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Nosečnost je razburljiv čas sprememb.

Nekatere ženske ne tvorijo dovolj insulina, da

Vaše telo se mora prilagoditi razvoju

bi bila raven glukoze v krvi med nosečnostjo
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pojavile spremembe na koži, laseh,

pomanjkanje insulina povzroči nosečnostno

v razpoloženju, teku, pri spanju –

sladkorno bolezen (gestacijski diabetes).
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your baby drugačne.
and you will see changes in your
nosečnostjo
skin, hair, mood, appetite, sleep – in fact, just
about everything!
Pregnancy also affects your blood glucose
levels because insulin levels are different
during pregnancy.

Količina insulina

Potrebe po insulinu med nosečnostjo

Brez
nosečnosti 10 tednov

30 tednov

Datum poroda

Some women don’t produce enough insulin to
keep their blood glucose levels within range
during pregnancy. This is called Gestational
Diabetes (GDM).
In most cases of gestational diabetes, the high
level of blood glucose can be controlled, but,
if it is left untreated, it is unhealthy for both
you and your baby. You need to take care of
yourself and keep both your blood glucose
levels and your blood pressure as close to
normal levels as possible.
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If your blood
glucose level is high,
your baby can grow
too big too fast.

boleznijo se raven glukoze v krvi lahko
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ensure normal blood glucose levels. Your
healthcare professional will take the
appropriate measures and take care of the
baby to ensure that the baby does not face
any problems due to the falling blood glucose.

Will I always have diabetes?
In most cases your blood glucose levels will
return to normal once your baby is born.
However, now you have had gestational
diabetes you have a higher risk of developing
type 2 diabetes later in life, especially if you
have a family history of diabetes, are
overweight or inactive. Your healthcare
professional will advise you on what you are
required to follow up on.

10 Steps to a healthy pregnancy
1.

Check your blood glucose level at least
four times a day2,3

Nosečnostna sladkorna
bolezen

Kaj moram narediti?
Zdravstveni tim vam omogoča ustrezno znanje, pripomočke in podporo. Z zdravstvenimi pregledi
bodo zagotovili, da bodo ravni glukoze v krvi znotraj normalnega območja. Navadno se to lahko
doseže z zdravo prehrano in telesno vadbo, nekatere ženske pa potrebujejo tudi insulin.

Kako lahko visoke ravni glukoze v krvi vplivajo na
nerojenega otroka?
Visoke ravni glukoze v krvi do vašega otroka prehajajo skozi posteljico (placento). Telo vašega
otroka se bo trudilo znižati ravni glukoze v krvi tako, da bo proizvajalo lasten insulin. Ta dodatni
insulin lahko povzroči, da otrok pridobi telesno maso in preveč zraste.
V prvih nekaj dneh po porodu lahko vaš otrok zaradi visoke ravni glukoze v nosečnosti
proizvaja preveč insulina, zaradi česar se ravni glukoze v krvi ob rojstvu znižajo. Pri dojenčkih
se tvorba insulina navadno prilagodi, vendar pa je treba paziti na normalne ravni glukoze v krvi.
Vaš zdravnik bo uvedel ustrezne ukrepe in zagotovil, da se pri dojenčku ne bodo pojavile težave,
povezane z znižanimi ravnmi glukoze v krvi.

Ali bom imela vedno sladkorno bolezen?
Večinoma se po porodu raven glukoze v krvi vrne v normalno območje. Zaradi sladkorne
bolezni v nosečnosti pa je pri vas pozneje v življenju večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni
tipa 2, še posebno če imate v družini bolnike s sladkorno boleznijo, če imate čezmerno telesno
maso ali ste telesno nedejavni. Zdravnik vam bo svetoval, na kaj morate biti pozorni.
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10 korakov za zdravo nosečnost
1. Raven glukoze v krvi preverite vsaj štirikrat na dan.
2. Uživajte uravnoteženo in zdravo prehrano.
3. Bodite telesno dejavni.
4. Razmislite o jemanju folne kisline.
5. Prenehajte kaditi – o pomoči in podpori se posvetujte z zdravstvenim osebjem.
6. Prenehajte piti alkohol.
7. Zmanjšajte količino kofeina.
8. Hodite redno na preglede k diabetologu in ginekologu ter se posvetujte
z zdravnikom, kadar koli vas kaj zanima ali skrbi.
9. Začnite izvajati vaje za mišice medeničnega dna.
10. S telesnimi vajami ne pretiravajte.

Ali si je treba zaradi nosečnostne sladkorne bolezni
redno meriti raven glukoze v krvi?
Da. Redno merjenje ravni glukoze v krvi bo vam in vašemu zdravniku pomagalo pri ugotavljanju,
kako dobro vodite svojo sladkorno bolezen.

Ali moram izvajati samokontrolo glukoze v krvi?
Da. Merjenje ravni glukoze doma vam pomaga voditi sladkorno bolezen. Vzdrževanje ravni
glukoze znotraj ciljnega območja zagotavlja vaše zdravje in zdravje nerojenega otroka.

Kako naj merim glukozo v krvi?
Za spremljanje ravni glukoze v krvi med nosečnostjo morate uporabiti poseben merilnik.
Merjenje ravni glukoze v krvi je zelo preprosto.
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Nosečnostna sladkorna
bolezen

Ženske z nosečnostno sladkorno boleznijo morajo meriti glukozo v krvi vsaj
štirikrat na dan – na tešče in po obrokih.

Ali je zbadanje v prst boleče?
Za pridobivanje majhnega vzorca krvi za merjenje boste morali uporabiti sprožilno napravo.
Potrebujete samo majhno količino krvi, zato je njeno pridobivanje skoraj neboleče. Dokazali so,
da sprožilne naprave Accu-Chek povzročajo najmanj bolečin v primerjavi z drugimi pripomočki
za odvzem vzorca.

Kdaj naj opravim merjenje?
Za nadzorovanje ravni glukoze v krvi se priporoča, da se merjenje opravi vsaj štirikrat na dan
(pred zajtrkom in eno uro po vsakem obroku). Merjenje ravni glukoze v krvi je zelo preprosto.

Katere preiskave so še potrebne?
Najpogostejše redne preiskave med nosečnostjo so merjenje krvnega tlaka in laboratorijske
preiskave seča. Če imate visoko raven glukoze v krvi, je pri vas tudi večje tveganje za razvoj
okužb, predvsem v nožnici, sečnem mehurju in ledvicah. Zato je treba opravljati tudi te preiskave.

Accu-Chek svetuje
• Ravni glukoze v krvi so pri posamezniku različne. Zdravnik bo določil vaše
ciljno območje. Pomembno je, da razumete, kaj pomenijo vaši rezultati.
• Svoje vrednosti glukoze v krvi si zapisujte v dnevnik samokontrole, ki ga morate
prinesti s seboj, ko obiščete zdravnika. Zapisujte si tudi informacije o zaužiti
hrani in o tem, ali ste imeli nizke ravni glukoze v krvi (hipoglikemije).
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Kaj lahko jem?
Ne glede na to, ali ste noseči ali ne, je pomembno, da uživate uravnoteženo in zdravo hrano.
Če imate nosečnostno sladkorno bolezen, pa je to nujno. Ustrezna uravnoteženost obrokov
zagotavlja, da vi in vaš otrok dobita najboljše snovi iz zaužite hrane, ter pomaga nadzorovati
sladkorno bolezen.
Cilj ustrezne prehrane je omogočiti primerno prehranjenost matere in otroka, zagotoviti dovolj
kalorij za pridobivanje telesne mase matere in vzdrževati ravni glukoze v krvi znotraj ciljnega
območja, pri čemer se je treba izogibati zvišanjem in znižanjem nad in pod ciljno območje.
O posebnih nasvetih za prehrano se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

Kaj so ogljikovi hidrati in
kako vplivajo na raven glukoze v krvi?
V hrani so tri glavne vrste hranilnih snovi: ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe. Na raven
glukoze v krvi najbolj vplivajo ogljikovi hidrati. Veliko ogljikovih hidratov je v sadju, žitaricah,
kruhu, leči, rižu, testeninah, krompirju, keksih, piškotih, fižolu, sladki koruzi in medu.
Telo ogljikove hidrate spremeni v glukozo, ki se po telesu prenaša s krvjo in v celicah pretvori
v energijo. Večina hrane z ogljikovimi hidrati se v vaši krvi pretvori v glukozo v eni ali dveh urah,
zato morate raven glukoze v krvi meriti eno uro po obroku.

Accu-Chek svetuje
Nosečnost vas lahko zelo utrudi. Kljub utrujenosti si sami pripravljajte obroke
hrane. Industrijsko pripravljena hrana ni priporočljiva, saj je v njej veliko soli in
nasičenih maščob.
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Nosečnostna sladkorna
bolezen

Ali lahko izpuščam obroke?
Če med nosečnostjo redno izpuščate obroke, bo vaše telo prešlo na t. i. stanje stradanja.
Maščobe se razgradijo, kar povzroči sproščanje kislin (imenovanih ketoni) v kri. Ti ketoni lahko
skozi posteljico prehajajo v otrokovo kri in mu škodijo. Če imate visoko raven glukoze v krvi
(hiperglikemijo) ali se počutite slabo, vam bo zdravstveno osebje morda predpisalo določitev
ketonov v seču s testnimi lističi. Ketone v seču boste morali izmeriti, če izpustite obrok.

Ali lahko pijem alkohol?
Alkohol poveča verjetnost hipoglikemije (nizkih ravni glukoze v krvi). Kateri koli zaužiti alkohol hitro
doseže nerojenega otroka skozi posteljico, zato med nosečnostjo popolnoma prenehajte piti alkohol.

Accu-Chek svetuje
Brezalkoholne pijače naj bodo brez sladkorja.
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Ali lahko telovadim?
Telesna dejavnost je dobra za vse ljudi, vendar pa je še posebno pomembna za ljudi s sladkorno
boleznijo. Telesna vadba spremeni ravni glukoze v krvi, zato se o tem posvetujte z zdravnikom.
Telovaditi boste morali toliko, da bo še varno za vas in nerojenega otroka. Dober program
telesne vadbe pomaga telo pripraviti na telesne spremembe med nosečnostjo in porodom ter
lahko olajša ponovno pridobivanje kondicije po porodu.
Če ste navajeni na telesno vadbo v obliki športa, lahko to nadaljujete, dokler se ob tem dobro
počutite, vendar pa je priporočena bolj umirjena telesna dejavnost, kot so hoja, plavanje, vodna
aerobika in joga.
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Dober videz
Nosečnost ima tudi nepričakovane koristi, saj vas polepša.
• Ugotovite lahko, da so vaši lasje med nosečnostjo gostejši in da se bolj lesketajo. Vendar vam
ne zraste več las, samo izpade jih manj (preverite glavnik ali krtačo, ko se češete).
• Vaši nohti lahko rastejo hitreje (čeprav morda proti koncu nosečnosti postanejo mehkejši
in krhkejši).

Ali lahko vozim?
Če imate nosečnostno sladkorno bolezen, to ne pomeni, da morate prenehati voziti. Vendar
mora biti sladkorna bolezen dobro nadzorovana, vi pa dobro pripravljeni.

Accu-Chek svetuje
Naučite se prepoznavati znake hipoglikemije (t. i. hipe). Če z znaki
niste seznanjeni ali jih ne zaznavate, je bolje, da ne vozite.
• V avtu imejte prigrizke.
• Vzemite si redne odmore.
• Pred vožnjo in med njo redno merite raven glukoze v krvi.
Če začutite kakršne koli simptome hipoglikemije:
• Prekinite vožnjo takoj, ko lahko to varno naredite.
• Vzemite glukozno tableto ali spijte sladko pijačo.
• Ogljikove hidrate zaužijte 10–15 minut po tem, ko simptomi izginejo.
• Če je varno, vzemite ključe iz vžiga in se premaknite na sopotnikov sedež.
• Vožnjo nadaljujte šele, ko so prenehali vsi simptomi in so se ravni glukoze v krvi
vrnile na normalne.
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Ali lahko potujem?
Potovanje je lahko preprosto, vendar pa morate biti za dolga potovanja dobro pripravljeni
in poučeni.

Kaj pa potovanje z letalom?
Potovanje z letalom med nosečnostjo je skoraj vedno popolnoma varno. Poznamo sicer nekaj
smernic o tem, kdo lahko in kdo ne sme potovati z letalom med nosečnostjo, vendar pa lahko
zdrave ženske, pri katerih je nosečnost normalna, to počnejo kadar koli in potujejo kamor koli.
Različne letalske družbe imajo svoja pravila za nosečnice, vendar pa večina zdravnikov
priporoča, da ženske ne potujejo v pozni nosečnosti.

Ali lahko pripomočke za
merjenje in insulin nesem na letalo?
Pravila o ročni prtljagi, torej tudi o pripomočkih za merjenje in zdravilih, na letalu postajajo
vedno strožja. Najbolje je, da s seboj nosite uradno pismo svojega zdravnika, ki pojasnjuje,
da imate nosečnostno sladkorno bolezen, tako da morate na letalu redno meriti raven glukoze
v krvi in jemati zdravila.
Večinoma na letalo lahko vzamete insulin – o tem se prepričajte pri letalski družbi, s katero
boste leteli. Osebje na letalu obvestite, da morate imeti pri sebi pripomočke za sladkorno
bolezen, hrano in pijačo.
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Accu-Chek svetuje
• Če nameravate potovati v pozni nosečnosti ali ste zaskrbljeni, je najbolje, da od
svojega zdravnika pridobite pismo, ki pojasnjuje, da ste »primerni za potovanje«.
• S seboj vzemite dvojno količino zdravil in testnih lističev ter pripomočkov, ki jih
nameravate uporabljati med potovanjem – v primeru bolezni boste morali morda
povečati odmerek.
• Pred potovanjem poskušajte izvedeti, kje lahko kupite dodatno zalogo insulina
in testnih lističev, če pride do nujnega primera.

Priprava na porod
Morda bo koristno, pomirjujoče ali celo zabavno, če izkušnje delite z drugimi bodočimi
mamicami. Poiščite tečaje za nosečnice v svojem kraju.

Porod in čas po njem ...
Ko se približuje čas poroda, bo zdravnik skrbno spremljal vaše zdravje in zdravje nerojenega
otroka. Če je otrok težek, kar je pri gestacijskem diabetesu precej pogosto, lahko zdravnik
priporoči porod pred zaključenim 40. tednom nosečnosti. Če jemljete insulin, se med porodom
in po njem vaše potrebe po insulinu zelo zmanjšajo. Zdravnik bo ugotovil, ali po porodu še
potrebujete nadomeščanje insulina.
Morda bo trajalo več tednov po rojstvu vašega dojenčka, da se ravni glukoze v krvi vrnejo na
normalne. Šest ali osem tednov po porodu lahko pri vas opravijo preizkus tolerance za glukozo.
Prepričajte se, da ste v omenjenem obdobju naročeni na pregled pri svojem zdravniku.
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Ali lahko dojim?
Dojenje se priporoča kot najboljša hrana za novorojenčke, saj ponuja vse, kar otrok potrebuje
za svoj razvoj in rast v prvih šestih mesecih življenja. Dojenčku prav tako omogoča okrepitev
imunskega sistema, ki jo potrebuje, saj se še vedno razvija.
Vendar pa dojenje zahteva veliko energije. Ko dojite, boste morda morali zaužiti več ogljikovih
hidratov, da obnovite zaloge mleka, zato morate biti še posebno pozorni na ravni glukoze v krvi.

Accu-Chek svetuje
Če dojite, boste morda lahko shranili odvečno mleko. Organizacija
La Leche League International priporoča, da se mleko v ustreznem vsebniku
in ob ustrezni skrbnosti shranjuje:
• pri sobni temperaturi (19–22 °C) največ šest ur,
• v hladilniku (0–4 °C) največ osem dni,
• v zamrzovalniku (–18 °C) največ šest mesecev.
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na enem mestu
Vse meritve prenesite
brezžično v aplikacijo
mySugr in do njih dostopajte
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