
المشــروبات  المــاء و  أكثــر مــن شــرب 
الغيــر محــاة بالســكر بالفتــرة الممتــدة 

مــا بيــن اإلفطــار و اإلمســاك.

تحتــوي التــي  المشــروبات   تجنــب 
 علــى الكافييــن والمشــروبات المحــاة

لســكر با

١- علــى المريــض المصــاب بمــرض الســكري مراجعــة الطبيــب المعالــج 
لتقييــم حالتــه الصحيــة وتحديــد إمكانيــة الصيــام مــن عدمــه وإلعطائــه

اإلراشادات الغذائية والعاجية الازمة أثناء الشهر المبارك. 

أثنــاء الســكري  بمــرض  الخاصــة  الغذائيــة  باإلرشــادات  التقيــد   -٢
الشهر المبارك.

٣- اإلفطار في التوقيت المحدد وتأخير اإلمساك قدر اإلمكان.

٤- تناول وجبة خفيفة ما بين فترة اإلفطار واإلمساك. 

٥- اإلكثــار مــن شــرب المــاء فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن اإلفطــار 
واإلمســاك.

٦- المراقبــة الذاتيــة لنســبة الســكر فــي الــدم بصــورة دوريــة ومنتظمــة 
مــع العلــم بــأن ذلــك ال يفطــر.

٧- إن المضاعفــات المتوقعــة للمريــض المصــاب بمرض الســكري خال 
الصيــام  فــي شــهر رمضــان المبــارك هــي: ارتفــاع حــاد في نســبة الســكر 

فــي الــدم أو هبــوط حــاد فــي نســبة الســكر فــي الــدم أو جفــاف.

٨- علــى المريــض المصــاب بالســكري أن يوقــف صيامــه إذا مــا حصــل 
ارتفــاع حــاد فــي نســبة الســكر فــي الــدم )مــا فــوق ٣00mg/dl( أو 

 .)٧0mg/dl هبــوط حــاد فــي نســبة الســكر فــي الــدم )دون

٩- إن عــوارض انخفــاض مســتوى الســكر فــي الــدم هــي: اإلحســاس 
بالجــوع الشــديد، توتــر عصبــي، رجفــة فــي اليديــن، تعــرق، تســرع فــي 

نبضــات القلــب. 
فــي حــال حــدوث هــذه العــوارض علــى المريــض أن يوقــف صيامــه فــورًا 

وأن يتنــاول المــواد الســكرية  وأن يراجــع الطبيــب المعالــج٫ 

١0- عدم ممارسة مجهود جسدي قوي أثناء فترة الصيام.

١١- ممارسة رياضة خفيفة ما بعد اإلفطار.

١٢- مراجعــة الطبيــب المعالــج بعــد شــهر رمضان لتقييــم الوضع الصحي٫ 
للمريــض وإعطائــه اإلرشــادات الازمــة.
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خاصة

عندك سكري؟
بالـشـهـر الــكـريــم،

مــا في غنى عن الحكيم



أن يجــب  مهمــة  بتوجيهــات  الدليــل  هــذا  يــزودك  ســوف 
ــاء الصيــام خــال شــهر رمضــان المبــارك.  ــار أثن تؤخــذ بعيــن االعتب
قبل أن تقرر الصيام، ُيرجى قراءة هذه النشرة واستشارة طبيبك.

أمور يجب معرفتها والقيام بها لتتمكن من
السيطرة على مرض السكري خالل شهر رمضان

بســبب التغييــرات الكبيــرة فــي مواعيــد الوجبــات ونمــط النــوم لديــك، إذا 
ــًا بمــرض الســكري، قــد تتســاءل كيــف يمكــن ان يؤثــر صيــام  كنــت مصاب

شــهر رمضــان علــى صحتــك .
خــال شــهر رمضــان، يتغيــر نظامــك الغذائــي المعتــاد بدرجــة كبيــرة، 
خصوصــًا فــي حــال تناولــك لوجبــات كبيــرة تحتــوي علــى أطعمــة دســمة 
وســعرات حراريــة عاليــة، كمــا أن نشــاطك البدنــي يصبــح أقــل خــال النهــار 

مقارنــة بأوقــات أخــرى مــن الســنة. 
أن لــكل ذلــك تأثيــر علــى تحكمــك فــي مســتويات الســكر فــي الــدم. 
لذلــك، يرجــى طلــب المشــورة الطبيــة قبــل اتخــاذ قــرار الشــروع فــي 

صيــام شــهر رمضــان المبــارك.

١- تعــرف علــى االعــراض الجانبيــة للصيــام اذا كان لديــك مــرض الســكري: 
إن بعــض المرضــى قــد تتعــرض  لمخاطــر صحيــة بســبب الصيــام.   

لــذا ننصحــك بزيــارة طبيبــك لتقييــم وضعــك الصحــي وتحديــد إمكانيــة 
صيامــك مــن عدمــه.

٢- تكرار المراقبة الذاتية لمستوى السكر في الدم:
شــهر  خــال  الطعــام  تنــاول  عــادات  فــي  التغييــرات  تؤثــر  قــد 
رمضــان علــى نســبة الســكر فــي الــدم لديــك وبالتالــي فإنــه مــن 
المهــم فحــص مســتوى الســكر فــي الــدم بشــكل متكــرر. افحــص 
مســتويات الســكر فــي الــدم مــرة إلــى مرتيــن فــي اليــوم وكلمــا 

دعــت الحاجــة.

٣- تعديل الدواء في أثناء الصيام:
تحــدث مــع طبيبــك بشــأن التعديــات المطلوبــة فــي الجرعــة 
أو المواعيــد أو نــوع الــدواء مــن أجــل تقليــل مخاطــر انخفــاض 

مســتوى الســكر فــي الــدم. 

٤- متى يجب أن يفطر الصائم؟
يجب على مرضى السكري أن يفطروا إذا:

٥- ممارسة الرياضة في رمضان:
قــم بممارســة تماريــن عاديــة خفيفــة إلــى متوســطة. ال ينصــح 
ــاء الصيــام بســبب  بممارســة التماريــن الرياضيــة القاســية فــي أثن

ــدم و/أو الجفــاف. ــادة خطــر انخفــاض الســكر فــي ال زي

٦- تنظيم الوجبات:
يمكنك اتباع النصائح الغذائية التالية خال شهر رمضان.

ــة الطعــام المســموح بهــا  قــم بتقســيم الســعرات الحرارية/كمي
بيــن اإلفطــار والســحور، وإضافــة وجبــة أو وجبتيــن خفيفتيــن إذا 

لــزم األمــر بينهمــا.

تأثير صيام شهر رمضان على جسمك

كانت نسبة
السكر في الدم

أقل من 
٧0mg/dl 

كانت نسبة السكر
في الدم أكثر من

٣00mg/dl

حدث أعراض
انخفاض السكر في 

الدم أو ارتفاع السكر 
في الدم أو الجفاف 

أو مرض شديد

٤٥ -٥0 ٪ كربوهيدرات
٢0 -٣0 ٪ بروتين

دهون أقل من ٣٥٪
)يفضل أن تكون دهون غير
مشبعة أحادية ومتعددة( 

التــي  باليــاف  الغنيــة  االطعمــة  تنــاول 
تطلــق الطاقــة ببــطء مثــل الخبــز كامــل 

واالرز. والفــول  الحبــوب 

تناول الكثير من الخضروات والسلطات 

قلــل مــن االطعمــة التــي تحتــوي علــى 
المشــبعة  الدهــون  مــن  عاليــة  نســبة 
مثــل الســمن، والسمبوســة، والفطائــر

اســتبدل الحلويــات  التــي تحتــوي علــى 
كميــات عاليــة مــن الســعرات الحراريــة 
مــن  معتدلــة  بكميــة  والســكريات 
الحلــوى الصحيــة كقطعــة مــن الفاكهة. 
الزيــت  مــن  كميــات صغيــرة  اســتخدم 

عنــد الطهــي مثــل زيــت الزيتــون.

١

٢

٣

٤

٥


