 بیماری دیابت نوع  2چیست ؟

دیابت یا مرض قند بههع ت ههت اههابدناد بههدی دی بد ههد یهها
نستفاده نز ناسد ن پدید مد آید .ناسد ن ماده نی نست
کههع دی بههدی بدسههل زههده دزن یدههده بد ههد مههد ههدد
باتههم مههد ههردد قنههد یهها بههع تیههایبد م ه بههرین منی ه
نارژی بدی مدید نستفاده قرنی رد.
دی نفرند میههتب بههع دیابههت اههد  ،2دزن یدههده بههدی فههرد
ناسههد ن بد ههد مههد کنههد تههد میتههن نسههت ز ههت
ناسد ن دی خدی نز مقدنی مدیدل آی ا ز بههاربر با ههد
نما س دل های بدی بع ناسد ن مدجههدد دی خههدی پاسه
مناسههن ایههد دهنههدی نز نیههن ی قنههد خههدی نفههزنی مههد
یابد.
ن تیال نبتبی نفرندی کع دی خههاادنده آا هها سههابقع نبههتب
بع دیابت جدد دنید ،نفرند دنینی زی بههار ،نفههرند بهها
سن باری  04سال ،نفههرند دنینی سههابقع دیابههت د ینی
بایدنیی ،نفرند با فشایخدی بار نفرند ک بحرک بع
دیابت اد  2ب شتر نز دیگرنی نست.

 چگونه میتوان دیابت خود را کنترل کرد ؟

ههیا مههد بدنا ههد بهها دن ههتن یههذ براامههع زهه نید
اگ ههدنیی زاتههای
دیست ،فدا ت بداد مههن
دی د نیده آل مناسن ،بههع کنتههرل م ههد قنههد
خههدی دسههت یاب ههد .ه ه ین ه ن اگ ههدنیی زی دی
م زنی طی دههد مناسههن بههع کنتههرل یربههد ههها
فشای خداتای ه کیذ مد کند.

م ههده ههها ،س ه ن زم نههد بههراو هها ی کربده ههدینآ
های مرکن هستندی نیههن مههدند بدنههدنی سههدخت بههدی بههع
کای مد ی اد ما بع خدیدی آا ا ا از دنیی  ،د دی
صههدیبد کههع نیههن زهه نها بهه نز ههد ا ههاز مصههرف
هههداد ،سهههین نزهههافع زی مهههد رداهههد .یهههاقد باتهههم
نفزنی مقا مت س دل هههای بههدی بههع ناسههد ن بشههدید
ب یایی دیابت مد دد.
 دارای مقادیر زیاد فیبر

 برنامه غذایی صحیح کدام است ؟

براامههع ز ه نید میتبیههای بههع دیابههت اههد  2بایههد
دنینی یژ د های زیر با د :
 دارای مقادیر محدود قندهای ساده

مصرف زیههاد مههدند قنههد دنیز ههت قنههد خههدی ین
بهههع سهههرتت بهههار مهههد بهههرد .مدندزههه نید ماانهههد
هههه ریند ،ههههتبآ ،ژ ههههع ،آبنیههههاآ ،اد ههههابع
ب ستدی ت ا ی مقادیر زیادی قند ساده هستند.
زبآ کامل مف د بر نز بق ع نادن زههبآ نسههت.
ز نهای اشاستع نی مااند اای های سیدس دنی،

سههیزی ههها م ههده ههها دنینی مقههادیر زیههادی ف یههر ،مههدند
مدههداد یتههام ن هههاید هسههتند کههع بههرنی سههبمت بههدی
زر یی بدده ی ی کنترل قند خههدی زی ههیا ن ههر
م د دنیاد.
 .1کم چربی

مدند ز نید پریر مااند کره ،ی زن ،مای ایین ،سس
مایداز ،س ن زم ند سرخ ده ،ی پس ،ین ههاآ پریههر
 ...دنینی مقههادیر زیهههادی یربهههد هسهههتند کهههع من هههر بهههع
یههاقد ههده ،بدناههاید بههدی ین بههرنی نسههتفاده نز ناسههد ن
دیای ن تال مد کننههد دی ا ایههت قنههد خههدی ین نفههزنی
مد دهند.

 چند توصیه :

 .1سدد کن د اای های ا ی زبآ کامل (سنگذ
اای جد) ب ع کن د.
 .2ههه ر ،ماسهههت پن هههر کههه یهههر (کیتهههر نز %2
یربد) مصرف ایای د.
 .3بع جای سههس مههایداز نز آب ههدیه یهها آب یههد نسههتفاده
کن د.
 .0سیزی ها ین بد ی ی زن طی کن د.
 .5بع جای کره ی زههن هههای ههدناد یهها مای ههایین
نز ی زن مای نستفاده ایای د.
 .6نز س ر پ از دی ز نها نستفاده کن د.
 .7بع جای مصرف پ دهای سههاده نز پ دهههای م ههدط
بهها سههیزی اآ یهها یدبههاآ (تههدس پ ههد ،ههدید پ ههد
 )...نستفاده ایای د.
ههده
 .8م ههده هههای خشههذ ههده دی نق ه ههتل ب ه
هسههتند مقههادیر زیههادی قنههد دنیاههدی نز آا هها تههد
نرمتای نستفاده اتن د.
 .9دیهنگام خرید ،م ده های کدیههذ بههر ین نات هها
کن د.
 .14خدیدی م ده ها بصدیآ خام کامل ب تر نز
مصرف آا ا بصدیآ پ تع یا آبی ده نست.
 .11بع جههای ا یههر کههردی ب ه مههرو آی ین بصههدیآ
آ پز م ل کن د.

 .12سدد کن د د ت قرمز ،مههرو مههاهد ین
بههد ی نفههز دی ی زههن بصههدیآ آ پههز،
کیا ده یا ب ایپز مصرف کن د.
 .13پدسهههت مهههرو ین کهههع دنینی مقهههدنی زیههها ی
یربد نست ،قیل نز پ ت جدن کن د.
 .10خههدیدی مههن ز ه ن دی سههاتاآ مد ه ن ،دی
بن قند خدی ن ر زیادی دنید.
 .15ههدنقل دی طههدل ی ز  3تههده نصه د 3
م ای تده مصرف کن د.
 .16ی زناع دنقل بع م زنی ا ساتت فدا ههت
بداد ( یزش) دن تع با د.

برنامه غذایی درست
+
فعالیت بدنی منظم

=
کنترل قند خون
تهیه کننده:
واحد تغذیه بالینی
معاونت امور درمان دانشگاه
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