
 

 

دیابت یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی 

است که با افزایش قند خون مشخص  جهان

میلیون نفر  052میشود در حال حاضر بیش 

در جهان مبتال به دیابت هستند بیماریهای 

قلبی عروقی بیماری کلیوی مشکالت چشمی 

فونتهای مکرر از وع آسیب دیدگی اعصاب 

عوارض دیابت می باشد افراد دیابتی نیازهای 

تغذیه ای خاص خود رادارد والزم است به 

کمک پزشک ومشاوره تغذیه برنامه غذایی 

خود را تنظیم کنند دو اصل تعادل وتنوع را در 

تغذیه روزانه خود رعایت نمایید لذا 

ضروریست به توصیه های غذایی زیر توجه 

 .نمایید 

وعده اصلی وسه میان وعده  3روزانه  -1

 مصرف نمایید 

غذایی فیبر دار مانند سبزی تازه  از مواد-0

فاده کنید مصرف سبزیجات بیشتر است

 .محدودیتی ندارد

مصرف میوه را در برنامه غذایی به تعداد  -3

هنگام واحد در روز بگنجانید  در 4الی  0

خرید میوه های کوچک را انتخاب کنید از 

جاتی مانند سیب گالبی هلو شلیل گیالس میوه 

جاتی مانند  وانواع توت بیشتر واز میوه

موز و  ،کیوی ،لوآهندوانه خربزه انگور زرد

کمتر استفاده کنیدپرتقال   

از مصرف هرگونه ابمیوه های پاکتی -4

نوشابه انواع قند وشکر غذاهای اماده 

وکنسروی انواع سوسیس وکالباس ابگوشت 

انواع تنقالت مانند کیک شکالت بستنی انواع 

شیرینی مربا عسل کمپوت دوشاب 

 وساالدالویه خودداری نمایید  

مصرف سیب زمینی برنج ماکارونی هویج -5

باقالی خرما انواع نان سفید کره وروغن را 

 محدود نمایید 

حررداقل برسررانید و مصرررف نمررک را برره  -6  

سررعی کنیررد درهنگررام صرررف غررذا ودر سررر   

 .سفره به غذا نمک اضافه ننمایید 

 

 تغذیه و دیابت



 

 

 

 

 هر روز به اندازه کافی اب بنوشید  -7

مصرررف چربرری وغررذاهای سررر  شررده   -8

 را به حداقل برسانید 

از غررذاهایی ماننررد سررویا مرراهی روغررن   -9

زیترررون انرررواع مغرررز هرررا وحبوبرررات جرررو 

لبنیرررررات انرررررواع سررررربزیجات نانهرررررای 

 سبوسدار بیشتر استفاده کنید 

وزن چربررررری فشرررررار خونتررررران را   -12

 .کنترل کنید 

بررا توجرره برره میررزان قنررد خونترران       -11

ورزش را در برنامررره روزانررره خرررود قررررار 

دهیردپیاده روی درعصررر برررای شررما مفیررد  

 .است

از برشته کردن انواع نان خودداری  -10

 .خودداری نمایید

از قرار دادن برنج وماکارونی به حالت  -13

 .دم در مدت زیاد خودداری نمایید 

از جابجاکردن و تغییر دادن دوز -14

انسولین بدون مشورت با پزشک اکیدا 

 .خودداری فرمایید

 

 

 

 

 واحد تغذیه: تهیه و تنظیم 

 بیمارستان آیت اهلل خویی



 


