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  مقدمه :

صدمات وارده بر جنین در دوران بارداری می تواند زمینه  بارداری از حساس ترین دوران های زندگی انسان است.

ان بارداری از رشت روانی دود . بهداساز بسیاری از اختاللهای جسمی و روانی در سالهای بعدی زندگی فرد باش

مسایلی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار دارد.ثابت شده که از ابتدای بارداری ، اضطراب و هیجان های زن 

دار تاثیر مستقیمی بر روی جنین خواهد داشت.عدم اطالع یا اطالعات نادرست و ناقص در خصوص بارداری و بار

همسران در دوران بارداری می توانند تغییرات آن می تواند موجب بروز هیجان ها و آشفتگی های روانی شود. 

نوزاد در دوران بارداری  و زایمان و پس  نقش همکار و یا مربی و  گاه فقط نقش شاهد را ایفا کنند.سالمت مادر و

 از آن نیازمند مشارکت بین زوجین است و پدر با انجام آموزش قادر به یادگیری این مشارکت است.

در این مطالعه بیماران به همراه همسرانشان در کالس های آموزشی شرکت کرده و همسران در زمینه حمایت 

یابت بارداری ، عالئم خطر و راه های کنترل آن و بهبود اختالالت خواب و روحی از مادر و با محتوایی در مورد د

 اضطراب آموزش خواهند دید.

   

 دیابت )مرض قند( :

 تعریف: 

اختالل عدم گردد، درجاتی از تقریباا  در اکرر زناان باه دلیای تغییرات هورمونی ای که در طی بارداری ایجاد می

ای اف ایش یابد، ولی به اندازهگردد. بادین معنا که مقدار قند خون آنها اف ایش میمشااااهاده می تحمای گلوک 

 یابد که بتوان آن را بیماری دیابت در نظر گرفت.نمی

 دهد.باردار را در خطر ابتال به دیابت بارداری قرار میدر طی سه ماهه سوم بارداری، تغییرات هورمونی مذکور، زن 

های مترشحه از جفت )جفت، اندام ارتباطی ای در ناحیه ناف نوزاد در طی بارداری اف ایش یک سری از هورمون

از مادر به جنین و  مواد غذاییکند(، به انتقال باشاد که همانند یک ریسمان، نوزاد را به رحم مادر متصی میمی

در  شوندهایی که در جفت تولید میکنند. بخش دیگری از هورموندر نتیجه به پیشارفت رشاد جنین کمک می

ها از طریق ممانعت از عملکرد ه این دسااته از هورمونکنند کجهت پیشااگیری از افت قند خون مادر فعالیت می

ها زمینه اختالل عدم تحمی گلوک  )اف ایش قند خون( کنند. لذا در طی بارداری، این هورمونانسااولین، عمی می

کنند. در مقابی، بدن شااما برای جلوگیری از اف ایش قند خون مجبور خواهد بود انسااولین بیشااتری را فراهم می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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های بدن قرار گیرد. ها منتقی شاااود و برای تولید انردی در اختیار سااالولد تا قند به درون سااالولترشااام نمای

برابر حد طبیعی( را برای  ۳های موجود در لوزالمعده مادران، اغلب توانایی تولید انسولین بیشتر )در حدود سلول

نانچه لوزالمعده نتواند انساااولین را به می های بارداری اف ایش دهنده قند خون دارند. اگر چغلبه بر اثر هورمون

 گردد.یابد و در نهایت منجر به بروز دیابت بارداری میزان کافی ترشم کند، می ان قند خون اف ایش می

 های مختلفی است..نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانی م

 رو می ان قند خونیابد از اینکاهش می گلوک کامی  سوخت و سازدر دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده و 

 گویند. می هایپرگلیسمیآن ته که بهاف ایش یاف

سولین اندر این بیماری می ان قند خون به خاطر اختالل در تولید انسولین وترشم آن و یا کاهش پاسخ سلول به 

و یا هر دو از حالت طبیعی خارج می شاود.این بیماری می تواند همراه با عوار  جدی و خطرناکی باشد که در 

 صورت انجام مداخالت پیشگیری کننده می توان این عوار  را کاهش داد.

 2-5با .تقریدیابت اختالل م من و پیشارونده ای است که تاثیر چشمگیری بر تقریبا تمام جنبه های زندگی دارد

 حاملگی ها شامی زنان مبتال به دیابت است. %

 .دیابت یک اختالل در سوخت و ساز)متابولیسم( بدن است

در حالت طبیعی، غذا در معده تبدیی به گلوک  یا قند خون می شااود. قند از معده وارد جریان خون می شااود. 

هورمون باعث می شااود قند از جریان خون وارد لوزالمعده )پانکراس( هورمون انسااولین را ترشاام می کند و این 

ولی در بیماری دیابت، .سااالول های بدن شاااود. در نتیجه مقدار قند خون در حد نرمال و متعادل باقی می ماند

انساولین به می ان کافی در بدن وجود ندارد و یا انساولین موجود قادر نیسات تا وفایو خود را به درستی انجام 

ت وجود مقاومت در برابر آن، قند خون نمی تواند به طور موثری وارد سلول های بدن شود دهد، در نتیجه به عل

 .رود و مقدار آن باال می 

 در ابتدا با انواع دیابت آشنا شوید :

  :1دیابت نوع 

دهد، تولید انسااولین از پانکراس به علت از درصااد کی موارد دیابت را تشااکیی می 11 -15که  1در دیابت نوع 

 .ویندنی  می گ "دیابت وابسته به انسولین"شود. به آن های سازنده ی انسولین، متوقو می رفتن سلول بین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
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 نی  می گویند. "دیابت جوانی"آید، لذا به آن  سال به وجود می ۳1اغلب در سنین زیر  1دیابت نوع 

 : 2دیابت نوع 

درصد کی موارد دیابت را شامی  55 -01ود که شسال و چاق دیده می  ۳1بیشتر در بالغین باالی  2دیابت نوع 

کند. در واقع یا پانکراس به اندازه ی می گردد و انسولین تولید شده از پانکراس در این افراد به خوبی عمی نمی 

کند و یا این که انساولین ترشام شده، به علت وجود مقاومت سلول ها به انسولین  کافی انساولین ترشام نمی

 .د چاق، فاقد کارآیی الزم استمخصوصا  در افرا

 .نی  می گویند "دیابت ب رگساالن"یا  "دیابت غیر وابسته به انسولین"به این نوع دیابت، 

  :دیابت حاملگی

شود که برای اولین بار در طول حاملگی تشخیص داده شود. این نوع دیابت دیابت حاملگی به دیابتی گفته می 

های مبتال به دیابت حاملگی بعدا  در معر  خطر خانم .یابدحاملگی بهبود می بعد از اتمام   معموال  گذراست و

دیابت حاملگی به صورت عدم تحمی کربوهیدرات در نتیجه ی اف ایش قند خون با .هستند 2ابتال به دیابت نوع 

 شدت متغیر و شرع یا اولین شناسایی آن در طول حاملگی تعریو می شود.

 

 ی شما به دیابت بارداری چیست؟؟؟؟آیا می دانید علت ابتال

ند قعدم تحمی گردد، درجاتی از تقریبا  در اکرر زنان به دلیی تغییرات هورمونی ای که در طی بارداری ایجاد می

 یابد.گردد. یعنی  مقدار قند خون آنها اف ایش میخون  مشاهده می

. دهددر طی سه ماهه سوم بارداری، تغییرات هورمونی مذکور، زن باردار را در خطر ابتال به دیابت بارداری قرار می

از مادر به جنین و  مواد غذاییه از جفت باعث انتقال های ترشم شددر طی بارداری اف ایش یک سری از هورمون

 پیشرفت رشد جنین می شوند.

 حال این سوال پیش می آید که جفت چیست؟؟؟

 

 

 

کند و باشد که همانند یک ریسمان، نوزاد را به رحم شما متصل میجفت، اندام ارتباطی ای در ناحیه ناف نوزاد می

 مواد غذایی که شما می خوورید و هوایی که نفس می کشید را به جنین داخل رحم شما انتقال می دهد.

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C


5 
 

شاااوند در جهت پیشاااگیری از افت قند خون مادر فعالیت یی که در جفت تولید میهابخش دیگری از هورمون

کنند. در مقابی، بدن ها زمینه )اف ایش قند خون( را فراهم میکنناد در نتیجاه در طی بارداری، این هورمونمی

ها لولون سشاما برای جلوگیری از اف ایش قند خون مجبور خواهد شد انسولین بیشتری ترشم کند تا قند به در

های موجود در لوزالمعده مادران، اغلب های بدن قرار گیرد. سلولمنتقی شود و برای تولید انردی در اختیار سلول

های بارداری که باعث  اف ایش قند خون می شااوند تولید ی توانند انسااولین بیشااتری برای غلبه بر اثر هورمون

در  یابد وه می ان کافی ترشااام کند، می ان قند خون اف ایش میکنند. اگر چنانچه لوزالمعده نتواند انساااولین ب

 گردد.نتیجه سبب بروز دیابت بارداری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با وجود ذکر عوارض مادری و جنینی در باال اگر به هر دلیلی به دیابت بارداری مبتال شدید، شما هم 

 

 

 

اری را کنترل نکنید چه عوارضی می تواند داشته باشد؟؟؟؟؟آیا می دانید اگر دیابت بارد  

 

 در صورتی که دیابت بارداری خود را کنترل نکنید می تواند سبب بروزعوارض هم برای شما و هم برای فرزندتان گردد:

 عوارض مادری : 

 سی( ، افزایش میزان سزارین ، چاقیعروقی ، افزایش شیوع فشار خون باال و مسمومیت حاملگی )پره اکالمپ –شامل عوارض قلبی 

 شکمی ، افزایش مایع کیسه آب  و عفونت کلیه 

 عوارض جنینی : 

شامل محدودیت رشد جنین ف افزایش خطر وزن بیش از حد نرمال هنگام تولد ، مرگ غیر قابل توجیه جنین ، کاهش قند خون 

 چاقی و بزرگی ماهیچه قلب نوزاد  نوزاد ، زردی نوزاد ، کاهش کلسیم خون نوزاد ، پر خونی نوزاد ،
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 نشانه دیابت بارداری : 7

 اف ایش اشتها -1

 تشنگی زیاد -2

 پرادراری -3

 عفونت ها  -4

 قند خون باال -5

 تغییرات غیر عادی وزن  -6

 احساس خستگی - 7

در بیماران مبتال به دیابت که تحت درمان هستند، ممکن است هم کاهش قند خون و هم  " نکته :

 "افزایش قند خون رخ دهد. 

 

 ( افزایش قند خون )هیپرگلیسمی ( الف 

زمانی ایجاد می شود که قند به علت نبودن انسولین نمی تواند به درون سلول منتقی شود و چون قند برای 

استفاده سلول دردسترس قرار نمی گیرد، بنابراین کبد قند ذخیره را وارد گردش خون می نماید و به همین دلیی 

علی این مشکی می تواند مصرف زیاد غذا، مصرف کم انسولین و داروها، استرس قندخون بیشتر اف ایش می یابد. 

و یا بیماری غیر از دیابت باشد.این حالت می تواند انقدر شدید شود که به سمت کمای دیابتیک پیشرفت نماید 

د ن قنکه یک اوردانس پ شکی محسوب می شود.در این وضعیت بیمار نیاز به اقدامات فوری برای پایین آورد

 خون و جبران مایعات از دست رفته دارد.

 دفع ادرار، گرسنگی ، پوست مرطوب ، تشنگی زیاد ، تاری دید، خمیازه کشیدن ، کاهش التیام زخم ها

 

 ب( کاهش قند خون ) هیپوگلیسمی ( 

ین ولدر بیمار مبتال به دیابت ممکن است کاهش قند خون رخ دهد، که به علت مصرف کم غذا، مصرف زیاد انس

و یا داروها و همچنین فعالیت زیاد می باشد.وقتی که قند خون پایین می آید عالئمی مری لرزش ، عرق سرد ، 

احساس ضعو یا گرسنگی ، رنگ پریدگی ، تپش قلب ، سرگیجه ، گیجی ، خواب آلودگی می باشند . برای شما 

 ضروریست که به این عالئم توجه کنید.
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 ی چه زمانی بررسی می شود؟آیا می دانید دیابت باردار

)مطابق با هفته های  7یا  6در حوالی ماه های  و تمام زنان باردار می بایست برای دیابت بارداری بررسی شوند

حاملگی( بررسی شوند، اما زنان با خطر باالتر برای ابتال به دیابت بارداری باید زودتر از این زمان مورد  25تا  22

 اولین وی یت(ارزیابی قرار گیرند)در 

 

 دیابت حاملگی چگونه درمان می شود؟« 

 

 

 

 

 

 چه عواملی موجب بروز دیابت بارداری می شود؟« 

تغییرات هورمونی و اف ایش وزن مسئله ای است که در حاملگی های سالم رخ می دهد ولی همین تغییرات، 

 ون سلولساخت هورمون انسولین را، که وفیفه آن انتقال قند موجود در خون به در

است، در بدن مختی می کند. وقتی این اتفاق روی می دهد، بدن شما انردی الزم 

 را از غذایی که مصرف می کنید، بدست نمی آورد.

 چه زمانی باید آزمایش دیابت حاملگی را انجام دهم؟« 

 پ شکتان عهده تشخیص اینکه شما چه موقع احتیاج به انجام آزمایش دارید، بر

 بستگی به می ان احتمال ابتالی شما دارد.  است که البته

در شما زیاد باشد، پ شکتان با اولین وی یت، شما را برای دیابت اگر احتمال ابتال به 

انجام آزمایش خون می فرستد و اگر جواب طبیعی باشد مجددا  شما را، در هفته 

 ، برای آزمایش بعدی خواهد فرستاد. 25تا  22

 

درمان دیابت حاملگی یعنی گام برداشتن در مسیر 

 حفظ قند خون در حد نرمال توسط

 

 

 

http://www.gabric.ir/
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 ؟دیابت حاملگی چگونه بر روی جنین من تاثیر می گذارد «

حاملگی در صورتی که کنترل یا درمان نشود، می تواند دیابت 

 اثرات زیر را روی جنین بر جای گذارد:

رشت شدن جنین و تولد با چربی باال, که می تواند چاق و د* 

 زایمان را سخت و خطرناک سازد. 

 افت قند خون بالفاصله بعد از تولد * 

 مشکالت تنفسی * 

 چنانچه مبتال به دیابت بارداری هستید, پ شکتان آزمایش هایی را روی جنین شما انجام خواهد داد:

 و را مشخص می کند. اندازه گیری ضربان جنین که چگونگی رشد ا

 تعداد ضربات و حرکات جنین یا تست استرس، که چگونگی فعالیت و فاصله بین حرکات او را مشخص می کند. 

برای داشتن زایمانی خوب و نوزادی سالم، حتما  با پ شک خود همکاری کنید. ضمنا  همواره به یاد داشته باشید 

ین تان، برای سال های آینده تا پایان عمر، درصد باالیی خواهد در شما و جن 2که احتمال ابتال به دیابت نوع 

 داشت.

 دیابت حاملگی چه تأثیری بر روی من می تواند داشته باشد؟«  

 حاملگی می تواند:حاملگی، هیچ نوع عالئمی ندارند ولی دیابت دیابت معموال  خانم های مبتال به 

 سبب اف ایش فشار خون در دوران بارداری شود. 

 منجر به چاق شدن جنین و زایمان س ارین گردد. 

نکته مربت اینکه، دیابت حاملگی به احتمال قوی می تواند بعد از زایمان از بین برود ولی احتمال اینکه در آینده 

 حاملگی در بارداری های بعدی زیاد است.دیابت ان ابتال به مبتال شوید، وجود دارد. ضمنا  امک 2به دیابت نوع 

 بعضی از خانمها برایشان این سوال پیش می آید که شیردهی بعد از ابتال به دیابت حاملگی خوب است یا خیر؟ 

ه شده است، حتی برای نوزادانی که مادران آنها مبتال به دیابت شیردهی برای تمام نوزادان، مفید تشخیص داد

  حاملگی بوده اند.

http://www.gabric.ir/
http://www.gabric.ir/
http://www.gabric.ir/
http://www.gabric.ir/
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 یا الزم است از نظر دیابت بارداری بررسی شوم؟آ

بله. تمام زنان باردار می بایست برای دیابت بارداری بررسی شوند. تمام زنان باردار می بایست در حوالی ماه های 

حاملگی( بررسی شوند، اما زنان با خطر باالتر برای ابتال به دیابت بارداری  25تا  22)مطابق با هفته های  7یا  6

 باید زودتر از این زمان مورد ارزیابی قرار گیرند)در اولین وی یت( 

 ؟دیابت حاملگی چگونه درمان می شود «

 :یعنی گام برداشتن در مسیر حفظ قند خون در حد نرمال توسط حاملگیدیابت درمان 

 برنامه غذایی«  -1

قدم اول درمان دیابت بارداری ردیم غذایی با هدف پیشگیری از مصرف زیاد قند خون و فراهم کردن کالری مناسب 

مورد نیاز برای جنین و مادر می باشد.ردیم غذایی مادران باردار دیابتی مانند مادران طبیعی است و می ان کالری 

کیلو کالری به ازای هر کیلو وزن بدن می باشد .برای پیشگیری از اف یش  ۳5براساس وزن مطلوب بدن    مصرفی 

معالج مشورت شود و برنامه غذایی مرتبی وجود و یا کاهش زیاد غلظت خون الزمست با متخصص تغذیه و پ شک 

 .داشته باشد

خود مشورت کنید تا برنامه غذایی دیابت با متخصص تغذیه و یا پ شکِ 

تان پیشنهاد کند. داشتن یک برنامه ندرست و سالمی را برای شما و جنی

ی تواند قند خون شما را در حد نرمال کنترل کند. این برنامه غذایی صحیم م

غذایی به شما کمک می کند که چه موقع و به چه می ان مواد غذایی را در 

هر وعده مصرف کنید. انتخاب زمان و مقدار بسیار مهم است، بنابراین برای 

 کنترل قند خون به شما توصیه می شود که :

 نید. مصرف شیرینی جات را محدود ک -

می ان غذای خود در سه وعده اصلی را کم کرده و یک تا سه میان وعده غذایی در روز را در برنامه تان  -

 بگنجانید. 

 .فیبرهای غذایی مانند میوه ,سب یجات , حبوبات , غالت و نان را به وعده های غذایی تان اضافه کنید -

-ها، چیپس، شیرینی، کیک و بستنیبمیوهاجتناب از مصرف غذاهای پرکالری و دسرهای حاوی قند مری آ -

 های پر چرب 

http://www.gabric.ir/
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ها مری واحد در روز( در ردیم غذایی روزانه قرار داده شود. برخی میوه 5مقادیر زیاد میوه و سب یجات )حداقی   -

ز اتوانند ریسک باال بردن قند خون را قویا  به دنبال داشته باشند. مقادیر باالیی های خشک شده میانگور و میوه

ی و اها و سب یجات غیر نشاستهسب یجات نشاسته دار مری نخود فرنگی یا ذرت را مصرف نکنید اما راجع به میوه

  .یا آنهایی که قند باالیی ندارند هر اندازه که بخواهید مجاز به مصرف هستید 

 ایی نشده( و برنج قهوهغذاهایی که حاوی غالت کامی هستند را انتخاب کنید. این غذاها مری نان کامی)فرآور -

  .میتوانند ریسک اف ایش قند خون را پایین بیاورند

 انتخاب لبنیات کم چرب یا بدون چربی برای مصارف روزانه  -

 های جامد )مری کره و مارگارین( برای آشپ یهای مایع مری )روغن زیتون و کل ا( به جای روغناستفاده از روغن -

 

 ورزش«  -2

 5دقیقه با فواصی استراحت  21تا  ۳5بار در هفته ،  2با تمرک  بر اندام فوقانی و هوازی  ورزش خفیو تا متوسط

دقیقه ای مفید است .ورزش نباید برای کاهش وزن باشد .ورزش مناسب و ردیم غذایی صحیم اثر بیشتری از ردیم 

 .غذایی به تنهایی دارد

د ، درمان با انسولین بر اساس وزن و سن حاملگی خون به سطم نرمال نرسی لوک اگر با ردیم غذایی و ورزش گ

الزمست که با پایان یافتن حاملگی خاتمه می یابد.درمان خوراکی گلوک  در دیابت حاملگی مجاز نیست مادران 

نباید از مصرف انسولین طی حاملگی هراس داشته باشند و انسولین انسانی ارجم بوده وباید متناسب نیاز مندی 

 .در سه ماهه آخر نیاز اف ایش می یابدتچوی  کردند .

به کنترل قند خون شما کمک شایانی می  پیاده روی شنا ودر میان ورزش ها، 

نماید. با پ شک خود تماس بگیرید و از او بخواهید که بهترین نوع ورزشی را که 

، نیدبرایتان مناسب است به شما معرفی کند. چنانچه در حال حاضر ورزش می ک

 بپرسید چه ورزشهای دیگری را نی  می توانید انجام دهید.
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 انسولین )در صورت نیاز(«  -3

 حاملگی هستند، احتیاجدیابت بعضی از خانمهایی که مبتال به  

برنامه  یک به ت ریق انسولین پیدا می کنند. بنابراین با داشتن

غذایی درست و سالم و انجام تمرینات ورزشی در کنار آن، می 

توانید به نگهداری قند خود در حد نرمال کمک کنید. پ شکتان 

نحوه ت ریق انسولین را به شما خواهد آموخت. ت ریق انسولین 

هیچ ضرری برای شما و جنین تان ندارد زیرا نمی تواند از طریق 

 قال یابد.رگهای خونی به او انت

  

شوند به انسولین نیاز خواهند داشت. انسولین دارویی های بارداری که به دیابت حاملگی مبتال میخانم %15حداقی 

شود. شما باید انسولین را به دهد و هم مانع بروز عوار  ناشی از دیابت میاست که هم قند خون را کاهش می

نید کآن کمکی به شما نخواهد کرد. اگر انسولین دریافت میصورت ت ریقی استفاده کنید چون مصرف خوراکی 

بار در روز قند خون خود را کنترل نمایید. بهترین کار این است که در یک دفترچه قند خون روزانه  2باید حداقی 

اروی دگیرید یادداشت نمایید. این کار به محاسبه دوز مورد نیاز و همچنین می ان انسولینی که از طریق ت ریقی می

کند. انسولین بهترین و موثرترین داروی کنترل قند خون در دوران بارداری است که در اکرر شما کمک مهمی می

 .گردد شوند تجوی  می های بارداری که به دیابت حاملگی مبتال میموارد برای خانم

 چطور می توانم بفهمم که قند خون من در حد نرمال است یا خیر؟ «

تان از شما بخواهد که یک دستگاه اندازه گیری قند خون تهیه کنید تا بتوانید بوسیله آن دیابت ممکن است پ شک

 خود را به بهترین نحو کنترل کنید. نکاتی که به منظور استفاده از دستگاه می بایست بیاموزید، عبارتند از:

 نحوه استفاده از دستگاه 

 چگونگی خون گیری از سر انگشتان 

 یِ هدف مقادیرِ کنترل

 زمان اندازه گیری قند خون 

http://www.gabric.ir/
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البته ممکن است پ شکتان بنا به تشخیص خود، زمان های خاصی را برایتان تعیین نماید که در این زمان ها قند 

 خونتان را اندازه گیری کنید:

 هنگامی که از خواب بیدار می شوید. )قند خون ناشتا( 

 درست قبی از هر وعده غذایی 

  صبحانه از دبع ساعت دو یا یک 

  ناهار از بعد ساعت دو یا یک 

  شام از بعد ساعت دو یا یک 

حاملگی است. حتما  دیابت این جدول نمونه ای از می ان قند خون نرمال، در طول روز، برای خانمهای مبتال به 

 د مشورت کنید و از او بپرسید که آیا این مقادیر برای شما نی  درست است یا خیر.قبی از هر چی ، با پ شک خو

 

 قند خون مطلوب برای خانم های مبتال به دیابت حاملگی

 05حداکرر  ناشتا

 121حداکرر  ساعت بعد از غذا 1

 121حداکرر  ساعت بعد از غذا 2

 

فترچه خود ثبت کنید و در هر مالقات با پ شکتان، حتما  هر بار که قند خون خود را اندازه گیری می کنید، در د

آن را همراه داشته باشید. اگر قند خون شما تحت کنترل نیست، پ شکتان به شما یاد خواهد داد که چگونه آن را 

 کنترل کنید.

 زمان انجام تست  

هایی که و مراقبت در خانمبارداری صورت گیرد و البته توجه  25تا  22شود تست بین هفته معموال  توصیه می

شود. مهمترین ریسک فاکتورهایی که در این زمینه مطرح است شامی چاقی، ریسک فاکتور دارند زودتر آغاز می

  .د باش وجود قند در ادرار، سابقه بروز دیابت بارداری در حاملگی قبلی و سابقه خانوادگی قوی برای دیابت می

http://www.gabric.ir/
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 نحوه انجام تست 

توانید طبق برنامه معمول بخورید و بیاشامید.  خواهید تست را انجام دهید می روزی که می درتست دو بخشی: 

دهند و شما باید تمام آنرا فرف چند دقیقه مصرف کنید. گرم قند )گلوک ( در قالب آبمیوه یا نوشابه می 51به شما 

آید. اگر قند خون شما در این میساعت یک آزمایش خون برای تعیین می ان قند خون از شما به عمی  1پس از 

د دانند. اگر قنمیلی گرم در هر دسی لیتر خون باشد اکرر پ شکان آن را می ان باال می 1۳1-121آزمایش بیش از 

میلی گرم در هر دسی لیتر خون( احتمال بروز دیابت بارداری برای شما قویا   211خون خیلی باال باشد )باالتر از 

این تست مربت شود تست دیگری برای اطمینان از دیابت بارداری شما انجام خواهد شد  مطرح خواهد بود. اگر

شود و سپس به شما که در آن قند خون شما به صورت ناشتا )قبی از اینکه چی ی میی کنید( اندازه گیری می

نوشیدن آن،  ساعت بعد از ۳ساعت و  2ساعت،  1شود. پس از گرم قند گلوک  داده می 111یک نوشیدنی حاوی 

تا یا بیشتر از این آزمایشات قند خون شما باال باشد، شما به  2شود. اگر در قند خون شما مجددا  اندازه گیری می

  .دیابت بارداری مبتال هستید 

 تست یک بخشی:  

 شود و سپس یککنید و قند خون شما اندازه گیری میدر این تست شما صبم ناشتا به آزمایشگاه مراجعه می

شود و ساعت بعد مجددا قند خون اندازه گیری می 1شود و گرم قند گلوک  به شما داده می 75نوشیدنی حاوی 

ساعت بعد قند  2ساعت بعد و هم  1ساعت بعد اندازه گیری شود )برخی پ شکان هم  2گاهی اوقات ممکن است 

باال نشان داده شود برای فرد دیابت بارداری کنند( در این حالت اگر یک بار یا بیشتر قند خون را اندازه گیری می

  .دهند تشخیص می

 آزمایش قند خون

های الزم به شما داده خواهد شد. های کنترل قند خون آموزشدر مورد نحوه پایش قند خون و استفاده از دستگاه

قبی از صبحانه، ناهار و ساعت  1بار قند خون خود را اندازه بگیرید که شامی صبم ناشتا  2در ابتدا باید هر روز 

ها به صورت منظم انجام شود و زمانیکه شام است. اگر قند خون شما باال باشد باید تا نرمال شدن آن این تست

نرمال شد ممکن است پ شک دفعات چک کردن قند خون را در روز کاهش دهد هرچند این روند به صورت منظم 

 یابددر طول بارداری ادامه می
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 به انجام آزمایش های دیگر دارم؟ آیا نیازی« 

پ شکتان به شما آموزش می دهد که چگونه آزمایش کتون را روی ادرار صبم و یا روی خونتان انجام دهید. عوار  

باال بودن کتون در خون آن است که، بدن شما برای تأمین انردی مورد نیاز خود، به جای استفاده از غذایی که 

زاندن چربی های بدن می نماید. و در خون تولید سم می کند. به همین جهت، مصرف می کنید، شروع به سو

برای خانم های حامله، اصال  توصیه نمی شود که انردی خود را از طریق مصرف چربی ها تأمین کنند. زیرا آزادسازی 

 کتون در خون برای جنین بسیار خطرناک است .

 

برای شما تجوی  خواهد کرد که مقدار یا نوع غذایتان را تغییر  اگر می ان کتون در بدن شما باال است پ شکتان

 دهید.

بعد از به دنیا آوردن نوزادم، چگونه می توانم متوجه شوم که « 

 دیابت من برطرف شده است؟

هفته بعد از تولد نوزاد خود برای تست قند  12تا  6شما می توانید 

حاملگی بعد از تولد نوزاد خونتان اقدام کنید، زیرا در اغلب موارد، دیابت 

حاملگی در دیابت از بین می رود . ولی در هر حال، احتمال ابتال به 

  در شما زیاد خواهد بود. 2بارداری های بعدی و یا دیابت نوع 

 کنم و یا آن را به تعویق بیاندازم؟ جلوگیری 2چگونه می توانم از ابتال به دیابت نوع « 

 پیشگیری نمایید: 2شما می توانید کارهای زیادی انجام دهید تا از ابتالیتان به دیابت نوع 

برسید و آن را حفظ کنید. حتی اگر وزنتان بیشتر از حد ایده آل است، کم وزن ایده آل  سعی کنید که به یک -

 2کیلوگرم است، با کاهش  01سیار مفید باشد. برای مرال اگر وزن شما درصد از وزنتان می تواند ب 7تا  5کردن 

 کیلوگرم می توانید امکان ابتال به دیابت را کم کنید.  6تا 

 را در اکرر روزهای هفته بگنجانید. شنا، پیاده روی، نرمش های سبک و ...  ورزشحداقی روزی نیم ساعت  -

http://www.gabric.ir/
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کنید و سعی نمایید بیشتر از حبوبات، میوه جات و سب یجات  را برای خود تنظیمبرنامه غذایی مناسبی  -

واند می تمتخصص تغذیه چربی و کالری را در برنامه غذایی خود کم کنید. بدین منظور یک  -استفاده کنید. 

 کمک خوبی برای شما باشد. 

 د، یابت حاملگی می باشنپ شکتان بخواهید که مرتبا  قند خون شما را آزمایش کند. خانمهایی که مبتال به داز  -

حتما  باید قند خون خود را به طور مرتب، هر یک تا دو سال یک بار، برای دیابت آزمایش کنند. تشخیص به موقع 

 پنهان می تواند از بروز عوار  قلبی جلوگیری کند. دیابت یا دیابت 

اگر نوزادان از شیر مادر تغذیه شوند و وزن مناسبی داشته باشند، احتمال ابتال به دیابت در آنها بسیار کم خواهد  -

 بود.

 

 در چه فواصلی باید به پ شک خود مراجعه کنیم؟

ردار نیاز به دفعات مراجعات بیشتری دارند. این که در چه فواصلی زنان دچار دیابت بارداری نسبت به سایر زنان با

مراجعه کنید به وضعیت شما در هر مراجعه و مصرف انسولین توسط شما بستگی دارد. طی این مراجعات پ شک 

 شما موارد زیر را انجام خواهند داد:

 وضعیت جنین را بررسی می کنند 

 در مورد ردیم غذایی شما سوال می کنند 

 از کنترل بودن قند خون شما اطمینان حاصی می کنند 

 مقدار انسولین شما را تنظیم می کنند )چنانچه انسولین مصرف می کنید( 

 

 آیا می توانم زایمان طبیعی داشته باشم؟

چنانچه سطم قند خون شما ن دیک به حد طبیعی باشد، احتمال این که شما یک زایمان طبیعی داشته باشید باال 

بود. هنگام زایمان، پ شک یا پرستار شما به چک قند خون شما ادامه خواهد داد تا از باال نرفتن آن اطمینان  خواهد

 حاصی نماید.

 

http://www.gabric.ir/
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 پس از زایمان چه اتفاقی می افتد؟

دیابت شما احتماال برطرف خواهد شد و قند خون شما احتماال به سطم طبیعی باز خواهد گشت. چنان چه 

ید، به احتمال زیاد دیگر نیازی به آن نخواهید داشت، با این حال پ شک یا پرستار شما انسولین مصرف می کرد

می بایست قند خون شما را چک کند تا از طبیعی شدن آن اطمینان حاصی نماید. زنانی که دیابت بارداری را 

ت تا دارند. شما می بایس قرار "معمول"تجربه می کنند، بعد ها در معر  خطر بسیار باالتری برای ابتال به دیابت 

 آخر عمر هر چند سال یکبار از نظر دیابت بررسی شوید.

 

 یمان از

آل برای اگر در طول دوران بارداری قند خون شما کنترل شده و به مشکی خاصی برنخورده باشید زمان ایده 

سط پ شک صورت نگیرد بارداری باشد. اگر زایمان در زمان پیش بینی شده تو ۳0و  21تواند هفته زایمان می

بیمار باید به صورت مرتب زیر نظر پ شک متخصص باشد. اگر نوزاد اندازه طبیعی داشته باشد نیازی به س ارین 

گیرد چون روی خطرات و فواید س ارین هنوز بحث نیست اما اگر نوزاد درشت باشد معموال  س ارین صورت می

 دهند. را به س ارین ترجیم می شود. اکرر پ شکان زایمان طبیعیزیادی مطرح می

 توجهات پس از زایمان 

گردد و نیازی به ت ریق انسولین نخواهید داشت. شما پس از زایمان احتماال  قند خون شما به حد طبیعی باز می

توانید به ردیم غذایی قبی از بارداری خود بازگردید و بدون هیچ نگرانی شیردهی را آغاز نمایید. بررسی سطم می

ون در روز پس از زایمان برای اطیمنان از طبیعی شدن سطوح قند خون ضروری است. هرچند خود حاملگی خ

هفته پس از زایمان برای کنترل سطوح  6های بعد را به دنبال خواهد داشت.باید تا در سال احتمال بروز دیابت را 

 قند خون اقدام کنید و تحت نظر پ شک باشید.

 های بعدی در بارداری ابتال به دیابت حاملگی

های بعدی هم احتمال ابتال را شوند در بارداریهایی که به دیابت حاملگی مبتال مییک سوم تا دو سوم خانم

 خواهند داشت.

 



07 
 

 چه غذاهایی باید مصرف کنم ؟ 

. ندباش می مفید بسیار انردی نتامی برای و شده تبدیی گلوک  به کربوهیدرات حاوی غذاهای کربوهیدرات •  

 ستا الزم خود خون قند می ان تنظیم به کمک برای. باشند می مفید بسیار فرزندتان و شما برای کربوهیدرات

 میان وعده در روز تقسیم کنید.  2-۳وعده غذایی اصلی و  ۳وهیدرات را در کرب حاوی مواد

  مواد غذایی حاوی کربوهیدرات عبارتند از :

  صبحانه غالت و نان •  

  فرنگی رشته و برنج ، ماکارونی •  

  ذرت و زمینی سیب •  

  عدس و لوبیا مانند حبوبات •  

  ها میوه •  

  Dا غنی شده با ویتامین سوی شیر ؛ ماست ، شیر •  

ز ا در بعضی از موارد علی رغم تنظیم می ان مصرفی کربوهیدرات توسط خانم های باردار ، سطم قند خون باالتر

حد طبیعی می باشد. در این موارد نباید کربوهیدرات را از برنامه غذایی حذف کرد. در این موارد در روند درمان 

 دیابت بارداری نیاز به استفاده از انسولین برای تنظیم می ان قند خون می باشد. 

 

ی اشباع. از چربی های همواره سعی کنید تا می ان چربی مصرفی خود را کم کنید.به خصوص چربی ها چربی:

سالم مانند روغن کانوال ، زیتون و انواع روغن های اشباع نشده ، مارگارین ، آواکادو و روغن تهیه شده از مغ  

های خوراکی استفاده کنید. به منظور محدود کردن می ان مصرفی چربی های اشباع در ردیم غذایی ، گوشت 

وست و لبنیات کم چرب انتخاب نموده و از مصرف غذاهای آماده ) مصرفی خود را از نوع کم چرب ، مرغ بدون پ

بازاری ( و فست فود خودداری نمائید. مصرف چربی بیش از اندازه باعث ایجاد اضافه وزن شده در نتیجه به 

 صورت غیر مستقیم باعث باالرفتن سطم قند خون خواهد شد. 

 

وصیه می شود. مواد غذایی حاوی پروتئین عبارتند از : واحد پروتئین بر ای شما ت 2روزانه مصرف پروتئین : 

گوشت ،مرغ ، ماهی ، تخم مرغ ، پنیر کم چرب ، این مواد غذایی به طور مستقیم باعث تغییر در می ان قند 

خون شما نمی شوند. شیر، ماست و حبوبات نی  منابع مهمی برای پروتئین می باشند. به خاطر داشته باشید که 

 بوهیدرات نی  می باشند. آنها حاوی کر
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نیاز به مصرف کلسیم و آهن در طول دوران بارداری  کلسیم و آهن :

وعده مواد غذایی کم چرب حاوی کلسیم  2-۳اف ایش می یابد. سعی کنید 

 211شیر یا شیر سویا غنی شده ،  251mlدر روز مصرف کنید. ) ا واحد = 

، مرغ و ماهی به آسانی  برش پنیر ( آهن در گوشت قرم  2گرم ماست و یا 

جذب می شود. به هر حال اگر شما گیاهخوار بوده و یا تمایلی به استفاده 

از این مواد غذایی ندارید می توانید طبق صالحدید پ شک ار مکمی های 

 حاوی کلسیم و آهن استفاده کنید. 

 

 دیگر مالحظات رژیم غذایی : 

 

 می را دهند نمی اف ایش را خونتان قند سطم یا و نشده شما رد وزن اضافه اف ایش باعث که غذایی مواد •  

نگی ، لیمو ، لیمو ترش ، خیار ، کاهو ، سب یجات ) فر توت مانند میوه: مرال عنوان به.کنید مصرف آزادانه توانید

 به ج  سیب زمینی ، ذرت ، حبوبات ( 

 روز از سب یجات استفاده نمائید.  در واحد 2 کنید سعی •  

 شیدنی هایی را می توانم مصرف کنم ؟ نو هچ

اغلب اوقات سعی کنید آب را به عنوان نوشیدنی انتخاب کنید. گاهی اوقات با اضافه نمودن لیمو ترش می توانید 

 طعم متفاوتی برای خود ایجاد کنید. 

 آیا می توانم از شیرین کننده های مصنوعی استفاده کنم ؟ 

 دیر کم می توان استفاده نمود از شیرین کننده های مصنوعی در مقا

 

 نظرتان در مورد تغذیه نوزاد با شیر مادر چیست ؟ 

تغذیه نوزاد با شیر مادر به همه خانم های باردار توصیه می شود . این یکی از بهترین روش هایی است که به 

 شما در رسیدن به وزن قبی از بارداری کمک خواهد کرد. 

http://emri.tums.ac.ir/upfiles/42908153.jpg
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 هستم ؟  2دیابت نوع آیا من در معرض خطر ابتال به 

درصد خانم هایی که در  ۳1-51در حالی که سطم قند خون بعد از تولد نوزاد به می ان طبیعی خواهد رسید اما 

 خواهند شد.  2سال آینده مبتال به دیابت توع  1۳-15طول دوران بادراری خود مبتال به دیابت بوده اند در 

 

 ت انجام دهم ؟ سکارهایی می بایچه  2برای کاهش ریسک ابتال به دیابت نوع 

حفظ یا رسیدن به وزن سالم با رعایت تعادل در مصرف مواد غذایی و نی  انجام فعالیت فی یکی ) ورزش ( 

 مناسب به منظور کاهش وزن اضافی . 

  

 نکاتی برای مدیریت برنامه غذایی در دوران ابتال به دیابت بارداری: 

. اگر شما بین وعده های اصلی غذایی خود کنند کمک شما به خون قند اهشک در توانند می های وعده میان •  

از میان وعده ها استفاده نکنید ممکن است به علت پایین آمدن قند خون دچار ضعو و سرگیجه شده و در نتیجه 

 ۳اشتن دبرای از بین بردن این حاالت مجبور به استفاده از مواد غذایی با حجم بیشتری شوید. پس می بینید که 

 میان وعده به شما در کنترل صحیم قند خون کمک خواهد کرد. ۳وعده غذایی اصلی و 

 تر با حجم کم بسیار مناسب است. بیش غذایی های وعده •  

 رنامهب تمام نباید کربوهیدرات مرال عنوان به. باشید داشته هارا گروه انواع از ترکیبی خود غذایی برنامه در •  

سریع قند خون خواهد شد. خوردن کربوهیدرات به همراه پروتئین  رفتن باال باعث که چرا کند پر را شما غذایی

 می تواند این اثر را کاهش دهد. 

 

 ساعت بعد از غذا اندازه گیری 2و  1می ان قند خون را قبی از غذا و نی   نترل قند خون در منزل :ک •  

 یی در باال رفتن قند خونتان موثر است . و در نتیجه بهتر میتوانیدنمایید.بااین روش متوجه خواهید شد چه مواد غذا

 ردیم غذایی خود را رعایت کنید. 
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 6در زمان ابتال به دیابت بارداری عالوه بر نوع و حجم مواد غذایی زمان غذا خوردن نی  بسیار مهم است.داشتن 

عصر و قبی از خواب ( به  2صبم ،  11ن وعده ) میا ۳وعده غذای اصلی : صبحانه ، نهار و شام و  ۳وعده غذایی ) 

تقسیم مناسب کالری در بدن و در نتیجه جلوگیری از اف ایش یا کاهش قند 

 کمک خواهد کرد

 

 توصیه های کلی در دیابت حاملگی:

 گرم کربوهیدرات در روز برای جلوگیری از بروز هایپوگالیسمی الزم است. 251حداقی دریافت 

 است که مصرف کربوهیدرات ها در هنگام صبحانه محدود شود. یک توصیه عمومی این

گرم یا کمتر کربوهیدرات را برای صبحانه تحمی می کنند. مقادیر بیشتر، در بقیه روز، بهتر  ۳1بعضی زنان فقط 

وعده در روز( باعث می شود، قند خون بدون  2-6تحمی می شود. استفاده از وعده های غذایی کوچکتر و بیشتر )

 ز به انسولین ت ریقی، کنترل شوند.نیا

کمک می کند و دریافت چربی غیراشباع دیابت حاملگی دریافت چربی اشباع )روغن جامد و چربی حیوانی( به بروز 

 مری روغنهای مایع گیاهی و مغ هاو ... در این رابطه اثر حفافتی دارد.

 کند. انجام پیاده روی توصیه می شود. ورزش منظم هوازی، بخصوص بعد از غذا، به کنترل قند خون کمک می

اگر قند خون با این اقدامات کنترل نشود، انسولین ت ریقی مورد نیاز می شود فقط انسولین مصرفی باید از نوع 

 .انسولین در مادر و جنین جلوگیری شود -انسانی باشد تا از احتمال تشکیی آنتی بادی

 انسولین:

به نام پانکراس که در قسمت باالی شکم قرار دارد ترشم می شود، انسولین  انسولین ماده ای است که از غده ای

 قند خون را تنظیم میکند، قند مواد غذایی با وجود انسولین  وارد سلول ها می شود.

ما برای کاهش مشکی و اف ایش سطم سالمت شما روش صحیم نگهداریی و ت ریق انسولین را به شما آموزش می 

 دهیم.

 ین :انواع انسول

 انسولین انواع مختلفی دارد اما آنچه که شما استفاده می کنید دو نوع است.

http://emri.tums.ac.ir/upfiles/42908066.jpg
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 (NPHیک نوع که رنگ ان شفاف است ) رگوالر( و دیگری شیری رنگ کدر است )

 انواع انسولین                        مشخصات فاهری                                      مرال 

 شفاف و بی رنگ                                   رگوالر )کریستال(                  سریع اثر             

 طوالنی اثر                             کدر و شیری                                        انسولین ان پی اچ، لنت

 

ن .برای بیمارانی که در مخلوط کردبرای کشیدن انسولین ابتدا انسولین شفاف و سپس شیری رنگ را بکشید

 انسولین مشکی دارند توصیه می شود از انسولین مخلوط آماده استفاده کنن.

 

 نحوه صحیم ت ریق انسولین :

انسولین را نمی توانید به صورت خوراکی مصرف کنید، زیرا مانند غذا تج یه می شود و اثر خود را از دست می 

ا جایی که چربی دارد ت ریق شود.ت ریق انسولین در داخی چربی درد کمتری دهد.انسولین باید در زیر پوست ی

 نسبت به ت ریق در عضله دارد.

 محی های ت ریق انسولین:

 سانتی متر از آن  5شکم به ج  اطراف ناف به فاطله -1

 قسمت خارجی بازو-2

 باسن-۳

 قسمت جلو و خارجی ران-2

سانت آنرا باال بکشید، می توانید انجام دهید.  5/2ن تان جمع کنید و ت ریق را در هر محلی که بتوانید با انگشتا

پوست در ناحیه ای که رحم واقع شده است شدیدا  کشیده می شود، به همین علت در اواخر بارداری شما نمی 

ان، ازو یا رسانت جمع کنید بنابراین بهتر است در نقاط دیگر مری ب 5/2توانید با انگشتان تان پوست را به اندازه ی 

 انسولین را ت ریق کنید.
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سرعت جذب انسولین در قسمت های مختلو متفاوت است.سرعت جذب در شکم از همه جا بیشتر است  و بعد 

از پ شک بخواهید تا مکان ت ریق را برای شمامشخص کند.مرال ممکن است بگوید  از آن در بازو، باسن و ران.

کم که زودتر جذب می شوند ت ریق و انسولین شب و هنگام خواب را در انس.لین صبم و فهر را را در بازو و ش

 باسن و ران که  سرعت جذب کمتری دارند، ت ریق کنید.

تعداد محی های ت ریق در هر قسمت به جره شما و وسعت آن قسمت بستگی دارد.هر چه جره شما ب رگتر باشد، 

سانتی متر در نظر بگیرید.هر  2ت دایره هایی با شعاع محی های ت ریق در هر قسمت بیشتر خواهد بود.در هر قسم

 دایره یک محی ت ریق است.جهت ثابت ماندن سرعت جذب انسولین بایستی محی ت ریق مکررا تغییر کند.

 نگهداری انسولین :

ی درجه سانتیگراد نگهداری گردد.انسولین را تایک ماه م 27انسولین هرگ  نباید منجمد شود یا در دمای بیش از 

توان در حرارت اتاق نگهداری کرد.اگر در مدت یک ماه مصرف نشود باید در یخچال گذاشته شود، زیراا در غیر 

 اینصورت قدرت اثر خود را از دست خواهد داد.

 نحوه کشیدن دارو:

 وسایی مورد نیاز )پنبه الکی ، سرنگ انسولین ، انسولین (

 ید.دست های خود را با آب و صابون بشویید وخشک کن

فرف انسولین را بین دو دست خود قرار دهید وبغلتانید.انسولین ان پی اچ را به آرامی تکان دهید تامخلوط 

 شود.هرگ  شیشه انسولین را شدید تکان ندهید.

ت ریق انسولین سرد باعث درد می شود.پس از خارج کردن انسولین از یخچال اندکی صبر کنید تا دمای آن به 

 شیشه انسولین را با الکی تمی  کنید و بگذارید خشک شود. دمای اتاق برسد.سر

به اندازه ای که می خواهید انسولین بکشید ، هوا داخی سرنگ کشیده و سپس این هوا را داخی فرف انسولین 

 خالی کنید تا درون فرف انسولین خال ایجاد نشود.

را به داخی سرنگ بکشید.اگر از دو نوع انسولین  فرف حاوی انسولین را وارونه نگه دارید و به مقدار الزم انسولین

 به صورت مخلوط استفاده می کنید اول انسولینی را که زوداثرتر است )انسولین شفاف(، داخی سرنگ بکشید.

 دقت کنید درون سرنگ هوا نباشد، سرپوش سوزن را روی سوزن قرار دهید.
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 تعیین مقدار و زمان دارو: 

 مصرف انسولین و فواصی کنترل قند خون با نظر پ شک تعیین می شود. نوع انسولین، مقدار و زمان-

 انسولین باید تقریبا سر یک ساعت معین با اختالف نیم ساعت زودتر و یا نیم ساعت دیرتر ت ریق شود.-

 شایع ترین و مهمترین استرس های زنان باردار:

  اضطراب و نگرانی در مورد سالمت جنین-1

 مرگ یکی از ن دیکان-2

 مشاجره و مشکی ارتباطی با همسر و خانواده اش-۳

 کاهش ناگهانی و قابی مالحظه در درآمد خانواده-2

 مسایی و مشکالت مربوط به شغی همسر-5

 نگرانی در مورد دشواریهای بارداری-6

 احساس کم تجربگی مادران جوان -7

 برای پیشگیری از اختالل های روانی در بارداری چه باید کرد؟

 :مورد در وی همسر و باردار مادر آموزش( الف 

 زایمان و بارداری هنگام به(طبیعی)فی یولودیکی حاملگی،تغییرات فی یولودی •

 نسی در بارداریج روابط چگونگی •

 جدید عضو یک پذیرش برای خانواده فرزندان یا فرزند کردن آماده چگونگی •

 نگرش تغییر و تعدیی ل وم صورت در و اطالعات ف ایشا و سازی آگاه طریق از باردار زن های اضطراب کاهش •

 .شود آنها اضطراب باعث تواند می که نادرست باورهای و ها

 دوران بارداری: در همسر وظایف( ب 

 

 این در الزم علمی اطالعات کند سعی و پذیرفته شان مشترک زندگی حساس مرحله یک بعنوان را بارداری •
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 .شود مواجه دوران این های بحران و تغییرات با بتواند گاهیآ با تا آورد دست به را خصوص

 جسمانی برای زن داشته باشد. و روانی آسایش و آرامش با توام و امن فضایی و محیط ایجاد در سعی •

کرده و در صورت بروز همدردی  و همدلی افهار  غیره و تهوع،استفراغ مانند زن بارداری دوران های ناراحتی با •

 ای ناراحت کننده و خطرناک با پ شک تماس بگیرد.نشانه ه

ارکت کند تا زن احساس مش و ،همکاری بوده زن عهده به زمان آن تا که فعالیتهایی و کارها انجام در •

 نداشته باشد. ودرماندگی خستگی،ناتوانی

 .کند همفکری و همدلی او با و کرده درک را زن های پردازی ها،خیال اضطراب،نگرانی کند سعی •

 .کنید ارزیابی روانی خطر معر  در عالئم یا فوری خطر عالئم به توجه با را خانم روانی وضعیت

از زایمان با تغییرات روان شناختی و فی یولودیک بسیار مهمی همراه می شود، بنابراین  پس و بارداری دوران

ابتال به اختالل های روانی در طی دوره الزم است تیم سالمت ، مراجعه کنندگان و خانواده آنهایی را که مستعد 

بارداری و پس از زایمان هستند،شناسایی و در مورد مراقبتها و حمایتهای این دوره آنها را راهنمایی 

 کنند.)شناسایی در مراقبتهای پیش از بارداری اهمیت زیادی دارد(

 

ر هر مرحله از مراقبتهای پیش از با توجه به اهمیت مراقبت های روانی به موازات مراقبتهای جسمی باید د

بارداری،بارداری و پس از زایمان ، مادران مستعد راشناسایی و با اقدامات مناسب از بروز این اختالل ها و یا 

عواقب بعدی آن پیشگیری کنیم .توجه به این نکته ضروریست که آموزش خانواده ها به خصوص همسر در 

 بارداری در مهمی نقش باردار زن برای آرام و امن محیطی ایجاد چگونگی و حاملگی  زمینه تغییرات طبیعی

 .داشت خواهد ایمن و سالم

 اضطراب چیست؟

اضطراب عبارت است از یک عامی ناشناخته و نا معلوم که موجب پریشانی فکر وگاه باعث بروز عالئم احساس خطر 

 رست حقیقی عامی یک  طبیعی، ترس خالف بر  از جمله تپش قلب و رنگ پریدگی می شود. در فرآیند اضطراب

 خطر احساس دچار  ذهن آدمی آگاه ناخود و کار خود طور به فقط بلکه ندارد وجود رسان آسیب یا خطرناک یا آور

 زندگی در که ناگواری و ناخوشایند حوادث و عصبی های استرس و روانی های تنش اثر در ذهن گاه هر و شود می

 پیدا احتمالی و آتی های رخداد به حد از بیش حساسیت و شود  خارج عادی روال از دهد می رخ برایمان ”مکررا

ش اضطراب عوامی وراثتی، تجربه های تلخ سالهای گذشته و محیط ناآرام پیدای علی. شویم می اضطراب دچار کند

 ار اراده و گیری متصمی قدرت  شود، می حواس تمرک  در  و عصبی است. اثرات مخرب آن بر تفکر باعث اختالل
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اشد یا نب سودمندی ثمرو مرمر فرد دیگر انسان که شود می باعث و  سازد می  بدبین را او کند، می سلب انسان از

بیش از حد به برخی چی  ها می پردازد )حالت وسواس( یا عملکرد اجتماعی وشغلی فرد مختی می شود یا بیش 

 شود،احساس می خود به  ت بی تفاوتی(، دچار کاهش اعتماد به نفساز اندازه به امور مهم بی توجه می شود )حال

 مختلو  نسبت به خطرها، دردها و امرا  جسمانی ترس خاطر به تواند می که گیرد می را او وجود فراگیر ترس

 و نندک می ناتوانی و تسلیم  احساس و شوند می عصبانی ”شدیدا ندارند را خود کنترل توان که کسانی. باشد

 حفظ را خود آرامش تا نیست قادر جسم همچنین بینند نمی خود در را ها بیماری یا مشکالت با مقابله تقدر

ته باشد و احساس خستگی، کوفتگی و ضعو جسمانی می کند و عصبی و بر انگیخته داش راحتی خواب و کند

یی هاضمه وکم اشتها« و سو است و بی دلیی عصبانی می شود. سردرد، درد قفسه سینه، درد پا یا دست، درد شکم

 یا پر اشتهایی هم به سراغ فرد می آیند.

 

 راه های درمان اضطراب

یکی از راه های درمان اضطراب تمرک  و تلقین است. تمرک  و تلقین مانند یوگا، حالت آرمیدگی، مدی تیشن، خود 

 قویتوت دقت تمرک  و تعداداس تقویت در خودتلقینی  های برنامه. گویند می چی را یک همگی …هیپنوتی م و

راب ها اضط انواع مری ناخوشایند احساسات و هیجانها کردن متعادل نفسانی، نیروهای تحرک اف ایش  حافظه

 وتحریک پذیری های عصبی است.

بر آورده شدن خواسته و آرزوها زمینه ای )آرزوهای مربت( که در رفع بیماریهای اضطراب، افسردگی، وسواس، 

خوابیها، بی قراری ها، موثر است و هم چنین در رفع بیماری های جسمی از قبیی پادردها، کمردردها  نگرانیها، بی

و سردردها و میگرنها، و حتی درمان سرطانها برای هر یک با استفاده ازتلقینات کالمی مربت و تصویرسازی های 

 دنب های سلول تک تک زیرا  کنیم کمک موضع آن درمان به توانیم می روز طی  متناسب و ماساد موضع دردناک

روحیه خوب درمان بیماری را تسریع می کند و تلقینات منفی انسان را بیمار می سازد. . هستند حس دارای ما

تغییرات جدی جریان خون و ترشم هورمون ها را که در اثر ترس و تشویش و نگرانی پدیدار می شود تاثیر فوق 

مختلو بدن ما می گذارد و باعث می شود که فرد رشد کند و از عمر آدمی بکاهد. العاده ای روی طرز کار ارگانهای 

 یم کوتاه را آدمی عمر و بوده زا بیماری سایرین  یا  ، از زندگیخود از خوشبختی عدم یا  احساس بدبختی دائمی

 و سالمت ،سعادت به یابی دست در انسان راهگشای تواند می مربت تفکر و مربت دید مربت، ذهنیت. سازد

 .کند می جذب را خود مانند و مری ای انردی هر چون باشد موفقیت
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 اضطراب

 

امروزه با توجه به شرایط زندگی، افراد مشکالت زیادی دارند، این که آنها با این شرایط متغیر، بر زندگی خود 

سترس دانند باعث اف ایش اکنترل داشته باشند و از طرفی خود را نسبت به به یستی خانواده و اطرافیان مسئول ب

 .میشودددرفر

 

زنان نی  از این قاعده مسترنی نیستند. اغلب زنان فشار مسئولیت های سنگینی را در خانواده، کارهای روزمره و 

شغی خود متحمی می شوند و با این استرس تا مرز فرسودگی پیش می روند. تحقیقات نی  حاکی از آن است که 

 .قبی مسئولیت های پیچیده تری را برعهده دارندنسبت به چهار دهه  زنان

 

آنان فعالیت های درآمدزا را جایگ ین کارهای خانه کرده اند، ولی این به آن معنا نیست که کار در خانه را کنار 

گذاشته اند. در واقع فهرست کارهایی را که باید در طول روز انجام دهند، طوالنی تر شده است. نتیجه استرس 

زنان این است که آنان از خودشان راضی نیستند و احساس شادی نمی کنند، بنابراین تمام روابطشان و از زیاد در 

جمله صمیمی ترین آنها، سرشار از احساس ناخوشایند است. این احساس ناخوشایند نی  که مسری و قابی انتقال 

مه می یابد. با توجه به اهمیت استرس و است به وسیله افراد خانواده جذب و تقلید می شود و این دور باطی ادا

تاثیرات ناشی از آن، الزم است زنان بدانند توانایی مواجهه با استرس را دارند. اگر خود بخواهند، در میان گذاشتن 

ناکامی ها با دوستان محرم و خوب یا حتی گریه کردن می تواند بدترین آثار استرس را کاهش دهد. همچنین زنان 

آگاهی از استرس زا بودن زندگی خود برای بهتر زیستن روش مناسبی را انتخاب کنند و با اتخاذ ردیم  می توانند با

غذایی مناسب، کم کردن وزن، ترک سیگار، خواب کافی و برنامه ورزشی منظم ناراحتی های خود را برطرف و به 

شبه ی تواند تمام مشکالتش را یکاین ترتیب به خودشان کمک کنند. گاه نی  پذیرش این واقعیت که هیچ کس نم

از میان بردارد یا پذیرش شکست های موقتی در فعالیت های روزمره می تواند به آن دسته از زنانی که فشار زیادی 

 .را تحمی می کنند کمک کند تا استرس خود را کاهش دهند

 زنان، نگران تر از مردان

ایشان چه تفاوت هایی با مردان دارند، اما معموال زنان با این که دقیقا مشخص نیست زنان در زمینه نگرانی ه

نگران تر و پراسترس تر از مردان هستند. آنان اغلب نگران خانواده، والدین و روابط شخصی خود هستند. در یک 

بررسی وقتی از زنان و مردان خواسته شد در آزمون اضطراب شرکت کنند، اغلب زنان اضطراب بیشتری را ثبت 



27 
 

ید بتوان گفت یکی از دالیی استرس و نگرانی بیشتر در زنان گرایش آنان به درک و جذب احساسات کردند. شا

ناخوشایند باشد و از آنجا که زنان تحت تاثیر عواطو منفی قرار می گیرند، امکان دارد بیشتر در معر  اختالل 

دوران کودکی تا نوجوانی اف ایش اضطراب و افسردگی واقع شوند. این تفاوت در دو جنس مذکر و مونث در تمام 

 .می یابد. به این شکی که در پسران تفاوتی دیده نمی شود، اما عاطفه منفی در دختران اف ایش می یابد

 21ورزش منظم ، یکی از مفیدترین و موثرترین راه برای پیشگیری و درمان اضطراب است. پیاده روی به مدت 

انجام یوگا و تمرک  فکر نی  از بروز اضطراب ،  . ان زیادی کاهش می دهددقیقه در روز ، می ان اضطراب را به می

 جلوگیری می کند

از طرف دیگر، زنان بیش از مردان به جنبه های منفی خود دقت می کنند. این موضوع سبب احساس پریشانی 

البته این مورد بیشتر آنان می شود. همچنین آنان به جنبه های احساسی درون خود توجه بیشتری می کنند. 

چندان هم بد نیست، اما هر چه شخص به پاسخ های احساسی ناخوشایند خود بیشتر توجه کند، احتمال استرس 

وی بیشتر می شود. از این رو توجه بیشتر زنان به احساسات درونی بر می ان هراس و اضطراب آنان می اف اید. 

کنش بیشتری نشان می دهند که این امر نی  می تواند بر همچنین زنان به حوادث ناخوشایند و دردناک زندگی وا

شدت اضطراب آنها بیف اید. استرس و نگرانی های م من در زنان می تواند روی دستگاه ایمنی بدن تاثیر منفی 

بگذارد و گاه روی دستگاه های بدن از جمله دستگاه گوارش نی  تاثیر نامساعد برجا می گذارد. استرس ها در زنان 

به نشانه های اضطراب منجر می شود. گرفتگی عضالت، سردردهای تنشی، مشکالت مربوط به خواب و  اغلب

دشواری در تمرک  کردن از جمله مواردی است که می توان به آنها اشاره کرد. نگرانی سبب می شود فرد از لحظه 

ست دارد، برایش مشکی می فعلی خارج شود، به این ترتیب توجه کردن و متمرک  شدن روی کاری که وی در د

 شود، بازدهی کاری وی پایین می آید و بهره وری نقصان می یابد

 

 ضطراب دوران بارداری و کاهش اضطراب بارداریا

 ::رفت و آمد با دوستان مربت اندیشکاهش اضطراب بارداری .1

دوستان خوش بین و مربت نگر، بیش از دیگران قادر به عو  کردن حال و هوای 

س شما هستند به ویژه اگر این دوستان خود تجربه زایمان نی  داشته باشند. از همان روزهای ابتدای پر استر

بارداری ، شرایط خود را برای این دسته از دوستان توضیم دهید و از آنها بخواهید که در این دوران بیش از قبی 
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نید در زمانهایی که در کنار هم هستید از فکر در کنارتان باشند. با آنها برای خرید و گردش بیرون بروید و سعی ک

 کردن به موارد استرس زا دست بکشید.

 :تفریحات سالم :کاهش اضطراب بارداری .2

در برنامه روزانه خود ، انجام کارهای کوچک ولی دلنشینی را که تنها به خودتان اختصاص دارد را قرار دهید. در 

مه ای بر آن مبنا بچینید.کتاب خواندن ، انجام کارهای هنری مانند نقاشی ابتدا عالئق خود را ارزیابی کنید و برنا

، موسیقی ، خطاطی و... ، دیدن فیلم هایی که همیشه دوست داشتید ببینید ، داستان نویسی و یا سرودن شعر و 

 مهمتر از همه نوشتن خاطراتی از روزهای بارداری و احساستان برای فرزندی که در راه دارید.

 :ورزش:اهش اضطراب بارداریک .3

فراموش نکنید که بارداری در صورتی که در شرایط خاص پ شکی نباشد ، نباید مانع فعالیت های ورزشی شما 

گردد. برای این کار در ابتدا حتما با پ شک خود مشورت کنید و سپس اقدام به ورزش های مناسب این دوران 

ن اف ایش وزن آنها می باشد که با انجام ورزش های ساده ، می توانید نمایید. یکی از عوامی بروز استرس در مادرا

 به کنترل منطقی آن نی  بپردازید.

  

 : گوش دادن به موسیقی های آرام بخش:.کاهش اضطراب بارداری4

گوش دادن به موسیقی های مناسب عالوه بر آنکه می تواند سبب آرامش مادر شود ، پس از پنجمین ماه بارداری 

یستم شنوایی کودک نی  تکامی می یابد و قادر به درک و دریافت اصوات است، بر هوش جنین و رشد ذهنی که س

وی نی  اثر می گذارد. اگر در هنگام شنیدن به موسیقی های مورد نظرتان تمرینات تنفسی و تن آرامی مناسب 

  واهید کرد.برای دوران بارداری را نی  انجام دهید، مطمئنا احساس بهتری را تجربه خ

 :تغذیه خوب:کاهش اضطراب بارداری .5

بسیاری از مادران فکر می کنند با ورود به دوران بارداری ، مجاز به خوردن هر نوع غذایی در هر می انی هستند 

اما پر خوری و یا کم خوری، هر کدام به نوع خود می تواند سبب ایجاد استرس در شما گردد.انتخاب غذاهای مفید 

ا و جنین ، عالوه بر تضمین سالمت مادر و فرزند، موجب خواب خوب و فعالیت روزانه بهتر شما می گردد. برای شم

حتما در زمینه تغذیه با پ شک خود مشورت کنید. هیچگاه خود را گرسنه نگه ندارید و وعده های غذایی خود را 

 به وعده هایی با تعداد بیشتر ولی حجم کمتر برسانید.
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 :فراهم کردن فضای دلنشین در من ل و یا محی کار:ب بارداریکاهش اضطرا .6

شما با انجام چند کار ساده ، می توانید محیط من ل یا محی کار خود را به فضایی آرامش بخش با تولید کمترین 

می ان استرس تبدیی کنید. مرتب بودن فضایی که بخشی از روز را در آن می گذرانید ، بسیار به آرامش شما کمک 

می کند ، روشن کردن عود ، قرار دادن فرفی کوچک از خوراکی مفید مورد عالقتان و... از عواملی به شمار می 

 روند که می توانند سبب اف ایش آرامش شما نی گردند.

 پیوند خود با همسرتان را حفظ کنید

د دهید. اگر امکان دارصاص میاطمینان حاصی کنید که وقت کافی را برای بودن با همسرتان و تغذیه این رابطه اخت

تر کردن رابطه خود انجام دهید تا هنگامی که نوزاد توانید برای مستحکمهمین االن به مسافرت بروید. هر کاری می

 به دنیا آمد، بتوانید بر آن تکیه کنید.

 در مورد مسائی موجود صحبت کنید.

 .ان و خانواده تان مطرح کنیدترس ها و نگرانی های خود در خصوص آینده را با همسر، دوست

 استرس خود را کنترل کنید.

اجازه ندهید یأس و نا امیدی بر زندگی تان چیره شود. راه هایی را برای مراقبت نمودن از خود بیابید. به خود استراحت 

ه کالس د ببدهید، زیاد بخوابید، ورزش کنید و به خوبی تغذیه کنید. اگر اضطراب به درون تان راه یافت، سعی کنی

 های یوگای مخصوص زنان حامله بروید یا مدیتیشن انجام دهید.

 کنترل افسردگی و اضطراب در دوران حاملگی  

ست نتوانید ها ممکن اافسردگی و اضطراب نتیجه تغییرات بیو شیمیایی بدن هستند؛ بنابراین در صورت ابتالی به آن

تان تواند به شما کمک کند تا عالئم آن را کاسته و روحیهی عاطفی میهاها دوری کنید اما مراقبتبه طور کامی از آن

 .حفظ کنید

توانید کارهای الزم را انجام دهید، کنار بگذارید. شاید سخت نگیرید. این فکر را که قبی از تولد نوزادتان باید تا می

توانید خانه را تمی  کنید یا تا آنجا که می فکر کنید که قبی از گرفتن مرخصی زایمان باید اتاق شیرخوار را آماده کنید،

هایتان قرار بدهید. با به دنیا آمدن کودکتان دیگر وقت کار کنید اما این طور نیست. خودتان را در صدر لیست کار

چندانی برای رسیدن به خود ندارید. کتاب بخوانید، صبحانه را در رختخواب میی کنید یا به یک پیاده روی طوالنی 
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تان بروید. کاری را انجام دهید که موجب شود احساس خوشایندی به شما دست بدهد. بخش در اطراف خانهو لذت

 مراقبت کردن از خود بخشی ضروری مراقبت از نوزادتان است.

رابطه خود را با همسرتان حفظ کنید. اطمینان حاصی کنید که وقت زیادی برای بودن با همسرتان و تقویت این 

توانید برای تحکیم رابطه خود دهید. در صورت امکان همین االن مرخصی بگیرید. هر کاری میص میرابطه اختصا

 انجام دهید تا هنگامی که نوزاد به دنیا آمد، بتوانید به این رابطه تکیه کنید.

 تان مطرح کنید.های خود در خصوص آینده را با همسر، دوستان و خانوادهها و نگرانیحرف ب نید. ترس

هایی برای مراقبت نمودن از امیدی بر زندگیتان تاثیر بگذارد. راهاجازه ندهید یأس و نا .استرس خود را مهار کنید

روان خود بیابید. به خود استراحت بدهید، زیاد بخوابید، ورزش کنید و خوب بخورید. اگر اضطراب به درونتان راه 

 ردار بروید یا مدیتیشن انجام دهید.های یوگای مخصوص زنان بایافت، سعی کنید به کالس

 عالیم شایع اضطراب

ظم تپش قلب و تنفس نامن -بی خوابی یا بد خوابی  -ترس و نگرانی  -عصبی بودن و بی قراری  -احساس خستگی 

 تکرر ادرار -لرزش یا پرش عضالت  -مشکی در تمرک  و حافظه  -سردرد و سرگیجه  -عرق کردن  -و سریع 

 

 یری از اضطرابراه های پیشگ 

برای جلوگیری از اضطراب راه های فراوانی وجود دارند که در افراد گوناگون مختلو اند. از عمومی ترین راه ها می 

 توان موارد زیر را مرال زد:

 

ردیم غذایی سالم استفاده از غذا های متنوع و حاوی انواع مواد الزم برای بدن به می ان متعادل در حفظ تعادل  -1

نقش اساسی دارد. مصرف غذا های پر چرب و شیرین، مقادیر زیاد نمک و کافئین و استفاده ی بیش از حد بدن 

که با ذخیره شدن در بدن می توانند اثرات سمی داشته باشند، باعث به وجود آمدن  Kو  A ،D ،Eاز ویاتاماینهای 

 اختالل در بدن می شوند.

وری است. عدم پر خوری و حفظ وزن متعادل به سالمت بدن و روح نوشیدن حدود دو لیتر آب به طور روزانه ضر

 کمک می کند.
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فعالیت بدنی به طور منظم ورزش کردن به خصوص ورزش کردن به طور منظم یکی از راه های پیشگیری و  -2

ن دقیقه می ا 21درمان اضطراب است. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که پیاده روی تند و سریع به مدت 

 درصد کاهش میدهد. 12اضطراب را بهطور متوسط تا 

به عالوه، ورزش کردن باعث باال رفتن کارایی دستگاه تنفسی و گردش خون، حفظ تعادل وزن و شادابی فرد می 

 شود. ورزش هایی نی  چون یوگا باعث اف ایش آرامش می شوند و در جلوگیری از اضطراب بسیار مفیدند.

فس اعتماد به نفس باال باعث می شود تا بدن بتواند از حداکرر از نیروی خود برای مقابله با اف ایش اعتماد به ن -۳

 استرس استفاده کند. به این ترتیب فرد کمتر دچار مشکی میشود.

ا عدم گوشه نشینی و اجتماعی بودن هنگامی که افراد دچار فشار روانی می شوند، بهطور غری ی از صحنه عمی 2

 شیده و به گوشهای پناه می برند، در حالی که گوشهگیری باعث تشدید استرس می شود.و اجتماع کنارک

ارتباط با افراد و دوستان، به خصوص کودکان که میتوانند فرد را به خنده وادارند، باعث از یاد رفتن نگرانی حتی 

 برای مدتی کوتاه می شود.

باعث میشود تا او در مقابی بحرانهای زندگی برای  ا حمایت اجتماعی وجود حمایت اجتماعی در زندگی هر فرد5

 دفاع از خود سپری داشته باشد که به آن تکیه کند.

حمایت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد به نفس اف ایش میدهد و فرد را در مقابی استرس و فشار روانی مقاوم 

 تر می سازد.

گذاشتن رؤیا ها و آرزو ها برای موقعیت های مناسب  ا اندیشیدن به زمان حال اندیشیدن به زمان حال و کنار6

تر آرامش ذهنی را اف ایش می دهد. همچنین مشغول کردن ذهن به کاری که در حال انجام است و فکر نکردن 

 به زمینههای اضطراب ای آن بسیار مؤثر است.

س و اضطراب بیش تری در ا کسب اطالعات در مورد شرایط تنش زا بی اطالعی از موقعیت فشارآور باعث استر7

افراد می شود. کسب آگاهی و اطالع از شرایط و مواردی فرد که با آن ها مواجه خواهد شد سبب میشود که کمتر 

 دچار نگرانی و دلواپسی شود.

به طور مرال در جریان گذاشتن بیماران از نحوه ی عمی و درد های پس از آن باعث می شود تا آنان کمتر دچار 

 ند.اضطراب شو
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ا خندیدن مطالعات نشان می دهند که خنده از سالمترین راه های جلوگیری از فشار روانی است. طبق تحقیقات 5

انجام شده، به هنگام خنده، جریان خون در مغ  اف ایش یافته و هورمونی ضد درد )که باعث احساس خوشی و 

 سترس ا در خون را پایین میآورد.سالمتی در شخص می شود( در مغ  آزاد میشود و می ان هورمونهای ا

ا ابراز هیجان بر روی کاغذ متخصصان معتقدند که نوشتن ساده ی هیجانات و احساسات بر روی کاغذ موجب 0

 . میشود …تسکین فشارهای روانی ناشی از رویدادهایی چون از دست دادن شغی، مشکالت خانوادگی و 

 

 درمان اضطراب:

 با صدای بلند بخندید ●

موضوع می تواند ، مجموعه ای از تکه های طن  مورد  موضوعی برای خنده در دست داشته باشید، اینهمیشه 

فرزندتان یا یک دوست از خودش درمی آورد باشد. حتی می توانید چند لحظه  عالقه تان، یا صداهای بام ه ای که

 .انجام دهید کی از این موارد راتماشای سریال کمدی مورد عالقه تان فکر کنید. اغلب در طول روز ی در مورد

استرس شب هنگام اتفاق می افتد، یعنی  یکی از موثرترین روش های کاهش»لی بارک یک پژوهشگر می گوید: 

پس از یک روز طوالنی هستید. تحقیقات برک در دانشگاه  هنگامی که مشغول تماشای سریال مورد عالقه تان

نیا نشان می دهد که خنده خوب سطوح کورتی ول و اپینفرین هورمون در کالیفر لومالیندا موسسه بهداشت عمومی

خنده از  را کاهش می دهد و سیستم دفاعی بدن را بهبود می بخشد. عالوه بر آن، تاثیرات مفید یک های استرس

را برای دوستان خود نی   ساعت باقی می ماند. برای یادآوری مجدد می توانید آن 22ته دل و خوب، به مدت 

 «.ریو کنیدتع

 

 موسیقی گوش دهید ●

نوع  این موسیقی می تواند از -یک کار دلهره آور مواجه می شوید، به موسیقی گوش فرا دهید  هنگامی که با

خود استفاده کنید تا موسیقی  در محی کار هم می توانید از سی دی درایو کامپیوتر -کالسیک، ملی یا جاز باشد 

ویکتوریای استرالیا انجام شد، به دو گروه از دانشجویان  ی که در دانشگاه موناش درقابی دسترستان باشد. در تحقیق

تهیه کنند. بعضی در سکوت کار کردند، عده ای دیگر به مجموعه موسیقی گوش  گفته شد تا یک نطق شفاهی

ولیکن در  د،باعث اف ایش فشارخون و باال رفتن ضربان قلب کسانی که در سکوت کار می کردند ش دادند. استرس
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آنها اعالم نمودند که استرس کمتری  داوطلبانی که در گروه موسیقی بودند، مقادیر فوق ثابت باقی ماند. از طرفی

 .در ضمن کار احساس کردند

 

 بیندیشید مثبت ●

 دقیقه فکر کنید. یا منظره ای از 5تا  ثانیه5به شخص یا چی ی که عمیقا مورد عالقه تان است )در هر مکان( از

باعث ایجاد احساس مربتی نسبت به خود و جهان اطرافتان می شود  یک تعطیالت آرام را تصور کنید یا عبارتی که

کنید. به نظر می رسد که فکر کردن همانند پندی از یک کارت تبریک است! شاد فکر کردن  را در ذهنتان مرور

 .می افتند مقابله کند بوجود آمدن استرس اتفاقافکار آرامش بخش می تواند با تغییرات فی یولودیک که هنگام  و

 

 قدم بزنید ●

دقیقه راه بروید. بسیاری از مردم این حس  11که هستید ، بلند شوید و  از پشت می ، صندلی در هر موقعیتی

می کنند استرس  بار در هفته پیاده روی 2که پیاده روی به آرامششان کمک می کند. اافرادی که  درونی را دارند

فشارخون این افراد در هنگام استرس  متری دارند و راحت تر می خوابند. همچنین آزمایشات نشان دادند کهک

 .ثابت باقی می ماند

 بکشید نفس عمیق ●

 5نفس بکشید. به عبارت دیگر، مدت  بار در دقیقه 6برای پنج دقیقه، تنفس خود را آهسته تر کنید و در حدود

 .دهید بازدم انجامثانیه عمی  5ثانیه عمی دم، 

احساس فشار می کنیم. چند  عموما تمایی داریم که تنفس تند و سطحی داشته باشیم، به خصوص هنگامی که

 ماهیچه های سفت را شی کنید. نفس عمیق شما را مجبور می کند که شانه های خود را بکشید و

 

 با آرامش برخیزید ●

دقیقه برای آرام کردن  5ینکه زنگ ساعت در صبم به صدا درآمد،درست قبی از ترک تختخواب و بالفاصله بعد از ا

سپس با اختیار خود آنها را شی کنید. بعد در  بدنتان وقت صرف کنید. با منقبض کردن انگشتهای پا شروع کنید،

 .ساق پا و ران پا و باسن همین کار را انجام دهید مورد ماهیچه های کو پا و سپس عضله های
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که تمام روز احساس تنش می کنید. اگر  با تنش آغاز کنید، موقعیت ها به گونه ای خواهد بود اگر روز خود را»

خواب شما را مختی می کند و این به معنای تنش بیشتر است.  مشکالتتان را باخود به رختخواب ببرید، احتماال

 ترس در آنها اف ایش پیدا میافرادی که از خواب محروم می شوند، می ان هورمونهای اس تحقیقات نشان می دهد،

آغاز کنید و به پایان  هر روز خود را، با یک یا دو دقیقه آرامش بخشیدن به خود»او همچنین می گوید: « کند.

 «.برسانید

 

 

 

 

 

 اختالالت خواب در زنان ***       

عوامی متعددی در خواب زنان تاثیر می گذارند. تغییر می ان ترشم هورمون های زنانه، استرس، بیماری، روش 

 می هستند. زندگی و محیط خواب از جمله این عوا

 

حاملگی نی  ممکن است خواب را مختی کند. در سه ماه اول بارداری زنان به خواب بیشتری نیاز  حاملگی: -

دارند و معموال در طول روز احساس خواب آلودگی می کنند. در سه ماهه دوم، وضعیت خواب بهتر می شود. 

شایع ترین دالیی بروز اختالل خواب در این اما در سه ماهه سوم زنان کمتر می خوابند و بیشتر بیدارند. 

دوران عبارت اند از: دفع مکرر ادرار، سوزش سر دل، احساس ناخوشی عمومی، حرکات جنین، کمردرد، 

گرفتگی عضالت پا و کابوس های شبانه. تورم حفره های بینی نی  ممکن است باعث خروپو و وقفه تنفسی 

 .شود حاملگی شبانه در دوران
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اجتماعی بیشتر از تغییرات  -: شاید بتوان گفت که استرس های روانیاجتماعی -های روانی استرس -

هورمونی مانع خواب می شوند. بسیاری از زنان جوان، برای سازگار شدن با شرایط کاری و نقش های مادری و 

 رند. همسری، کمتر می خوابند و به ناچار خستگی و سایر عوار  خواب ناکافی را نادیده می گی

زنان در یک زمان به چندین مشکی می اندیشند و با این کار آنها را برطرف نمی کنند بلکه مرور می کنند. 

 همین امر در شب خود را با بی خوابی نشان می دهد.

در ضمن این کمبود خواب شبانه موجب استرس بیشتر در طول روز و تاثیر منفی در کیفیت روابط آنها با 

 شکلی به مشکالت اف وده می شود. دیگران شده و م

جالب است بدانید که زنان خانه دار از آن جهت که زمان بیشتری را تنها در فضای من ل هستند و تحرک 

 کمتری نی  دارند، استرس بیشتری داشته و بد خواب تر از زنان شاغی می باشند.

 

 شایع ترین اختالل خواب در زنان

بی خوابی مفرط است، یعنی سخت به خواب رفتن و تداوم نیافتن خواب، یا  شایع ترین اختالل خواب در زنان

زود بیدار شدن و ناتوانی در از سرگرفتن خواب. سایر اختالالت متداول خواب شامی اختالل تنفسی در حین 

 .خواب، سندروم پاهای بی قرار، اختالل حرکتی دوره ای اندام ها و حمله خواب است.

ین خواب: اختالل تنفسی در حین خواب )وقفه تنفسی( با خرناس های بلند، تنفس اختالل تنفسی در ح -

 منقطع، خواب منقطع و خواب آلودگی در طی روز همراه است.

سندروم پاهای بی قرار و اختالل حرکتی دوره ای اندام ها: سندروم پاهای بی قرار و اختالل حرکتی دوره  -

میقا مختی کنند. عوامی ایجادکننده این اختالالت ناشناخته اند. سندروم ای اندام ها نی  می توانند خواب را ع

پاهای بی قرار با احساس ناراحتی و خستگی در پاها پیش از شروع خواب همراه است که با حرکت دادن آنها 

می تسکین می یابد. اختالل حرکتی دوره ای اندام ها باعث حرکات دوره ای پا می شود و فرد را از خواب باز

 دارد. هر دو این اختالالت ممکن است باعث بی خوابی مفرط شوند و در افراد مسن شایع ترند.

حمله خواب: حمله خواب میی شدید و مقاومت ناپذیر نسبت به خواب است و باعث خواب آلودگی بیش از  -

 اندازه در طول روز می شود. بیماران دچار حمله خواب اغلب خواب منقطعی دارند.
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 اختالالت خواب در زنانعلل 

تغییر می ان ترشم هورمون ها: اثر مستقیم تغییر می ان هورمون ها بر الگوی خواب و اثر غیرمستقیم آن بر  -

 احساسات و هیجانات است

کاهش می ان هورمون استرودن در دوران یائسگی ممکن است باعث  کاهش میزان هورمون استروژن: -

می کند. حدود دوسوم زنان یائسه دچار اختالالت خواب می شوند. با  گرگرفتگی شود که خواب را مختی

پایین رفتن می ان ترشم استرودن ، احتمال خرناس کشیدن و اختالالت تنفسی حین خواب نی  بیشتر می 

شود. خرناس کشیدن در دوران حاملگی نی ، بخصوص در سه ماه آخر، اف ایش می یابد و خطر ابتال به 

 .دهد می اف ایش را کم وزن با نوزاد لدتو و باال  فشار

  

در جوامع امروز، بسیاری از زنان نقش های متفاوتی بر عهده دارند.  اختصاص دادن زمان کم به خود: -

آنان همسر، مادر، پرستار والدین و شاغی اند. در نتیجه، زمان بسیار کمی را به خود اختصاص می دهند و 

 تالل خواب و استرس ازجمله عوار  بی خوابی های طوالنی مدت هستند.اغلب از خواب خود می کاهند. اخ

نوع شغی و شیوه زندگی: نوع شغی و شیوه زندگی نی  می تواند در بروز اختالالت اولیه خواب دخیی باشد.  -

 تحرکی نی  از عوامی بروز مشکی در به خواب رفتن است. بی 

کافئین، نیکوتین یا سایر داروهای محرک در  مصرف مصرف کافئین، نیکوتین و داروهای محرک: -

حوالی ساعات خواب ممکن است مانع از به خواب رفتن شود. الکی هم می تواند باعث از هم گسیختگی خواب 

 و کابوس های شبانه شود.

افسردگی و اضطراب در زنان شایع تر از مردان است و می تواند باعث اختالالت  افسردگی و اضطراب: -

مرتبط است. اضطراب مانع از شروع خواب و  بارداری. بروز این تغییرات روانی در برخی از زنان با خواب شود

 افسردگی موجب بسیار زود بیدار شدن از خواب می شود.

 اف ایش سن: اختالالت خواب در زنان مسن تر شایع تر است. -

 واب را اف ایش می دهد.اضافه وزن: اضافه وزن و چاقی احتمال ابتالی زنان به اختالالت خ -

 

 عالئم اختالالت خواب در زنان

 اختالالت خواب در زنان دارای سه عالمت شایع است که معموال هم مان با یکدیگر بروز می کنند 
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این مشکی در زنان جوان شایع تر است و غالبا با اختالالت اضطرابی و داشتن  مشکل در شروع خواب: -

 زندگی پراسترس مرتبط است.

بیدار شدن های مکرر بیشتر در زنان مسن شایع است. این عالمت ممکن است  مشکل در ادامه خواب: -

نشانه اختالل حرکتی دوره ای اندام ها باشد. ورم مفاصی، درد و بی قراری در سه ماه آخر بارداری نی  ممکن 

 است باعث بیدار شدن های متعدد شود.

در زنان مسن تر، اختالل حرکتی دوره ای اندام ها و وقفه  ز:خواب آلودگی بیش از اندازه در طول رو -

تنفسی حین خواب ممکن است به خواب آلودگی بیش از اندازه در طول روز منجر شود. در زنان جوان تر، 

 محرومیت از خواب و حمله خواب بیشتر باعث خواب آلودگی شدید روزانه می شود.

 

 د؟توان ورزش کریا در دوران بارداری میآ

 ورزش در بارداری، مفید است یا مضر؟

های سبک به طور مرتب بارداری به معنای خداحافظی با داشتن یک زندگی فعال و پُرتحرک نیست. انجام ورزش

 دهد. تحقیقات نشانشود بلکه سالمت جنین را نی  اف ایش مینه تنها باعث برخورداری از یک بارداری سالم می

تری دارد و ها ضربان قلب آرامکنند جنین در حال رشد آنباردار به طور مرتب ورزش میاند زمانی که زنان داده

تواند باعث کاهش کمر درد، تری دارد. عالوه بر این ورزش میهنگام تولد نسبت به نوزادان دیگر وزن متناسب

بدن را برای زایمان خستگی، استرس و بهبود کیفیت خواب شود. همچنین خطر دیابت بارداری را کاهش داده و 

 سازد.آماده می

 تان هماهنگ شویدبا برنامه بدن

شود. ری ی شده است و در اکرر موارد این دوران با موفقیت سپری میها از ابتدا برای دوران بارداری برنامهبدن خانم

 هم نتیجه بارداری دوران حساسی است ،حساس یعنی نیاز به مراقبت بیشتری دارد. ممکن است بدون مراقبت

خوبی بگیرید اما برای اینکه حس خوبی داشته باشید و با آرامش این دوران را بگذرانید الزم است تالش کنید تا 

با برنامه بدن خود هماهنگ شوید. بدن مادر در دوران بارداری تحت تأثیر تغییرات فی یولودیک، رشد جنین و رحم 

های احتمالی و ضعو در ساختمان اسکلتی برای جلوگیری از آسیبگیرد. بنابراین و تغییرات آناتومیک قرار می

های مالیم مخصوص عضالنی باید تمامی عضالت به خصوص عضالت کو لگن و جدار شکم را از طریق ورزش
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توانند باعث کمر درد، پشت درد، درد مفاصی، اختالل در گردش بارداری تقویت نمود. تغییرات دوران بارداری می

ها و شُی شدن ت گوارشی و تنفسی و شُی شدن عضالت شکم و کو لگن شوند. حضور هورمونخون، مشکال

 عضالت و مفاصی در فرآیند زایمان ضروری است، پس باید از طریق آمادگی بدنی با این تغییرات هماهنگ شوید.

 تری داشته باشیدخواهید زایمان آساناگر می

رداری عالوه بر فواید جسمانی که دارد موجب کاهش ترس و هیجان و های دوران بااند ورزشتحقیقات نشان داده

دلیی برای انجام ورزش در دوران بارداری  ۳۳شود. محققان همچنین اف ایش اعتماد به نفس و نشاط روحی می

توان به اف ایش انردی و شادابی، تقویت سیستم ایمنی، کاهش تهوع، یبوست و اند که از آن جمله میذکر کرده

های دوران بارداری نسبت ورم و همچنین کاهش مدت زمان زایمان اشاره نمود. الزم به توضیم است که ورزشت

های معمول، متفاوت هستند. مادران باردار حتما  باید از صحت انجام حرکات خود مطمئن باشند. در غیر به ورزش

 این صورت ممکن است به بدن خود آسیب برسانند.

 ان نشودتمواظب باشید گرم

ماهه اول بارداری بیشتر احتیاط کنند و در مورد ادامه  ۳اند باید در مادرانی که پیش از بارداری ورزشکار بوده

فعالیت ورزشی خود حتما  با پ شک و ماما مشورت کنند. ورزش به هیچ وجه نباید باعث اف ایش ضربان قلب، دمای 

ضربه در دقیقه و  121شود. اف ایش ضربان قلب بیش از بدن، تعریق زیاد و همچنین کاهش اکسیژن در بدن 

. شودکند و باعث نقص هنگام تولد میهفته ابتدای بارداری، رشد جنین را مختی می 6اف ایش دمای بدن در طی 

 شود.تعریق زیاد باعث از دست رفتن آب بدن و اف ایش دما و ریسک زایمان زودرس می

یک مشکی شایع است. این مشکی بیشتر نتیجه اضطراب و استرس، تغییرات  اختالل خواب در طول دوران بارداری

هورمونی و ناراحتی های جسمی می باشد. با پیشرفت بارداری، پیدا کردن یک موقعیت راحت برای خواب، دشواری 

مایی نتان را بیشتر می کند. گاهی شما مجبورید بابت تخلیه مرانه خود چندین بار در طول شب بیدار شوید. راه

 را برای خواب بهتر و راحت تر بخوانید. زیر های 

  

 برسانید حداقی به را آن مصرف شب در و اف ایش را مایعات نوشیدن می ان روز طول در نوشیدن مایعات. 
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 کاهش نتیجه در و خون گردش اف ایش سالمتی، برای منظم، ورزشی حرکات انجام ورزش و تحرک 

مرینات ورزشی در اواخر روز خودداری کنید، زیرا ورزش ت انجام از. تاس مفید پا عضالت شبانه گرفتگی

 باعث اف ایش آدرنالین در بدن تان می گردد و این موضوع می تواند باعث بی خوابی شما در شب گردد.

 استرس و اضطراب یکی از مهم ترین دالیی جلوگیری از یک خواب راحت : کاهش اضطراب و استرس

شته باشید نگرانی، کمکی به شما نمی کند، اما صحبت درباره آن می تواند در رفع شبانه است. به یاد دا

مشکی کار ساز باشد. اگر مسایلی در زندگی شما است که موجب نگرانی تان می گردد، پیدا کردن دوست 

 یا یک مشاور حرفه ای که به حرف شما گوش دهد بسیار مفید است.

 ای ایجاد آرامش در شب داشته باشید، می تواند موجب بر پایدار و ممنظ برنامه یک اگر برنامه ری ی منظم

سهولت بیشتر در خواب گردد. یک برنامه آرامش بخش مانند: نوشیدن یک فنجان چای بدون کافئین یا 

 شیر گرم، خواندن بخشی از یک کتاب لذت بخش، گرفتن دوش آب گرم، گرفتن ماساد و شانه کردن مو.

 ل سه ماهه سوم، با خوابیدن بر روی سمت چپ خود امکان طو در ت مناسببه دست آوردن یک وضعی

رسیدن جریان خون به جنین و رحم و کلیه خود تان را اف ایش می یابد. از دراز کشیدن به پشت برای 

 مدت طوالنی اجتناب کنید.

 دچار اگر. دنشوی خم غذا از بعد ساعت 2 الی 1 تا دل، سر سوزش از جلوگیری برای بهبود سوزش سر دل 

وزش سر دل شده اید، هنگام خواب سر خود را باالی بالش قرار دهید. هم چنین از خوردن غذا های س

 تند و اسیدی یا سرخ شده پرهی  کنید، زیرا مشکی را شدید تر می سازد.

 استراحت برای آرام نقطه یک کردن پیدا بخوابید، راحت توانید نمی ها شب اگر :چرت زدن در طول روز 

 به مدت نیم ساعت در روز، خستگی شما را رفع می کند. حتی زدن چرت و

 با استفاده از یک بالش مخصوص بارداری بدن خود را حمایت کنید. برای راحتی : استفاده از بالش بارداری

 بیشتر یک بالش را در زیر زانو و یک بالش در زیر شکم خود قرار دهید.

 مناسب ، و هم چنین  افئین و الکی، اف ایش تعداد میان وعده های پرهی  از مصرف ک: ردیم غذایی مناسب

 خالی نگه نداشتن معده و داشتن یک ردیم غذایی مناسب، مفید است.

 شاورهم تان پ شک با است بهتر دارید، خوابی بی مشکی چنان هم باال های توصیه همه انجام با اگر مشاوره 

 .کنید
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 د؟شوچرا بارداری باعث اختالل خواب می

دانند. علت این مشکل چیست و برای رفع آن چه کردن میبسیاری از مادران علت بد خوابی را ترش

 باید کرد؟

شود، یعنی جای معده کمی تغییر ماهه آخر بارداری، به دلیی اینکه شرایط آناتومی بدن دچار تغییراتی می ۳در 

بندد و فشاری که رحم از پایین به معده وارد ا میای که دریچه مری و معده رکند و به دلیی شی شدن عضلهمی

شوند، در های بارداری باعث تنبلی دستگاه گوارش میکردن شایع است. از طرفی چون هورمونکند، ترشمی

شود و هم امکان بازگشت غذا از صورتی که مادر باردار غذای سنگین، چرب و حجیم بخورد، هم دچار یبوست می

 های غذایی باید در حجم کمتر و تعداد بیشترشود. برای پیشگیری از بروز این مشکی وعدهمیمعده به مری بیشتر 

ساعت پیش از خوابیدن غذا نخورد.  ۳باشد. خانم باردار باید سعی کند شام خود را زودتر میی کند و حداقی 

. نکته مهمی که باید به کندکردن کمک میاستفاده از چند بالش برای باالآوردن سر هم در کاهش این حس ترش

آن اشاره کرد، آن است که مداخالت دارویی انجام نشود و فقط در صورت رعایت همه این تمهیدات و رفع نشدن 

 اسید استفاده کرد.توان با مشورت پ شک از آنتیمشکی، می

 

 نفس و تپش قلب هم از دیگر مشکالت خواب مادران باردار است، چرا؟تنگی

ها شود به ریهرات هورمونی است و هم به دلیی اف ایش حجم خون مادر. وقتی شکم ب رگ میهم به دلیی تغیی

کند. اگر معاینه قلبی قبی از نفس مییابد، مادر احساس تنگیها کاهش میکند و چون حجم ریهفشار وارد می

نفس و اف ایش ضربان تنگیبارداری هیچ مشکلی را نشان ندهد، باید به خانم باردار اطمینان داده شود که این 

نفس ثانویه مربوط به مشکالت معده است. اضافه وزن بیش قلب طبیعی است و نباید نگران شود. گاهی این تنگی

شود که در این دوران بیش از آنچه پ شک کند بنابراین به مادران توصیه میاز اندازه نی  این مشکی را تشدید می

 ه باشند.توصیه کرده است اضافه وزن نداشت

 وضعیت خواب مادر هم تاثیری در مشکالت خواب دارد؟

بله، بهترین حالت خواب آن است که مادر در آن وضعیت احساس راحتی کند. معموال خوابیدن روی پهلو آن هم 

شود. خوابیدن به پهلوی چپ با زانوهای خمیده و با گذاشتن بالش میان پاها، بهترین و به پهلوی چپ توصیه می

کند زیرا فشار جنین تر میترین وضعیت خواب در این دوران است. این وضعیت حتی کار قلب را نی  آسانتراح

 گردد.میتر به قلب برها راحتدارد و خون اندامرا از روی سیاهرگ ب رگ برمی
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واب ترسند که در خشوند و میخیلی از مادران نگران وضعیت جنین هستند و به همین دلیی بد خواب می

 جنین تحت فشار قرار گیرد. آیا باید نگران این مساله بود؟

ای از آب قرار دارد و تا زمانی که به او فشار بسیار زیاد و ضربه شدیدی وارد نشود، هرگ  نه، جنین در کیسه

گر یتحت فشار نخواهد بود. این باور هم که مادر باید برای پهلو به پهلو شدن حتما بنشیند و سپس به پهلوی د

 بخوابد چون ممکن است طناب ناف دور گردن جنین بپیچد، غلط است.

 

 این هم مشکی خیلی از مادران باردار است. با گرفتگی عضالت و بدخوابی ناشی از آن چه باید کرد؟

هایی که گرفتگی عضالت که در دوران بارداری بسیار شایع است، ممکن است به دلیی کمبود کلسیم باشد. خانم

شوند. حتی گاهی کمبود پتاسیم هم کنند، بیشتر دچار مشکی میز مواد لبنی و کلسیم استفاده میکمتر ا

ها لبنیات و کلسیم و موادی مری موز و هندوانه شود خانمتواند این مشکی را تشدید کند، بنابراین توصیه میمی

 گرفتگی محکم به دیوار فشار دهد.که حاوی پتاسیم هستند، بیشتر مصرف کنند و مادر کو پاهایش را در لحظه 

به هر حال گرفتگی عضالت، کمردرد و جابه جا شدن سخت مادر به دلیی شکم ب رگش خواب را مختی می کند 

 و هر مادری باید این موضوع را بپذیرد.

 حرف آخر

 های باردار باشد:بگذارید حرف آخرم چند توصیه کوتاه و کاربردی برای بهبود وضعیت خواب خانم

 ر طول روز زیاد و طوالنی نخوابید.د

توانید خوب بخوابید، از رختخواب بیرون بیایید و کمی قدم ب نید یا کتاب بخوانید. هنگامی که نمی اگر شب

 آلود شدید، دوباره به بستر برگردید.خواب

 دار نظیر قهوه و چای را از ردیم غذایی حذف یا محدود کنید.های کافئیننوشیدنی

شود و در طول شب مجبور مایعات فراوان قبی از رفتن به بستر بپرهی ید، چون باعث تکرر ادرار می از نوشیدن

 شوید بارها از خواب برخی ید.می

 کننده است.شیر گرم یا یک کاسه ماست برای داشتن خوابی خوب و آرام کمک

 نور و صدای اضافی را از اتاق خواب حذف کنید.

 عمیق نفس بکشید.

 آور استفاده نکنید.مشورت با پ شک از داروهای خواب هرگ  بدون

 پیش از رفتن به بستر، با ماساد یا حمام گرم به خود آرامش بدهید.
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 سعی کنید هوای اتاق خواب را خنک و مطبوع نگه دارید.

 هر روز کمی ورزش کنید. در مورد مقدار ورزشی که برای شما مجاز است، با پ شک خود مشورت کنید.

 یی هایی از مادران با تجربهراهنما

گرفتن یک دوش آب گرم در شب، بدن را آرام می کند و همه فشارهای حاصی از حاملگی و حمی جنین را -1

 تسکین می بخشد.

بجای استفاده از قرص خواب آور می توانید از همسرتان درخواست کنید که هر شب پاهای شما را ماساد -2

 که هرشب منتظرش می مانید. دهد.این کار آنقدرآرامش بخش است

خواندن کتاب هایی که باعث ورود افکار منفی در ذهن شما می شود وممکن است در هنگام خواب هم همراه  -۳

شما بماند و باعث اختالل در خواب شما شود را فراموش کنید .توصیه می شود کتاب هایی را مطالعه کنید که 

 آرامش بخش و مفرح باشند.

رای خوابیدن به پهلو از یک بالش کمک بگیرید به این شکی که قسمت پایینی بالش را بین دو می توانید ب -2

پاها و قسمت باالیی آن را زیر شکم وسینه خود گذاشته و بخواب بروید.این کار به شما کمک می کند تا صبم با 

 احساس بهتری در ناحیه کمر از خواب بیدار شوید.
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