
 راهنمای رژیم درمانی در بیماران دیابتی :

راههای کنترل این بیماری شاالار رمیار ارلاا ا                

فعالیت جسما    کنترل قندخون  ارلان اارویا  و          

 آلوزش خوا کنترل  است.  

 

 

 

 

 تغذیه درمانی:

رعایت رمیر غذای  لناسب ار کنترل بیماری ایابت        

بسیار ضروری و لهر است ول  از آن جاایا  کا                 

شیوه ز دگ  افراا  فرهنگ و یا وضعیت اقاتادااای           

اجتماع  آ ان کالاًل لتفاوت ل  باشد  بهتر است با           

جای توصی  رمیر یکسان واز پیش تاعایایان شاده                

استورالعمر های تغذی  ای بر لبنای اهداف ارلان و         

 یاز هر فرا ایابت  زیر ظریک لتخدص تغذی  ا جام         

 شوا.  

 وقت غذا بخوریم؟چگونه و چه 

وعده غذا شالر     6ب  لنظور کنترل قند خون روزا         

س  وعده غذای  اصل  )صبحا     اهار و شام( و س             

 لیان وعده توصی  ل  شوا. 

سع  کنید غذاهای اصل  و لیان وعاده هاا را ار               

 ساعات لعین  لدرف کنید. 

لدرف لیان وعده قبر از خواب ار کاواکاان از             

اهمیت ویژه ای برخوراار است زیرا از کاهش قناد       

خون ار طول شب و قبر از خاواب جالاوگایاری                     

 ل  کند.

لیان وعده شب بهتر است از یک لااه پاروتانایانا             

 لا ند پنیر یا شیر ک  همراه با  ان تهی  شوا  باشد .

رعایت توصیه های زیر در کنترر  قرنر             

 خون نقش موثری دارد:

. همراه هر وعده غذای   از سبزیجاات اساتافاااه              1

 کنید.

.  ان سنگگ و یا بربری از  ان لواش و ساا ادویا ا                 2

 بهتر است.

. لدرف غذاهای چارب لا ار کابااب کاوبایاده                     3

سوسیس  کالباس و غذاهای سرخ شاده را لاحادوا              

 کنید.

 . لبنیات کر چرب  لدرف کنید.4

. از حبوبات و پروتنین ساویاا  ار بار االا  غاذایا                     5

 بیشتر استفااه کنید.  خوا

عدا زراه تاخار لارص لدارف              2. ار هفت  بیش از       6

  کنید .

 لیوان آب بنوشید. 8. ار طول روز حداقر 7

 . غذا را ب  صورت کر  مک لدرف کنید.8

. ترجیحًا از روغن لایع) ب  خدوص کلزا( اساتافاااه                9

کنید. برای سرخ کران لواا غذایا  از روغان هاای                

 . لخدوص سرخ کران استفااه کنید

به یاد داشته باشی  که مصرف غرذاهرای خرر             

 بای  مح ود کنی  .  کردنی را



. از لدرف الکر و کشیادن سایاگاار خاواااری              11

  مایید یا است کر لدرف آ ها را لحدوا کنید.  

 

 

 

 

آیا مصرف میوه برای بیماران دیابتی مریریر           

 اخت؟

لدرف ا واع لیوه ها برای تمام افراا ازجمل  بیامااران      

 ایابت     تنها لفید بلک  ضروری است.

چون افراا ایابت  بیشتر ب  بیماری های عفو   لاباتاال       

ل  شو د الزم است سیستار افااعا  بادن خاوا را                 

تقویت کنند. لیوه  قش اساس  ار باال باران قادرت             

افاع  بدن اارا الا الزم ب  ذکر اسات کا  لدارف               

برخ  از ا واع لیوه ها لا ند لوز  ا اگاور  کشاماش               

ا جیر  هندوا    خربزه و طالب  باید ب  یک تا او باار              

 ار هفت  لحدوا شوا.

 ورزش:

            فعالیت بد   و ورزش  ار پایین  گ  ااشتن قاناد

خون و بهبوا کیفیت ز دگ  بسیار لاثرار اسات.             

ا جام ورزش را ب  صورت لنظر شروع  اماواه و            

سع  کنید آن را با  صاورت یاک عااات ار                  

   آورید.

             بهترین ورزش برای شما پیااه روی ل  بااشاد. و

اقایاقا     21بهتر است روزا   او  وبت و هر  وبت          

 پیااه روی ا جام اهید.

         باالتار اسات           251وقت  قند خون شما  از عدا

 ورزش  کنید.

 لنبع:

(   راهنمای رمیر ارلا   ا جمن تغذی  ایران    1385شیخ   ف    )        

 157-165)اتا(   تهران   لرز اا ش   صص : 

 42235511-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات مورد توجه شما م دجوی گرامی :

1-  

2- 

 بسم  تعال 

 
 اا شگاه علوم پزشک  و خدلات بهداشت  و ارلا   گیالن

 الهیجان اکتر پیروزبیمارستان 

 

رژیم غذایی در بیماران 

 مبتال به قن خون باال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلوزش ب  لداجو

 کمیت  آلوزش  بیمارستان اکتر پیروز
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