
 هوالشافي

 توصيه هاي تغذيه اي السم جهت بيماران ديابتي

زيبثت ثيوبضي است كِ ثب غلظت قٌس ذَى ثبال كِ ًبضي اظ ًقص زض تطضح اًسَليي، ػولكطز اًسَليي يب ّط زٍ 

كِ  اًسَليي َّضهًَي است كِ ثِ ٍسيلِ سلَل ّبي ثتب پبًكطاس سبذتِ هي ضَزهي ثبضس، ضٌبذتِ هي ضَز. 

ى زيبثتي اًسَليي ثِ ، پطٍتئيي ٍ چطثي( ًيبظاست. ثيوبضايب شذيطُ سَذت ثسى) كطثَّيسضاتثطاي استفبزُ 

 ؛ ّوطاُ ثب كوجَز اًسَليي ، ّيپطگليسوي) افعايص گلَكع ذَى( اتفبق هي افتس. َليس ًوي كٌٌسهيعاى كبفي ت

 اًَاع زيبثت:

  1زيبثت ًَع 

  2زيبثت ًَع 

 زيبثت ثبضزاضي 

 :1زيبثت ًَع 

زض ايي ًَع زيبثت سلَل ّبي ثتب پبًكطاس ترطيت هي ضًَس كِ ثبػث كوجَز اًسَليي ٍ زضًتيجِ افعايص قٌس 

 ذَى هي گطزز. 

 اظ ػالئن ايي ًَع زيبثت پطازضاضي، تطٌگي ظيبز، كبّص ٍظى ًبگْبًي، افعايص اضتْب هي ثبضس. 

 : 2زيبثت ًَع 

سبلگي يب  45ي زّس كِ اظ ػَاهل ذطط آى: سي تطكيل ه 2زضصس كل زيبثتي ّب ضا زيبثت ًَع  50 -55

 ثيطتط، سبثقِ فبهيلي، چبقي، ثي تحطكي هي ثبضس.

 تَصيِ ّبي تغصيِ اي:

 ٍػسُ ّبي غصايي هٌظن زاضتِ ثبضيس. -

يب  3ّيچ يك اظ ٍػسُ ّبي غصايي ضا حصف ًكٌيس ٍ ػالٍُ ثط ٍػسُ ّبي اصلي) صجحبًِ، ًبّبض ٍ ضبم(  -

 .هيبى ٍػسُ ًيع زاضتِ ثبضيس 4

 ٍػسُ ضبم ضا سجك هيل ًوبييس ٍ حتي االهكبى اظ هصطف غصاّبي پرتِ ٍ سطخ كطزُ پطّيع ًوبييس. -

 ّوطاُ ثب توبم ٍػسُ ّبي غصايي سجعيجبت ضا هصطف كٌيس. -



 سجعيجبت هبًٌس: كسٍ، كطفس، ثبزهجبى، ذيبض، َّيج ذبم،... زض كبّص قٌس ذَى هَثط ّستٌس. -

 يي ضبم ثپطّيعيس.اظ هصطف ثطًج ٍ هبكبضًٍي زض ٍػسُ غصا -

 ثْتط است ثطًج ّوطاُ ثب حجَثبت يب سجعيجبت ثبضس. -

 ثطًج ضا ثِ صَضت آثكطيسُ هصطف كٌيس. -

 اظ هصطف ضيطيٌي جبت، ضطثت، ًَضبثِ، ضكالت ٍ ... جسا ذَززاضي فطهبييس. -

 سيت ظهيٌي آة پع، َّيج پرتِ ٍ آة َّيج، كتِ ٍ هبكبضًٍي قٌس ذَى ضا ثيطتط ثبال هي ثطًس. -

هَظ، ذطهب، اًجيط، ٌّسٍاًِ، طبلجي، ذطثعُ، كطوص ًسجت ثِ سبيط هيَُ ّب قٌس ذَى ضا ثيطتط  اًگَض، -

 ثبض هصطف ًطَز. 2-1ثبال هي ثطًس ٍ زض ّفتِ ثيطتط اظ 

 ٍاحس هيَُ هجبظ هي ثبضس، ٍلي اظ هصطف ّوعهبى زٍ ٍاحس هيَُ اجتٌبة كٌيس. 3هصطف ضٍظاًِ  -

 ضٍغي ظيتَى( جْت طجد هَاز غصايي استفبزُ كٌيس.تٌْب اظ ضٍغي هبيغ )تطجيْب كبًَال ٍ  -

سؼي كٌيس هَاز غصايي ضا ثصَضت ثربضپع ٍ آة پع هصطف كٌيس ٍ اظ هصطف غصاّبي سطخ كطزُ  -

 ثپطّيعيس.

 %( تْيِ ٍ هصطف كٌيس.5/1لجٌيبت ًظيط ضيط ٍ هبست ضا ثصَضت كن چطة )حساكثط  -

 ض ّفتِ كبّص زّيس.ثبض ز 2هصطف گَضت قطهع ٍ ظضزُ ترن هطؽ ضا ثِ حساكثط  -

اظ هصطف غصاّبيي ًظيط كلِ پبچِ، سيطاة ضيطزاى، زل، جگط، ظثبى، قلَُ ٍ هغع ٍ ... ذَززاضي  -

 ًوبييس.

 ٌّگبم استفبزُ اظ گَضت قطهع ٍ هطؽ توبم چطثي ّبي قبثل ضٍيت ٍ پَست آًْب ضا جسا كٌيس. -

 ثبض زض ّفتِ زض ثطًبهِ غصايي ذَز قطاض زّيس. 2هصطف هبّي ضا  -

 طف كطُ، ذبهِ، سطضيط، سس هبيًَع، پٌيط پيتعا ٍ ... ذَززاضي كٌيس.اظ هص -

 هصطف ضيطيٌي جبت، اًَاع زسطّب، ضكالت ّب ٍ هطثبّب ضا ثِ حساقل ثطسبًيس. -

 اظ هصطف غصاّبي كٌسطٍي ًظيط تي هبّي، اًَاع ذَضضت ّبي كٌسطٍي ٍ ... ذَززاضي كٌيس. -

 ٍ پرتِ، هيَُ جبت ٍ...( ضا افعايص زّيس. هصطف هَاز حبٍي فيجط )ًظيط حجَثبت، سجعيجبت ذبم -

 هصطف ًبًْبي سجَس زاض ًظيط سٌگك ٍ ثطثطي اظ ًبًْبي ثبگت، لَاش ٍ هبضيٌي ثْتط است. -

ثبض زض ّفتِ ٍ ّط ثبض ًين سبػت ضا قطاض  3ثب هطَضت پعضك زض ثطًبهِ ضٍظاًِ ذَز پيبزُ ضٍي حساقل  -

 زّيس.

 فبزُ اظ ًوكساى زض كٌبض سفطُ غصا ثپطّيعيس.اظ اضبفِ كطزى ًوك زض ٌّگبم طجد غصا ٍ است -

حتي الوقسٍض سؼي كٌيس اظ ًبًْبيي استفبزُ ًوبييس كِ ًوك كوتطي زاضًس يب ايٌكِ ضرصب ًبى كن  -

 ًوك تْيِ كٌيس )اظ هصطف ًبى ّبي ثبگت ٍ سبًسٍيچي ثپطّيعيس(.



ذَز ضا اظ زست  سبػت زض آة جَضيسُ سطز ضسُ قطاض زّيس تب كبهال ًوك 24پٌيطّبي هؼوَلي ضا  -

ثسّس ٍ سپس استفبزُ ًوبييس ٍ يب پٌيط كن ًوك ذطيساضي ًوبييس )ٍضؼيت پتبسين فطز هَضز تَجِ 

 قطاض گيطز(.

 ( ذَززاضي كٌيس.Fast Foodsاظ هصطف غصاّبي ضستَضاًي ٍ فست فَزّب ) -

 س، پفك، چَة ضَض، ذيبضضَض ًٍَاع آجيل ّبي ضَض، تطز ًوكي، چيپاظ هصطف كطك ّبي ضَض، ا -

 اًَاع كٌسطٍّب ذَززاضي كٌيس.

 زٍؽ ضا ثصَضت ذبًگي ٍ كن ًوك تْيِ ٍ هصطف ًوبييس. -

 هصطف ضة گَجِ فطًگي ٍ تطضيجبت ثِ ػلت اضبفِ ضسى ًوك ثِ آًْب هضط است. -

ثِ ثطچست هَاز غصايي ثب زقت تَجِ ًوبييس. ظيطا زض تْيِ ثؼضي اظ اًَاع سس ّب، ثيسكَييت ّب ٍ  -

 . ضَززسطّب اظ ًوك استفبزُ هي 

 يك ضغين غصايي هٌبست هي تَاًس زض كٌتطل قٌس ذَى ثِ ضوب كوك كٌس. -

 ثب آضظٍي سالهتي
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