
 

 

  از گوشت های بدون چربی و مرغ بدون پوست

 استفاده کنید.

  بار در هفته توصیه می گردد. 2 ماهیمصرف 

  از روش های پخت آب پز، بخار پز، تنوری کردن و

 کباب کردن بجای سرخ کردن استفاده کنید.

  از شیر و فرآورده

های لبنی کم چرب 

 استفاده کنید.

 حبوباتو پیاز ، سیر 

 به پایین آمدن قند خون کمک می کنند.

  ،مصرف مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان مانند سیب

مرکبات، گیالس، توت فرنگی، گوجه فرنگی، سویا، 

سبزیهایی نظیر کرفس، کلم بروکلی و نیز مغزها مانند 

بادام و گردو )در حد اعتدال( در طول روز سودمند 

 می باشد.

 تغذیه     در 

دیابت         

 

  از خوردن غذاهای

پرچرب و سرخ شده 

خودداری نمایید. مصرف 

چربی حیوانی و روغن 

جامد را کاهش داده و 

بجای آن از روغن مایع و 

استفاده روغن زیتون 

 نمایید.

 

  مصرف نمک را محدود نموده و از مصرف غذاهای

پرنمک مانند خیارشور، سوسیس، کالباس، غذاهای 

 آماده و رب گوجه فرنگی اجتناب نمایید.   

  برای اطمینان از سالمت چشم و کلیه های خود، به طور

 منظم به پزشک  متخصص مراجعه کنید.

 

  شستشوی روزانه پاها با آب ولرم و صابون مناسب و

خشک کردن با حوله نرم 

 توصیه می شود.

 

 

 کمیته   آموزش به بیمار
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مرکز آموزشی درمانی دکتر 
 حشمت

 عنوان آموزش:



 

 

دیابت بیماری مزمنی است که با افزایش قند خون ایجاد می 

شود. علت این بیماری معموال کاهش میزان ترشح هورمون 

تنظیم کننده قند خون )انسولین( و یا اختالل در عملکرد 

 انسولین است.

عامل اصلی این بیماری مسائل   

 ژنتیکی یا چاقی است.

نشانه های دیابت :   

.پر ادراری و تکرر آن1  

.احساس پرنوشی و تشنگی2  

.احساس ضعف و پرخوری3  

.کاهش وزن بدون دلیل4  

بیماری دیابت اگر کنترل نشود عوارض بسیاری همچون 

عروقی، نارسایی و از کار افتادگی کلیه -اختالالت قلبی

ها، مشکالت چشمی،  زخمهای پوستی به ویژه در پاها و  

 آسیبهای عصبی ایجاد می کند.

کنترل و درمان دیابت باید براساس نوع و شدت آن   

 انجام شود و در تغذیه خود باید به موارد زیر توجه کنید:

  .در صورت اضافه وزن حتما وزن خود را کاهش دهید 

  عالوه بر رعایت رژیم غذایی، فعالیت بدنی مناسب و

 دقیقه پیاده روی روزانه توصیه می شود. 33حداقل 

  ،برای داشتن رژیم غذایی متناسب با سن، جنس، وزن

قد و نوع فعالیت با متخصص تغذیه مشورت داشته 

 باشید.

  ساعات غذاخوردن منظم

داشته باشید و بطور متعادل و 

متناسب از همه گروههای 

 غذایی استفاده نمایید.

  تعداد وعده های غذایی را

 افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید.

  مانند سنگک و بربری بر نان های سبوس دار مصرف

نان های سفید )لواش، باگت و تست( ترجیح داده می 

 شود.

  از مواد غذایی فیبردار مثل سبزی و میوه های تازه

 استفاده نمایید.

 .میوه های تازه را جایگزین آبمیوه و کمپوت نمایید 

  پرهیز مطلق از هیچ میوه ای وجود ندارد، برخی میوه

ها مثل انگور و 

خربزه که قند 

بیشتری دارند 

کمتر مصرف 

 شوند.

  ،از خوردن غذاهای خیلی شیرین مثل انواع شیرینی

بیسکوئیت، شربت، شکالت، نوشابه گازدار و آبمیوه 

صنعتی که حاوی مقدار زیادی 

مواد قندی هستند خودداری 

 نمایید.

  بجای مصرف قند و شکر از

عدد(، کشمش و توت 2خرما )

 گرم( استفاده کنید. 33خشک )حداکثر 
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 مقدمه :


