تيواسي دياتت سا جذي تگيشيذ  .كٌتسل لٌذ خَى ٍ پيضگيشي
اص تاالسفتي آى كاهالً عولي ٍ هوكيٍ ،لي دسهاى عَاسض
ايجاد ضذُ آى تسياس سخت ٍ گاّاً غيشهوكي است  .عذم
افضايص
كٌتشل دياتت ٍ تاال سفتي لٌذ خَى ،تاعث
كلستشٍل  ٍ LDLتشي گليسشيذ (چستيْاي تذخَى ) ٍ دس
ًتيجِ تاعث تشٍص يا تطذيذ تيواسي ّاي للثي (تٌگي عشٍق
كشًٍش) ،فطاسخَى تاالً ،اسسايي كليَي ،پاي دياتتي ،اختالل
تيٌايي ٍ ...هي ضَد.
بطوركلي در تنظيم قند خون اصول زير بسيار حائس
اهميت است:

- 1داشته فعاليت تدوي مىظم ٍ :سصش يا پيادُ سٍي حذالل
تِ هذت ًين ساعت دس سٍ ص تشاي كٌتشل ٍ تٌظين
لٌذخَى ٍ اًسَليي الضاهي است  .تذٍى آى ٍ تٌْا تا
سخت تش ٍ هحذٍدتش كشدى سطين غزايي اهكاى كٌتشل
لٌذ خَى هيسش ًوي تاضذ.
 - 2متىاسة تًدن يسن تدن ي حفظ يسن ايدٌ آ

ل:

افضايص ٍصى ٍ چالي هَجة تاال سفتي لٌذ خَى هي
ضَد  .چَى تافت چشتي سثة هماٍهت تِ َّسم ٍ ى
اًسَليي هي گشدد.
 - 3مىظم غذا خًردن ي كم خًردن غذا  :سعي كٌيذ
تذٍى دس ًظش گشفتي همذاس لٌذ خًَتاىّ ،يچ يك اص
هياى ٍعذُ ّا يا ٍعذُ ّاي اصلي غزاي خَد سا حزف
آى دس افشاد
ًكٌيذ .تْن خَسدى ٍلت غزا يا ًخَسدى
دياتتي تاعث ًَساى لٌذ خَى اص هيضاى طثيعي هي ضَد .
تا تَجِ ُب اّويت كاّص دسيافت اًشطي دس كٌتشل لٌذ
خَى ،همذاس غزا تايذ كن تاضذ.

 -4وًع مًاد غذايي ًَ :ع هَاد غزايي خَسدُ ضذُ ،دس
افضايص لٌذخَى تسياس هْن است  .تِ طَس كلي چْاس هَسد ص يش
دس تاال تشدى لٌذ خَى تسياس هَثش ّستٌذ:
الف) مًاد غذايي حايي قىدٌ اي سادٌ هثل عسل ،لٌذ،
ضكش ٍ توا م هَاد غزايي كِ دس تْيِ آًْا لٌذ يا ضكش تكاس
سفتِ است دس تاال تشدى لٌذ خَى تسياس هَثشًذ ٍ تْتش است
ايي گشٍُ تطَس كاهل اص تشًاهِ غزايي تيواساى دياتت ي حزف
ضَد.

 نمونه مواد غذايي با نمايه گاليسمي پايين

كِ تيواساى

دياتتي تيطتش هي تَاًٌذ هصشف كٌٌذ عثاستٌذ اص:
ًخَدً ،خَد تذٍى پَستً ،خَدچي ،لپِ ،رست تاصُ ،عذس،
تالال تا پَستً ،اى تافتَى ،هاكاسًٍي دم ًطذُ ،لَتيا لشهض،
لَتياچيتي ،چغيدس ،تٍت خطك (سٍصي  7عذد)ً ،اى سٌگك،
كطوص لشهض (سٍصي دٍ لاضك غزاخَسي ) ،هاش ،جَ ،خشهاي
صسد صاّذي يا اًجيشخطك (سٍصي  2عذد) ،لَتيا سفيذ ،خياس

ب) مًاد غذايي تدين فيثز تيشتز اس مًاد غذايي تا
فيثز ،قىد خًن را تاال مي تزود  .هثالً آب هيَُ تيطتش اص

 نمونه مواد غذايي با نمايه گاليسمي متوسط عبارتند از:

خَد هيَُ لٌذ خَى سا تاال هي تشد چَى فيثش كوتشي داسد ،يا
ًاى هصشفي فشد دياتتي تايذ اص ًَع حاٍي فيثش ،يعٌي

ًخَد سثض ٍساهيي ،تشًج طاسم ،كطوص سثض ،تشگِ صسدآلَ،
هاكاسًٍي دم ضذُ ،ليوَتشش ،هيَُ ّا تجض خياس

سبوس دار تاضذ.
ج) ومايٍ گاليسمي :تياًگش هيضاى افضايص لٌذ خَى تِ دًثال
اص هَاد
خَسدى يك هادُ غزايي است ٍ افشاد دياتتي تايذ
غزايي كِ ًوايِ گاليسوي پاييي داسًذ ،استفادُ كٌٌذ ٍ تا حذ
اهكاى اص هَاد غزايي تا ًوايِ گاليسوي هتَسط ٍ صياد كوتش
استفادُ كٌٌذ.
د) مقدار كل غذاي مصزفي  :عالٍُ تش هَاسد فَق همذاس
غزاي خَسدُ ضذُ ًيض دس افضايص لٌذ خَى هَثش است ٍ تايذ
حجن غزا هحذٍد ٍ كن تاضذ.

 نمونه مواد غذايي با نمايه گاليسمي باال عبارتند از :
باگت ،ىـاى لـٍاش هتشي،
فسًگيً ،اى ـ
سيب صهيٌيَّ ،يج ـ
ـ
خزهبي هضبفتي ثن ،سيت سهيٌي استبًجَلي ،سيت سهيٌي لِ
ضدُ ،ـةاقال ثدٍى پَستً ،بى سفيدً ،بى خَي حبٍي ػصـارُ
اًتُ ،هَس ٍ آة توبم هيَُ ّب .
هبلتّ ،يـدٍاًِ ،خز ـةسُ ،اًگَر ،ـ

به نكات زير توجه كنيد:

در تٌظين ثزًبهِ غذايي رٍساًِ هصزف خيبر ٍ كدٍ،
ثبدهدبى سزخ ًطدُ ٍ ،سجشيدبت هثل اًَاع كلن ،كزفس،
لَثيب سجش ،كبَّ ،سجشي خَردى ،تزُ فزًگي ،قبرذ ،پيبس ،فلفل

هيشاى ٍ ىٍع هصزف هيَُ ّب ثبيد كن ٍ كٌتزل ضدُ ثبضد .
ثِ دليل فَايد غذايي هيَُ ّب ،استفبدُ اس ٍ 2احد هيَُ در رٍس
اخجبري است ،اهب افزاد ديبثتي ًجبيد رٍساًِ ثيص اس

ٍ 3احد

هيَُ هصزف كٌٌد .

دلوِ ،كدٍ ،اسفٌبج ،ريَاس آساد است.
هصزف لجٌيبت كن چزثي درحد رٍسي 3-2ليَاى ضيز يب
هبست ،پٌيز كن چزثي ثِ اًداسُ يك قَطي كجزيت ،غذاّبي

يك واحد ميوه:

پزٍتئيٌي كن چزة ٍ اغلت حجَثبت در حد هؼوَل ثالهبًغ

هصزف قٌد ٍ ضكز ٍ هَاد ضيزيي حبٍي قٌد ،ػسل ،هزثب،

هيَُ ّبي ثزضي هثل ٌّدٍاًِ -طبلجي -خزثشُ يك ليَاى.

ضزثتْبي ضيزيي ،ضكالت ،آة ًجبت ٍ ثستٌي ممنوع است.
هيشاى هصزف هَاد ًطبستِ اي ٍ ًَع آًْب ثسيبر كٌتزل
ضدُ ثبيد ثبضد ً .بى يب ثزًح رصين اصلي فزد است اهب ثِ هقدار

بيماران ديابتي

هيَُ ّبي ثب اًداسُ هتَسط هثل سيت ،پزتقبلً ،برًگي،
كيَي ،گالثي يك ػدد.
هيَُ ّبي كَچك هثل سردآلَ ،سيت ،گالة ،آلَسرد ،گيالس،
آلجبلَ ،يك ليَاى.

است.

راهنمايي غذايي

ًكتِ هْن ديگزي كِ افزاد ديبثتي ثبيد رػبيت كٌٌد ايٌكِ
چَى ثيطتز در هؼزض اثتال ثِ افشايص چزثيْبي ثد خَى ٍ
فطبرخَى ثبال ّستٌد ،چزثي ٍ ًوك ثسيبر كن هصزف كٌٌد.
تيمارستان سًم شعثان دمايود
ياحد تغذيٍ

كن ٍ ًَع ًبى هصزفي حتوبً سجَس دار ثبضدّ ٍ ،وچٌيي
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هصزف ثزًح ثْتز است اس رٍسي  8قبضق غذا خَري تدبٍس

تماس با ما:

ًكٌد .هي تَاى هيشاى فيجز ٍ سيزكٌٌدگي ثزًح را ثب ػدس،
لَثيب ،هبش ،سجشي يب شٍيد ثبال ثزد .

جیالرد ،جىب سیىما پرستً ،بیمارستان سًم شعبان دمايود
تلفه76319781-4 :

www.sdmc.sbmu.ac.ir

