
 

 

لكنه قد يشكل خطًرا  سيئةالغذائية العادات اللضبط النفس والتخلص من ُيعد الصيام فرصة 

خالل  يجب إتباعهاهناك شروط وقواعد على بعض األشخاص المصابين بالسكري، 

 :وتشمل  واإلفطار اإلمساك

 :قبل موعد الصيامالتي يجب مراعاتها  األمور
  ة وقدرته على ضبط يالصح ة المريضلحالأخذ الموافقة من الطبيب المختص وفقا

 .مستوى السكر في الدم
  في حال موافقة الطبيب على الصيام، من المهم أن يبدأ المريض

كي ال يصاب جسمه على نظامه الغذائي بإجراء بعض التغييرات 
 .عند الصيام بصدمة

  المحافظة على نفس كمية ونوعية الغذاء الذي تم وصفه من قبل
 .أخصائية التغذية

  وجبة خفيفة  -اإلفطار )تقسيم كمية السعرات الحرارية على ثالثة وجبات– 
 (.السحور

  االعتدال في المأكوالت و المشروبات بعد أذان المغرب إلى أذان الفجر و عدم
المعجنات و :اإلسراف في األكل و خصوصاً المأكوالت الرمضانية الشعبية مثل

المقالي والحلويات الحتوائها على نسبة عالية من الزيوت و السكريات التي 
 .لمريض و قد تؤدي إلى مضاعفات حادةترفع مستوى السكر لدى ا

 تجنب التعرض للضغوط النفسية و القلق. 
  ظهًرا،  21الساعة )عدة مرات يوميًا متابعة مستوى السكر في الدم بإجراء تحاليل

قبل اإلفطار،بعد اإلفطار بساعتين،قبل السحور، بعد السحور بساعتين، عند الشعور 
 .( بأي أعراض

  مابين صالة العصر إلى ) نشاط بدني أثناء الفترة الحرجة تجنب النوم أو ممارسة
 (.أذان المغرب

  عدم الراحة، التعرق، ) عند الشعور بأعراض انخفاض السكر في الدم
في فترة الصيام السيما أثناء ( رعشة، خفقان،تشويش و عدم وضوح الكالم

 .الفترة الحرجة يجب اإلفطار مباشرة بتناول سوائل محالة
 ارتفاع درجة )رة الطبيب عند اإلصابة بمرض عرضي مثل يجب استشا

 (.الحرارة، اإلسهال، القيء
 

 
 
 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

 اتباعها أثناء الصيام التعليمات الواجب على مريض السكر

Recommendations for Managing Diabetes During Fasting 
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 :الصيام قد تستدعي االمتناع عن الحاالت التي 
 وغيرها عيونالأو اعتالل الكلى  المصابون بأحد مضاعفات السكر مثل. 
 عدم القدرة على ضبطه معمستمر في معدل السكر الرتفاع اال. 
 السكري من النوع األول ضىمر. 
 و تستخدم عالج االنسولين الحامل المصابة بالسكري . 
 حادبمرض  اإلصابة. 
 في الثالثة أشهر األخيرةبغيبوبة كيتونية  اإلصابة. 
 األخيرةانخفاض متكرر في مستوى السكر بالدم في األشهر الثالثة  حدوث. 
 يتطلب عملهم مجهوداً عضلياً كبيراً  نالذي السكري ىمرض. 
 حاالت أخرى يحددها الطبيب. 

 
 

 :مراعاتها في وجبة اإلفطاريجب النصائح التي 
  كوب من الماءوصغيرة  اتتمر 3-2ـ ب ءبدال و فور األذان اإلفطارتناول وجبة. 
 تجنب األغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي. 
  عصائرال بداًل منتناول الفواكه بالحبة الكاملة. 
  بدل  األسمرتناول الكربوهيدرات المعقدة بدال من البسيطة كالخبز

 .األبيض
 
 

 :مراعاتها في وجبة السحوريجب النصائح التي 
  اإلمساكوقت قريب من إلى  اإلمكانتأخير فترة السحور قدر. 

  وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية اختيار. 
  التركيز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة. 
  ية بالبروتين غن أنهاالتركيز على البقوليات كالحمص والفول حيث

 .واأللياف
  تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون واالمتناع عن الدهون المضرة

 .كالمقالي
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 :عند الصيامنصائح لمواجهة العطش 

  المحتوية على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل تناول األطعمةتجنب. 
  وتوزيعها مابين اإلفطار واإلمساكمن الماء  معتدلةشرب كميات. 
 الخضار ) تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على كميات جيدة من األلياف والماء

 (.التفاح/ الفواكه الحامضة/ الخيار/ الورقية

 ملح في الطعامتجنب اإلكثار من ال. 
  االمتناع عن العصائر المحتوية على مواد مصنعة وملونة واستبدالها بالعصائر

 .الطازجة

 تجنب المشروبات المدرة للبول والتي تحوي الكافيين. 
 
 

 :التوقف عن الصيام الحاالت التي تستدعي
 

  300عن أو مرتفعة  ديسيلتر/ ملغم 70إذا كانت نسبة السكر منخفضة عن 

حتى لو لم يتبّق إال وقت قصير  وَجب اإلفطار مباشرة ديسيلتر/ ملغم

 .لموعد األذان

  انخفاض مستوى السكر في الدم خالل الساعات األولى من النهار

 .ديسيلتر في الدم أو أقل /ملغم 70إلى 

 أو السبات اإلغماءمن تعرق وتعب أو  المفاجئبأعراض انخفاض السكر  اإلصابة. 

  خالل الصيام ارئطحدوث أي مرض أو عرض.  

 

 

 
 
 
 

 
 :مراجع

  ويب طب. 

  جمعية أصدقاء مرضى السكري  –الطريق اإلرشادي لمريض السكري

 .الخيرية

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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