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 دیابت چیست؟

دیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا استفاده از انسولین 

 ) ماده کاهش دهنده ی قند خون در بدن (پدید می آید.

 

 علل دیابت:

دیابت یا مرض قند به علل ارثی، سابقه خانوادگی، چاقی، 

سن باال یا تحت تاثیر محیط زندگی)برنامه غذایی نادرست، 

فعالیت بدنی کم، اضطراب و استرس و...(می تواند در گروه 

ندی و های مختلف سنی)کودکی، نوجوانی، میانسالی، سالم

 وجود آید....( حتی دوران بارداری ب

 

 کنترل قندخون:

مهمترین عامل کنترل قند خون درفرد دیابتی، کنترل 

رژیم غذایی می باشد.حتی افرادی که انسولین یا قرص 

مصرف می نمایند باید از یک رژیم غذایی صحیح پیروی 

 کنند.
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 دیابت: در مناسب غذایی رژیم داشتن جهت هایی توصیه

  درساعات وعده میان 3 و اصلی غذایی وعده 3تنظیم 

 گردد. می توصیه منظم وفواصل معین

 حفظ آل ایده ای خودرادرمحدوده وزن همواره 

 پیشگیری شکمی نوع درناحیهً  خصوصا وازچاقی

 شود.

 نکنید. راحذف غذایی وعده هیچ 

 روی پیاده دقیقه 30 روزانه مانند سبک ورزش 

 شود. می توصیه متوسط باسرعت

 بنوشید. آب لیوان 8 روزانه 

  (نان های سبوس دار )نان سنگک، بربری و تافتون

جایگزین نان های سفید )لواش،باگت و...( استفاده 

 کنید.

  برنج را می توان به مقدار متعادل و به صورت سبزی

 پلو، لوبیا پلو و ...مصرف نمایید.

 وعده در هفته افزایش و  3-2مصرف ماهی و مرغ به

گوشت قرمز کاهش یابد و حتی االمکان به صورت 

، کبابی استفاده شود واز سرخ کردن غذا آبپز، بخارپز

 پرهیز شود.

 خوداستفاده کنید. غذایی رژیم در روزانه ازحبوبات 
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 :خون قند کاهش عالئم

سردرد، سرگیجه، عرق سرد، رنگ پریدگی، لرزش بدن، 

تاری دید، خستگی ، حاالت عصبی و تشنج که نشانه 

 کاهش شدید قندخون بوده و بسیار خطرناک می باشد.

 

 مهم در کاهش شدید قند خون:اقدام 

خوردن مایعات قندی در دسترس)نوشابه، آبمیوه، ( 1

 شربت(

گرم قند دریک 15-20خوردن آب قند )حل کردن( 2

 لیوان آب(

 

 قبل،بعد باید سنگین های فعالیت انجام درصورت در ضمن

...( و میوه،خرما،نان)اضافی  کربوهیدرات ورزش درطی و

؛ که در این زمینه باید با پزشک و کارشناس شود مصرف

تغذیه درخصوص رژیم غذایی متناسب با نوع ورزش خود 

 مشورت نمایید. 
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 :باال باکلسترول پرچرب موادغذایی

 مرغ پاچه،پوست وکله قرمزپرچرب های گوشت 

 سفید، مایونز های سس 

 سوسیس،کالباس 

 چیپس،پفک 

 محلی و پرچرب نسروشده،لبنیاتک غذاهای 

 کرده سرخ غذاهای 

 جامد،کاکائو،کره روغن 

 

 :ها دردیابتی قندخون افت هشداردرخصوص

 تزریق تجویزپزشک،انسولین ازمیزان بیش که درصورتی

 مدت یا و شود انجام سنگین و شدید های ورزش یا گردد

 وجود مرتبی غذایی رنامهیاب و گردد طوالنی کردن ورزش

 فرد دچار کاهش قند خون می گردد. باشد نداشته
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 غذایی درهروعده پخته و خام جاتسبزی مصرف 

 میگردد. مستمرتوصیه بصورت

 کنید. استفاده وکمپوت آبمیوه جای به تازه ازمیوه 

 نمایید استفاده 1.5% چرب کم ازشیرولبنیات. 

 روغن مانند مایع جامدازروغن های روغن جای به 

 ستفادها گردان وآفتاب( کلزا) کانوال ،روغن ،زیتون

 .نشود روی زیاده آنها صرفدرم ولی نمایید

 مصرفی نمک کاهش 

 

 غیرمجازدردیابت موادغذایی

 :  درمقادیرباال ساده قندهای

 دار تروخامه های شیرینی انواع 

 گازدار های نوشابه 

 ها بستنی،کمپوت قند،شکر،مربا،عسل،انواع 

 شیرین،سوهان،گز،آبنبات  های کلوچه انواع 

 زیادی شکر آنها درطبخ که غذاهایی انواع 

 فرنی و زرد شله، حلوا مثل است بکاررفته
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