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 به نام خدا

 دیابت چیست؟

دیابت یک اختالل درمتابولیسم بدن است کهه درنن 

انسولین به مقدار کافی وجود ندارد یا انسولین موجود 

قادر نیست وظیفه خودرا به درستی انهاهام د،هدرودر 

نتیاه به علت مقاومت بدن نسبت به نن قند خون بها  

 می رود.

اگر شما مبتال به دیابت ،ستیدر  زم نیست از غهاا  

معمول خود دست بکشیدر بلکه با تغییر شیوه غاایی و 

داشتن عادات غاایی صحیح  وباداشتن برنامه رژِیمهی 

مناسب زیر  نظر یک متخصص تغایهه مهی تهوانهیهد 

سالمتی خود را برگردانید.  با تنوع وتهعهادل وتهوازن 

 .       رژیم غاایی قند خون خود را کنترل نمایید

                      

 چگونه وچه وقت غاا بخوریم ؟ 

وعده غااشامل سه وعده 6به منظورکنترل قندخون روزانه   

غاایی اصلی صبحانه نهاروشام وسه میان وعده توصیه مهی 

شود.سعی کنید غاا،ا  اصلی و میان وعده ،ا را در ساعات 

معینی مصرف کنید.مصرف میان وعده قبل از خهوا  در 

کودکان از ا،میت ویژه ا  برخوردار استر زیرا از کا،ش 

قند خون در طول شب و قبل از خوا  جهلهوگهیهر  مهی 

میان وعده شب بهتر است از یک ماده پروتئینی ماننهد کند.

 پنیر یا شیر که ،مراه با نان تهیه می شود.

 توصیه ،ا   زم در کنترل قند خون :

 ،مراه ،ر وعده غاایی از سبزیاات متنوع استفاده کنید.-1

نان ،ا  سبوس دار مانند نان جو و نان سنگک و یها   -2

 بربر  از نان لواش وتافتون و سایر نان ،ا  سفید بهتر است.

عدد زرده تهخهم مهر  3الی  2در طول ،فته حداکثر از -3

 استفاده نمایید.

پسته خام و بادام زمینی بسیهار رمصرف مغز،ا نظیر گردو-4

 . مفید استرالبته افراد دارا  اضافه وزن باید احتیاط نمایند

خوردن مداوم روزانه سیر وپیاز توصیه وتهاکهیهد مهی   -5

  گردد.

ترجیحا از روغن مایع بخصوص  روغن زیتون جههت  -6

 کالهش مقاومت  به انسولین استفاده کنید.

برنج را ترجیحا  به صورت کته ،مراه سبزیهاهات یها  -7

حبوبات مثل شوید پلور عدس پلور لوبیا پهلهوو... مصهرف 

 نمایید.

کدو حلوایی رنخود سبزر باقالسبزر ذرت درگروه نان و -8

 غالت قرار میگیرندو نن ،ا با احتیاط مصرف نمایید.

،مراه چا  خود ترجیحا ازتوت خشک یها کشهمهش -9

 استفاده نمایید.
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میدان انتظام ر —شهرستان صومعه سرا: نشانی تدوین کننده 

 جنب پارک ابریشم ر بیمارستان امام خمینی )ره( 

 31344323341شماره تماس بیمارستان : 

 39353753146:شماره تماس واحد نموزش سالمت 

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان 

 نیا مصرف میوه برا  بیماران قند خون با  مفید است؟

مصرف انواع میوه ،ا برا  تمامی افراد از جمله بیمهاران 

دیابتی نه تنها مفید بلکه ضرور  است.چون افراد دیابتی 

بیشتر به بیمار  ،ا  عفونی مبتال می شوند  زم اسهت 

سیستم دفاعی بدن خود را تقویت کنندر مهیهوه نهقهش 

 اساسی در با  بردن قدرت دفاعی بدن دارد 

مصرف برخی از انواع میوه ،ا مانند موزر انگوررر انایرر 

،ندوانهر خربزه و طالبی را محدود نمایید و در صهورت 

 مصرف درکنار ان سبزیاات مصرف کنید.

  ***میوه ،ا را به صورت ن  میوه میل نکنید.

   
   
   
    
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

 تغایه در دیابت
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