
دانشگاه علوم پزشکی تھران
دانشکده پرستاری و مامايی تھران

ستاد برگزاری ھفته سالمت 

  

)ديابت(توصيه هاي بهداشتي براي كنترل فشارخون و مرض قند 

  

. چاقي، دخانيات، كم تحركي و رزيم غذايي نامناسب از عوامل خطر مهم در ايجاد فشارخون باال و ديابت هستند

) فشارخون و ديابت(وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، معاونت سالمت، مركز مديريت بيماريها ، دفترچه مراقبت بيماران 

.در صورت داشتن اضافه وزن با رعايت رژيم غذايي و ورزش وزن خود را به حد مطلوب برسانيد •
حركات نرمشي، پياده روي سريع، شنا، (حداقل هفته اي سه بار به مدت نيم ساعت ورزش كنيد  •

).دوچرخه سواري و كوه پيمايي جزء مناسبترين فعاليت هاي بدني هستند
مثل، چيپس، (تنقالت : مصرف غذاهاي زير را به حداقل برسانيد چون داراي نمك زيادي هستند  •

مثل سوپ آماده، ماهي و سبزيجات كنسرو شده (، غذاهاي كنسروي )آجيل شور، بيسكويت هاي نمكي
مثل سوسيس، كالباس، (، گوشتهاي فرآوري شده )مثل سس مايونز و گوجه فرنگي(، سسها )با نمك

.و نوشابه هاي معمولي و بعضي از نان ها و غالت پر نمك) جز پنير كم نمك(، پنيرها )ماهي دودي
.  در حد متعادل مصرف كنيد) برنج، نان، ماكاروني، سيب زميني(مواد نشاسته اي  •
مانند سيزي، ميوه ها، نان سبوس دار، حبوبات و غالت بيشتر ) الياف گياهي(از مواد غذايي فيبردار  •

.استفاده كنيد
براي طعم غذا به جاي نمك مي توانيد از سبزي هاي خشك، آبليمو، آبغوره و ساير ادويه ها استفاده  •

.  كنيد
حتي االمكان غذاها را به صورت آب پز، بخارپز، يا كبابي تهيه نمائيد و از سرخ كردن مواد غذايي  •

.خودداري كنيد
، كره، دنبه، روغن )پنير، شير، ماست چرب و خامه(لبنيات پر چربي : مصرف مواد غذايي چرب مانند •

حيواني، مغز، كله و پاچه، جگر، دل، قلوه، سيرابي و شيردان، سس ساالد، زرده تخم مرغ، مرغ با 
.را به حداقل برسانيد) گاو، گوساله و يا گوسفند چرب(پوست، گوشت قرمز چرب 

.    مصرف قند و شكر و انواع شيريني را به حداقل برسانيد و مصرف ميوه هاي شيرين را محدود كنيد •

:  بايد براي كنترل يا حذف اين عوامل نكات ضروري زير را رعايت نمود
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