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F. DİYABETLİ BİREYE VERİLECEK ÖNEMLİ MESAJLAR
•	 Sağlıklı beslenme, diyabet tedavisinin temel yapı taşlarından biridir!
•	 Diyabetli birey sağlıklı beslenerek, ilaç ve insülin tedavisinin gerektirdiği öğün düzenine ve öğün 

sayısına dikkat ederek kan şekeri kontrolünü sağlayabilir, kontrolsüz kan şekerinin neden olduğu 
organ hasarlarını önleyebilir. 

•	 Beslenme tedavisi bireye özgüdür. Diyabetli bireyin özelliklerine ve tedavisine bağlı olarak planlanır. 
•	 Standart bir beslenme tedavisi oluşturulamaz.
•	 Öğün saatleri geciktirilmemeli, öğün atlanmamalıdır.
•	 Kan şekerinin ana kaynağı olan karbonhidrat tüketimine dikkat edilmelidir.
•	 Tam taneli tahıllar, meyve, sebze, kuru baklagil, düşük yağlı süt ve yoğurt gibi besinlerden karbonhidrat 

tüketimi sağlanmalıdır.
•	 Öğün ve ara öğünlerde yeterli karbonhidrat tüketimi sağlanmalıdır. 
•	 Karbonhidrat gereksinimi yaş, vücut ağırlığın, fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok faktörden etkilenir.
•	 Ana ve ara öğünlerde alınacak karbonhidrat miktarı bireyden bireye farklılık gösterir.
•	 Alınması gereken enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral miktarı için diyetisyene 

danışılmalıdır.
•	 Karbonhidrat gereksinimi bireye özgüdür. Önerilenden az veya fazla tüketilmesi kan şekerinde 

dalgalanmalara yol açar.
•	 Diyabetli bireyler BKİ’yi hesaplamalı ve bel çevrelerini ölçmeli, normal değerlere göre değerlendirmeli 

ve düzenli olarak takip etmelidir.
•	 Kilo fazlalığı varsa mutlaka küçük adımlarla ideal kiloya ulaşım planlanmalıdır. 
•	 Katı yağ yerine sıvı yağ kullanımı tercih edilmelidir.
•	 Kolesterol et, süt, yoğurt, yumurta gibi hayvansal besinlerde bulunur. Bu besinler ile vücuda sağlanan 

kolesterol miktarı bir günde 200 mg’ı aşmamalıdır. 
•	 Balık, yağsız et, yarım yağlı süt ve yoğurt tüketimi hayvansal kaynaklı protein gereksinimini sağlar 

ve doymuş yağ ve kolesterol alımını azaltır.
•	 Bisküvi, kek, kraker, kurabiye vb. paketlenmiş ürünler trans yağdan zengindir. Bu gibi ürünlerin 

tüketilmemesi veya tüketim sıklığının azaltılması gerekir.  
•	 Her öğünde farklı besin gruplarına yer verilmeli, besinler çeşitlendirilmelidir.
•	 Şeker, tuz ve yağ oranı yüksek besin tüketimi sınırlandırılmalıdır.
•	 Konserve veya işlenmiş besinler yerine taze besinler tüketilmelidir.
•	 Her gün sebze ve meyve tüketilmelidir.
•	 Kuru baklagil tüketimi artırılmalıdır.
•	 Yağda kızartma yerine ızgara, haşlama, buğulama gibi düşük yağlı pişirme yöntemleri tercih 

edilmelidir.
•	 Gün içinde 8-10 bardak su içilmelidir.


