هب انم هستی بخش
داشگاُ علَم پششكي ٍخدهات بْداشتي درهاًي ّزهشگاى
بيوارستاى پياهبز اعظن ص قشن

تغذيِ در ديابت حاهلگي

ديابت يک اختالل در سوخت و ساز بدن است که عواملی
همچون عوامل ژنتيکی و محيطی دربه وجود آمدن آن نقش
دارد .حدود  ۴درصد از کل بانوان در طول زمان بارداری
مووتا ًا به اين نوع ديابت مبتال می شوند.
اين نوع ديابت اغلب ظرف مدت كوتاهي پس از پايان دوره
بارداري از بين مي رود؛ اما كنترل آن طي دوران بارداري
اهميت بسياري دارد.
تغذيه صحيح نه تنها به کنترل بهتر وندخون ،بلکه به کم کردن
وزن يا حفظ وزن طبيعی و نيز کنترل چربی و فشارخون کمک
وابل توجهی ميکند.
ًكتِ ّايي كِ بايد در بزًاهِ غذايي ايي بيواراى رعايت شَد
عبارتٌد اس:

شناسنامه پمفلت آموزشی کد GYN-9-97
تغذيه در ديابت حاملگی
عنوان
تهيه کننده
تاييد کننده
سال تهيه
ناظر کيفی

سعيده سعيدی کارشناس پرستاری

کميته آموزش به بيمار
 1397تابستان
متخصص
زنان وزايمان

سوپروايزر
آموزش به بيمار
ايرما ريحانی

دکتر ساغر بهشتی
دکتر مژگان کريمی
دکتر سپيده مهدی ولب
دکتر الهه سياری فرد
منبع:کتاب راهنما خودمراوبتی خانواده  1سايت وزارت بهداشت درمان وآموزش
پزشکی

 -1تعداد وعدهاي غذا را افزايش داده و در هر وعده ،مقدار
غذاي مصرفي را متناسب با فعاليت خود كاهش دهند.
 -2هرگز نبايديکی از وعده هاي اصلي غذاي خود را حذف
کنيد.
غذاّايي كِ ىبايد هصزف شَد :
وند و شكر و انواع شيريني مانند آب نبات ،شكالت ،شيريني،گز ،سوهان و امثال آن را مصرف نكنند.
مصرف ميوه هاي شيرين مانند :انگور،انار ،خربزه،هندوانه،موز توت و همچنين خشكبار شيرين مانند توت خشك ،كشمش
و ويسي،انجيررا محدود کنيد.
 مواد نشاسته اي مانند :نان ،برنج ،سيب زميني( مخصوصاسرخ شده) ،گندم ،جو و ماكاروني به ميزاني كه موجب
افزايش وزن نشود مصرف کنيد.

نوشيدنی های شيرين مانند نوشابه ،دلستر و آب ميوه های
مصنوعی مصرف نکنيد.
مصرف چربی ها را كاهش دهيد و به اين منظور از سرخ
کردن غذا خود داری کنيد و آن را به صورت آب پز وکبابی
بپزيد.
ووبل از پختن چربی
از گوشت های کم چرب استفاده کنيد
گوشت وپوست مرغ را جدا کنيد.
از شير وماست کم چربی استفاده کنيد.
مصرف تخم مرغ را محدود كرده و از گوشت هاي احشايي
مانند  ،مغز ،ولوه و كله پاچه كمتر مصرف کنيد .به جاي خامه،
كره و روغن هاي جامد از روغن مايع و زيتون استفاده کنيد.
ازنمک درغذا کم استفاده شود و هنگام صرف غذا اصال به
غذا نمک نزنيد .حداکثر مصرف نمک در روز به ميزان  5گرم
باشد وچنانچه مبتال به فشار خون يا دفع ادراری پروتئين
هستيد.اين ميزان بايستی به حداکثر 2گرم تقليل يابد در صورت
دفع ادراری پروتئين بايد مصرف گوشت ورمز يک الی دو با ر
در هفته محدود شود وحتما به پزشک زنان يا داخلی يا کليه
مراجعه شود.
غذاّايي كِ هيتَاًيد هصزف كٌيد:
 از ميوه هاي غيرشيرين و سبز ي ها در وعده هاي غذاييبه مقدار زياد استفاده کنند .مانند :سيب  ،هويج، ،کاهو ،کلم
،سبزی خوردن و ميوه ها مانند :پرتقال ،نارنگی  ،کيوی
.خرما
روزی فقط يکی از آنها وفقط يک عدد خورده شود
روزی  ۴تا  5عدد مصرف شود.

روزی يک کفگير پلوروزی يک کف دست نان سبوس دار (لواش يا تيری ) ،نانخشک مصرف شود.
-از حبوبات در برنامه غذايي روزانه بيشتر مصرف كنند.

با آرزوی بهبودی

