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است،جسء مىارد ممنىعیت کاملکو امروزه در جىامع جهانی و نیس در کشىر ما شیىع زیادی یافتو  (بیماری قند)دیابت  

رٍسُ داری ًیست ، تلکِ تستِ تِ حاالت هختلف ٍ ٍؾعیت تیوار ٍ غالحذیذ پشضک، فزد هیتَاًذ تزای رٍسُ  

                                                                                               .ا ًگزفتي تػوین تگیزدگزفتي ی

                                                       

کِ قٌذ خًَطاى تِ خَتی تحت کٌتزل است ٍ هثتال تِ تیواریْای  تِ طَر کلی هی تَاى گفت کِ تیواراى دیاتتی

دیگز ًیستٌذ ٍ تِ عثارت دیگز دیاتت هَجة غذهِ تِ کلیِ ّا،چطوْا،قلة ٍ دیگزاعؿایطاى ًطذُ است ٍ ًیش 

 .هػزف ًویکٌٌذ هیتَاًٌذ رٍسُ تگیزًذ تیواراًی کِ اًسَلیي

آًچِ کِ تایذ تیواراى دیاتتی تِ آى تَجِ داضتِ تاضٌذ ایي است کِ رٍسُ داری را ًثایذ هعادل رصین غذایی تزای 

کاّص قٌذ داًست ٍ ؾزٍرت دارد کِ تیواراى دیاتتی اغَل غحیح رٍسُ داری ٍ رصین دائن خَد را درایي هاُ ًیش 

ًثایذ کالزی دریافتی خَد را در ایي هاُ افشایص دٌّذ ٍّوچٌیي تایذ هػزف قٌذّا ٍ هَاد آًْا .رعایت ًوایٌذ

 .ضیزیي هثل سٍلثیا ٍتاهیِ راهحذٍد ًوایٌذ

 کٌتزل قٌذ خَى ٍ هػزف دارٍ     

2 تْتزیي حالت ایي است کِ تیواراى دیاتتی کِ رٍسُ هیگیزًذ تِ ٍسیلِ گلَکَهتز قٌذ خًَطاى را پیص اس افطار،

ساعت پس اس 2  در غَرتی کِ قٌذخَى فزد دیاتتی.ساعت پس اس افطار ٍ ًیش پیص اس سحزی اًذاسُ تگیزًذ

 . درغذ اس هیشاى کالزی خَد را در سهاى افطار کن کٌذ 02ضة تعذ تایذ  ،تَد  052 افطارتاالی

درغذ اسهیشاى   02هیلی گزم در دسی لیتزتَد تایذ002  اگز قٌذ خَى پیص اسسحز تیص اس  در هَرد سحزّن

هیلی گزم در دسی لیتز 053  اگز قٌذ خَى تیوار قثل اسسحز تیص اس  کالزی دریافتی در سهاى سحزکن ضَد، اها

 .تَد تْتز است اغالً رٍسُ ًگیزد

در هَرد هػزف قزغْای پاییي آٍرًذُ قٌذ خَى تَغیِ هیطَد کِ قزغْای هػزفی غثح ٍ ظْز ّوشهاى ٌّگام 

 .ضثاًِ پیص اس سحزهػزف ضَد افطار ٍ قزغْای هػزفی

هْوتزیي ٍخطزًاک تزیي عارؾِ ای کِ تیواراى دیاتتی را در سهاى رٍسُ داری تْذیذ هی کٌذ افت ضذیذ قٌذ 

  . است (ّیپَگلسیوی)خَى درطی رٍس 
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ایي ٍؾعیت خطزًاک کِ تاعالئوی چَى عزق کزدى، احساس گیجی، تپص قلة ، لزسش تذى، تاری دیذ، تی 

یت تیَْش ضذى هطخع هیطَد، درغَرتی کِ تالفاغلِ تا هػزف هَاد قٌذی درهاى ًطَد هیتَاًذ حالی ٍ در ًْا

 هٌجزتِ اغواء ٍحتی هزگ تیوارضَد

افزادی کِ دچار ّیپَگلیسوی هکزر هیطًَذ هوکي است ًخستیي عالهت ،کاّص سطح َّضیاری : ًکتِ هْن     

 .ٍاغوا تاضذ

تایذ حتوا تِ پشضک هعالج ضاى هزاجعِ ٍ ًام دارٍّایی را کِ هػزف  تیواراى دیاتتی کِ قػذ رٍسُ گزفتي دارًذ

عوز طَالًی داضتِ ٍ هذت سیادی درتذى هیواًٌذ،   هیکٌٌذ تِ اٍ تگَیٌذ، سیزا تزخی اس ایي دارٍّا کِ ًیوِ

اسجولِ ایي دارٍّا هیتَاى تِ قزظ گلی تٌکالهیذ .را افشایص دٌّذ (ّیپَگلیسوی)هیتَاًٌذ خطز افت قٌذخَى

درچٌیي هَاردی هوکي است پشضک هتخػع اقذام تِ تعَیؽ دارٍی هػزفی ًوَدُ ٍ دارٍی دیگزی .اضارُ ًوَد

 .راکِ هٌاسة تزاست جایگشیي ًوایذ

 :افزاد دیاتتی تْتز است در هَارد سیز رٍسُ ًگیزًذ       

         ی کِ هیشاى تیواراى دیاتتی کِ اًسَلیي هػزف هیکٌٌذ تْتزاست رٍسُ ًگیزًذ، هگز کساى

 .اًسَلیي هػزفی آًْا سیاد ًثَدُ ٍ طی رٍس دچارافت قٌذ خَى ًویطًَذ

         تیواراى دیاتتی کِ سحزی ًخَردُ اًذ تْتزاست درآى رٍس، رٍسُ ًگیزًذ. 

         هیلی گزم دردسی لیتزتاضذ 053 تیواراًی کِ تِ ّزدلیل قٌذخًَطاى پیص اسسحزتیطتزاس

 .ًگیزًذ تْتزاست کِ اغال رٍسُ

          تیواراى دیاتتی کِ تِ ًحَی دچارعَارؼ هشهي دیاتت تزکلیِ ّا،هغش، قلة، چطوْا، دستْا

ٍپاّا ٍسایز ارگاًْای تذى ضذُ اًذ ّز چٌذ هوکي است دچارهطکل حادی ًطًَذ ٍلی تزای 

 .پیطگیزی اسپیطزفت عَارؼ هشهي تْتزاست تذٍى هطَرت پشضک هتخػع رٍسُ ًگیزًذ

 اب راٌّوای سالهت در هاُ هثارک رهؿاىکت: هٌثع

 


