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خوشحالم که این امکان فراهم شد تا خارج از ساعات کالس نیز شما عزیزان با سالم و درود بر شما؛

بتوانید از آرام سازی خود که عاملی برای تعادل جسم و ذهن شما و فرزنددر حال رشد درونتان است بهره مند 

 شادیی، لذت و آرامش به همراه آگاهی باشد.شوید. به این امید که لحظه لحظه زندگیتان سرشار از 

مادر عزیز، مطالبی که به شما ارائه می گردد چگونگی انجام تمرینات آرام سازی در منزل می باشد.انجام 

صحیح تمرینات تن آرامی گردش خون شما را بهبود می بخشد و اضطراب و افسردگی را با ایجاد نگرش مثبت 

با کاهش سطح هورمون  استرس بعد از تن آرامی کاهش پیدا می کند.کاهش می دهد. هم چنین هورمون 

که بر نوزاد شما تاثیر خوبی دارد. در مطالعات انجام   جفتی داریم –های استرس بهبود خون رسانی رحمی 

 شده کاهش بسیاری در ضربان قلب مادر بعد از انجام تن آرامی گزارش شده است.

 

ملی در زندگی یک زن به شمار می آیدکه مرحله ای گذرا است و باعث بارداری و زایمان مرحله ای تکا

دگرگونی های گسترده ی اجتماعی ،اقتصادی و احساسی می شود.بارداری هم چنین باعث ایجاد هویت، نقش 

 و مهارت های جدید در زن می گردد

 آیا می دانید دیابت بارداری چیست ؟

ه اولین بار در دوران حاملگی شروع شده یا تشخیص داده دیابت حاملگی به صورت باال رفتن قندخون ک

 .می شود، تعریف می شود

 

                                          .  
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 آیا می دانید احتمال بروز دیابت بارداری در چه کسانی بیشتر است؟

  افراد با سابقه خانوادگی دیابت نوع دو 

  سابقه قبلی دیابت بارداری 

 در ادرار وجود قند خون 

  کیلوگرم ٤سابقه تولد نوزاد با وزن باال)بیشتر از                   

  سال ٠٣چاقی، سن باالی 

 سابقه نامشخص مرگ نوزادی 

 

ساعت(و  ٤٤ساعت و حداکثر٨آزمایش  تشخیص دیابت بارداری باید صبح بعد از ناشتایی شبانه ) حداقل 

دودیت انجام شود.فرد باید در حالت نشسته قرار بگیرد و در فعالیت بدون محبه دنبال سه روز رژیم غذایی و 

 مدت تست از استعمال دخانیات بپرهیزد.

 شناسایی و درمان دیابت حاملگی باعث کاهش عوارض نامطلوب در مادر و جنین می گردد.

 

 

 

 

 آیا می دانید اگر مبتال به دیابت بارداری شدید و آن را کنترل نکنید چه عوارضی می تواند

 داشته باشد؟

عوارض مادری شامل افزایش شیوع فشارخون باال، مسمومیت حاملگی ،افزایش میزان سزارین،عوارض 

 .قلبی و عروقی ،چاقی شکمی و افزایش مایع کیسه آب هستند
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عوارض جنینی شامل وزن باالی جنین است که باعث زایمان سخت و دشوار می شود. هم چنین آسیب 

مان و افت قند خون و زردی نوزادی ،  از عوارض دیابت بارداری بعد از زایمان  می های بدنی جنین حین زای

 .باشد

 

به صورت افزایش  مادران باردار روی بعضی از  بر عمیقی اثر حاملگی هم چنین ممکنست دیابت 

 داشته باشد. نرمال حاملگی به نسبت افسردگی، اضطراب ، استرس

  

راه هایی که شما می توانید در کنترل و درمان دیابت بارداری در این کتابچه سعی کرده ایم  

خود به پزشکتان کمک کنید و درنتیجه احتمال عوارض برای خودتان و جنینتان را کم کنیدبه شما 

 آموزش دهیم:

 ورزش                                         

فواید بسیاری برای دیابت بارداری  ورزش. از مداخالت مهم در پیشگیری و کنترل دیابت است ورزش

دارد که یکی از فواید آن این است که نیاز به تزریق انسولین را کاهش می دهد و سبب تنظیم فشارخون می 

 گردد.

 .می توانید در کارهای روزانه خود فعالیت تان را افزایش دهید 

 نه راه بروید.می توانید هنگام صحبت کردن با تلفن، بازی با بچه ها ، تمیز کردن خا 

  می توانید از ورزش های هوازی استفاده کنید مانند قدم زدن یا به آهستگی دویدن، شنا یا

 نرمش در آب، دوچرخه سواری، رقصیدن، پیاده روی
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  دقیقه ورزش کنید.٠٣روز در هفته و هر روز به مدت  ٤-٥بایستی 

هتر است با صالح دید پزشک الزم به توضیح است که انجام هر تمرین و ورزشی در بارداری ب

 معالج یا فرد متخصص باشد.

 

 

 

حال غذاهای خود را چه تغییری دهید تا عوارض دیابت بارداری برای شما و جنینتان کمتر 

 شود؟؟؟؟؟؟

 (حتما سه وعده غذایی اصلی خود را مصرف کنید و به هیچ وجه وعده ای را حذف نکنید.٤

ت، نوشابه و سایر مواد غذایی که در تهیه آنها از شکر یا قند (از مصرف قند، شکر، مربا، عسل، شرب٠

 استفاده می شودپرهیز نمایید.
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(از مصرف چربی گوشت ها، پوست مرغ، پوست ماهی، لبنیات پرچرب، کله و پاچه، کره و خامه، ٠

استفاده می شیرینی های خامه ای، چیپس و سایر مواد غذایی که در تهیه آنها از روغن جامد یا روغن حیوانی 

 شود پرهیز نمایید.

 (همراه با غذا به میزان کافی از سبزیجات استفاده نمایید.٤

 (مصرف میان وعده های غذایی مناسب الزامی می باشد.٥

(حجم غذایی خود را کاهش و تعداد وعده های غذایی را افزایش دهید و وعده های غذایی را در ساعات ٦

 مشخص میل نمایید.

 ت سبوس دار جهت کنترل قند خون مفید است.(استفده از غال٧

(در مصرف برخی میوه ها مانند خربزه،انگور، موز، انبه، انار، هندوانه، طالبی ، شلغم و ...زیاده روی ٨

 نکنید.

(ترکیباتی مثل برنج، سیب زمینی و ماکارونی را کاهش دهید و ترکیباتی حاوی فیبر  مثل کلم ، ٩

  نمایید. کاهو، کدو، پیاز و کرفس میل

  (از نمک کمتری در طبخ غذاهای خود استفاده کنید.٤٣

 

  .برسانید(مصرف غذاهای آماده، فست فود،سوسیس و کالباس را به حداقل ٤٤

 (از چربی های سالم مانند روغن کانوال، زیتون و روغن تهیه شده از مغزهای خوراکی استفاده کنید.٤٠

 لیوان آب بنوشید. ٦-٨ان نوشیدنی انتخاب کنید و روزانه (در اغلب اوقات سعی کنیدآب را به عنو٤٠

(صبحانه بیشتر از دوکف دست نان سنگک یا جو مصرف نکنید و برای تسکین گرسنگی و کنترل ٤٤

 قندخون به همراه صبحانه ترکیباتی مانند گوجه و خیار مصرف نمایید.
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 انسولین:

یت رژیم غذایی سطح گلوکز خون شما از حد نرمال از درمان با انسولین زمانی توصیه می شودکه با رعا

درجه به صورت  ٤٥نظر پزشک باالتر باشد. انسولین با مقدار دستور داده شده  با یک سرنگ انسولین با زاویه 

 زیرجلدی باید تزریق کرد.

 

وران از جمله روش های درمانی مکمل غیردارویی دوران بارداری تمرینات تن آرامی می باشد که در د

 بارداری بی زیان است. 

: یکی از روش های کاهش اضطراب است که می تواند بر تمام سیستم های بدن تاثیر بگذارد. تن آرامی 

روش های آرام سازی مختلفی وجود دارد که هدف تولید پاسخی مخالف استرس است که در این روش مادر 

راحت به آرامش دست می یابد.در دوران بارداری حامله با رها سازی گروه های عضالت و تمرکز روی تنفس 

 این تمرینات به شما کمک می کند تا به شل کردن و کنترل عضالت دست پیدا کنید.

تمرینات تن آرامی، تعداد تنفس و ضربان قلب را کاهش و نوعی احساس امنیت و آسودگی را ایجاد می 

 نماید.
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چگونگی انجام تمرینات آرام سازی در منزل می باشد.البته  ، مطالبی که به شما ارائه می گرددمادر عزیز

 شما قبال طی جلساتی تمرینات را آموخته اید اما ذکر این مطالب به منزله یادآوری می باشد.

 .تمرینات را بایستی به طور خوابیده با لباس راحتی روی زمین یا روی مبل راحتی انجام دهید -٤

و عاری از هرگونه عوامل  ساکت و آرامخود انتخاب نمایید که کامال  محیطی را برای انجام تمرینات-٠

 .مختل کننده  )مانند صدای زنگ تلفن، مکان سرد،رفت و آمد ، غذای روی اجاق و ...(باشد

 والنهعج نخواهید و باشید کاری گونه هر از فارغ که نمایید انتخاب خود تمرینات انجام برای را زمانی– ٠

 .رین بپردازید،زیرا در این صورت شما نخواهید توانست آرامش واقعی را احساس کنیدتم به شتابزده و

می باشد و سعی کنید روزی دوبار با فاصله حداقل  دقیقه٠٢تا ٥١مدت زمان الزم برای هر تمرین – ٤

د روز بعد که مجددا به بیمارستان می آیی٤٣سه ساعت تمرینات را پی گیری نمایید ودر طی یک هفته الی 

بار تمرینات آرام سازی را انجام داده و در برگه مخصوص ثبت کرده باشید.یادآوری میشود که هر ٤٣حداقل 

 چه تعداد تمرینات بیشتری انجام دهید، لذت شما از این آرامش بیشتر خواهد بود.
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در موقعیتی که احساس راحتی میکنید قرار بگیرید و چشم های خود را ببندید. بهتر – ١

سر در امتداد تنه باشد و ستون فقرات صاف قرار بگیرد.آرام سازی در دو وضعیت می توانید است 

 :انجام دهید

:در وضعیت نشسته حتی االمکان روی یک صندلی بنشینید، دست ها را روی ران ها قرار *نشسته 

ی ک وضعیت ساده رودهید یا آویزان کنید. به پشتی صندلی تکیه دهید. پاها را کمی از هم باز کنید و در ی

 مبل راحتی بنشینید و تمرین را شروع کنید.

 

 *خوابیده به پهلو

 

 

عضالت خود را از نوک انگشتان پا تا سر شل کنید و سعی کنید قسمت به قسمت و به ترتیب این – ٦

ای پ کار را انجام دهید: کف پای راست ، تک تک انگشتان پای راست،مچ پای راست،ساق پا، زانو و عضالت ران

 راست و پای دیگر به همین صورت و باسن و کمر و ...به سمت تک تک اعضای صورت.

در حین شل سازی عضالت سعی کنید فکر خود را از وقایع روزمره جدا کرده و ذهنتان را با همان – ٧

 شیوه گفته شده در کالس رها سازید.
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 عمیق تنفس-٨

در  .کند پیدا جریان بدن تمام در تازه هوای هک ای گونه به شکمی است عمیق، تنفس تنفس کلید

  .گرفت خواهید بیشتری تنفس شکمی، اکسیژن

 .دهید قرار شکم روی را دیگر دست و سینه قفسه روی را دست یک. بنشینید حالت راحت در-٤

 .بکند میک حرکت سینه قفسه روی دست و بیاید باال باید شکم روی دست. بکشید نفس بینی راه از-٠

 باید شکم روی دست. بدهید بیرون دهان از زیاد فشار با را هوا و باشید داشته بازدم دهان طریق از-٠

طوری نفس بکشید که حرکت شکم شما  .باشد داشته دیگر دست به نسبت بیشتری حرکات بازدم هنگاه در

 نه باال بیایدیبیشتر از حرکت سینه باشد. به عبارتی دستی که روی شکم گذاشته اید بیشتر از دست روی س

 حالت در اگر. بشمارید آرام آرام کنید می بازدم که طور همان. دهید ادامه روش این با تنفس به-٤

عی ..بعد از مدتی تمرین سدهید انجام را کار به پهلو این خوابیده حالت در است دشوار تمرین این انجام نشسته

 نجام دهیدکنید این کار را بدون گذاشتن دستها روی شکم و سینه ا

ادامه دهید. دقیقه٠٣بدون توجه به اینکه چه میزان موفق بوده اید تمرین را به مدت – ٩  
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مطلقا به طور ناگهانی بلند اگر در بین انجام تمرین به هر علتی مجبور شدید  بلند شوید،– ٤٣

 به آرامی بلند شوید.پس .ابتدا چشم ها را باز کنید، دست ها و پاها را به به آرامی حرکت دهید و سپسنشوید

 از تمام شدن تمرین آرام سازی هم به همین شکل آرام آرام برخیزید.

انجام ندهید.پس از صرف غذا ساعت  ٠حداقل تا  تمرین را– ٤٤  

 

 

 آیا بعد از زایمان هم باید قندخونتان را کنترل کنید یا دیگر نیازی نیست؟

هفته پس از زایمان آزمایش کنترل قند خون را انجام  ٦-٤٠خانم های مبتال به دیابت بارداری بایستی 

دهند و اکر مقدار قند خون آنها طبیعی بود باید هر سه سال دوباره بررسی شوند.همینطور بایستی قبل از 

درصد بارداری های بعدی ٦٩-٠٣حاملگی بعدی نیز از نظر میزان قندخون بررسی شوند.زیرا دیابت بارداری در 

 عود می کند.
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 آرامش یعنی

 نگاه به گذشته و شکر خدا 

 نگاه به آینده و اعتماد به خدا 

 نگاه به اطراف و جستجوی خدا 

 نگاه به درون و دیدن خدا 

 لحظه هایتان سرشار از بوی خدا 

 

 


