ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ورزش:

 -در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻴﺶ از  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم

 -ﻗﺒﻞ از ورزش ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺧـﻮد ﻣـﺸﻮرت ﻛﻨﻴـﺪ

در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ داﺷـﺘﻴﺪ ورزش ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻧﻜﻨﻴـﺪ ﭼـﻮن

زﻳﺮا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ورزش ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن  ,ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ  ,ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن ﺷـﻤﺎ

در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮع ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻲ ﺷﻮد.

 -ﭘﻮﺷــﻴﺪن ﻛﻔــﺶ ورزﺷــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻛــﻪ ﺑــﻪ

-در اﻓــﺮاد دﻳــﺎﺑﺘﻲ ﻧــﻮع 2ﻛــﻪ اﻧــﺴﻮﻟﻴﻦ اﺳــﺘﻔﺎده

اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺎورد و ﭘﺎ ﻛﺎﻣﻼ راﺣﺖ ﺑﺎﺷـﺪ

ﻧﻤــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ ﻣــﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴــﺪرات ﻳــﺎ ﻣﻴــﺎن

ﺗﺎ ورزش ﺑﻪ ﭘﺎ ﻫﺎآﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ .

وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ورزش ﺿـﺮورﺗﻲ ﻧـﺪارد .اﻳـﻦ اﻓـﺮاد

-4داروﻫﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و درﻣﺎﻧﻲ دﻳﺎﺑﺖ ﻳﺰد

ورزش و دﻳﺎﺑﺖ

اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در اﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎ ق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
 ﺟﻮراﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑـﺖﭘﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎ ﻫﺎ را ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ دارد.
اﻳــﻦ ﻧﻜﺘــﻪ را ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ورزﺷــﻲ را
–در ﺻــﻮرت اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧــﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑــﺎ دﺳــﺘﮕﺎه

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷـﺎداﺑﻲ دﻫـﺪ ﭼـﻮن

ﮔﻠﻮﻛــﻮﻣﺘﺮ ﻗﺒــﻞ  ,ﺣــﻴﻦ و ﺑﻌــﺪ از ورزش ﻗﻨــﺪ

ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺧﻮﻧﺘﺎن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻗﻨـﺪ

ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.

ﺧﻮﻧﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  100ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮد ﻣﻴﺎن وﻋﺪه
ﺳﺒﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﻧﺼﻒ
ﻣﻮز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﺪ.

.

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه :دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ دﻫﻘﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ اﺑـﺘﻼ

زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ در اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ

ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ اﺳﺖ  ,ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ و ورزش ﻳﻜـﻲ

ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي دﻳﺎﺑﺖ

از روش ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن دﻳﺎﺑـﺖ

ﻧﻮع  1ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن دﻳﺎﺑـﺖ

ﻛﺎﻫﺶ وزن

ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.

ﻧﻮع  2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ,ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ,

ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

ورزش را روزاﻧــﻪ در ﺳــﺎﻋﺎت ﻣﻌــﻴﻦ و ﺑــﻪ ﻃــﻮر

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دارو و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺪن در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

ﭼﻪ ورزﺷﻲ ﺑﺮاي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ؟

ﻗﺎﺑﻞ

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ورزش

اﺛﺮات ورزش ﻣﻨﻈﻢ در دﻳﺎﺑﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

ورزش اﻓـــﺮاد دﻳـــﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻳـــﺪ در ﻣـــﺪت ﺣـــﺪاﻗﻞ

در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺎن وﻋﺪه ﻋﺼﺮ و ﻗﺒـﻞ از

ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن

 20اﻟﻲ  25دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑـﻪ

وﻋﺪه ﺷﺎم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ

ﻃــﻮر ﻣــﺪاوم اﻧﺠــﺎم ﺷــﻮد .از ﺟﻤﻠــﻪ ورزش ﻫــﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﭘﻴﺎده روي  ,دوﭼﺮﺧﻪ ﺳـﻮاري

اﻳﺠﺎد ﺷﺎداﺑﻲ و ﻧﺸﺎط
ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن در ﻫﻨﮕـﺎم ورزش آﺷـﻨﺎ

 ,اﺳﻜﻴﺖ  ,ﺷﻨﺎ ,و ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس اروﺑﻴـﻚ ﻣـﻲ

ﺷﻮﻳﺪ .

ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻــﻮرت ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻳــﻢ  :ﻟــﺮزش  ,ﺗﻌﺮﻳــﻖ ,
ﺗــﭙﺶ ﻗﻠــﺐ  ,رﻧــﮓ ﭘﺮﻳــﺪﮔﻲ ,اﺧــﺘﻼل در ﺑﻴــﺎن و

ﭘﻴﺎده روي  ،ورزش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در دﻳﺎﺑﺖ اﺳﺖ .

ﺳـﺴﺘﻲ زاﻧـﻮ ﺑـﺎ اﻓـﺖ ﻗﻨـﺪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه اﺑـﺪ .
ﺣﺘﻤﺎ  2ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ را در ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان اب ﺣﻞ ﻧﻤـﻮده
و ﻣﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس

