رژیم غذایي:
غذاهايي كه بايد خودداري كنيد مانند
مواد شيرين( قند و شكر  .مربا .عسل  .شربت

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي

و شربت قند .شكالت  .آب نبات .ژله  .بستني.

درماني اردبيل
شبكه بهداشت ودرمان مشگين شهر

كيك)
غذاهاي پر چرب مانند :غذاهايي كه زياد سرخ
شده اند ( چيپس .گوشت هاي چرب .مانند
سوسيس و كالباس .خامه  .سس مايونز).
غذاهايي كه در حد تحمل بايد مصرف كنيد
مانندغذاهاي نشاسته اي ( انواع نان .لوبيا.
عدس  .ماكاروني  .برنج)
غذاهاي پروتييني :بايد يك يا دو وعده در روز
ميل كنيد مانند مرغ .تخم مرغ.ماهي ،لبنيات
كم چرب

بيمارستان وليعصر(عج) مشگين شهر

چند پيشنهاد:
 هر روز سه وعده غذا مصرف كنيد.

بخش ICU

عنوان:دیابت

 در صورت اضافه وزن  .وزن خود را كم
كنيد.
 حداقل روزي نيم ساعت ورزش كنيد .پياده
روي ورزش مفيدي مي باشد.
 اگر براي كنترل ديابت از قرص يا انسولين
استفاده مي كنيد غذا خوردن در فواصل
منظم را فراموش نكنيد.
با آرزوي سالمتی و تندرستی براي شما

تهيه و تنظيم :صدیقه سعدالهي
6931

دیابت:

دیابت نوع یک:

عالیم بيماري:

نوعي بيماري مزمن است كه به علت ناتواني

توليد انسولين به علت تخريب سلولهاي بتا

عاليمي مانند تشنگي و پر ادراري  ..پرنوشي..

بدن در توليد يا مصرف انسولين ايجاد ميشود.

لوزالمعده كم بوده ويا وجود نداردو براي ادامه

كاهش وزن  .گرسنگي و خستگي شديد ظاهر

است.

انسولين ماده اي است كه در بدن توسط

حياتد به تزريق انسولين نياز

لوزالمعده توليد و باعث ميشود قند بدن مورد

دیابت نوع دو:

استفاده قرار بگيرد اختالل يا عدم ترشح

در بالغين باالي  03سال و افراد چاق ديده

انسولين توسط كبد يا عدم فعاليت مناسب

ميشود كه انسولين توليد شده در پانكراس

انسولين و يا هردو عامل باعث افزايش قند

بخوبي عمل نمي كند.

خون (هيپرگلسيمي) و ديگر اختالل هاي

دیابت حاملگي:

متابوليكي مي شود.

به ديابتي گفته ميشود كه براي اولين بار در

مهمترین عوارض دیابت:

طول حاملگي تشخيص داده مي شود كه

مي شود.

پيشگيري:
سطح اول :جهت جلوگيري از بروز ديابت در
افراد در معرض خطر است فعاليت منظم
ورزشي .كم كردن وزن .داشتن رژيم غذايي

 نفروپاتي( مشكل كليه)

معموال گذرا است.

 رتينو پاتي (مشكالت چشمي)

از علل متفرقه ديابت ميتوان به جراحي .

 نوروپاتي(مشكالت رشته هاي عصبي)

مصرف برخي داروها مثل ( كورتيكو استروييد

سطح دوم:كنترل دقيق قند خون بمنظور

 بيماري قلبي عروقي( مشكالت مربوط به

ها ) سوئ تغذيه و عفونت اشاره كرد.

جلوگيري از پيدايش عوارض آن صورت مي

دستگاه گردش خون)

كم چرب وبا قند پايين ومصرف ميوه و سبزي

گيرد.

