
  روزانه از انواع مواد غذائی پروتئینی حیوانی و گیاهی

 استفاده کنید.

         ( .عددد در       3-4مصرف تخم مرغ را محدود کنید

 طول هفته کافی است(

به اندازه کافی مواد نشاسته ای، سبزیجات و میدوه هدا                    

 را استفاده کنید.

ب(  غذاخوردن منظم در تنظیم میزان قدنددخدون ا در               

زیادی دارد،ب خصوص اگر قرص یا انسولید  مصدرف                  

 می کنید.

ج( هنگام طبخ غذا  از نمک کمتری استفاده کدندیدد و                

 سعی کنید پس از پخت، نمک به غذا اضافه نکنید.

 

د( از غذاهای کنسروشده که در طی فرآیندهای صناید            

 غذائی به آنها نمک افزوده می شود کمتر استفاده کنید.

 

و( مغزهای گردو، بادام و ... در گروه چربیهدا هسدتدندد                          

 (قاشق  2)هر واحد آنها برابر

 

 لیوان مایعات مصرف کنید. 6-8ه( روزانه 

              از مصرف نوشابه ها و انواع آبمیوه های تدجدارتدی

 خودداری کنید.

 .هد مایعات با طعم شیری  استفاده نکنید 

 و در آخـر

 

 کنترل قند

 

 برنامه غذایی درست  فعالیت بدنی منظم   +

 منابع:

 سودارث،پرستاری بیماریهای غدد -برونر 

 بالک، پرستاری بیماریهای غدد 

 فیپس، پرستاری بیماریهای غدد 
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 تعـریف : 

دیابت یا بیماری قند به علت ناتوانی بدن در تولیدد یدا              

 استفاده از انسولی  پدید می آید.

دیابت انواع گوناگونی دارد که ممک  است عدلدت، سدیدر              

 بالینی و درمان آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

 

 

 

 سابقه خانوادگی دیابت*

 * چاقی

 * عادت غذائی

 * افزایش فشار و چربی خون

 نکته : 
 

چاقی موجب افزایش مقاومت بافتی نسبت به انسولید           

 می شود.

نگهداری وزن در میزان مطلوب به کنترل چدربدیدهدای            

 خون و کاهش فشار خون نیز کمک می کند.

 

 

 نقش رژیم غذائی  در کنترل دیابت 

هدف اصلی رژیم درمانی در دیابت پرهیز از افزایش ناگهانی و            

سری  قند خون پس از مصرف غذا و حدفدو وزن مدطدلدوب                                    

 می باشد.

 

 نکته :  

بیماران دیابتی که از برنامه های درمانی تزریدق انسدولدید              

استفاده می کنند می توانند رژیم غذایی را بدراسداو واحدد              

 انسولی  تنظیم نمایند تا میزان قند خون  ابت بماند.

همچنی  در درمان بیماران دیابتی باید غذاهای مورد عالقده          

 فرد، شیوه زندگی، زمان غذاخوردن را در نظر داشت.

  بهتربن انتخاب های گروههای غذائی 

 پروتئی  های حیوانی و گیاهی 

     سبزیها 

   نان و غالت 

   میوه 

شیر و لبنیات 

الف( سعی کنید روزانه از تمام گروههای مواد غذائی استفداده     

 نمائید.

       مدیدان وعدده        3وعده اصلی و      3وعده های غذائی را به

 تقسیم کنید.

  گروه غذائی  3در هر وعده غذائی سعی کنید حداقل از هر

 مختلف استفاده نمائید.

  علل موثر در دیابت نوع دوم


