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بيماري از يكي جامعهديابت در شايع ميهاي امروزي ميي كه است حالي در اين و بهباشد ابتال از توان
نوع كرد(رايج2ديابت پيشگيري ديابت) نوع معرض.ترين در شما اگر ويژه بهبه ابتال براي بيشتري خطر

ويژه به چاقي دچار اگر (مثالً هستيد شكميديابت درچاقي ديابت به ابتال خانوادگي سابقه يا و هستيد
را ديابت از پيشگيري كه است مهم بسيار است)، موجود شما دهيدخانواده قرار اولويت است.در جالب

نيست دير زندگي شيوه اصالح شروع براي وقت هيچ .بدانيد
جدي عوارض از را خود بتوانيد است ممكن خود زندگي شيوه در ساده تغيير چند انجام با اكنون هم

سال در قلب و اعصاب كليه، تخريب مانند نگهديابت مصون آتي بي.داريدهاي و اهمال با توجهيپس
كنيد شروع را خود سالمت حفظ براي تالش امروز همين از و نيندازيد مخاطره به را خود .سالمت

ديابتتوصيه5 از پيشگيري براي ديابت و تغذيه متخصصين جامعه :جديد
اول بدني:توصيه فعاليت افزايش

و داردورزش بر در را بسياري مزاياي منظم بدني بميوفعاليت هتواند
نمايد كمك زير موارد در :شما

وزن• كاهش
خونتان• قند كاهش
طيف• در خونتان قند حفظ در شما به كه انسولين، به حساسيت افزايش

مي كمك داده.كندنرمال نشان وتحقيقات هوازي ورزش مورد دو هر كه اند
مي مقاومتي منفعتتمرينات بهترين و باشند موثر ديابت كنترل در توانند

ميزماني آنحاصل دوي هر شامل اندام، تناسب الگوي يك كه باشدگردد .ها

دوم فيبر:توصيه فراوان مقادير مصرف
كامل،سبزي،ميوهدرفيبرها و،حبوبات،غالت مغزها

مي يافت مي.شوندبذرها زيرفيبرها موارد در شما به توانند
كنند :كمك

خونتان• قند كنترل بهبود طريق از ديابت كاهشخطر
شما• در قلبي بيماري كاهشخطر
شما• در سيري احساس تقويت با وزن كاهش به كمك

سوم كاملافزايش:توصيه غالت مصرف
غالت در موجود فيبر چند ميهر مفيد را اماكامل دانند

بر عالوه عواملي چه كه است نشده روشن كامل طور به هنوز
تثبيت و ديابت خطر كاهش در كامل غالت فيبر محتواي

موثرند خون قند تهيه.سطوح محصوالت از بسياري امروزه
محصوالت مصرف لذا موجودند؛ بازار در كامل غالت از شده

سبوسكربوهيدراتحاوي دهيددارهاي قرار ارجحيت در و.را غالت از نيمي حداقل كنيد سعي
باشد دار) (سبوس كامل غله نوع از شما روزانه مصرفي .كربوهيدرات

چهارم اضافي:توصيه وزن دادن كاهش
دچار وزناگر چربياضافه دادن كاهش به منوط شما در ديابت از پيشگيري بدنتانهستيد، اضافه هاي

مي.است موثر شما سالمت ارتقاي در مازاد وزن كاهش كيلو نيم اگر.باشدهر شويد متعجب است ممكن
وزن دادن كاهش اندكي كه ميبدانيد دراضافه، حد چه تا تواند

سالمت باشدبهبود موثر به.تان كه شد مشاهده مطالعه يك در
تا ديابت به ابتال شانس وزن، كاهش كيلوگرم هر درصد16ازاي

يافت كاهش مطالعه مورد افراد كاهش.در كه افرادي همچنين
(حداقل معتدل بدني10تا5وزن فعاليت و اوليه) وزن از درصد

آنمنظ در ديابت توسعه خطر داشتند طيمي در در3ها سال،
يافت60حدود كاهش .درصد

پنجم انتخاب:توصيه و غذايي الگوي اصالح و زودگذر و محدود غذايي رژيم از پرهيز
سالم ترغذاهاي

ديگر و پرپروتئين رژيم كربوهيدرات، كم زودگذررژيمرژيم غذايي شماهاي وزن كاهش به ابتدا در
مي آنكمك اثربخشي اما آنكنند تأثير بودن مدت دراز و است نشده شناخته ديابت از پيشگيري در هاها

است مبهم .نيز
دري مانع است ممكن غذايي، خاص گروه يك شديد محدوديت يا و نمودن حذف مكفيهمچنين افت

گردد بدنتان نياز مورد مغذي مواد .برخي
چربي دادن كاهش به منوط شما در ديابت از پيشگيري هستيد، وزن اضافه دچار بدنتاناگر اضافه هاي

سالمت.است ارتقاي در مازاد وزن كاهش كيلو نيم ميهر موثر .باشدشما



رژيم بر تكيه جاي به كه است آن بهتر غذاييراهكار زندگيهاي الگوي يك سمت به زودگذر و محدود
بهره سالم غذاهاي از متنوعي طيف از مصرفي، غذاي حجم كنترل با و يابيد سوق رژيمسالم و گرديد مند

كنيد اصالح هميشه براي را خود .غذايي

ديابت غربالگري :زمان
مسن ازاگر مي45تر داريد؛ نرمالي وزن و هستيد پزشكسال با توانيد

كنيد مشورت خود براي ديابت تست انجام مورد در .معالجتان

مي توصيه زير شرايط با افرادي براي ديابت بيماري غربالگري كل :شونددر
شما سن و45اگر ميسال وزن اضافه داراي و است بيشتر .باشيديا

از تر جوان شما سن ريسك45اگر از بيشتري تعداد يا يك و وزن اضافه داراي و است سال
غيره و نشسته زندگي الگوي و ديابت به ابتال خانوادگي سابقه جمله (از هستيد ديابت به ابتال .)فاكتورهاي

.http://wwwمنبع: tebyan.net/
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