 ثِ جبی استفبدُ اس ًبى ّبی سفیذ هثل لَاش ّبی سبدُ اس ًبى ّبی سجَس دارهثل ًبى جَ ٍ سٌگک استفبدُ کٌیذ.
 -اس سزخ کزدى غذا ّب پزّیش ًوبییذ ٍ غذا ّب را ثِ غَرت ثخبر پش ٍ کبجببثب

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هزهزگاى
بیوارستاى پیاهبز اعظن ص قشن

توصیه های تغذیه ای به بیواراى دیابتی

هػزف کٌیذ.
 اس هػزف غذا ّبی فزاٍری ضذُ هثل اًَاع کٌسزٍ ّب ،سَسیس ،کببلبجببس،پیتشا ٍ اًَاع سبًذٍیچ ٍ پیزاضک پزّیش کٌیذ.
 دریبفت فیجز را در ثزًبهِ غذای خَد افشایص دّیذ (.هٌبثع فیجز  :هیَُ ّبب،سجشجبت ،حجَثبت ،غالت سجَس دار)
 ثِ جبی هػزف آة هیَُ ّب اس خَد هیَُ استفبدُ هػزف ًوبییذ لجل اس ٍعذُ ّبی غذای سبالد ثخَریذ. -در ّز ٍعذُ اس همبدیز هٌبسج اس کزثَّیذرات ّب را هػزف کٌیذ تبب داببر

ضٌبسِ پوفلت آهَسض

عَارؼ ًبض اس ًَسبًبت لٌذ خَى ًطَیذ.
 -حذالل ّفتِ ای  051دلیمِ پیبدُ رٍی کٌیذ 5 ( .رٍس در ّفتِ ،حذالل رٍسی 01

عنوان
تْیِ کٌٌذگبى

تَغیِ ّبی تغذیِ ای ثِ ثیوبراى دیبثت
ایزهب ریحبً کبرضٌبس پزستبری
ٍحیذ خبًٍذ کبرضٌبس تغذیِ

دلیمِ).

هْسب ثْوي ًیب کبرضٌبس تغذیِ
 ّوَارُ یک هٌجع کزثَّیذرات سبدُ ( ّوبًٌذ آثٌجبت) داضتِ ثبضیبذ تبب درغَرت کبّص لٌذ خَى هػزف ًوبییذ.

*ثب آرسٍی سالهت *

پزیوبُ ثشرگوْز (کبرضٌبس هسئَل کلیٌیک دیبثت)
تبییذ کٌٌذُ

کویتِ آهَسش ثِ ثیوبر

سبل تْیِ

پبییش 0011ثبسًگزی

ًبظز کیف

دکتز هزین ّزٍآثبدی

هتخػع داخل

دکتز ضجٌن السبدات عشیشی

توصیه ها

رصیم غذایی افزاد دیابتی
رصین غذای هٌبست ّوزاُ ثب ٍرسش در کٌبر یکذیگز ه تَاًٌذ ثِ ثیوبراى
دیبثت کوک کٌذ تب هیشاى ًیبس ثِ تشریك اًسَلیي ٍ لزظ ّبی کببّبٌبذُ

ّذف اغل اس رصین درهبً در ثیوبراى دیبثت  ،استفبدُ اس هَاد غذای ثبِ
غَرت هتعبدل است .اغَال رصین غذای

کِ تَسب

کببرضبٌببسببى ٍ

هتخػػبى تغذیِ ثزای افزاد دیبثت تْیِ ه ضَد دارای اّذاف سیز است:
 (( -1کنتنتنزن

ه ثبضذ.
 -اس هػزف لٌذ ّبی سبدُ هثل ضکز  ،لٌذ ،عسل ًَ ،ضبثِ ّب ،ضکالت ،ضیزیٌب

،

پَلک ٍ  ...پزّیش ًوبییذ.

رنسط در ینین)

ن ن ن نی

رنسط در حن

انتن نادن

سفیذ  ،کلِ ٍ پباِ  ،خبهِ  ،کیک ّب ٍ ضیزیٌ ّبی خبهِ ای  ،ایپس  ،سبیبت

دینآ ردردط د حنفنظ دسط این ) رن

(( -4ریان ط اساد اغنذ

ّبی گیبّ هبیع استفبدُ ًوبییذ ٍ ثْتزیي رٍغي در ایي سهیٌِ رٍغي کلشا( کببًبَال)

 -اس هػزف ازث گَضت ّب  ،پَست هزغ ٍ هبّ  ،لجٌیبت پزازة  ،سبس ّببی

 (( -2حفظ یی) چزبی هنا
 (( -3بن

 هػزف هیبى ٍعذُ ّب الشاه ه ثبضذ. -اس هػزف رٍغي ّب ٍ ازث ّبی جبهذ پزّیش ًوبییذ .جْت پخت ٍ پش اس رٍغبي

لٌذ خَى را کبّص دّذ.

نتن

 -تعذاد ٍعذُ ّب خَد را افشایص ثذّیذٍ 6 ( .عذُ در رٍس)

بن

بن ط بن

ان نشاط

 (( -5تاا ن انزص اسرد ن اس ب ط جهآ انجا ف ال آ هنا
 (( -6جلسگ ز اس بزدس د اشکالت ناشی اس دیابآ

سهیٌ سزخ کزدُ ٍ ...پزّیش ضَد.

س

 -رٍساًِ اس آجیل ضبهل ثبدام  ،پستِ  ،گزدٍ  ،فٌذق ٍ تخوِ آفتبثگزداى ثػبَرت

س

خبم هػزف کٌیذ.
 -اگر با اضافه وزن مواجه هستید.حتما برای کاهش وزن اقدام نمایید.

