
 اهمیت ورزش

  ورزش و فعالیت بدنی برای سالالتی ی بدش االالرا یالالروری

 است و انرژی بیش ری به ارا یی دهد.

  یکی از دریاش های کلیدی در دیابت یی بااالالد که ورزش

به افزایش حسالاسیت سلل  ها نستت به انسللی،  کاهش 

 فشارخلش و وزش کرک یی کند.

 .ورزش باعث افزایش قدرت و انعطاف پذیری یی الد 

  .ورزش باعث افزایش روحیه و کاهش اس رس یی   الد 

    

 اثرات ورزش در دیابت

کاهش دهد و تلانایی بدش را برای  ورزش یی تلانالد قند خلش را

جذب گللکز بهتلد بخشد. با یک ورزش ینظم یی تلانید نیاز به 

انسالللی، را کاهش دهید زیرا ورزش قادر اسالت یواویت ساللل  

های بدش به انسالللی، که ناای از ااقی و ایافه وزش است را از 

بی، بترد. هرچنی، ورزش هالالای ینظم یی تلانالالد فالالاک لرهالالای 

( و فشار خلش LDLتی عروقی از جرله کلس رو  بد)خطرساز قل

( و بهتلد HDLرا کاهش داده  باعث افزایش کلسالالال رو  خلب)

 عرلکرد ریلی الد.

 نوع فعالیت ورزشی

 ورزش به دو نلع هلازی و بی هلازی توسیم یی الد.

 ورزش های هوازی 

دقیوه با االالدت کم  و یا ی لس   02تا  02فرد به یدت حداقل 

یداوم ترری، ورزاالالی را انمام یی دهد. یانند پیاده به صالاللرت 

روی  دویدش آهس ه  دویدش روی نواله  انا  اسکی و رکاب زدش 

 روی دوارخه ثابت. در طلالنی یدت اربی و قند را یی سلزاند.

     

 ورزش های بی هوازی 

در یک یدت کلتاه فعالیت االالدیدی انمام یی االاللد یزل وزنه 

ث سلزاندش گللکز بیش ر یی الد که برداری و بدش سالازی. باع

 در نهایت باعث بهتلد ویعیت کن ر  قند خلش یی الد.

 

 

 چگونگی شروع ورزش

ورزش باید جزیی از برنایه روزانه بااالد. ارا که یت ت به دیابت 

هسالالال ید  باید هر اه سالالالری  تر و در سالالالنی، پایی، تر فعالیت 

 ورزای را آغاز نرایید.

 توصیه های مهم:

 روع ورزش با پزاالالک خلد یشلرت کنید زیرا قتل از اال

بدلیل تاثیر ورزش بر قند خلش  پزاالالالک باید در جریاش 

 نلع ورزش و فعالیت ارا بااد.

  برنایه ورزاالالی باید به تدریش االالروع االاللند و به یرور به

 ادت و زیاش آش ایافه الد. 

  بار در هف ه به فعالیت ورزای پپردازید. 0حداقل 

  از االالروع ورزش بدش خلد را با تلجه دااالال ه بااالالید قتل

حرکالات یناسالالالم گرم کنید و در نهایت ورزش به تدریش 

 قط  الد.

  پلاالیدش کفش ورزاالی یناسالم که به اناشالال اش پا فشار

نیالاورد و پا کایت راحت بااالالالد تا ورزش به پاها آسالالالیم 

 نرساند.

  جلراب ها باید یناسم و نخی بااد تا رطلبت پا را گرف ه و

 رد.پاها را خشک ناه دا

   در صاللرت اسال فاده از انسالللی، با دس ااه گللکلی ر قتل

 حی، و بعد از ورزش قند خلن اش را اندازه گیری کنید.

  ییلی گرم در دسی  022در صاللرتی که قند خلش کر ر از

لی ر بلد یک ییاش وعده سالتک یزل یک سالیم ی لس  یا  

 عددبیسکلیت یصرف کنید. 0نصف یلز یا 

 ییلی گرم در دسالالی  022االی درصالاللرتی که قند  خلش ب

 لی ر بلد به ر است هیچ گلنه فعالیت ورزای انمام نشلد.

  ساعت بعد از غذا یی بااد. 0تا  0به ری، زیاش ورزش 

  ،اس فاده یی کنید از ورزش کردش در اگر از انسللی

 خلدداری ساعاتی که فعالیت انسللی، به اوج اثر یی رسد

کنید.
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 .در طل  ورزش ح را آب بنلاید 

 .به ری، ورزش برای افراد دیاب ی پیاده روی است 

  یک وعده کربلهیدرات سالالری  االثر یزل قند هرراه خلد

 داا ه بااید.

  در صلرتی که در حی، ورزش داار عتئم افت قند یزل

لرزش  تعریق و طپش قلم االالالدید از یلاد کربلهیدرات 

ند یا آبنتات و نصف لیلاش آب حته ق 0سالری  االثر یزل 

 ییله اس فاده کنید.

  هیچ وقالالت در هلای خیلی گرم و خیلی سالالالرد ورزش

نکنید. لتاس االالرا هناام ورزش باید یناسالالم با دیای 

یحی  بااالد زیرا لتاس زیاد در هلای گرم باعث تشدید 

 تعریق و کم آبی بدش یی الد.

 ورزش مناسب برای افراد مبتال به عوارض دیابت

 افراد مبتال به بیماری های قلبی عروقی 

فعالیت های ی لس  با اجازه ی خصص قلم یانند پیاده روی 

یتیم   دوارخه ساللاری  و حرکات کشالشی در حد یعرل  

یناسالم اسالت. برای بیراراش با سابوه  بیراری طلالنی یدت 

 ورزش جهشی و پرای یرنلع است.

 افراد مبتال به فشار خون 

االدت ی لسال  یزل پیاده روی و بدنسازی با فعالیت هایی با 

 وزنه های ستک و حرکات کششی یناسم است.

 )افراد مبتال به آسیب شبکیه چشم)رتینوپاتی 
 را اشم داخل فشار که هایی فعالیت و ها در ای، افراد ورزش

 هرراه االالدید االالدش زور با که هایی ورزش) برند یی باال

 سالالنای، های وزنه کردش بلند یا برداری وزنه یزل( هسالال ند

 گلنه ای، انمام بنابرای االاللند خلنریزی سالالتم اسالالت یرک،

 های ورزش جزء االالنا و روی پیاده. بااالالد یی یرنلع حرکات

 هس ند. افراد ای، در پیشنهادی

 )افراد مبتال به آسیب کلیوی)نفروپاتی 

ترری، های سالتک تا ی لس  یزل پیاده روی  کارهای ستک 

 یی الد. در خانه و ورزش های آبی تلصیه

 افراد مبتال به آسیب اعصاب محیطی 

 ایپ در ان هایی عصتی های راال ه تخریم علت به افراد ای،. 

 کنند  نری حس را تاو  یا زخم از نااالالی درد گلنه هیش خلد

و  زخم ورزاالالی حرکات انمام با اسالالت یرک، علت هری، به

 یسالالافت در روی پیاده االاللد. از ایماد آنها پای در یشالالکتتی

 به دیار های آسیم آیدش وارد و زدش تاو  خطر که زیاد های

فعالیت هایی با االالدت  .کنید خلدداری دهد  یی افزایش را پا

ی لسال  ) دوارخه سلاری و انا(  فعالیت های روزانه ستک 

تا ی لسالال  و ورزش هایی که نشالالسالال ه بااالالند یزل ورزش با 

 دوارخه ثابت و حرکات کششی تلصیه یی الد.

 

 

 

 خدابه نام 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 دیابت و ورزش

 

 تهیه و تنظیم:

 اصغر سلیمی

4931

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.salamat118.com/images/Article/2013/07/18/article59241.jpg&imgrefurl=http://www.salamat118.com/Articles/Article.aspx?id=2242&docid=QjIWGCSZe8EKcM&tbnid=rhKUkBKAIHgJeM:&w=400&h=251&ei=WofiVNKBJIS8UZT6gMAL&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

