مرض السكري يف شهر رمضان

صيام شهر رمضان هي مامرسة دينية هامة جدة قد
تؤثر عىل مواعيد األكل والنوم
يغري الصيام العادات الغذائية بشكل كبير ويقل النشاط
البدين خالل اليوم مقارنة بفرتات أخرى من السنة.
باإلضافة إىل ذلك أكل كميات كبرية من األطعمة التي تحتوي
عىل اإلغذية املقلية والتي تحتوي عىل نسب عالية من
السكريات قد يؤثر عىل التحكم يف مستوى السكر يف الدم.

انخفاض مستوى
السكر يف الدم

املخاطر املصاحبة:
للصيام بالنسبة ملرىض
السكري

ارتفاع مستوى
السكر يف الدم

فافجلا

يف حالة اإلصابة مبرض السكر يرجى استشارة الطبيب قبل الصيام
يف الحاالت اآلتية ينصح بعدم الصيام :
وصول مستوى السكر إىل أقل من * . 70
مليجرام لكل  100مليلرت دم

وصول مستوى السكر إىل أكرث من * . 300
مليجرام لكل  100مليلرت دم

ظهور األعراض التالية :
انخفاض مستوى السكر يف الدم
ارتفاع مستوى السكر يف الدم
الجفاف أو املرض الشديد
آالم األمعاء

ارتفاع مستوى
السكر يف الدم

لقيء

العطش

فقد االنتباه
اإلجهاد

غزارة البول

انخفاض مستوى
السكر يف الدم

االرتعاد
العرق
زيادة رسعة
رضبات القلب

آالم الرأس
فقد االنتباه.
الجوع

* أو النسب التي يحددها الطبيب أو املمرض  /ممرضة

*.

مرض السكري يف شهر رمضان

كيفية†التعامل†مع†مرض†السكر†خالل†شهر†رمضا :
املراقبة
املراقبة املستمرة
ملستوى السكر يف الدم

التغريات يف العادات الغذائية خالل شهر رمضان
قد تؤثر عىل مستوى السكر يف الدم لذا ينصح
باملراقبة املستمرة ملستوى السكر يف الدم .

النشاط البدين
يجب القيام بالنشاط البدين الخفيف واملتوسط باستمرار
تجنب النشاط البدين الشديد
يجب األخذ باالعتبار ما ييل :الحركات التي تتضمنها صلوات الرتاويح من ركوع وسجود وقيام
يجب اعتبارها جزءا من النشاط البدين الخفيف واملتوسط اليومي .

نصائح غذائية
األطعمة

ينصح بتناول أطعمة متوازنة تحتوي عىل من  %45إىل  %50من النشويات ومن
 %20إىل  %30بروتينات و  %35دهون .ينصح أيضا بتناول وجبة السحور قبل الفجر مبارشة
ينصح بتناول األغذية التي تتميز بكرثة النشويات املعقدة مثل األرز البسمتي أو الخبز
يجب تناول الفاكهة والخرضوات وحساء الضال والزبادي يف وجبتي اإلفطار والسحور
ينصح بتناول الفواكه أو املكرسات بعد اإلفطار أو قبل النوم
تقليل األطعمة الغنية بالسكريات يف وجبة اإلفطار
تناول كميات قليلة من األطعمة التقليدية مثل الجليبي أو الربيف
يجب تناول كميات قليلة من األطعمة املقلية مثل الباراتا والبوري والسمبوسة والشيفريا
والباكورا والكاتالماس والكباب املقيل
تقليل استخدام الزيت يف تحضري الطعام
تحضري أطعمة تحتوي عىل كميات أقل من السعرات الحرارية

املرشوبات

ينصح بتناول املرشوبات الطبيعية التي ال تحتوي عىل السكر لالرتواء
تساعد العصائر والحساء عىل املحافظة عىل التوازن بني كميات املاء واملعادن يف الجسم
يجب تجنب املرشوبات الغازية والعصائر التي تحتوي عىل السكر

مرض السكري يف شهر رمضان
مرض كورونا

نصائح عامة ينصح بغسيل اليدين وارتداء الكاممة والتباعد االجتامعي .
وتجنب
.التجمعات العائلية ومع األصدقاء املعتادة يف هذا الشهر
يف حالة اإلصابة مبرض كورونا يجب قطع الصيام واالتصال بالطبيب لتحديد
األدوية التي يجب تناولها ومراقبة درجة حرارة الجسم واألعراض مثل السعال أو
صعوبة التنفس ،واملحافظة عىل مستوى املياه يف الجسم وزيادة مراقبة مستوى
.السكر يف الدم
يجب االستمرار يف تناول اإلنسولني وعدم تناول الجلوكوز واتباع تعليامت
.الطبيب دامئا وأيضا إجراءات الحجر الصحي
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