغي د ټیم سره مرسته وکړي چې تاسې سره یو ځای د مرا
قبت لپاره یو مناسب پالن جوړ کړي.
د ماشوم د زېږون لپاره پالن جوړول
ستاسې اټکل شوې نېټه ستاسې د ماشوم د زېږېدلو لپاره یو اټکل شوې نېټه ده .هغه ښځې چې د
شکر ناروغي لري د هغوی لپاره باید دا نېټه بررسي شي .دا تصمیم به په دې پورې اړه ولري
چې ستاسې د وینې د ګلوکوز کچه څومره لوړه ده او ماشوم څنګه وده کوي او څومره غټ دی.
که د غذایي رژیم سره ستاسې د وینې د ګلوکوز کچه ښه کنټرول شي  ،او /یا تاسې د میتفورمین
ګولۍ خورئ  ،تاسې ته به مشوره درکړل شي چې تاسې به تر  ۰۴هفتو او شپږو ورځو څخه
وروسته ماشوم وږېږوئ .که تاسې ترهغه وخته پورې ماشوم ونه زېږوئ تاسې ته به د اڼډکشن
وړانډیز وشي.
که ستاسې د شکر ناروغي د انسولین سره تداوي کیږي  ،معموالا تاسې ته د ماشوم د زېږېدنې د
اټکل شوې نېټې څخه مخکې یا تر هغه نېټې پورې د انډکشن وړانډیز وشي .
تاسې به موقع ولرئ چې ستاسې د حاملګۍ په آخرو مرحلو کې د خپل انفرادي پالن د
متخصص کس سره مشوره وکړئ  ،دا به په دې اساس وي چې تاسې او ستاسې ماشوم څنګه
پرمختګ کوئ.
کله چې تاسې ماشوم زېږوئ ستاسې د وینې د ګلوکوز کچه په الندې ډول سره بررسي کیږي:
 که ستاسې د شکر ناروغي د غذایي رژیم /میتفورمن سره کنټرول شوي وي ،نو ستاسې
د وینې د ګلوکوز کچه باید د ماشوم د زېږولو په شروع کې یو ځل چک شي  .که دا تر
 8.0 mmol/lڅخه ډېر وي ،ددې ضرورت به وي چې تاسې نوره هم بررسي شئ او
کېدای شي تاسې ته د ګلوکوز یا انسولین یو سیروم درکړل شي .
 که د حاملګۍ په جریان کې ستاسې درملنه د انسولین له ال رې ونه شي ،ډ ېر امکان یې
شته چې تاسې د ماشوم د زېږولو په مهال د ګلوکوز یا د انسولین سیروم ته ضرورت
ولرئ  .دا به مخکې له مخکې د شکر د ناروغۍ د ټیم سره مشوره وشي او د دې لپاره به
پالن جوړ شي  ،کله چې دا جریان ولري ستاسې په وینه کې د ګلوکوز کچه به هر ساعت
چک شي .
 که پالن د سیزرین  caesarean sectionلپاره وي  ،ستاسې د دوا خوړلو ضرورت او
د وینې د ګلوکوز کچه به په انفرادي توګه بررسي شي .
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د دې څخه وروسته چې ماشوم وزیږیږي
ستاسې ماشوم به تاسې سره پاتې شي  ،بې له دې چې که د ماشوم د ساتنې لپاره کومې قورمه
مرستې ته اړتیا وي .کله چې ماشوم زېږېږي که ستاسې ماشوم جوړ وي دا به تشویق شي چې د
ماشوم بدن ستاسې د بدن سره لمس شي.
د ماشوم د زېږېدنې څخه وروسته تاسې ته به مشوره درکړل شي چې د  ۲۰ساعتو لپاره په
روغتون کې پاتې شئ ترڅو اطمینان حاصل شي چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز کچه په سمه
اند ازه و ساتل شي او هغه په صحیح توګه تغذیه شي.
د دې څخه وروسته چې ماشوم زېږېږي کېدای شي چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز کچه ټیټه شي.
دا ددې لپاره دی چې د حاملګۍ په جریان کې ستاسې ماشوم به پخپله په هغې کچې باندې انسولین
تولید کړی وي په کومه کچه چې ستاسې څخه انسولین ترالسه کړی وي  .کله چې ماشوم پیدا
کیږی د تغذیې په اساس باندې باید خپل د انسولین د تولید کچه برابره کړي.
نو ځکه تاسې ته مشوره درکړل کیږي چې د ماشوم د زېږېدنې څخه په  ۰۳د قیقو کې د ننه هغه
تغذیه کړئ  ،او بیا په راتلونکو  ۲۰ساعتونو کې هر دوه یا درې ساعته وروسته  ،تر هغه وخته
پورې چې د هغوی د وینې د ګلوکوز کچه مستحکمه شي .
ستا سې د ماشوم د زېږېدنې څخه وروسته د دوهمې تغذیې څخه وروسته هر دوه یا څلور ساعته
وروسته  ،ستاسې د ماشوم د وینې د ګلوکوز کچه به چک شي ،که ضرورت وي د دې څخه
وروسته به هم دا ترسره شي .
داسې ښودل شوی دی چې دنورو ګټو سره سره  ،ماشوم ته د مور شېدې ورکول هغه
چانسچانسونه کموي چې ماشوم ډېر چاغ شي او /یا په راتلونکې ژوند کې د شکر نا روغي
ورته پیدا شي .
تاسې به تشویق شئ چې ماشوم ته خپلې شېدې ورکړئ  ،خو د ماشوم د تغذیې لپاره چې تاسې
هره الره انتخابوئ په هغه کې به تاسې سره مرسته وشي .دا به ترهغه وخته پورې وي چې د
وینې د ګلوکوز کچه مستحکمه شي  ،کېدای شي قورمه تغذیې یا د ګلوکوز سیروم ته ضرورت
وي.
که ستاسې ماشوم د قورمه مرستې برخې یا نیونټل یونټ  neonatal unitته داخل شي ،تاسې
به تشویق شئ چې هر څومره چې کوالی شئ د خپل ماشوم مراقبت پخپله وکړئ.
د نورو مالوماتو لپاره مهرباني وکړئ په  ۳۱مه پاڼې باندې د (ماشوم ته د مور شېدې ورکول او
د شکر ناروغي ) برخې ته وګورئ.
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تغذیې او د دې سره تړلې ستونزې
غذایي رژیم او د ژوند طریقه
صحي خوراک خوړل او په دوامداره توګه ورزش کول د حاملګۍ په جریان کې د شکر د
ناروغۍ د کنټرول لپاره مهمې برخې دي  ،ځکه دا د دغو شیانو سره مر سته کوي :
 په و ینه کې د ګلوکوز کچه کنټرولوي
 د ماشوم د ودې لپاره ضرورتونه پوره کوي
 د حاملګۍ په جریان کې مرسته کوي چې تاسې صحي وزن واخلئ
د دې کتابچې دا برخه د دې په هکله مالومات برابروي چې تاسې څنګه خپل غذایي رژیم ښه
کړئ .د غذایي رژیم یو متخصص به تاسې سره وګوري ترڅو تاسې سره د تغیراتو د راوستلو په
برخه کې مرسته وکړي او که تاسې کومه پوښتنه ولرئ هغه ته ځواب ورکړي.
د غذایي رژیم سره خپل د وینې د ګلوکو ز کچه کنټرولول
د دې لپاره چې د غذایي رژیم سره خپل د وینې د ګلوکوز کچه کنټرول کړئ تاسې باید الندیني
شیان وکړئ :
په منظم ډول سره ډوډۍ خوړل
په منظمو وقفو سره لږ تر لږه د ورځې درې ځله ډوډۍ او سپک شیان وخورئ .دا به ستاسې په
وینه کې د ګلوکوز په کچه کې د ډېر زیات تغیراتو او پورته کښته کېدو څخه مخنیوی وکړي .
د سپک شیانو خوړل د وینې د ګلوکوز د کچې د ثابت ساتلو په برخه کې ضروري نه ده خو
موږ خلک تشویق کوو چې دا استعمال کړي .دا د دې سره مرسته کوي چې د ټولې ورځې په
جریان کې خوراک تقسیم شي او د دې څخه مخنیوی وکړي چې تاسې ځان وږئ احسا س
کړئ .موږ تاسې تشویق کوو چې د ډوډۍ د خوړلو په منځ کې ډېره اوږده وقفه پرې نه ږدئ ،
ځکه چې اکثره وخت د دې په نتیجه کې بیا تاسې د ډوډۍ ډېر مقدار خورئ .د سپکه ډوډۍ لپاره
مهربا ني وکړئ په  ۲۲مه پاڼې باندې د (مناسب سپکه ډوډۍ ) برخه وګورئ .
لطفا ا په یاد ولرئ چې د شپې ناوخته د ډوډۍ د خوړلو سره یا په نیمه شپه کې د سپکو شیانو د
خوړلو سره ستاسې د وینې د ګلوکوز کچه اغېزمن کېدال ی شي .
که تاسې ډېره اشتیاه نه لرئ  ،یا خوا مو ګرځي  ،یا د معدې تېزابیت لرئ  ،تاسې به احسا س
وکړئ چې ستاسې لپاره په لږه اندازه ډوډۍ او په دوامدار شکل سره راحت وي.
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 :۱د کاربوهایدرت په هکله با خبره واوسئ
ټول کاربوهایدرتونه د هاضمې له الرې ګلوکوز ته تبدیل کیږي او د ګلوکوز په شان د وینې
جریان ته داخلیږي .هرڅومره چې د دې اندازه دېره وي هغومره په وینه کې د ګلوکو ز کچه
لوړه کیږي  .تاسې ته مشوره درکړل کیږي چې دا شیان وکړئ :
 لږ کاربوهایدرت وخورئ
 د هایدرتکاربو هایدرت بهتر ډولو نه انتخاب کړئ
 د هایدرتکاربو هایدرت استعمال د ورځې په ټول جریان کې تقسیم کړئ
 کاربو هاید رت دهغو شیانو سره ګډ کړئ چې پروتین ولري .
هغه کاربوهایدرتو نه چې په هغه کې دواړه نشایسته او بوره موجود دي :
 د سیریل نشایسته  ،د مثال په توګه د سهارد ناشتې لپاره سیریل ،وچه ډوډۍ  ،وریجې ،
پاستا  ، pastaچپاتي  ،پراټه  ،دوسا  ، Dosaد جوارو د محلت ډول  ،milletسیمولینا
 ،semolinaجوار  ،اوربشي  ، oatsد جوارو اوړه  ، ryeکوسکوس  ،اوړه او نور شیان.
 د سبزیجاتو نشایسته  ،د مثال په توګه کچالو ،یم  ،yamخواږه کچالو  ،پالنتین plantain
 ،کساوا  ، cassavaګاري  ، gariفوفو  ، fufuبنکو  ، bankuکنکي  ، kenkeyنور
سبزیجا ت چې ریښه لري  ،لوبیاوې او نورې غلې .
 طبعي بوره چې په میوه او د میوې په جوسونه کې شته  ،شېدې او نور شیان چې د شېدو
څخه تولید شوي وي ،د مثال په توګه مستې  ،موس  ، mousseفرني  ،آیسکریم او داسې
نور شیان .

 ا ضافه شوې بوره  ،د مثال په توګه پخپله بوره  ،شات  ،ګوړ ،خواږه شیان  ،څښاک ،
چاکلیټ  ،بسکتونه  ،کیکونه  ،دیزرتونه  ، dessertsمرباوې او نور شیان.
که داسې کاربو هایدرت انتخاب شي چې آهسته آهسته جذب کیږي  ،نو ستاسې د وینې د
ګلوکوز کچه به آهسته آهسته پورته شي نو ځکه د دې کچه ا کثره وخت به د ټاکل شوې هدف
څخه لوړه نه وي .کوشش وکړئ چې دا ډول خوراکونه انتخاب کړئ :
 هغه ډول وچه ډوډۍ چې جوار یا څو ډوله غله دانه ولري .
 هغه سیریل چې د چارمغر باب یا اوت  oat-basedڅخه او یا اوربشو داوړو
 wholegrainڅخه جوړ شوي وي .
 باسمتي وریجې یا نصواري رنګه وریجې
 هغه چپاتي چې د اوربشې څخه جوړ وي یا نیمه سپینه اوړه ولري
 خواږه کچالو  ،واړه کچالو یا کچالو د پوستکې سره استعمال کړئ
 د اوربشې څخه جوړ پاستا
 یم  ( ryeچې ټوټه شوی نه وي )
 کا ساوا  ( cassavaچې ټوټه شوی نه وي )
 کو سکوس
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 تازه غنم
 کو ینا quinoa
 اوم  /زرغون رنګه  /تورې کیلې plantain
په یاد ولرئ چې هر څومره د دې شیانو مقدار ډېر وي په هغومره اندازه د وینې د ګلوکوز کچه
لوړه کیږي.
 :۲میوې او سبزي جات
مېوه جات په طبعي توګه بوره لري په ورځ کې لږ تر لږه  ۲ډوله مېوه او سبزیسبزي جات
وخورئ .په مېوه کې مهم ویتامینونه او منرالونه موجود دي  ،د مثال په توګه ویتامین سي او
فولیک اسید چې د حاملګۍ په وخت کې دې ته ضرورت دی .
د میوه یا سبزي جاتو یو پورشن په الند یني اندا زې سره دی :
 یوه دانه مېوه  ،د مثال په توګه یوه میانه اندازه مڼه یا یوه کوچنۍ کېله
 د یوې غټې مېوې یوه برخه  ،د مثال په توګه هندوانه  ،خټکي یا انناس
 دوې کو چنې مېوې  ،د مثال په توګه مالته  ،شفتالو یا آلو
 یو ګیالس ډک بیري
 د وچو مېوو یوه کاشوغه
 درې کاشوغه سبزي جا ت
 یوه کوچنۍ کاسه سالد
کوشش وکړئ چې ستاسې د ډوډۍ په غاب کې د سبزي جاتو مقدار تر نورو شیانو ډېر وي .دا
بې له دې چې ستاسې د وینې د ګلوکوز کچه پورته کړي ستاسې نس ډک ساتي .
 :۰هغه خوراکي شیان چې ډېره بوره لري محدود کړئ
که تاسې هغه خوراکي شیان وخورئ چې ډېره بوره لري  ،د مثال په توګه مرباوې  ،شات ،
خواږه شیان  ،چاکلیتونه  ،کیکونه  ،خواږه بسکیتونه  ،ګوړ  ،برفي ،کهیر  ،ګالب جامن  ،حلوا،
جلیبي او خوږ اچار ،دا به په ډېره تیزۍ سره ستاسې د وینې د ګلوکوز کچه لوړه کړي او دا
درجه به د ټاکل شوې هد ف څخه ووځي .
د بورې ډ ېراستعمال کوالی شي چې د دې سبب هم وګرځي چې تاسې زیات وزن واخلئ .بوره
تش کالوري دي او تاسې او ستاسې د ماشوم لپاره کومه تغذیوي ګټه نه لري .
کوشش وکړئ چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وکړئ :
 په خپله ډوډۍ یا څښاک کې بوره  ،ګو ړ ،شات یا ګلوکوز مه اچوئ .
 هغه ګاز داره څښاک  ،اسکواش او انرژي څښاک چې پکې بوره وي.
 سیرپ  ،شات  ،د بورې مایع  ، Treacleمرباوې  ،دکستروز  ،فرکتوز  ،مالتوز  ،جوار او
د ګلوکوز شربت چې په پروسه شوې خوراکي موادو کې پید ا کیږي.
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د خوراکي موادو په پوښونو باندې د بورې د نورو نومونو څخه با خبره واوسئ :سکروز ،
ګلوکوز  ،د کستروز  ،فرکتوز ،لکتوز ،مالتوز ،شات  ،د ګلوکوز او فرکتوز مایع چې ورته
 invert sugarویل کیږي  ،سیرپ  ،خوږ جوار corn sweetnerاو ماالسیس .molasses
که ستاسې خپل د خوښې شیانو ته اشتیا کیږي  ،کوشش وکړئ چې هغه شیان پخپله جوړ کړئ
او د دې تجربه وکړئ چې لږه بوره واچو ئ.
که ضرورت وي چې تاسې خپله ډوډۍ او څښاک خوږ کړئ  ،کوشش وکړئ چې غیرطبعي
خوږکوونکې شیان  artificial sweetenerاستعمال کړئ  .که د حاملګۍ په جریان کې دا
په مناسبمناسبه ا ندا زې سره ا ستعمال شي دا خوندي دي .
 :۴هغه خوراکي مواد چې پرو تین لري
پروتین لرونکي خوراکي مواد ستاسې خپل صحت او ستاسې د ماشوم د ودې لپاره مهم دي.
یواځې پروتین د وینې د ګلوکوز په کچې باندې ډېره لږه اغېزه لري او د دې سره مرسته کوي
چې ستاسې نس ډک وساتي .ددې له کبله پروتین د خوراکي موادو یو ښه ګروپ جوړوي چې د
هغو خوراکي موادو سره یو ځای شي چې کاربو هایدریت لري  ،ځکه دا ستاسې په وینه کې د
ګلوکوز خوشې کول آهسته کوي ،د مثال په توګه په سهار کې د خپل ټوست سره یوه هګۍ
خوړل.
په ورځ کې لږ تر لږه د بې غوړې چرګ غوښې دوې برخې  ،ماهي  ،غوښه  ،هګۍ یا پنیر ،
لوبیا ،دال نخود  ،دال  ،چار مغزونه او تخمونه شامل کړئ .
ماهي ستاسې صحت او ستاسې د ماشوم د ودې لپاره ښه دی  ،نو ځکه دا ښه خبره ده چې په
دوامدار شکل سره یې وخورئ .عمومي الرښود داسې دی چې په اونۍ کې لږ تر لږه دوه اندازه
یا پورشنه وخورئ ( یو پورشن تقریبا ْ  ۱۰۴ګرامه ده) .یو یا دوه پورشنه غوړه ماهي شامل
کړئ  ،د مثال په توګه مکرل  ،mackerelساردینز  ، sardinesسالمن  ، salmonهیرنګز
 ، herringsتروت troutیا پلچا ردز  . pilchardsغوړه ماهي د زړه د صحت لپاره هم
ګټور دی  ،خو په اونۍ کې تر دو ه پورشنه ډېر مه خورئ.
هغه ماهي چې د مرکري  mercuryډېره کچه لري مه خورئ  ،د مثال په توګه  ،سورد فش
 ، swordfishشارک  sharkاو مارلن  . marlinتونا  tunaلږ وخورئ ځکه هغه هم
کېدای شي ډېره مرکري  mercuryولري  .د دې استعمال په اونۍ تر څلورو قطۍ یا دوه تونا
ستیک  tuna steakپورې وساتئ  .د دې مشوره هم ورکول کیږي چې اوم شل فش
 shellfishمه خورئ ترڅو د ډوډۍ د تسمم څخه مخینوی وشي  ،چې دا کېدای شي په خاصه
توګه د حا ملګۍ په جریان کې ډېره نا خوښې وي .
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د مایعاتو څخه استفاده
کوشش وکړئ چې هره ورځ لږ تر لږه اته ګیالسه مایعات وچښئ  ،په عمومي ډول باندې اوبه
وچښئ  ،خو دا هم ښه بدیل شیان دي :سکواش چې پکې اضافی بوره نه وي اچول شوي  ،دایت
څښاک ،د چای بوټی  ،هغه چاکلیتی څښاک چې لږه کالوري ولري او نیمه چربي لرونکې شېدې
ولري .
شراب  :د ماشوم هینه اخري ارګان دی چې د ماشوم په وجود کې په پوره توګه وده کوي او د
حاملګۍ د آخرو وختونو پورې نه غټیږي .څنګه چې تاسې شراب هضموالی شئ ستاسې ماشوم
په هغه ډول سره نه شي هضموالی  ،نو ډېر زیات شراب کوالی شي ستاسې د ماشوم په ودې
باندې اغېزه ولري  ،په خاصه توګه په اولو دریو میا شتو کې  .تر ټولو خوندي الره دا ده چې د
حا ملګۍ په جریان کې هیڅ شراب و نه چښئ.
د حامله ښځو لپاره نشه کېدل یا ډېر زیات شراب چښل ( چې په یو وخت کې تر  ۵.۲یونټ
څخه ډېر شراب وچښی) کېدای شي ستاسې د ماشوم لپاره زیانمن وي .نو که تاسې د حاملګۍ په
جریان کې شراب چښئ نو تاسې ته مشوره درکول کیږي چې په هفته کې یو ځل یا دوه ځله یو
یا دوه یو نټ څخه ډېر مه چښئ .که تاسې خپل د ګیستیشنل د شکر ناروغي د انسولین یا
ګلبنکلماید  glibenclamideسره درملنه وکړئ  ،شراب کوالی شي چې په تیزۍ سره
هایپوګالیسیما ) (hyposیا په وینه کې د بورې ټېټه اندا زه هم جوړه کړي.
کفین  : caffeineتر ټولو ښه الره دا ده چې په ورځ کې تر ۲۴۴ملي ګرامه ډېر کفین
استعمال نه کړئ  ،د مثال په توګه :
 د کا فی یو ګیالس =  ۱۴۴ملي ګرامه
 د فلتر شوې کافی یو ګیالس =  ۱۰۴ملي ګرامه
 د چای یو ګیالس =  ۵۲ملي ګرامه
 د کوال یوه قطۍ =  ۰۴ملي ګرامه
په ډوډۍ کې چربي
د چربي لږه اندازه مهمه ده ځکه چې دا موږ ته مهم ویتامینونه برابروي .که څه هم چربي په
مسقیم ډول سره ستاسې د وینې د ګلوکوز په کچې باندې اغېزه نه لري .خو که تاسې ډېره چربي
وخورئ دا ستاسې وزن ډېروي .
کوشش وکړئ چې د ال ندینیو الرو په تعقیبولو سره د چربي خوړلو اندازه کمه کړئ :
 د ډوډۍ پخولو لپاره د لږې چربي د استعمال طریقې کارکړئ ،د مثال په توګه بې له غوړی
څخه شیان سړه کول ،د بخار له الرې شیان پخول ،په داش کې شیان پخول  ،شیان کباب
کول او په اوبو کې شیان پخول .

13









د بې چربي غوښې څخه کار واخلئ  ،د غوښې څخه چربي لیرې کړئ او د چرګ د غوښې
څخه پوستکې لیرې کړئ  .بدیل شیان وکاروئ  ،د مثال په توګه لوبیا  ،غله دانې  ،نخود او
دا ل .
هغ ه مسکه باب استعمال کړئ چې لږه یا ټیټه اندازه چربي لري  ،په خاصه توګه هغه چې د
آفتاب پرست  /د زیتون د غوړي څخه جوړ شوي وي ،او دهغه د سالد ساس salad
 ، dressingsمایونیز  mayonnaisesاو نورساسونه استعمال کړئ چې چربي ونه لري
یا لږه چربي ولري .
هغه لبنیات استعمال کړئ چې چربي پکې کمه وي ،د مثال په توګه نیمه چربي لرونکې
شېدې.
د سپکو خوراکي شیانو استعمال کم کړئ ،د مثال په توګه بسکټونه  ،چپس  ،پیستري،
کیکونه او هندي سیمیانونه  ،لکه بامبي مکس . Bombay mix
د تیارې ډوډۍ  takeawaysپرځای لږ چربي لرونکي ساندویچونه ،بغیر د چربي څخه
کبابونه  ،په داش کې پخه شوې یا کباب شوې ماهي ګانې او لږ چربي لرونکي چپس انتخاب
کړئ.

کلسیم :
کلسیم ستاسې او ستاسې د ماشوم د هډوکو او غا ښونو لپاره مهم دی.
دغه شیان د کلسیم لپاره ښه سرچینې دي :
 ۲۲ ګرامه پنیر
 یو ه کوچنۍ قطي مستې
 ۲۴۴ ملی لیتر بغیر چربي یا نیمه چربي لرونکې شېدې
 هغه سبزیجا ت چې زرغونه پاڼې ولري  ،د مثال په توګه بروکولي  ،ګوبي  ،بامیه .
 مټر
 توفو tufo
 د شېدې بدیل شیان چې کلسیم یې ډېر وي  ،د مثال په توګه سویا  ،وریجې یا د اوربشو شېدې
 هغه ماهیان چې تاسې یې د هډوکې سره خورئ  ،د مثال په توګه سر دینز sardinesاو
پلچاردز . pilchards
آهن
آهن یو مهم منرال دی ،او ډېر مهم رولونه لري ،د مثال په توګه دا مرسته کوي چې د وینې
سره حجرې جوړې کړې ،دا په وجود کې اکسیجن انتقالوي .د آهن ښه سرچینه دا شیان دي :
 هګۍ بغیر د چربي څخه غوښې
 لو بیا دا ل
 چارمغزونه د سویا اوړه
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 زرغون رنګه سبزي جات د مثال په توګه واټرکرس  watercressاو کیل curly
kale
 د اوربشي شیان لکه نصواري رنګه وریجې .
که ستاسې د آهن کچه کښته وي  ،دا کوالی شي تاسې ته داسې احساس ورکړي چې تاسې ځان
ستړې احساس کړئ ،او دا کوالی شي انیمیا  anaemiaرامنځته کړي .که په وینه کې ستاسې د
آهن کچه کښته شي ،ستاسې داکتر یا نرس به تاسې ته مشوره درکړي چې اضافي آهن استعمال
کړئ .
ویتامین سي کوالی شي ستاسې وجود سره مرسته وکړي چې آهن جذب کړي .تاسې د آهن تابلیت
د آهن د نورو ښه سرچینو سره یو ځای خوړلی شئ لکه یوه کوچنۍ مالته  ،یو څو دانې زمیني
سپروت
توت  ،تور انګور  ،یا سره یا زرغون مرچ  ،برکولي  ،broccoliبرسلز
 Brussels sproutsاو کچالو .
فولیک اسید او د شکر ناروغي
هغه ښځې چې الدمخه د شکر ناروغي لري او پالن لري چې حامله شي ،هغوی ته باید مشوره
ورکړل شي چې د حاملګۍ تر ۱۲هفتو پورې فولیک اسید استعمال کړي ( په ورځ کې  ۲ملی
ګرامه)  ،تر څو د دې خطر مخنیوی وکړي چې ماشوم د نیورل تیوب خرابي neural tube
 defectونه لري .ستاسې داکترکوالی شي چې تاسې ته د دې مقدار لپاره نسخه درکړي.
د شکر د ناروغي لپاره خوراکي شیان
تاسې ته مشوره نه درکول کیږي چې د شکر د ناروغي لپاره جوړ شوي خوراکي شیان لکه
چاکلیتونه او بسکتونه وخورئ  .په دې شیانو کې اکثره د چربي اندازه ډېره وي او کوالی شي
چې د اسهال سبب وګرځي.
د حاملګۍ په جریان کې عال یم
ال ندیني وړانډیزونه کوال ی شي تاسې سره مرسته وکړي چې دا عالیم کم شي :
خوا ګرځېدنه او استفراق کول
 لږه او په منظم وقفو سره هغه ډوډۍ وخورئ چې لږ کاربوهایدریت لري ،د مثال په توګه
وچه ډوډۍ ،کرکرز  ، crackersسیریل  ،cerealسا ده کچالو  ،وریجې یا پاستا .
 د ډوډۍ پر مهال د څښاک پرځای  ،څښاک د ډوډۍ د وقفو په منځ کې وچښئ .
 هغه ډوډۍ او سپک شیان مه خورئ چې غوړي ولري او ډېره مصاله داره وي.
 پریږدئ چې هوا ستاسې کوټې ته راشي ترڅو ډېر سخت بویان کم کړي  ،د مثال په توګه د
سګریټو د لوګۍ بوی  ،او تا زه هوا ډېره تنفس کړئ .
 وجود د ګرم خوراک په پر تله ساړه خوراک ښه زغمالی شي .
 په ډوډۍ او په بې بوره څښاکو کې ادرک کوالی شي د خواګرځېدنې سره مرسته وکړي .
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د معدې تیزابیت
 لږه او په منظم وقفو سره ډوډۍ وخورئ .
 غوړ ،مصاله دار او اسید لرونکې خوراکي شیانو او ګازداره څښاکو څخه مخنیوی وکړئ .
 شېدې او مستې کوالی شي تیزابیت کم کړي.
 د ډوډۍ خوړلو څخه سمدالسه وروسته مه پرېوځئ .
 کله چې د شپې خوب کوئ خپل سر په بالښتې باندې لوړ کېدئ.
قبضیت
 ډېر مایعات وچښئ  ،په ورځ کې د  ۸تر  ۱۴ګیالسه
 هغه ډوډۍ ډېره وخورئ چې فا یبر ولري ،د مثال په توګه دانه داره وچه ډوډۍ او پوریج .
 کچالو د پوستکۍ سره وخورئ .
 د میوه جاتو او سبزي جاتو استعمال ډېر کړئ (په قطۍ کې  ،تازه  ،یخچالي او وچ ډولونه).
کوشش وکړئ چې وچه مېوه د نورو تخمونو سره ګډ کړئ .
 په خپل رژیم کې مټر  ،لوبیا  ،دال او غله دانه شامل کړئ.
 نرم ورزش هم کوالی شي چې د کولمو صحت ښه کړي .
زه د څومره وزن اخیستو تمه کوالی شم ؟
د حاملګۍ په جریان کې په اوسطه توګه د  ۱۴او  ۱۲کیلو ( چې  ۱نیم تر  ۲ستونه کیږي ) تر
منځ وزن ډېریږي ( د حاملګۍ څخه مخکې د صحي وزن په پر تله )  .که وزن ډېر زیات شي دا
به نوره ګرانه کړي چې په وېنه کې د ګلوکوز کچه کنټرول شي .دا به مرسته وکړي چې تاسې
ځان فعاله وساتئ او هغه خوراکي شیان لږ وخورئ چې غو ړ او بوره لري.
د حاملګۍ وخت هغه وخت نه دی چې تاسې یو دم چټک وزن کم کړئ  .که ستاسې وزن ستاسې
د حاملګۍ په شروع کې ډېر وي ،تاسې به متوجه شئ چې په غذایي رژیم کې د دغو بدلونونو
په راوستلو سره ستاسې وزن په آهسته آهسته توګه ډېر شي یا په خپل حالت کې پاتې شي ،ځکه
تاسې صحي غذا خورئ  .کله چې تاسې کلینک ته ځئ ستاسې وزن به بررسي شي.
که تاسې کومه اندېښنه ولرئ  ،مهرباني وکړئ د خپل غذایي رژیم د متخصص سره خبرې وکړئ
او دا متخصص به ستاسې د کلینک په مال قاتونو کې موجود وي.
کله چې د ګیستیشنل شکرتشخیص کیږي ددې معنا دا ده چې ستاسې په غذایي رژیم کې ډېر
بدلونونه راځي .د دغو مثبتو بدلونونو معنا دا ده چې تاسې د دوو کسانو لپاره ډوډۍ نه خورئ ،
بلکه دو چنده ښه شیان خورئ .
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فزیکي فعالیتو نه
په منظم ډول سره نرم فزیکي فعالیتونه لکه قدم وهل یا المبو وهل مرسته کوي چې تاسې
تندرست پاتې شئ او خپل وزن کنټرول کړئ .دا به د دې سره هم مرسته وکړي چې ستاسې په
وینه کې د ګلوکوز کچه ښه شي او د ورزش اغېزې د ورزش څخه وروسته د څو ساعتونو
لپاره پاتې کیږي.
داسې یو فعالیت انتخاب کړئ چې ستاسې خوښ وي او کوشش وکړئ چې د ورځې په جریان کې
نوره فعاله پاتې شئ .یو آسان فعالیت لکه د غرمې د ډوډۍ په شاوخوا وختونو کې قدم وهل
کوالی شي مثبتې اغېزې ولري .
که تاسې مطمعین نه یاست چې تاسې څومره فعالیت کوالی شئ  ،د خپل نرس یا داکتر څخه
مشوره واخلئ .
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د ډوډۍ مقدار یا پورشن په هکله الرښود او د خوراک لپاره پالن جوړول
د سهار ناشته
 د پوریج یوه کاسه ( د غله دانو  ۳۴ګرامه ) د ۱۲۴ملي لیتره نیمه چر بي لرونکې شېدو سره.
په دې باندې دارچیني واچوئ .
 یوه یا دوې ټوټې دا نه داره وچه ډوډۍ ،د یواضافي شي سره  ،لکه جوش شوې  ،په اوبو
کې پخول شوې  ،یا مخلوط شوې هګۍ  ،د غوښې ټوټه  ،مارمایت  ،سمارق  ،رومي بانجان
یا پنیر .
د غرمې ډوډۍ
 سندوچ یا رول ( د دانه داره وچه ډوډۍ سره  ) granary/seeded breadیا د بې چربي
غوښې سره  ،یا هګۍ سره  ،په قطۍ کې ما هي  ،سپین پنیر  cottage cheeseسره یا
ژړ پنیر  cheddarسره.
 د اوربشې د ډوډۍ دوې یا درې ټوټې د سالدو سره  ،سپین پنیر یا مایع پنیر cheese
 spreadسره او سبزي جات .
 د دانه داره وچه ډوډۍ  granary/seeded breadیوه یا دوې ټوټې د آملیټ
 omeletteسره .
 کوچنۍ جکټ پوټېټو  jacket potatoد لوبیا  ،پنیر یا تونا  tunaاو سالد سره .
 یوه درمیانه تور پیتا برد  wholemeal pita breadد هوموس houmousاو سالد
سره.
 یوه نازکه  ،د الس په اند ازه چپاتي د دال او سبزي جاتو سره .
 شوروا د یوې یا دوو ټوټو قطع شوې وچه ډوډۍ سره یا د اوربشې د ډوډۍ د دوو یا دریو
ټوټو سره.
 د سالدو یوه لویه اندازه د غوښې یا ماهي سره  ،د پینر یا غله دانو او نورو تخمونو سره  ،او
هم د کوسکوس یوه یا دوه کاشوغه  ،پاستا  ،وریجې  ،دوه کچالو د هګۍ په اندازه یا یوه ټوټه
وچه ډوډۍ یا دوه یا درې کلکه ډوډۍ .crispbreads
د ورځې عمده خوراک
 په داش کې پخه شوی یا کبا ب شوی غوښه د سبزي جاتو او دوو یا دریو کوچني کچالو سره.
 د پاستا یو کوچنۍ پورشن ( اوم تقر یبا ْ  ۵۲ګرامه  /پوخ  ۱۸۴ګرامه ) د غوښې سالد /
سبزي جاتو سره  .په کور کې جوړ شوی د بادنجا ن رومۍ یا کریم ساس .
 د سبزي جاتو  /غوښې  /ماهي قو رمه  ،یا قورمه  stewد وریجو یو کوچني پورشن
سره ( اوم تقر یبا ْ  ۸۴ګرامه  /پوخ  ۱۸۴ګرامه ) او سبزي جا ت.
 کسیرول  Casseroleد غوښې  ،سبزي جات او غله دانو سره او دو ه یا درې د هګۍ
په اند ازه کچالو سره .
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 جاتو د دوه نري  ،د الس په اند ازه توره چپا تي سره .
خواږه
 د تازه میو ه یو پورشن یا نیمه قطۍ مېوه چې په هغه کې طبعي جو س وي .
 یوه کاسه مستې
 بغیر د بورې څخه جیلي
 چټک جو ړ شوې وپ  instant whipچې اضافي بور ه پکې نه وي
 ۰۴ ګرامه تو ر چا کلیټ (  ۵۴فیصده کاکاو )
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مناسب سپک خوراکي شیان
کله چې تاسې د شکر ناروغي لرئ دا ضروري نه ده چې تاسې سپک خوراکي شیان وخورئ ،
خو داسې وختونه را تالی شي چې تاسې غواړئ چې دا شیان وخورئ  ،د مثال په توګه کله چې
اشتیا مو ورته وشي  ،د خوا ګرځي په حالت کې یاست  ،ترڅو د هایپوګال یسیما مخنیوی وکړئ
(هغه نارو غ کسان چې انسولین استعمالوي ) یا د ماشوم زېږولو وخت ته نږدې .
د سپکو خوراکي شیانو لپاره دلته یو څو نظرونو دي :
یوه کا سه سالد
یوه دانه مېوه
د غله دانو څخه جو ړشوې یو سیریل بال Cereal bar
د وریجو څخه جو ړ شو ي دوه کېکو نه
د پرتزلز  pretzelsدوه یا درې کاشوغه
د و چ سیریل  dry cerealدوه کاشوغه
یو ګیالس ساده پلي یا پاپ کارن popcorn
یوه کاشوغه وچه مېوه
د نیمه چربي لرونکې شېدو یو ګیال س
یوه کوچنۍ ټوټه مالت  maltډوډۍ
غله دا نه
یوه کاسه مستې
دوې ټوټې تور کرکرز  wholegrain crackersد لږ چربي لرونکې پنیرسره او /یا دغوښې
یوې ټوټې سره
یوه ټو ټه دانه دا ره وچه ډوډۍ د ما رما یت  / marmiteټو ټه شوې غوښې سره
ز یتو ن
د سبزیجاتو ټوټې او هوموس houmous
یوه اند ازه تخمونه
دانه داره بسکتونه oat biscuits
نور اضافي مالومات
د دې کتا بچې په دې برخه کې چې کوم مالومات برابر شوي دي  ،د حاملګۍ په جریان کې د
شکر د ناروغي مشخص ستونزې په ګوته کوي .دا د د حا ملګۍ په جریان کې صحي غذایي
رژیم ولرئ  ْ Have a healthy diet in pregnancyمالوماتي پاڼې سره یو ځای ولولئ ،
د د ان اچ اس چایسیز  NHS Choicesباندې موجود دي  .دا الرښود به په تغذیې  ،د
خوارکي موادو په خوندیتوب او حفظ الصحې باندې  ،او ماشوم ته د مور شېدې په ورکولو باندې
نورقورمه مالومات برابرکړي ،تاسې دې ته د الندینې وېبپاڼې له الړې السرسي لرالی شئ:
www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/healthypregnancy-diet.aspx
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زما د وینې د ګلوکوز کچه ولې لوړه ده ؟
د ژو ند د طریقې امکاني الملونه :
 :۱آیا زما د کاربوهایدریت  carbohydrateپورشن د نورمال حالت په پرتله ډېر و ؟
آیا ما دکاربوهایدریت  carbohydrateیوغټ پورشن وخوړلو ؟
آیا ما د کاربوهاید ریت  carbohydrateمختلفې سرچینې درلودلې  ،د مثال په توګه سندویچ ،
مېوه او مستې؟ دا ټول شیان کاربوهایدریت لري – په مستقل ډول سره به دا په و ینه کې د
ګلوکوز کچه لوړه نه کړي  ،خو یو ځای دا کوالی شي چې یو غټ پورشن جوړکړي.
 : ۲آیا ما هغه کاربوهایدرتونه انتخاب کړل چې ډېره آهسته جذب کیږي؟
دغه ډوله خوراکي مواد خوړل ،لکه سپینې وریجې ،سپینه وچه ډوډۍ  ،سپینه چپاتي  ،دا ستاسې
د وینې د ګلوکوز کچه په تیزۍ سره لوړوي  .تاسې ته مشوره درکول کیږي چې ستاسې هغه
ډوډۍ چې کاربوها یدریت لري باید همیشه هغه ډول وي چې آهسته آهسته جذب کیږي او دا لوړ
ذکر شوی دی .مهرباني وکړئ د دې کتابچې په  ۱۲مې پاڼې باندې د کاربوهایدریت په هکله
خبر واوسئ  be carbohydrate awareبرخه وګورئ .
 :۰آیا زما څخه هیرشو چې د خپل کاربوهایدریت  carbohydrateسره یو پروتین ګډ کړم؟
د خپل د کاربوهایدریت د ډوډۍ سره پروتین ګډول به د ګلوکوز جذبول آهسته کړي او هم ستاسې
نس ډک کړي ،د مثال په توګه غوښه  /ماهي  /لوبیا د پاستا سره خوړل  ،د دې پرځای چې
یواځې پاستا وخورئ  ،یا د ټوست سره هګۍ وخورئ  ،د دې پر ځای چې یواځې ټوست
وخورئ .
 : ۴آ یا نن زه لږ فعاله وم ؟
که تاسې په نورماله توګه یو فعال کس یاست  ،کله چې تاسې لږ فعال یاست تاسې به د خپل د
وینې د ګلوکوز په کچه کې لوړ والې وګورئ  .یو آسان قدم وهل  ،په زینو باندې ختل یا د شپې
د ډوډۍ څخه وروسته صفایي کول کفایت کوي چې ستاسې په وینه کې د ګلوکوز کچه ښه کړي.
 : ۵زما د وینې د شکر کچه  fasting levelولې لوړه شوه ؟
که تاسې ناوخته ډوډۍ خوړلئ وي یا په نیمه شپه کې مو کوم سپک شی خوړلئ وي  ،دا کېدای
شي په وینه کې د شکر کچه لوړه کړي .خو که تاسې دا کار نه وي کړي  ،تاسې به دوا ته
ضرورت ولرئ او د دې په هکله به په را تلونکې مال قات کې تاسې سره خبرې وشي.
 :۶زما د وینې د ګلوکوز کچه ولې د سهار ناشتې وروسته لوړه ده؟
په سهارکې ستاسې وجود ترهر وخت ډېر د انسولین په مقابل کې مقاومت لري .نو ځکه کېدای
شي تاسې ضرورت ولرئ چې د خپل د کاربوهایدریت پورشن کم کړئ او د پروتین کوم شی
وخورئ  ،د مثال په توګه د دې پرځای چې د ټوست دوه ټوټې وخورئ ،دې باندې غور وکړئ
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چې د ټوست یوه ټوټه وخورئ او یوه هګۍ وخورئ .که تاسې بیا هم وږئ یاست د سهار ناشتې
او غرمې ډوډۍ په منځ کې یو سپک شی وخورئ یا خپل د سهار ناشته په دوو برخو کې وخورئ
 ،نو یوه برخه په سهارکې او بله برخه د سهاراو د غرمې د ډوډۍ ترمنځ .
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میتفورمین باید څنګه شروع کړئ
میتفورمین د هغو ښځو لپاره چې حامله وي او د شکر ناروغي لري هغه وخت ورکول کیږي
چې په وینه کې د ګلوکوز ټاکل شوې کچه په غذایي رژیم کې د بدلون سره ترالسه نه شي .که
تاسې ته مشوره درکړل شوي وي چې میتفورمین شروع کړئ  ،لطفا ا د غذایي رژیم بدلونونه چې
تاسې رامنځته کړي دي هغه ته دوام ورکړئ .
د سهار د ناشتې سره د یو تابلیت (  ۲۴۴ملي ګرامه ) سره شروع کړئ او یو تابلیت د شپې د
ډوډۍ سره وخورئ .
که کوم حساسیت رامنځته نه شي  ،د دریو ورځو څخه وروسته د سهار د ناشتې سره دوه
تابلیتونو (  ۱۴۴۴ملي ګرامه ) ته ډېر کړئ او دوه تابلیتونه د شپې د ډوډۍ سره وخورئ .
د ځینو ښځو لپاره میتفورمین کوالی شي په نس کې حساسیت ښکاره کړي ( د مثال په توګه خوا
ګرځېدنه  ،باد  ،اسهال ) .د ددې لپاره چې د دغو حساسیتونو د رامنځته کېدو چانس کم شي ،
تابلیت د ډوډۍ سره وخورئ  ،او د دوا مقدار په آهستګۍ سره ډېر کړئ .تابلیت همیشه د
ډوډۍ په منځ کې وخورئ او هیڅ کله په خالي نس باندې مه خورئ .
د دوا د مقدار د ډېرولو څخه وروسته که تاسې ډېر حساسیت وګورئ ،بېرته پخوانی مقدار ته
الړ شئ او همداسې دوام ورکړئ .د دې پرته چې د خپل داکتر یا نرس سره مشوره وکړئ د
دوا خوړل په مکمله توګه مه بندوئ .
د میتفورمین آهسته تیارشوی ډول ( د مثال په توګه ګلوکوفج اس آر ) Glucophage SR
داسې ښودلې ده چې ستاسې په وجود کې حساسیت کم کړي .
د حاملګۍ په جریان کې د میتفورمین استعمال بې الیسنس دی ( د نورو دوا ګانو په څیر) .خو
آزمایشتي تجربې ښودلې ده چې دا د ماشوم لپاره خوندي دی ،د ملي الرښودونو (NICE
) 2015په اساس دا تجویز شوی دی .
که تاسې دهغه مالوماتي پاڼې په هکله پوښتنه لرئ چې د حاملګۍ په جریان کې د میتفورمین د
استعمال پر ضد مشوره ورکوي ،لطفا الطفا ا د خپل ټیم سره خبرې وکړئ .
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ماشوم ته د مور شېدې ورکول او د شکر ناروغي
دا مالومات باید د یونوسف د ’ ‘Off to the best startمالوماتي پاڼې سره یو ځای ولوستل
شي .ستاسې نرس کوالی شي دا مالوماتي پاڼه تاسې ته درکړي یا د دغې وېبپاڼې له الرې یوه
کاپی واخلئ :
www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/leaflets-and.posters/off-to-the-best-start
دا ددې په هکله مالومات ورکوي چې د شکر ناروغي څنګه کوالی شي ماشوم ته د مور شېدې
په ورکولو باندې اغېزه ولري .کېدای شي دا ستاسې ټولو پوښتنو ته ځواب در نکړي  ،لطفا ا خپلې
ټولې اندېښنې ولیکئ او ددې په هکله خپل نرس سره خبرې وکړئ .
که زه د شکر ناروغي ولرم زه کوالی شم چې ماشوم ته خپلې شېدې ورکړم ؟
هو  ،که تاسې د شکر ناروغي لرئ ماشوم ته د مور شېدې ورکول په خاصه توګه تشویق کیږي.
ماشوم ته د مورد شېدې ورکولو ګټې څه دي ؟
ماشوم ته د مور شېدې ورکول دواړه تاسې او ستاسې ماشوم لپاره ډېرې صحي ګټې لري  .داسې
وړاندیز کیږي چې تاسې دغه اغېزې ډېرې کړئ ،تاسې باید لږ تر لږه په اولو شپږو میا شتو کې
ماشوم ته خپله شېدې ورکړئ .چې هرڅومره ډېره وخت لپاره ورکړئ هغومره بهتره دی  .پلټنې
ښودلي دي چې :
د دې چانس کم دی چې ماشوم دغه ورکړي امراض واخلي:
 په ماشوم توب کې د شکر ناروغي
 خرابه معده
 د غوږونو مکروب
 د سینې مکروب
 اکزما
 سا لنډۍ
 د سرطان ناروغي
 د شکر ناروغي لومړی ډول type 1
 او هم کلوسترم ( د مور لومړې شېدې چې د حاملګۍ په آواخرو کې تولید کیږي) مرسته کوي
چې د ماشوم د زېږون په اولو څو ساعتونو کې د ماشوم د وینې دګلوکوز کچه په مناسبه
کچه ساتیوساتي .
ماشوم ته د مور شېدې ورکول خپله مور ته دغه ګټې لري :
 یو داسې تمایل شته چې هغه وزن چې د حاملګۍ په جریان کې ډېر شوي وي هغه بېرته ژر
کمیږي د هغه مېندو په پرتله چې خپل ماشوم ته د مور شېدې نه ورکوي.
 رحم بېرته ژر خپل نو رمال حالت ته ګرځي .
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 د سینې سرطان او د تخمدان د سرطانونو د ځینو ډولونو لږ خطر
 که تاسې د ګیستیشنل د شکر ناروغي لرئ ،که ماشوم ته تر شپږو میاشتو ډېر د مور شېدې
ورکړئ  ،دا به د دې چانس نمیایي کړي چې تاسې دوهم ډول د شکر ناروغي type 2
 diabetesواخلئ .
زه څه کوالی شم چې ځان تیار کړم چې ماشوم ته د مور شېد ې ورکړم؟
کولسترم  Colostrumښکاره کول
کولسترم لومړنې ژړ رنګه شېدې دي چې مېندې د ماشوم د زېږېدو څخه وروسته تولیدوي  ،کله
نا کله دې ته سره ژړ مایع ` `liquid goldویل کیږي .دا ډېر انټي باډیز ،antibodies
پروتین  ،ویتامینونه او منرالونه لري .حتا که یو ځلی ماشوم ته کلوسترم ورکړل شي دا د مور او
د ماشوم د صحت لپاره ډ ېر ارزښتناکه دی .
ځینې مېندې داسې تجربه کوي چې د حاملګۍ په جریان کې کلوسترم ضایع کوي  ،د دې څخه
وروسته چې ماشوم پیدا کیږي دا په شېدو باندې کومه اغېزه نه لري .
ستاسې د ماشوم د زېږېدو څخه مخکې تاسې کوالی شئ د دې په هکله فکر وکړئ چې د الس په
مرسته شېدې وباسئ چې دې ته  hand expressing colostrumوایي .دا د حاملګۍ د
 ۳۵مې هفتې څخه ترسره کېدای شي .هغه شېدې چې ستاسې د ماشوم د زېږېد و څخه مخکې
راټول شوې وي کېدای شي تر دریو میاشتو پورې په فریزر کې وساتل شي .
که تاسې نور مالومات غواړئ  ،مهرباني وکړئ د خپل نرس سره خبرې وکړئ یا د ماشومانو د
خواړه ټیم  infant feeding teamته یو پیغام پرېږدئ او هغوی به بېرته تاسې ته زنګ
ووهي :
د با ر نټ روغتون 020 8316 5141 : Barnet Hospital
را یل فري روغتو ن 020 3758 2000 : Royal Free Hospital
فرعي شمېره 36169
په یاد ولرئ چې کله تاسې روغتون ته د زېږېدنې لپاره راځئ که کومې ټولې شوې شېدې وي نو
د خپل ځان سره یې راوړئ .لطفا ا دا اطمیناني کړئ چې په هغه باندې ستاسې ټول جزیات لیکل
شوي وي .دا به وساتل شي او که ضرورت وي د دې څخه وروسته چې ستاسې ماشوم پیدا
کیږي دا به استعمال لپاره د فریزر څخه لیرې شي .
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کله چې زما ماشوم وزېږېدل بیا څه کیږي ؟
د زېږېدو څخه وروسته دا ډېره مهمه ده چې ژر تر ژره ستاسې او ستاسې د ماشوم بدن یو بل
سره ولیګیږي .دا ستاسې ماشوم سره مرسته کوي چې هغه ګرم وساتي او ژر خوراک وخوري.
ژر خواړه ولې ضروري ده ؟
کله چې د حاملګۍ په وخت کې د مور د وینې د ګلوکوز کچه لوړه شي  ،د زېږېدلو څخه
وروسته کېدای شي د یو موقتي وقت لپاره د ماشوم د وینې د ګلوکوز کچه ټیټه شي  .دا کیدای
شي د دې لپاره وي چې ماشوم په دې اړ شوي وي چې د انسولین لوړه کچه جوړه کړي او دا
د  ۲۰ساعتو څخه تر  ۰۸ساعتو پورې دوام کوي .نو ځکه دا په خاصه توګه مهمه ده چې
ستاسې ماشوم ستاسې د بدن سره ولګیږیږي او د زیږیدولو څخه وروسته ژر خوراک
ورکړل شي  ،ښه به وي چې په  ۰۳د قیقو کې د ننه دا کار وشي  .دا به مر سته وکړي چې
ستاسې د ماشوم د وینې د ګلوکو ز کچه با ثباته و ساتي او مرسته وکړي چې ماشوم ګرم
ساتیوساتي.
که زما ماشوم نه غواړي چې سمد ال سه شېدې وچښي بیا به څه کیږي ؟
ټول ماشومان داسې نه دي چې د زېږېدو څخه سمدال سه وروسته وغواړي چې شېدې وچښي.
که ضرورت وي موږ به تاسې سره مرسته وکړو چې تاسې څخه په ال س باندې لږ شېدې وباسو
 ، hand express colostrumکه تاسې دا کار د ماشوم د زېږېدو څخه مخکې نه وي کړي .
بیا دا ایستل شوې شېدې کېدای شي د پیالې  ،پایپ یا پیچکاري په ذریعه ماشوم ته ورکړل شي.
هر څومره وخت وروسته زه باید خپل ماشوم ته خواړه ورکړ م ؟
د اولو څو ورځو په ترڅ کې ،ستاسې ماشوم به هر دوه یا درې ساعته بعد خواړه ته ضرورت
ولري  ،بې له دې چې که هغه دې څخه مخکې د خوا ړه لپاره ویښ شي.
زه به څنګه پو ه شم چې زما د ماشوم د وینې د ګلوکوز کچه صحیح ده؟
کله چې یوه مور د حاملګۍ په جریان کې د شکر ناروغي لري  ،تقریبا د څلورو ساعتو عمر
باندې موږ د ماشوم د پښې د تلی څخه د وینې نمونه اخلو ،دا په نورماله توګه د دوهمه خواړه
څخه وروسته وي .
که ستاسې د ماشوم د وینې د ګلوکوز کچه د خواړه څخه مخکې ټیټه وي ( تر 2.6 mmol/l
ټیټه وي)  ،موږ به د خواړه څخه وروسته یوه بله نمونه واخلو ترڅو اطمینان ترالسه کړو چې دا
کچه بېرته پورته شوې ده .که دا کچه ټیټه پاتې شي  ،موږ به تجویز کړو چې د پیالې سره ایستل
شوې شېدې یا  /او د قطۍ شېدې ورکړو .په عمومي ډول سره دا یو موقتي الره ده .
کله چې ستاسې د ماشوم د وینې د ګلوکوز کچه سمه شي  ،ضرورت به نه وي چې موږ بیا دا
اندازه کړو .دا مهم د ی چې تاسې دوام ورکړئ چې په منظم ډول سره خپل ماشوم ته خواړه
ورکړئ  ،اطمینان حاصل کړئ چې ماشوم په  ۲۰سا عتونو اته ځله خواړه خوري.
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د صحیح خوراک شروع کېدنه
د دې تجویز نه کیږي چې تر شپږ میا شتنۍ پورې دا شروع شي.
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د را تلونکې لپاره
آیا د شکر ناروغي به لېرې شي؟
په عامه توګه د حاملګۍ څخه وروسته دا لیرې کیږي  ،او که تاسې خپل د ګیستیشنل د شکر
ناروغي لپاره انسولین یا تابلیتونو ته ضرورت ولرئ  ،د ماشوم د زېږېدو څخه سمدالسه وروسته
دا به و درول شي.
د دې لپاره چې اطمینان حا صل کړئ چې دا لیرې شوی دی :
 یو ه ورځ د دې څخه وروسته چې تاسې ماشوم زېږوئ  ،ستاسې د وینې د ګلوکوز کچه باید
چک شي .که دا تر  8 mmol/lزیاته وي  ،د شکر ټیم با ید تاسې بررسي کړي.
 ستاسې د ماشوم د زېږېدو څخه شپږ هفتې وروسته  ،تاسې ته به یا په روژه کې د وینې د
ګلوکوز معاینه درکول کیږي او یا د ګلوکوز د مقاومت معاینه  .بیا تاسې باید د خپل داکتر
سره مالقات جور کړئ چې د دې د نتیجې په هکله خبرې وکړئ .
په اینده کې حاملګي
که تاسې د یوې حاملګۍ په جریان کې د شکر ناروغي درلودله ،د دې امکان شته چې تاسې په
اینده حاملګۍ کې د شکر ناروغي ولرئ  .نو ځکه مهمه ده چې تاسې په شروع کې د خپلې
حاملګۍ په هکله نرس یا خپل داکتر ته ووایئ  .دا به اطمیناني شي چې تاسې په مناسب وخت کې
( د حا ملګۍ د  ۱۱هفتو څخه تر  ۱۸هفتو پورې ) د ګلوکوزد مقاومت معاینه ) (GTTولرئ او
څنګه چې ضرورت وي هماغسې بررسي شئ.
ستاسې د را تلونکې حا ملګۍ څخه مخکې که تاسې خپل وزن صحي وساتئ ( د  2 0او 25
 / BMIمتر مربع)  ،دا کوالی شي چې د دې خطر کم کړي چې تاسې بیا د شکر نا روغي پیدا
کړئ .که ضرورت وي ستاسې د تغذیې متخصص به تاسې ته د غذایي رژیم او د مناسب وزن
ساتلو په هکله نوره مشوره درکړي.
په راتلونکې کې زما روغتیا
هغه ښځې چې د حاملګۍ په جریان کې د شکر مریضي درلودلې وي  ۳۴ ،تر  ۲۴فیصده چانس
شته چې هغوی ته په ژوند کې د دوهم ډول شکر ناروغي پیدا شي ( د عا مو خلکو په په پر تله
چېرې چې د دې خطر ۱۴فیصده دی ) .دا د ځینو ښځو لپاره ډېر امکان لري چې د ځینو
قومونو څخه دي او په هغو کې د شکر ناروغي کچه په طبعي توګه ډېره ده  ،د مثال په توګه
افریقایان  ،افریقایان چې د کربین څخه دي  ،او آسیایي خلک .
داسې تجویز کیږي چې تاسې د روژې د وینې د ګلوکوزمعاینه په کال کې یو ځل تکرار کړئ تر
څو دا د شکر د ناروغۍ لپاره معاینه شي .ستاسې د ماشوم د زېږېدو څخه وروسته دا مهمه ده
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چې تاسې خپل صحي خوراک او منظم ورزش ته دوام ورکړئ  ،تر څو یو صحي وزن وساتئ
او ددې خطر کم کړئ چې په را تلونکې کې د شکر نا روغي پیدا کړئ .
د دې لپاره چې بیا د ګیستیشنل د شکرناروغي خطرکم کړئ یا په راتلونکې ژوند کې د شکر
ناروغي تاسې ته پیدا نشي  ،موږ وړاندیز کوو چې تاسې دا کارونه وکړئ :
 خپل صحي خوراک ته دوام ور کړئ
 یو صحي وزن ته ځان ورسوئ او وزن مو هغومره وساتئ .
 په منظم شکل سره ورزش وکړئ .
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د را تلونکې لپاره پوښتنې او یاداشتو نه
ستاسې د تشخیص سره په ډېر لنډ وخت کې ډېر مالومات راځي او ډېر بدلونونه دي چې تاسې
یې باید وکړئ .موږ پوهېږو چې کله نا کله دا بیخي ډېریږي  .لطفا مطمعین واوسئ چې تاسې
یواځې نه یاست او تاسې به زموږ د شکر د ناروغي د ګډ ټیم سره منظم مالقاتونه ولرئ  ،هغوی
به تاسې ته ستاسې د حاملګۍ په ټول جریان کې مرسته برابره کړي .
موږ ټول دلته یو چې ستاسې هرې پوښتنې ته چې تاسې په دې جریان کې ولرئ ځواب ورکړو.
دا به تاسې سره مرسته وکړي که تاسې دا پوښتنې ولیکئ ترڅو زموږ سره د مالقات لپاره تیارې
وي.

یا داشتونه
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مراجع او ګټور انټرنټي وېبپاڼې
Diabetes UK
www.diabetes.org.uk/Guide-to-diabetes/Introduction-to- 
diabetes/What_is_diabetes/Gestational_diabetes
NICE GUIDANCE (NG3) Diabetes in pregnancy: Management from
preconception to the postnatal period
www.nice.org.uk/guidance/ng3/chapter/1-Recommendations 
UNICEF
‘Off to the best start’ leaflet:
www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/leaflets- 
and-posters/off-to-the-best-start/

31

نور مالومات
په رایل فري روغتون کې د حاملګۍ او د شکر د نا روغۍ د خدمتونو په هکله د نورو مالوماتو لپاره  ،مهرباني
وکړئ زموږ وېبپاڼه وګورئ .

www.royalfree.nhs.uk/maternity 
www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/diabetes-services-for- 
adults

ستاسې نظریې
که تاسې د دې مالوماتي پاڼې یا د دې د مراجع د لست په هکله کوم نظر لرئ  ،مهربانی وکړئ په ال ندیني آدرس
باندې موږ ته ایمیل و لېږئ :

rf.communications@nhs.net
په مختلفو شکلونو
دا مالوماتي پاڼه په غټو لیکل شویو الفاظو کې هم موجوده ده .که تاسې دې مالوماتي پاڼې ته په بل
شکل کې اړتیا لرئ ،دمثال په توګه برالي چې د ړانده کسانو لپاره لیکل شوی دی ،یا د انګلیسي څخه
پرته په بله ژبه کې یا په ثبت شوي غږ کې  ،مهرباني وکړئ د دې په هکله د یو کارکوونکي سره
خبرې وکړئ.
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