
 

 

   
 هاسلول وارد اینکه جایبه قند آن در که است وضعیتی دیابت

 کمبود دچار بدن هایماند و سلولمی باقی خون در شود

 استفاده یا تولید در بدن ناتوانی شوند. علت این امرمی انرژی

 .است انسولین از

 تولید توانایی لوزالمعده غده 1 نوع دیابت در:1 نوع دیابت

 نیز انسولین به وابسته دیابت حالت این ندارد به را انسولین

 شودمی دیده نوجوانان و کودکان در بیشتر و شودمی گفته

 تولید انسولین لوزالمعده غده 2 نوع دیابت در:2 نوع دیابت

 آن به نسبت بدن یا و است ناکافی آن مقدار یا اما کندمی

 دیده( سال 40 باالی) مسن افراد در بیشتر .باشدمی مقاوم

 شودمی

 
 

 ازحد،بیش تشنگی ادراری، پر شامل دیابت اصلی عالئم

 و زودرس خستگی و اشتها افزایش توجه،قابل وزن کاهش

 :است زیر موارد شامل دیگر عالئم. است شدید

 مثانه یا تناسلی ناحیه پوست، دهان، مکرر عفونت 

 دیـد تـاری 

 پاهـا یا دست انگشتـان نوک گزگز و سوزش 

 پوست خارش و خستگی 

 فرد کهطوریبه باشند خفیف است ممکن هاعالمت این

 .نگردد هاآن متوجه

 

 

 

 
 

 

 

 و منظم بدنی فعالیت درست، غذایی برنامه با توانید می شما

 خون قند مطلوب کنترل به آل، ایده حد در وزن نگهداری

 .یابید دست

 و خون های چربی کنترل به طبیعی میزان در وزن نگهداری

 به مبتالیان از تعدادی. کند می کمك نیز خون فشار کاهش

 قرص مصرف به پزشك نظر طبق خون قند کنترل برای دیابت

 .دارند نیاز انسولین یا خون قند آورنده پایین خوراکی های

 درست غذایی برنامه+ منظم بدنی فعالیت= خون قند کنترل

 

 

 دیابت بعدی عوارض بماند باال طوالنی هایسال خون قند اگر

 کلیوی، بیماری کوری، مغزی، سکته قلبی، بیماری مثل)

 پدید( عضو قطع و لثه هایعفونت عصبی، سیستم در اختالل

 نیستند، بیمار دیابتی افراد که باشید داشته به خاطر. آیندمی

 مراقبت به نیاز که است حاکم هاآن بدن بر شرایطی تنها بلکه

 .باشند داشته عادی زندگی یك توانندمی افراد این و دارند

 باشيد داشته روزانه غذاي برنامه

 را آن همیشه و دارند روزانه غذایی برنامه یك که افرادی

 موفق کنترل دیابت خود در توانندمی بهتر کنند،می رعایت

 .باشند

 

 

 
 که باید دشو می تقسیم وهگر شش به یابتید ییاغذ مهر ـ

 بیشتر نددار ارقر مهر پابین در که اغذ تر رگبز یها وهگراز 

استفاده کنیم باالییکوچك  یها وهگر از . 
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 چيست ديابت

 :ديابت عالئم
 

 كرد؟ كنترل را خود ديابت توان مي چگونه

 

دیابت عوارض  
 

یابتد ییاغذ مهر  
 



 

 اي نشاسته تسبزیجا و تحبوبا ،گروه نان و غالت 

 جو نان سنگك، نان) كامل غالت حاوي هاي نان كنيد سعي

 و پرچربي اي نشاسته مواد كنيد سعي - .كنيد تهيه...( و

 شيریني، زميني، سيب چيپس ذرت، چيپس مانند شده سرخ

 چربیکم شير و ماست - .كنيد مصرف كمتر... و بيسكویت

.نمایيد تهيه چربي بدون یا  

 گروه ميوه ها

 هاي ميوه -.كنيد مصرف خام بصورت را ها ميوه كنيد سعي

 نميزا به باید بنابراین دارند، قند زیادي مقادیر شده خشك

 اگر كه است زیادي قند داراي انگور -. شوند مصرف اندكي

 اثر شما خون قند بركنترل كنيد مصرف زیاد مقدار به آنرا

 تر كوچك هاي ميوه كنيد سعي خرید هنگام در -.گذارد مي

 از بهتر كامل بصورت ها ميوه خوردن-.كنيد انتخاب

 و چربي كه آماده دسرهاي از -.است ها ميوه آب مصرف

 آب فمصر به زیاد عالقه اگر-.نكنيد استفاده دارند باالیي قند

 ميوه هب را آب یا و نمایيد رقيق آب افزودن با آنرا دارید ميوه

 نآ به نباید كه باشيد داشته خاطر به و كنيد اضافه شده له

 یبوست از پيشگيري منظور به همچنين -.نمایيد اضافه شكر

 را ها ميوه امكان تاحد كنيد سعي گوارشي عوارض دیگر و

كنيد مصرف پوست با  

 گروه سبزي ها

 چربیکم یا چربي بدون پخته یا خام هاي سبزي از كنيد سعي

 هب - .كنيد استفاده غذاها در سير و پياز از - نمایيد مصرف

 رد - .كنيد استفاده ساالد در ليمو آب یا آبغوره از سس جاي

 اضافه مرغ یا قرمز گوشت قطعه یك ها سبزي به پخت حين

.كنيد  

 در را آنها كنيد سعي و بپزید سریعا   ها سبزي است بهتر

 سرخ بصورت را سبزي اگر - .بجوشانيد جوش آب كمي

 روغن نظير مایع هاي روغن از باید كنيد مي مصرف كرده

 استفاده كم بسيار مقدار به آفتابگردان یا و ذرت زیتون،

.نمایيد  

 گروه گوشت و جانشينهاي گوشت

 مرغ پوست - .بخرید را گوشت ترین چربیکم كنيد سعي

 جدا كامل را آن پوست پخت از قبل است؛ زیاد چربي داراي

 - .كنيد طبخ چربي افزودن بدون را گوشت كه كنيد سعي - .كنيد

 - .كنيد پز آب پوست با را آن مرغ، تخم كردن سرخ جاي به

 سس ليمو، آب آبغوره، از مواد این به بيشتر بخشيدن طعم براي

 نظير گوشتي هاي فرآورده -.كنيد استفاده.. و فرنگي گوجه

 هستند، زیادي چربي داراي همبرگر و كالباس سوسيس،

 ماهي كنيد سعي - .برسانيد حداقل به را آنها مصرف بنابراین

 را آن ماهي، كردن سرخ جاي به و كنيد مصرف بيشتر

.نمایيد مصرف كبابي یا و پز بخار پز، آب بصورت  

 تجا شيرینی ،گروه چربي 

 کم خیلی انمیز به باید باال یکالر شتندا علت به غنرو و چربی

 باید باال قندار مقد شتندا لیلد به نیز تجا شیرینی و شوند فمصر

 .شوند فمصر روز در ربا یك فقط

 

 

 

 

  ،رژیم درماني در  .1386. سعيده زارعدكتر فاطمه كاسب

 .انتشارات یزد .دیابت

  غدد،  جراحی – داخلی . پرستاري1382 .سودارث –برونر

اسدي  ی: احمدعلين. مترجمدیابت کبد، مجاري صفراوي و

 ی.. تهران، نشر سالميريدهقان ن ناهيد ،ینوقاب

 

 
 

پژوهشي امام  خميني سرابدرماني و –مركز آموزشي   

 
 
 

 

نند؟  آنچه بیماران دیابتی باید بدا
 

(گروه هدف : بيماران )  

 

 

 

 

 

)کارشناس پرستاری(  زهرا مالزمیتهیه و تنظیم :   

 و

 واحد آموزش بیمارستان امام خمینی سراب

 سال 96

 

 منابع مورد استفاده


