
 

 

شخیص دیابت در بالغین به کار میرود. آزمایش  شخیص دیابت بارداری  GCTاین آزمایش ها برای ت شهای ت یکی از آزمای

 بارداری انجام میگیرد.  28تا  24محسوب میشود که بین هفته های 

 برای انجام این آزمایش ها توجه به نکات زیر ضروری است:

 ش شگاهیدر آزما دیساعت با 4یال3حداقل  یریگنمونه یبرا شته با  9تا 7ساعات  نیب یریگکه نمونه دیحضور دا

 صبح شروع شود.

 شما مقدار  یابه گونه دیبا ییغذا یهاوعده یریگروز قبل از نمونه سه شدکه بدن   یگرم مواد قند 200-300با

شد. اگر درسه وعده غذا افتیدر شد، ا یشما مقدار کاف ییکرده با مقدار قند به بدن شما  نینان و برنج موجود با

س صورتیا ریدرغ د،یخواهد ر شمش، نان و برنج در وعده ،مانند خرما یاز مواد دیتوانیم ن ستفاده  ییغذا یهاک ا

 .دیکن

 ش 12 یریگروز نمونه صبح شتا با صرف نکن ییو مواد غذا دیساعت نا ش زانیبه م یول دیم  4-8. دیالزم آب بنو

 .دیکن یخوددار تیاز انجام فعال یریگساعت قبل از نمونه

 دیینما یخوددار یریگساعت قبل از نمونه 48و مصرف قهوه و الکل از  اتیاستعمال دخان از. 

 دییقطع مصرف داروها با پزشک معالج مشورت نما ایادامه مصرف  یبرا. 

 صرف دارو و  در سول قیبه تزر ازین ایمورد م صبح روز آزما نیان ساعت انجام آزما یو ط شیدر  شک  ش،یدو با پز

 .دییمعالج هماهنگ نما

 ستیکردن شربت، الزام لیبه دست آوردن قندخون ناشتا، قبل ازم یخون برا یریگنمونه. 

 دیکن زیپره اتیو از استعمال دخان دیورزش نکن یریگطول زمان انجام نمونه در. 

 دیرا مطلع ساز یریگول نمونهحتما مسئ د،یشربت گلوکز خورده شده را استفراغ کرد چنانچه. 

 حاالت  نی. ادیعرق کردن وضعف شو ،یلرزش، دلواپس جه،یکردن شربت قند، ممکن است دچار سرگ لیازم بعد

 .دیرا مطلع ساز یریگحتما مسئول نمونه دند،یچنانچه به طول انجام یگذرا هستند، ول

 دیکن لیروزانه خود را م یعاد یغذا دیتوانیم یریگاز اتمام نمونه پس. 

 و  دیبنوشرر قهیدق 5در مدت  دهند،یبه شررما م یریگپودر گلوکز را که همکاران بخش نمونه ایو  یقند شررربت

صله فرد نمونه گ ساز ریبالفا شربت قندی مطلع  شروع خوردن  ساعات نمونه گ د،یرا از زمان  صورت  یریتا  را به 

 .دیمکتوب به شما اعالم نما

 دیتوانید آب بنوشمی یول د،ینکن لیم ییغذا چیشما تمام نشده ه یریگکه نمونه یزمان تا. 


