اگز تَ تیواری دیاتت هثتال ُستیذ تایذ درتغذیَ خْد تَ
ًکات سیز تْجَ کٌیذ:
 تعذاد ّعذٍ ُای غذایی را تیطتز ّحجن غذایی کَ در ُزّعذٍ هی خْریذ را کوتز کٌیذ.

تزای اطالػات تیؼتزتَ اًجوي حوایت اس تیواراى
دیاتتی ّاقغ در خیاتاى ًادری رّتزّی دارّخاًَ راسی
هزاجؼَ ًواییذ.تلفي تواص3321711 :

 تعضی اس هْادغذایی هثل ًاى تزتزیً،اى تافتْى ً،اى سٌگک،تزًج ارّگْئَ ،تزًج تایلٌذی ،لپَ ،عذص،لْتیا قزهش ،لْتیا چیتی،
هاش کوتز قٌذ خْى را تاال هی تزًذ .اس ایي هْاد غذایی هی
تْاًیذ استفادٍ کٌیذ.
 تعضی اس هْادغذایی هثل ًاى لْاش ،تزًج صذری،تزًج طارم ًّخْدفزًگی تیطتز قٌذ خْى راتاال هیثزًذّاس ایي ُا تایذ کوتز
هصزف کٌیذ.
 تعضی اس هْادغذایی هثل لْاش هاضیٌی ،تاقال سثش تذّى پْستُْ،یج ،سیة سهیٌی تاعث تاال رفتي قٌذ خْى هی ضًْذ .اس
هصزف ایي غذاُا خْدداری کٌیذ.
 اس هیْ ُای خیلی ضیزیي هثل اًگْر،خزتشٍ ،اًجیز کَ دارایهقذارسیادی قٌذ ُسٌتذ ،کوتز استفادٍ کٌیذ.

دیابت

 تجای هصزف قٌذ ّضکز اس خزها ،کطوص ّتْت خطک تَهقذار کن استفادٍ کٌیذ .تْجَ داضتَ تاضیذ کَ هصزف سیاد ایي ُا
ُن هْجة تاال رفتي قٌذ خْى هی ضْد.

کدED-PM-011-01 :
تاريخ انتشار

اسخْردى غذاُای خیلی ضیزیي هثل اًْاع ضیزیٌی ُا ،تیسکْیت  ،ضزتتِا  ،ضکالت ُا ًْ ،ضاتَ ُای گاسدار ّآب هیٍْ
ُای صٌعتی کَ حاّی هقذارسیادی هْادقٌذی ُستٌذ خْدداری
کٌیذ.

تاريخ بازنگري

منابع



 تزای کٌتزل ّسى خْد ّجلْگیزی اس اضافَ ّسى ّچاقی ،فعالیت تذًی هٌاسة ّکافی داضتَ تاضیذ .حذاقل 30دقیقَ پیادٍ
رّی رّساًَ تْصیَ هی ضْد.
 تزای اطویٌاى اسسالهت چطن ُا ّکلیَ ُای خْد تطْرهزتة تَپشضک هزاجعَ کٌیذ.

 قٌذ ّضکز رژیوی کَ ُواى ضیزیي کٌٌذٍ ُای هصٌْعیُسٌتذ ،هْجة افشایص قٌذ خْى ًوی ضًْذ ّاستفادٍ
هتعادل اساًِا هجاس است اها هصزف تیص اس حذ اًِا تَ
دلیل احتوال تزّسًاراحتی ُای گْارضی ً،فخ ّاسِال
تْصیَ ًوی ضْد.



قسوین  ،خیاتان فردوسی  ،تاالتر از
چهارراه فردوسی  ،جنة مرکس دیالیس
تلفن33365160-70 :
www.mehreganhospital.ir
وب سایت:
پست الکرتونیکی :
mehreganhospital@IRAN.IR

:





93/10/15
94/10/15
http://www.diabetes.org.u
 kترجمو و تکثیر :کانون ایرانیان
لندن
پایگاه اطالع رسانی تغذیه
وسالمت(پایگاه علمی و آموسشی
تغذیه وسالمت
سایت نستله ایزان
ّاحذ پیطگیزی ّ آهْسش ُوگاًی
هزکش قلة تِزاى
گروه سالمت سیمرغ

تاييد پسشكان

خانم دكتز بابا خداوردي

دیاتت چیست ّ اًْاع آى كذام است؟
دیاتت یا تیواري قٌذ تَ ػلت ًاتْاًي تذى در تْلیذ یا
اطتفادٍ اس اًظْلیي پذیذ هي آیذ .اًظْلیي هادٍ اي اطت
كَ در تذى تْطط غذج لْسالوؼذٍ تْلیذ هي ػْد ّ تاػث
هي گزدد قٌذ یا تَ ػثارتي هِوتزیي هٌثغ اًزژي تذى
هْرد اطتفادٍ قزار گیزد .در فزد هثتال تَ دیاتت
(تیواری قٌذخْى)  ،تذى تَ اًذاسٍ ی کافی اًظْلیي ًوی
طاسدّ یا ایٌکَ ًوی تْاًذ اس اًظْلیي تَ صْرت
هٌاطة اطتفادٍ کٌذ( یا ُز دّ)  .ایي اهز طثة افشایغ
ططح قٌذ در خْى هی ػْد  .تیؼتز غذای هصزفی
جِت اطتفادٍ در راٍ تْلیذ اًزژی در تذى ،تثذیل تَ
گلْکش یا قٌذ هی ػْد  .اًظْلیي ُْرهًْی اطت کَ
جِت تثذیل قٌذ ّ طایز غذاُا تَ اًزژی ّ کوک تَ
گلْکش جِت ّرّد تَ طلْلِای تذى هْرد ًیاس هی
تاػذ.

دّ ًْع دیاتت دارین:
در ًْع اّل طلْل ُائی کَ در تذى اًظْلیي هی طاسًذ
اس تیي رفتَ ّ در ًتیجَ اًظْلیي تَ ػذت در خْى کن
هی تاػذ .ایي ًْع اس هزض قٌذ هؼوْالً قثل اس 40
طالگی تْجْد هی آیذ ّ هزیط حتوًا تایذ اًظْلیي

عالئن ًّطاًَ ُای دیاتت :





پزادراری ّتکزر ادرار
احساص تطٌگی ّ سیاد ًْضیذى آب
احساص ضعف ّپزخْری
کاُص ّ سى تذّى دلیل

تیواری دیاتت چَ عْارضی دارد؟
درصْرتی کَ تیواری دیاتت کٌتزل ًطْد ،هی تْاًذ
دردراسهذت هٌجز تَ هْارد سیز ضْد:
 تیواریِای قلثی عزّقی
 اختالالت تیٌایی
ً ارسایی ّاسکارافتادگی کلیَ ُا
 تزّسسخوِای پْستی تَ خصْظ درپاُا
ّآسیثِای عصثی

 کْری
 قطع پاُا ّسکتَ هغسی ّقلثی

گیاُاى هفیذ تزای تیواراى دیاتتی
●آلْئَ ّرا؛ آلْئَ ّرا تَ ػٌْاى گیاٍ ػفاتخغ ػٌاختَ ػذٍ
اطت ػیزٍ خؼک ػذٍ ّ ژل کَ اس قظوت داخل تزگ ُا تَ
دطت هی آیذ در کاُغ هیشاى گلْکش خْى تظیار هْثز اطت
●دارچیي؛ ایي ادّیَ دطتزطی طلْل ُای چزتی را تَ
اًظْلیي آطاى تز هی کٌذ ّ تثذیل گلْکش تَ اًزژی را چٌذ
تزاتز افشایغ هی دُذػالٍّ تز آى دارچیي هاًغ ایجاد
رادیکال ُای آسادخطزًاک هی ػْد
●پیاس؛ ایي گیاٍ تاثیز قاتل هالحظَ ای در کاُغ قٌذ خْى
دارد.پیاس رّی طْخت ّ طاس گلْکش در کثذ تاثیز هی گذارد
ّ تاػث افشایغ تزػح اًظْلیي هی ػْد.
●سیز؛ ایي گیاٍ تِتزیي درهاى تزای کاُغ هظتقین قٌذ
خْى ،تاسطاسی طلْل ُای لْسالوؼذٍ ّ تحزک آى تزای
تْلیذ اًظْلیي تَ حظاب هی آیذ
●تزگ ُای اًثَ؛ تزگ ُای اًثَ درهاى هْثزی تزای
تیواری دیاتت اطت کافی اطت تزگ ُای اًثَ را تَ هذت
 ۲۴طاػت در آب خیض کٌیذ طپض تزگ ُا را تفؼاریذ ّ آب
تَ دطت آهذٍ را تخْریذ یا تزگ ُای اًثَ را خؼک ّ طپض
آطیاب کٌیذ ّ رّسی  ۲تار تا آب هصزف کٌیذ.ایي  ۲رّع
ػْارض دیاتت را اس تیي هی تزد.

تشریق ًوایذ.

●قزٍ قاط ؛ ایي هیٍْ اختالالت پزخطز دیاتت هاًٌذ آطیة
ُای چؼوی ّ آب هزّاریذ را کاُغ هی دُذ

در ًْع دّم ،اگز چَ تذى ٌُْس هی تْاًذ اًظْلیي تْلیذ

●جیٌکْ تیلْتا؛ ػصارٍ ایي گیاٍ تزای پیغ گیزی ّ درهاى
هزاحل اّلیَ ًاراحتی ػصثی ًاػی اس دیاتت هْثز اطت

هْجْد کار خْدر ا تَ خْتی اًجام ًوی دُذ .ایي ًْع

●ضٌثلیلَ؛ ػٌثلیلَ یکی اس پزهصزف تزیي گیاُاى تزای
.ػٌثلیلَ هقاّهت
کٌتزل تیواری دیاتت تَ حظاب هی آیذ
اًظْلیي را در تذى کاُغ هی دُذ ّ تا افشایغ تؼذاد گیزًذٍ
ُای اًظْلیي در گلثْل ُای قزهش ،هیشاى قٌذ خْى را
کٌتزل هی کٌذ .ایي گیاٍ هیشاى گلْکش خْى را کاُغ هی
دُذ .کافی اطت داًَ ُای ػٌثلیلَ را یک ػة کاهل در یک
لیْاى آب خیض کٌیذ ّ رّس تؼذ آب آى را تخْریذ ّ داًَ ُا

کيد ّلی هقذار آى تَ حذ کافی ًیظت ّ یا اًظْلیي
اس هزض قٌذ هؼوْالً تؼذ اس  40طالگی تزّس هی کٌذ.
ًْع اّل هزض قٌذ تا رژین غذائی ّ هصزف قزؽ ّ
یا تا رژین غذائی ّ تشریق اًظْلیي  ،درهاى هی ػْد.

را تجْیذ.
●اسفزسٍ؛ ایي گیاٍ خاصیت کاُغ دٌُذٍ کلظتزّل ّ

