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 ورزش و دیابت 

م قند تنظی  برای ورزش و فعالیت بدنی

خون و سوزاندن قند اضافی بسیار 

موثر است . اگر می خواهید ورزش 

های سنگین را شروع نمایید . قبال با 

بهترین پزشک معالج مشورت کنید.

 02ورزش انجام دو نوبت پیاده روی 

دقیقه ای در روز می باشد.دو چرخه 

سواری ، شنا و کار با وزنه های سبک 

 ند.نیز ورزش های مفیدی هست

پوشیدن کفش ورزشی مناسب و 

راحت برای جلوگیری از زخم شدن پا 

یا ایجاد تاول در پا ضروری است . پیاده 

روی را از مقدار کم و با سرعت کم 

شروع کرده به تدریج مدت و ساعت 

 آنرا افزایش دهید.

باالتر باشد ورزش  052اگر قند خون از 

 نکنید و با پزشک مشورت کنید

                

 

 شماره سند: 

BdH_Nut_151 

 عنوان سند: پمفلت آموزشی

 تاریخ نگارش :
1396/12/15  

 

 
 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم

 

 

 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم                      

  عنوان :

 

 

 گروه هدف : بیماران

ادریس نریمانی  تهیه کننده :  

بیمارستان بقیه اهلل االظم )عج( دیلمکارشناس تغذیه   

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات قابل توجه دز بیمازان دیابتی

 جاد نظم در ساعات صرف غذا و ای

 ثابت بودن مقدار غذای هر وعده 

  صرف یک غذای سبک مانند یک

لیوان شیر یا دو سه لقمه نان و پنیر 

یا دو  دعدد بیسکوییت سبوس دار 

قبل از خواب از کاهش قند خون در 

 طول شب جلوگیری می کند 

  قند و شیرینی رژیمی اگر به مقدار

کم مصرف شود بی ضرر هستند اما 

 مصرف مکرر و زیاد آنها زیان آور است

 شدن مصرف  کاهش وزن باعث کم

 انسولین یا قرص قند می شود

  لرزش ، احساس ضعف و خواب

آلودگی ، عرق سرد و رنگ پریدگی 

از عالئم کاهش قند خون است 

.همیشه به هنگام بیرون رفتن از 

منزل چند عدد آبنبات به همراه خود 

داشته باشید و به مجرد احساس 

عالئم کاهش قند خون آن را مصرف 

 کنید

 اعث پیشگیری از زخم مراقبت از پا ب

پای دیابتی و عوارض بعد از آن 

 خواهد شد.

  استفاده از هل و دارچین در چای

همچنین مصرف چای سبز و 

استفاده از سنبلیله و گزنه می تواند 

 در کاهش قند خون موثر باشد

 

  

 دیابت چیست ؟
نوعی بیمارس است که مشخصه اصلی آن باال رفتن بیش از 

حد قند خون می باشد.در بیماری قند انسولین در بدن به 

مقدار کافی ساخته نمی شود یا ممکن است انسولین نتواند 

قند خون از میزان کار خود را به خوبی انجام دهد. در نتیجه 

 طبیعی آن باالتر می رود.

             

، 1به طور كلی دیابت به چهار گروه دیابت نوع 
، دیابت حاملگی و دیابت به علل 2دیابت نوع 

بندی می شود.  متفرقه تقسیم  

در صورتی که دیابت درمان نشود عواقب 
زیانباری داشته و باعث بروز بیماری های 
خطرناکی از جمله سکته قلبی و مغزی ، 

 نارسایی کلیه و نابینایی می گردد.

افراد چاق و کسانی که سابقه دیابت در خانواده 
ی آنها وجود دارد و خانم هایی که به دیابت 
بارداری مبتال می شوند بیشتر در معرض دیابت 

 می باشند 

غذای مناسب به تنظیم قند خون کمک می کند 
ابتال به عوارض خطرناک دیابت حفظ و فرد را از 

می کند. برای اطمینان از درستی روش تغذیه 
 باید به کارشناس تغذیه مراجعه کرد.

 تغذیه مناسب در افراد دیابتی

  ، قند و شکر ، مربا ، نبات ، بستنی ، پولکی

فالوده ، انواع شربت ، انواع شیرینی ، گز ، 

یوه سوهان ، دلستر ، ماءالشعیر، نوشابه، آبم

 باید از رژیم غذایی فرد دیابتی حذف شود

  نان ، برنج، سیب زمینی ، ماکارونی ، انواع

میوه ، حبوبات ، گوشت ، چربی ها ، مغز ها 

، لبنیات ، باید در حدی که در رژیم غذایی 

 معین شده مصرف شوند.
 

 

  دیابتی از در بیماران مصرف سبزیجات

اهمیت خاصی برخوردار است . خوردن 

سبزیجات به همراه غذا از افزایش 

ناگهانی قند خون جلوگیری کرده و 

 باعث کاهش کلسترول خون می شود

سبزیجات شامل موادی مانند : انواع سبزی  ، 

خیار ، گوجه ، کاهو ، کلم ، کنگر ، کدو و 

بادمجان می باشد که در بین این مواد گوجه 

نگی ، انواع کلم ، اسفناج و فلفل دلمه ای فر

دارای خواص ویژه ای بوده و بهتر است از این 

 مواد بیشتر استفاده شود

 

 

  تفاوت چندانی با قند معمولی قند میوه

ندارد و در  صورت زیااده روی در مصارف 

میااوه ، قنااد خااون افاازایش ماای یابااد 

.هندوانه ، خربزه ، طلبی ،انگور ، خرما 

نسبت باه ساایر میاوه هاا قناد و انجیر 

بیشتری دارند و بهتر است از این میاوه 

 ها کمتر استفاده شود.


