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توصیه هایی براي بیماران دیابتی در طی ماه مبارك رمضان

انسولین ماده اي است که .یا بیماري قند به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین پدید می آیددیابت
گردد قند یا به عبارتی مهمترین منبع انرژي بدن مورد در بدن توسط غده لوزالمعده تولید می شود و باعث می

قند به ویژه در توجه به شیوع باالي دیابت در جامعه ، شمار زیادي از مبتالیان به بیماريبا. استفاده قرار گیرد
له نمایند که با توجه به شرایط خاص آنها ، این مسأآستانه ماه مبارك رمضان درباره امکان روزه داري سئوال می

نهایی ذکر است که در افراد دیابتی ممنوعیت کامل روزه داري وجود ندارد و تشخیصقابل. اهمیت زیادي دارد 
.خود بیمار صورت می گیرداینکه آیا فرد می تواند روزه بگیرد یا خیر ، با صالحدید پزشک و تصمیم

کنترل قند خون، شیوه درمان، ازجملهشود مگر با رعایت چند شرط؛روزه گرفتن به افراد دیابتی توصیه نمی
.این بیماريهاي فرد دیابتی ازمیزان سطح اطالعات و آموزش

. تا پنج مرتبه ضروري استگیري منظم قند خون در طول روز، حداقل چهارداري، اندازهدر روزهاي اول روزه
یک بار در طول روز است؛ البته سحري و افطاري و همچنین بهترین زمان براي این کار قبل و دو ساعت پس از

.آن هنگام خواب ضرورت دارددر صورت نیاز، تکرار

افراد به دلیل نیاز به تزریق هاي وابسته به انسولین تقریبا غیرممکن است، زیرا اینداري براي دیابتیروزه
کردن انسولین به قطع . رو هستندوقوع کاهش قند خون روبهروز با احتمالانسولین در فواصل مختلف شبانه

انسولین نیازمند اشتباه است، زیرا بدن ما حتی در شرایطی که غذا نیز مصرف نشود به مقداردلیل نخوردن غذا
.است

ندارند و به تصور غلط، مصرف متاسفانه بیشتر افراد دیابتی درخصوص تغذیه صحیح در دیابت اطالعات الزم را
خوب است این . دانندداري بالمانع میرا طی دوران روزه... زرد وشله،غذاهایی با قند زود جذب مثل حلوا، خرما

خوردن این . رفتار کنندهاي دیگرداري هم باید مطابق تغذیه صحیح دورهتوجه داشته باشند، زمان روزهعزیزان
اي دیرجذب تهنیست و بهتر است این افراد از مواد نشاسداري هم براي آنان مجازها در زمان روزهنوع خوراکی

اي را باید به نشاستههمچنین این افراد باید توجه داشته باشند مواد. لبنیات استفاده کنندمثل نان، میوه و
.مصرف کننددفعات و در حجم کم
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دفعات بیشتر و حجم کمتر است هاي غذایی درترین اصل تغذیه در دیابت مصرف وعدهبا توجه به این که مهم
.داري دقیقا ممکن نیستاین اصل هنگام روزهامکان رسیدن به) سه میان وعدهسه وعده اصلی و (

خودداري کند، به طوري که البته یک فرد دیابتی باید از مصرف غذاهاي حجیم در دو وعده سحري و افطاري
ف کند، سپس یک تا دو ساعت بعد بقیه غذاي خود را مصرزمان افطار با مقدار کوچکی از وعده غذایی شروع

از مصرف غذاهاي حجیم خودداري کرد، چون این مساله ممکن است سبب باالرفتنهنگام سحر نیز باید. کند
هاي قند خون در توجه به کنترلداري بابنابراین باید میزان مصرف دارو طی روزه. قند خون در طول روز شود

داري از آنجا که رعایت شش نوبت وعده غذایی در زمان روزهدر نتیجه. طول روز و با نظر پزشک تنظیم شود
وعده با ضرورت دارد حداقل غذاهاي مصرفی از هنگام افطار تا سحر بتدریج در سه تا چهارپذیر نیست،امکان

.مصرف شودحجم کم
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