Bệnh tiểu đường lúc mang thai: Những gì bạn có thể làm sau khi mang thai
để g

để giúp giảm bị bệnh cho bạn và giảm ảnh hưởng tới sự mang thai trong tương lai

Những điều cần làm MỖI
NGÀYgiúp cho phụ nữ và trẻ sơ
sinh khỏe mạnh:
Tập thể dục - 30 phút mỗi ngày, 5
ngày một tuần
Thuốc bổ- uống 400 micrograms
(mcg) Axít Folic mỗi ngày
Tự học hỏi về những thuốc men và
hóa chất có thể gây ra dị tật bẩm
sinh
Kế hoạch hóa sinh sản - thiết lập
những mục tiêu cá nhân của bạn
để ngừa thai và sanh con trong
tương lai
Mỗi năm đến bác sĩ khám để thảo
luận về chăm sóc sức khỏe thể
chất và tinh thần
Chế độ ăn uống – ăn các loại rau,
trái cây, và ngũ cốc nguyên hạt
mỗi ngày
Tránh thuốc lá, ma túy và rượu
(tobacco, drugs, and alcohol)
Người chung sống, bạn bè và gia
đình của bạn, sẽ là các nguồn hỗ
trợ cho bạn

Về bệnh tiểu đường lúc mang thai (About gestational diabetes)
Bệnh tiểu đường lúc thai nghén là lượng đường trong máu cao thường được
chẩn đoán lần đầu tiên trong thời kỳ mang thai. Nếu bạn có tiểu đường trong
lần mang thai lần trước, nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho
những lần mang thai khác, và có thể dẫn tới bị bệnh tiểu đường loại 2 trong
cuộc sống sau này. Khoảng 5% phụ nữ bị bệnh tiểu đường lúc mang thai sẽ mắc
bệnh tiểu đường loại 2 trong vòng 6 tháng sau khi sinh, và 60% sẽ mắc bệnh
tiểu đường loại 2 trong vòng 10 năm .
Bệnh tiểu đường loại 2 (Type 2 diabetes) bị gây ra khi cơ thể bạn không sản
xuất đủ insulin, hoặc cơ thể bạn không thể sử dụng được insulin , để giúp
chuyển đổi lượng đường trong máu thành năng lượng. Điều này gây ra lượng
đường trong máu cao. Trong khi bạn có thể không có bất kỳ triệu chứng nào
của máu đường cao, bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đề sức
khỏe, chẳng hạn như huyết áp cao, bệnh tim và bệnh thận.
Nếu bạn bị bệnh tiểu đường lúc mang thai, bác sĩ của bạn sẽ kiểm tra lượng
đường trong máu cho bạn sau thời gian bạn sinh nở để xem bạn còn bị bệnh
tiểu đường không.
Làm thế nào để bạn có thể giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại 2?
Nên giảm cân, thậm chí là một vài cân
Cố gắng tập thể dục mỗi ngày ít nhất là 30 phút.
Ăn các loại thực phẩm lành mạnh. Nên ăn nhiều các loại trái cây và rau quả
cũng như những loại ngũ cốc nguyên hạt. Gặp chuyên gia dinh dưỡng để được
giúp đỡ trong sự lựa chọn các thực phẩm tốt nhất.
Uống thuốc bổ tổng hợp mỗi ngày và nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Cố gắng ngủ
khi em bé của bạn ngủ.
Những điều gì khác bạn có thể làm để tăng cường sức khỏe của bạn?
Yêu cầu bác sĩ của bạn kiểm tra lượng đường trong máu cho bạn mỗi 1-3 năm
để biết rằng bạn có bị bệnh tiểu đường loại 2 không (Type 2 diabetes).
Gặp bác sĩ của bạn thường xuyên nếu bạn có bệnh tiểu đường loại 2 để giúp làm
giảm nguy cơ đến các vấn đề sức khỏe khác.
Tham khảo với bác sĩ của bạn về các lựa chọn của phương pháp ngừa thai. Có
một số thuốc ngừa thai tốt hơn so với những loại khác khi bạn đã bị tiểu đường
trong lúc mang thai.
Kiểm tra lượng đường trong máu của bạn trước khi tính có thai lần nữa để giúp
bạn có một thai kỳ và em bé khỏe mạnh. Nếu lượng đường trong máu của bạn
bình thường trước khi có thai, bạn có thể có một thai kỳ và em bé khỏe mạnh
hơn.
Cho em bé bú sữa mẹ. Cho con bú sữa mẹ có thể giúp bạn giảm cân, giảm lượng
đường trong máu của bạn, và có thể giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 cho
bé.
Hãy giúp con của bạn có một trọng lượng khỏe mạnh, và ăn các thực phẩm lành
mạnh để giảm nguy cơ bé bị bệnh tiểu đường.
Hãy nhớ ABCs của bạn (Remember your ABCs)
folic

cid

axít (thuốc bổ)

reastfeeding

bú sữa mẹ

ontraception

ngừa thai

Muốn biết thêm chi tiết, hãy viếng:
American College of Obstetricians and Gynecologists: acog.org
Hiệp hội bệnh tiểu đường Mỹ - American Diabetes Association: diabetes.org

Every Woman California: everywomancalifornia.org
March of Dimes: marchofdimes.com
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