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  כניסה להריון

  

  . האי�ון––––כמו תמיד , והעי�ר

מה �ה . חשוב כי לפחות שלושה חודשים לפני הסוכר שלך יהיה מאו�ן, את מתכננת היריוןאם 

ערכים ת"ינים בצום ושעתיים אחרי ; )6-רצוי כמה ש"רוב ל (6.5- של לא יותר מHbA1c? מאו�ן

וכמה שפחות תנודות מגבוה , "היפו"ושל " היפר" כמה שפחות מצבים של –ובאופן כללי , הארוחה

  .לנמוך

  

  איתור הביוץ

  

לא , אבל.  ימים לפני היום שבו מתחיל הדימום14הביוץ יהיה בדרך כלל , אם יש לך מח�ור סדיר

,  חודשים של ניסיונות טבעיים לא מושג היריון4-3אם אחרי , ולכן, "עובד לפי הספר"אצל כולן הגוף 

הערכה ). ללא מרשם, ניתן להשיג בכל בית מר"חת(מומלץ לרכוש ערכה ייעודית לאיתור ביוץ 

אם לא . תסייע לך לאתר באופן מדוי" את המועד בו רצוי להתחיל ל"יים יחסי מן במטרה להרות

  .מומלץ לפנות אל רופא הנשים, ונות חודשים של ניסי12-6מושג היריון אחרי 

  

  טיפולי פוריות והריון

  

מומלץ לפנות אל רופא הנשים ,  חודשים12-6אם אתם מנסים להשיג היריון ולא מצליחים במשך 
שנ"ראת ,  של המח�ור3-הרופא יפנה אותך לביצוע בדי"ת דם ביום ה. על מנת לבדו" אם יש בעיה

 אם יש בעיות הורמונליות שמעכבות את הכניסה להיריון �את על מנת לדעת". פרופיל הורמונלי"
בנוסף ייתכן שגם בן �וגך . וישלח אותך לבדי"ת אולטרסאונד על מנת להתרשם ממראה השחלות

  ". בג�רתו"על מנת לברר את המצב , יישלח לביצוע בדי"ת �רע

  

ר לסובלות הוא אופייני בעי", אמנם.  מצב המאפיין נשים סוכרתיות– שחלות פוליציסטיות •

מדובר במצב שבו .  יכולות לסבול ממנוIלסוכרת מסוג " �כו"אבל גם כאלה ש, IIמסוכרת מסוג 

. אולם הן נשארות בשחלה ולא מצליחות להבשיל) �"י"ים(הגוף מייצר הרבה מאוד ביציות 

והדבר מתבטא במח�ורים לא סדירים , כתוצאה מכך יש ביוץ לא סדיר ולפעמים אין בכלל ביוץ

פרופיל הורמונלי (האבחון של התסמונת נעשה באמצעות בדי"ת דם . חוסר "בלת מח�וראו ב

שבה אפשר לראות האם לשחלות יש מראה אופייני של , ובדי"ת אולטרסאונד) שהו�כר "ודם

  ".�"י"ים רבים בשחלה"

  

,  גם מצב של חוסר אי�ון מתמשך עלול לגרום למצב של מח�ורים לא סדירים– חוסר אי�ון •

�את עוד סיבה לכך שחשוב מאוד לה"פיד על אי�ון . על הכניסה להיריון, כמובן, מ"שהדבר ש
  .וכך לדעת אם יש בעיה עם המח�ור או לא, הסוכר ככל שר" אפשר

  

ולגשת אל רופא " לב�ב� את ה�מן" מומלץ שלא – בכל מ�רה של חשד לבעיות פוריות •

יאפשר לכם ל"בל , אם "יימת, יהאיתור מו"דם של הבע. הנשים על מנת שיבצע אבחון יסודי
  .וסביר להניח שי"רב את ההיריון הנכסף, את הטיפול המתאים במהירות

  

חשוב ל"חת .  באופן ע"רוני בהחלט שאפשר לעבור טיפולי פוריות עם סוכרת– טיפולי פוריות •
שעלולים לפגוע באי�ון של , הרבה פעמים הורמוניםבחשבון שבמהלך הטיפולים מ"בלים 

לדעת ש�ה מצב שעלול , כדאי ל"חת נשימה עמו"ה עם התחלת הטיפולים, לכן. הסוכר

ואת עושה את �ה , ו�ה יחלוף, �ה מצב �מני. ל"רות ולא�ן את עצמך בצורה כמה שיותר רגועה

  .ולם הבאת הילד שלך לע–בשביל המטרה המ"סימה ביותר שיכולה להיות 

  

  



  היריון עם סוכרת

  

אבל הסוכרת היא חל" בלתי נפרד , כמובן שאת לא בהיריון עם סוכרת אלא עם הילד שלך, לא
, "היפו"שבתחילת ההיריון את צפויה להיכנס ללא מעט מצבי , חשוב מאוד שתדעי. מההיריון ה�ה

י את רמת עדיף שתעל. ולכן חשוב שתצטיידי בדברי מתי"ה ובכל מה שעו�ר לך לצאת מהמצב

על מנת שלא ת"פצי להיפר מחד , הסוכר באמצעות משהו מתו" ופחמימה שמתפר"ת לאט
  .ושהסוכר יישאר מאו�ן ולא ירד שוב מאידך

  

חשוב שתיערכי גם . הסוכר אמור להיות גבוה יותר מהרגיל, 16בערך החל משבוע , באמצע הדרך

העובר שלך .  אל תרעיבי את עצמך–ל אב. למצב �ה ותא�ני בהתאם את מינון האינסולין ואת האוכל

גם שעתיים ,  ה�רי"י יותר אינסולין וודאי שרמות הסוכר נשארות בגדר הסביר–אם צריך . צריך אוכל

והשתדלי לה"פיד להיות כמה שיותר , ת"ני ב�הירות ערכים גבוהים או נמוכים. אחרי הארוחה
  .�ה תמיד עו�ר. מאו�נת

  

ושוב צריך , יני יש בדרך כלל שוב ירידה של רמות הסוכר בסביבות החודש השמ–ל"ראת הסוף 

עצם העובדה שתהיי מודעת לכך תסייע לך בהיערכות ובשמירה על ערכים . להיערך בהתאם
  . ת"ינים

  

עוברים . אבל גם לגודלו, הסיבה שחשוב מאוד שתהיי מאו�נת היא "ודם כל הדאגה לבריאות העובר

ו�את בגלל שכאשר האם , ו�ן יכולים להיות מאוד גדוליםשל נשים סוכרתיות שהסוכר בדמן לא מא

כתוצאה מכך נשים .  העובר מפריש אינסולין שמהווה גם מעין הורמון גדילה–עם סוכר גבוה 

בשל חשש שהתינו" יהיה גדול מדיי ולא יוכל , סוכרתיות עלולות להגיע למצב של ניתוח "יסרי
ולבצע הערכות ,  חשוב לשמור על סוכר מאו�ןעל מנת להימנע ממצב שכ�ה. לעבור בתעלת הלידה

כנראה שימליצו על , אם מוצאים שהעובר גדול מדיי). חודש שמיני (32מש"ל מרובות החל משבוע 

  . או שיי"בעו לך תור לניתוח "יסרי)  ואילך36 –אם מדובר בשבוע מת"דם (�ירו� הלידה 

  

אם תשמרי על . ם אם עם סוכרת בהחלט שאפשר ללדת בלידה רגילה ג–בכל מ"רה חשוב שתדעי 

או של תנודתיות מערכים נמוכים מאוד לגבוהים " היפר"אי�ון ת"ין ולא תגיעי למצבים רבים של 

  .סביר שהעובר יגדל ב"צב ת"ין ויוכל לצאת לאוויר העולם בלידה רגילה ומאושרת, מאוד

  

  הלידה

  

ד להשתדל שלא להיות חשוב מאו. במהלך הלידה חשוב מאוד לה"פיד על רמות סוכר ת"ינות

, כי ערכים שכאלה גורמים לעובר להפריש אינסולין, בערכים גבוהים ממש לפני הלידה ובמהלכה

, לכן. מה שיכול לגרום לכך שהתינו" ייוולד עם ערכי סוכר נמוכים ויצטרך ל"בל עירוי גלו"ו� לווריד

הות כדי שיהיה לך כוח אבל מספי" גבו, רצוי שהרמות תהיינה אפילו "צת יותר נמוכות מהרגיל
והן י"טינו את הסיכוי לכך שהתינו" שלך ייוולד עם ,  בלידה הן מצוינות90-80רמות של . ☺ללחוץ 

  .סוכר נמוך

  

לא יוכל להיות ארוך כמו " בונדינג"ה. יאפשרו לך להיני" אותו בחדר הלידה, אם התינו" נראה בסדר
כר לתינו" על מנת לוודא שהרמה אצלו שכן צריך יהיה לבצע בדי"ת סו, �ה של יולדת בריאה

על מנת שאם רמת הסוכר , ניתן לנסות לב"ש לבצע את הבדי"ה בחדר הלידה עצמו. ת"ינה

אבל לא תמיד ערוכים לכך בחדרי , ת"ינה תוכלי לשהות איתו בחדר הלידה כמו יולדת בריאה
  .  הלידה וצריך ל"חת את �ה בחשבון

  

  

את מו�מנת ליצור עמי , היריון ולידה, אם את רוצה לשאול משהו בכל מה ש"שור לנושאי פוריות

  . ואשמח לסייע ככל שר" אוכל050-2609310: 'בטל או shirore@gmail.com"שר במייל 

  

ול"בל ,  שכל כולו מו"דש לנשים שמנסות להרות– שיר הרוח –את גם מו�מנת לב"ר באתר שלי 
: כתובת האתר. שם מידע רב ואפשרות לשאול כל שאלה שיש לך באמצעות פורום פוריות

http://www.shirharuach.co.il .  

 

  ,כאן בשבילך 

  

  שיר שמולביץ

  אם לארבעה גו�לים

  .12וסוכרתית מגיל 

  


