
.  
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 بهمن22بيمارستان 
                   

 
 
 
 
 
 

    اكثر افراد مبتال به ديابت نوع دو  اضافه وزن دارندد

هدف اصلي رسيدن به وزن مناسد  اسدت ايو وزن    

ت كه ايده ال نيست بلكه ميزان وزني اسلزوما وزن 

 بيمار قادر به حفظ آن باشد

 

 
 

 ي ژقات نشان داده است كه محدود كردن اندر تحقي

كيلدورر  مدي    9تدا   4و كاهش وزن حتي در حدد  

 تواند در كنترل ديابت موثر باشد 

 

       در بيماران مبتال بده ديابدت ندوع دو ورزش سدب

دقيقدده ايدداده روي بددا سددر ت   03ماننددد روزاندده 

متوسط( بخصدو  ادا از صدرف  درا در تن دي       

 سطح رلوكز خون موثر است  

 

 زش من   و مداو   در ايو بيماران  خطدر ابدتال   ور

   بيماري هاي قلبي را كاهش مي دهد به 

 
 

 

 

      حتما قبل از صرف  را از ساالد يدا مواد درايي كد

و سدو  هداي سداده و     ، كالري مانند كاهو، كرفا

 ك  كالري استفاده كنيد

 

 ليوان آب بنوشيد 8وزانه ر. 

 

 

 
 

  وع دومواد غذايي غير مجاز در ديابت ن: 

 كالبدا،، سوسديا يدا    مواد غذايي با سديم باال :

 هر نوع ماده  رايي كنسرو شده، چيپا و اف 

 

   هدر ندوع   مواد غذايي چرب با كلستترو  بتاال :

كلده   راي سرخ شده، اندواع ردوش قرمدز ارچدرب،    

 مايونز، لبنيات ار چرباوست مرغ،ااچه،

 

 بيسكوييت، نوشدابه  : انواع شيريني، قند هاي ساده

قند و ي رازدار، نوشابه هاي تجارتي با طع  ميوه،ها

 انواع بستني سل، مربا،شكر،
 

 معاونت درمان دانشگاه منبع:

 حوزه نظارت و ارزشيابی



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديابت چيست؟ 

  ) ديابت ي  اختالل در سوخت و ساز )متابوليس

بدن است كه در آن يا انسوليو به مقدار كافي در 

بدن وجود ندارد و يا انسوليو موجود قادر نيست 

خود را به درستي انجا  دهد و در نتيجه  تا وظيفه

به  لت وجود مقاومت در برابر آن، قند خون باال 

   رودمي

 

 هاي انسوليو هورموني است كه توسط سلول

) يكي از  دد دستگاه  واقع در اانكرا،"بتا"

شود و وظيفه اصلي آن كاهش ترشح مي روارش(

 قند خون است 

 

 2ديابت نوع : 

  ها درصد كل ديابتي 93- 99اً تقريب 2ديابت نوع

 ريرد را دربر مي

 

  چاقي، سابقه خطر  بارتند از سو باال، وامل

سابقه ديابت بارداري و كمبود ديابت خانوادري،

 فعاليت جسماني

 

 
 

  دد ميوه مصرف نمايند ) با استثناي  4تا  0روزانه 

 انگور(انجير،ميوه جات شيريو ن ير خربزه،

 

     حتما از نان سبو، دار اسدتفاده نمدوده از مصدرف

 .نان سفيد خودداري كنند

 از رو و مايع و لبنيات ك  چرب استفاده نمايند 

 

  راها به صورت آبپز و كبابي مصرف شده و از سرخ 

 كردن  راها ارهيز كنند   

 

 
 

 ، به همراها روزانه دو تا سه و ده از ساالد سبزيجات

 ي  قاشق رو و زيتون استفاده نمايند 

 

  ،ميزان مصرف نان و برنج منوط به توصيه كارشنا

تغريه مي باشد و بهيچوجه نبايدد ندان و بدرنج را از    

 رژي   رايي روزانه حرف نمايند

 

 

       ه از مشخصات ديابت ندوع دو افدزايش مقاومدت بددن نسدبت بد

 انسوليو و  كمبود انسوليو است

 

  چون كمبود انسوليو مطلق نيست  موما نياز به تزريق انسوليو

و است به قر  هاي ضد ديابت جهدت كنتدرل   كاما مم دندارن

 قند خون نياز داشته باشند

 
   :توصيه هاي تغذيه اي 

   جهدت تعيديو رژيد   درايي و ندوع      بايدد  هر فرد داراي ديابدت

كارشتنا   خوردن  راها حتمدا بده     راهاي مصرفي و زمان
بهمتتن در  22) در بيمارستتتان مراجعدده نمايددد    تغذيتته

درمانگتتاه بيمارستتتان كارشتتنا  تغذيتته  هتتت دادن 

 مشاوره حضور دارند ( 

 

  سه وعده در طول روز  2الز  است بيماران مبتال به ديابت نوع

مصرف نمايندد  )ميدان و دده     اصلي و دو تا سه ميان وعده

ليوان شير كم چرب، يا يك عدد ميوه يا يك نصف ن يدر  

يا يك قاشق غذاخوري مغزها مثل  برش نان سبو  دار

 (گردو، بادام

 

 

 

 
 


