
 סוכרת הריונית  נושא:

 

 לראשונה מאובחן או המופיע לגלוקוז סבילות אי של כמצב מוגדרת הריונית סוכרת :רקע

 סוכרת הריונית מאובחנת בד"כ בטרימסטר השני/שלישי להריון. .[1]  הריון במהלך

 ,דם לחץ כמו יתר והעוברים סוכרת הריונית מעלה את שכיחות הסיבוכים האימהיים  ספרות:

בטרימסטר בעיקר ואף תמותה עוברית גבוהה יותר ,קיסריים ניתוחים ,מכשירניות לידות

אלה כולל דיאטה מתאימה ופעילות גופנית. עם זאת  םהטיפול העיקרי בנשי [2] השלישי.

ישנן נשים אשר יזדקקו לטיפול פומי או בזריקות אינסולין ע"מ להשיג את רמות הגלוקוז 

 הרצויות. 

 ACOG [3 ,]RCOGמומלצת מאד ע"י איגודים מקצועיים ברחבי העולם במו פעילות גופנית 

[4 ,]SOGC ו- CSEP [5 האיגוד האמריקני למיילדות וגינקולוגיה מציע שבהעדר מצבים .]

רפואיים או מיילדותיים אשר מהווים הוריית נגד, ישנה המלצה לבצע פעילות גופנית מתונה 

 והאיגוד האמריקני לסוכרת[. גם האיגוד המיילדותי הקנדי 2דקות לפחות בכל יום ] 30של 

  .[7][6גבוה ]  BMI המלצות דומות ובמיוחד לנשים עם ציםממלי

רפואיים או  אין המלצה לשמירת הריון בהריון עם סוכרת הריונית וללא סיבוכים המלצות:

 נוספים. מיילדותיים

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

NR NR NR 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

NR + + 

 

 / כן לאהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: 

 כןמגביר את הסיכון ליולדת :  לא /  האם ההריון

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  לא / 
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