

ٍعذُ ّای غذایی تایذ تِ طَر هٌظن ٍ در ساعات هقزر هصرز

ضرًَرذ.

تغییز ساعت صز غذا سثة ًَساى قٌذ خَى هی گزدد ٍ در تریروراراى
دیاتتی هطکالت فزاٍاًی ایجاد هی کٌذ.


تَصیِ هی ضَد کِ هصز غذا ّای رٍساًِ در سِ ٍعذُ اصلی ٍ سِ هیاى

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

کنتزل دیابت بارداری و راه های پیشگیزی با تغذیه سالم

ٍعذُ ( تیي صثحاًِ ٍ ًْار ،عصزاًِ ٍ ،قثل خَاب) تقسین گزدد.


هصز حثَتات ( ًخَد ،لَتیا ،عذس) در تزًاهِ غذایی تَصیِ هی ضرَد.
فیثز هَجَد در ایي غذا ّا تاعث کٌتزل تْتز قٌذ خَى هی گزدد.



رٍغي هصزفی حتوا اس ًَع گیاّی تاضذ.



اس گَضت ّای کن چزب ٍ هزغ ٍ هاّی تذٍى پَست استفادُ ضَد.



ساالد ّا ٍ سثشی ّا تِ تذٍى سس ٍ تا چاضٌی ّایی ًظیز آتلیوَ ٍ ،یرا
آب ًارًج ٍ یا اًذکی رٍغي سیتَى استفادُ ضَد.



شناسه پمفلت آموسشیGYN-11-97
عنوان

با تغذیه سالم

ضیز ٍ لثٌیات هصزفی کن چزب تاضذ.

تا آرسٍی تْثَدی

کنتزل و راه های پیشگیز ی اس دیابت بارداری

تهیه

وحیذ خاونذ کارشناس تغذیه

کننذگان

ایزما ریحانی کارشناس پزستاری

تاییذ کننذه

کمیته آموسش به بیمار

سال تهیه

پاییش 9911

ناظز کیفی

دکتز مزیم هزو آبادی

متخصص داخلی

دکتز شبنم السادات عشیشی

دیابت بارداری
حذٍد  5-3درصذ اس خاًن ّای تاردار تِ ٍیشُ در اٍاخز دٍراى ترارداری ترِ
دیاتت هثتال هی ضًَذ .اگزچِ ایي ًَع دیاتت اغلة اٍقات تعذ اس سایوراى اس



چیپس ،پفک ٍ دیگز غذا ّای چزب


خَدداری اس هصز چزتی ّای حاٍی اسیذ ّای چزب اضثاع ٍ ترزاًرس اس
جولِ رٍغي ّای ّای حیَاًی ،رٍغي ًثاتی جاهذ ٍ ًیوِ جاهذ ،کزُ ،پیِ ،دًثِ

تیي هی رٍدٍ ،لی هوکي است در تارداری ّای تعذی دٍتارُ ظراّرز گرزدد.
رصین غذایی هٌاسة تزای دیاتت تارداری تقزیثا هطاتِ تِ رصین ّای هٌاسة

کاّص هصز غذا ّای سزخ ضذُ  ،سَسیس ،کالثاس ،خاهِ ،سرزضریرز،

-2کاهش مصزف مواد قندی

تزای سایز اًَاع دیاتت ( ًَع  )2 ٍ 1هی تاضذ .رصین غذایی هٌاسرة ترزای
دیاتت تارداری هطتول تز یک رصین هتعادلّ ،وزاُ تا هصز غذا ّای سالن ٍ



ضیزیٌی ،کیک ٍ ...

پزّیش اس هصز غذا ّای پز چزب ،پزًوک ٍ ،حاٍی ضکز است.

پیشگیزی اس دیابت دوران بارداری:
کاّص ٍسى قثل اس اقذام تِ تارداری( در صَرت اضافِ ٍسى یا چاقری) ترز
سیگار ،استفادُ اس یک رصین هٌاسةٍ ،رسش ٍ تحز  ،اس جولِ راُ ّای هَثز

پزّیش اس هصز تیص اس حذ هَاد قٌذی ٍ ًطاستِ ای هاًٌذ تزًج ،هاکرارًٍری،



پزّیش کاهل اس هصز قٌذ ّای سادُ هاًٌذ قٌذ ،ضکز ،ضیزیٌی ،ضرکرالت ،
ًَضاتِ ّای گاسدار ،آب هیَُ ّای صٌعتی

-3کاّص هصز ًوک

در پیطگیزی اس دیاتت تارداری ّستٌذ .رعایت تعادل ٍ تٌاسرة در رصیرن

 -4هصز غذا ّای کٌسزٍ ضذُ ،سَسیس ،کالثاس ،هَاد تستِ تٌذی آهادُ ترایرذ

غذایی ًیش در پیطگیزی اس دیاتت تارداری تسیار هَثز است.

تسیار هحذٍد ضًَذ.

اصالح عادات غذایی:

 -5داضتي تزًاهِ هزتة ٍرسضی( هاًٌذ پیادُ رٍی) ّز تار  33دقیقِ

 -1کاهش مصزف چزبی و روغن در بزنامه غذایی

توصیه های تغذیه ای:



هصز غذا ّا تا حذ اهکاى تِ صَرت آب پش ،تخارپش ،یا کثاتی تاضذ.



خَدداری اس سزخ کزدى سیاد غذا ٍ تزجیحا تفت دادى غذا تا رٍغي کن



ًاى ّای هصزفی تایذ اس آرد سثَس دار ٍ تا استفادُ اس خویز هایِ تْیِ ضًَذ.
( هاًٌذ سٌگک)

