
 

 

از گوشت های بدون چربی و مرغ بددون ودو دت 

 ا تفاده کنید.

 بار در هفته توصیه می گردد. 2مصرف ماهی 

از روش های وخت آب وز، بخار وز، تنوری کردن و 

 کباب کردن بجای  رخ کردن ا تفاده کنید.

 از شیر و فرآورده های لبنی کم چرب ا تفاده کنید.

 یر، ویاز و حبوبات به وایین آمدن قند خون کمک 

 می کنند.

 

 

 

مصرف مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان مداندندد 

 یب، مرکبات، گیالس، توت فرنگی، گوجه فرنگی، 

 ویا،  بزیهایی نظیر کرفس، کلم بروکلی و ندیدز 

مغزها مانند بادام و گردو )در حد اعتدال( در طدول 

 روز  ودمند می باشد.

 تغذیه در دیابت 

ز خوردن غذاهای ودرچدرب و ا

 رخ شده خودداری نمدایدیدد. 

مصرف چربی حیوانی و روغدن 

جامد را کاهش داده و بجای آن 

از روغن مایع و روغن زیدتدون 

 ا تفاده نمایید.

مصرف نمک را محدود نموده و 

از مصرف غذاهای ورنمک مانند 

خیارشور،  و یس، کالباس، غذاهای آماده ورب گوجه 

 فرنگی اجتناب نمایید.   

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

 منظم به وزشک  متخصص مراجعه کنید.

شستشوی روزانه واها با آب ولرم و صابون منا دب و 

 خشک کردن با حوله نرم توصیه می شود.
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 کمیته آموزش سالمت

 99سال 

 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکترحشمت

 راهنمای آموزش به بیمار



 

 

دیابت بیماری مزمنی ا ت که با افزایش قندد خدون 

ایجاد می شود. علت این بیماری معموال کاهش میدزان 

ترشح هورمون تنظیم کننده قند خون )انسولین( و یا 

اختالل در عملکرد انسولین ا ت. عامل اصلدی ایدن 

 بیماری مسائل ژنتیکی یا چاقی ا ت.

 

 

 

 

 

 نشانه های دیابت : 

 ور ادراری و تکرر ادرار

 احساس ورنوشی و تشنگی

 احساس ضعف و ورخوری

 کاهش وزن بدون دلیل

بیماری دیابت اگر کنترل نشود عدوار  بسدیداری 

عروقی، نار ایی و از کدار -همچون اختالالت قلبی

افتادگی کلیه ها، مشکالت چشمی،  زخمهای وو تدی 

 به ویژه در واها و  آ یبهای عصبی ایجاد می کند.

کنترل و درمان دیابت باید برا اس نوع و شددت آن  

انجام شود و در تغذیه خود باید به موارد زیر تدوجده 

 کنید:

 در صورت اضافه وزن حتما وزن خود را کاهش دهید. 

عالوه بر رعایت رژیم غذایی، فعالیت بدنی منا دب و 

 دقیقه ویاده روی روزانه توصیه می شود. 03حداقل 

برای داشتن رژیم غذایی متنا ب با  ن، جنس، وزن، 

قد و نوع فعالیت با متدخدصدص 

 تغذیه مشورت داشته باشید.

 

 نکاتی در مورد تغذیه :

ساعات غذاخوردن منظمظد داهظ ظه 

باهید و بطور م عادل و م ناسب از 

 همه گروههای غذایی اس فاده نمایید.

تعداد وعده های غذایی را افزایش و حجد هر وعده را کاهش 

 دهید.

اولین گام با حذف قندچای، دسر و غذاهای هیرین آغاز کنید 

 به جای آن از هیرین کننده های رژیمی اس فاده کنید

مصرف نان های سبوس دار مانند سنگک و بربری، و تاف ظون 

بر نان های سفید )لواش، باگت و تست( ترجیظ  داده مظی 

 هود.از مصرف ناند سوخاری و قهوه ای خودداری کنید

از مواد غذایی فیبردار مثل سبزی و میوه های تازه اس ظفظاده 

نمایید.از مواد نشاس ه ای مانند نانف سیب زمیظنظی، بظرنظ ، 

 ماکارونی به میزانی که باعث افزایش وزن نشود مصرف کنید

 .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 خرما 

عدد(، کشمش و توت خشک 2)

گرم( استفاده  03)حداکثر 

 کنید.

 

 

 

 


