
 

 

در طول روز به میزان کافیاا از  و و         (  5

 . مفیعفت گرم استففده کنید 

به میزان کفیا از منفبع پروتئین هف مثا   (  6

گوشت ، حبوبفت ،  جی  و شیرولبنیفت کا   

 .چرو در برنفمه خود بگنجفنید 

غذاهفی دریفیا ، )    3از مصرف منفبع امگف(  7

 . غفی  نشوید ....( مفها ، میگو و

مصرف حبوبفت مفنند نخود ، عاد  ،        (  8

انواع لوبیف عالوه بر تفمین پروتئین موردنیافز  

بدن بخفطر داشتن ییبر بفال ما تواناناد در     

ماثاال بارنا        )  کنترل قند خون موثربفشند

 .(همراه عد  پخته شود 

همراه هر میوه در میفن وعاده هاف یا         ( 9

سه  از سبزیجفت برای کاناتارل باهاتار           

مثال همراه سایا      )  قندخون داشته بفشید 

 .(ی  عدد خیفر می  شود

از مصرف زیفد قندهفی سفده مث  شکار  (  01

 .، مربف و شیرینا جفت پرهیز شود 

 

از مصرف شوریجفت و ناما  یاراوان جادا         ( 11

 . پرهیز کنید

بفر سوپ یف  ش داغ      1در طول روز حداق  ( 01

 .مصرف کنید 

مصرف میوه هف را به خفطر داشتن ییبر بفال و ( 03

موثر بودن در کنترل قندخون جفیگزین  بمایاوه   

 . کنید 

از دو انگشت وسط برای اندازه گیری قاناد     (  01

 .خون استففده کنید 

روغن هفی گیفها مفیع مث  روغن زیتون را (  05

 .جفیگزین روغن هفی جفمد کنید 

در صورت توان روزانه نی  سفعت قادم زدن    (  06

 . ارام برای کنترل قند خون مفید است 

بیمفران دیفبتا که انسولین تزریق ما کنناد  ( 07

 ی  وعده کربوهیدارتا مث  بیسکوئیت

یف ی  لقمه نفن در اخر ش  برای جلوگایاری از     

ایت قند خون در نیمه ش  در برنفمه خود قارار    

 .   دهند
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Secondary Heading 

ی  بیمفری تانافاساا        09–بیمفری کووید 

است که بواسطه دسته ای از ویرو  هاف از      

. خفنواده کرونف ویرو  هف ایجفد ماا شاود       

بهترین شیوه مقفبله بف این بیمفری تاقاویات    

سیست  ایمنا است امف ایراد دارای بیامافری   

زمینه ای من الجمله دیفبت ، یشفر خاون ،      

بفید توجه بیشتاری در ایان       ......  سرطفن و 

اولایان گافم بارای         .  خصوص داشته بفشند 

تقویت سیست  ایمنا در این ایراد داشاتان      

سب  زندگا سفل  و  کنترل مناما  یشافر      

خون ، قند خون و عم  به تاوصایاه هافی          

 . بهداشتا است 

 

 

پیشریت بیمفری کاروناف در ایاراد           

کنترل قناد  :  دیفبتا به عواملا مث  

خون، مدت زمفن دیافبات و وجاود        

سفیر بیمفری هفی هاماراه مافناناد        

بیمفری قلبا و کلیوی وابسته است و 

قفب  کنترل ترین عفم  خطر کنترل 

منم  قند خون باوسایلاه مصارف         

منم  داروهف و رعفیت برنفمه غذایاا  

 . منفس  است 

داشتن وزن  یده ال ه  در کناتارل   

 .بیمفری بسیفر حفئز اهمیت است 

 

:توصیه های مهم درخصوص تغذیه   

مصرف منفبع کفیا از یایابار هاف مافناناد            ( 0

سبزیجفت برگ سبز ، اناواع      )  سبزیجفت تفزه 

همراه ساه    (  کل  ، انواع یلف  دلمه ای ، قفرچ 

 . وعده اصلا  و میفن وعده هف بسیفر ضروریست

نفن هفی سبوسدار مفنند سنگ  را جفیگزین ( 1

 .نفن سفید کنید 

به جفی وعده هفی پرحاجا  وعاده هافی         ( 3

غذایا سب  داشته و تعداد وعده هاف را بافال       

 .ببرید 

وعده هفی غذایا و میافن وعاده هاف سار           (1

سفعفت منم  می  شده و جفبجف کردن و تغییر 

 .داروهف بدون مشورت بف پزش  اجتنفو کنید


