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املقدمة :-
ممارسة الرياضة مهمة في الخطة العالجية للمصاب بداء السكري ألنها 

الدورة  تنشيط  وكذلك  بالدم  السكر  نسبة  تنظيم  في  كبيرة  بدرجة  تساهم 

خفض  في  يساعد  وهذا  للمصاب  املثالي  الوزن  على  واملحافظة  الدموية 

املضاعفات املزمنة لداء السكري وجميع األمراض املصاحبة لها .

 مطلوب للوقاية من األمراض .
ً
لذا تعد البرامج الرياضية أسلوبا

*   يفضل ممارسة الرياضة مع أحد األصدقاء.
*    فحص نسبة السكر بالدم قبل – أثناء ، بعد ممارسة التمارين 

الرياضية. 
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فوائد التمارين الريا�ضية :
تساعد في تنظيم نسبة السكر قي الدم .	 

تساعد في تنظيم نسبة الدهون في الدم . 	 

تساعد على تخفيف الوزن واملحافظة 	 

على الوزن املثالي . 	 

تساعد على تخفيف كمية الدواء الذي 	 

يستخدمه املريض .	 

تساعد على تقوية وبناء الجسم والعضالت.	 

تزيد من نسبة استخدام األنسولين في 	 

الجسم وذلك بزيادة عدد مستقبالت األنسولين .	 

تقليل من مقاومة الجسم لألنسولين . 	 

تحسين الحالة النفسية للمريض .	 

من  الرياضة  )تعتبر 

لتنظيم  األساسية  العناصر 

نسبة السكر في الدم، وتختلف 

الرياضية  التمارين  نوعية 

والجنس  العمر  باختالف 

واملقدرة  الصحية   والحالة 

الفردية ( .
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القواعد الأ�ضا�ضية للتمارين الريا�ضية :
يبدأ البرنامج الريا�ضي بشكل تدريجي ثم تزيد مدة وكثافة التمارين 	 

للوصول  إلى املعدل املطلوب واملناسب لكل فرد .

يجب تهيئة الجسم للرياضة وذلك بالبدء  بتمارين التسخين ملدة  5 	 

إلى  10 دقائق ، كما يجب إنهاء الجلسة بتمارين االسترخاء ملدة 5 إلى  

10 دقائق .

عند 	  ثانية   90 إلى    30 بين  ما  يتراوح  للراحة  وقت  تخصيص  يجب 

الحاجة إلى ذلك .

عن 	  الناتجة  اإلصابات  أو  املرض  حالة  في  التمارين  ممارسة  عدم 

الرياضة .

يجب استشارة الطبيب قبل ممارسة أي برنامج ريا�ضي .	 
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الن�ضائح الواجب الأخذ بها عند ممار�ضة التمارين الريا�ضية:
 	 

ً
ضروريا يكون  قد  كما   ، التمارين  وبعد  قبل  الدم  في  السكر  نسبة  قياس  يجب 

إجراء تحليل أثناء الرياضة . 

يجب حمل قطع من السكر أو الحلوى الستخدامها في حالة انخفاض السكر.	 

يجب حمل بطاقة تعريف تدل على أن الشخص مصاب بالسكر .	 

أثناء 	  املريض  يستخدمها  لن  التي   الجسم  مناطق  في  األنسولين  حقن  يجب 

التمارين .

مفعول 	  فيها  يصل  التي  األوقات  في  الرياضية  التمارين  ممارسة  تفادي  يجب 

األنسولين إلى أعلى مستوى .

يجب عدم ممارسة التمارين إذا كان مستوى السكر في الدم أعلى من 240 ملج/	 

دسل ) 13,2 ( أو في حالة وجود الكيتون في البول .

نفس 	  في  الرياضة  ممارسة  يجب   ، اإلنسولين  على  املعتمدين  للمر�ضى  بالنسبة 

. 
ً
الوقت يوميا
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ما 	  تناول  يجب   ) مليمول   5,6  ( 100مج/دسل  من  أقل  السكر  نسبة  كانت  إذا 

يعادل 20 جم من النشويات قبل ممارسة الرياضة .

) 5,6 – 8,3 مليمول(، 	  بين 100 – 150 مج  الدم ما  في  السكر  إذا كانت نسبة 

يمكن ممارسة التمارين الرياضية وتناول وجبة خفيفة بعدها.

الن�ضائح الواجب الأخذ بها عند ممار�ضة بع�ض من اأنواع الريا�ضة 
ريا�ضة امل�ضي :-

تزاول  تكن  لم  إذا  خاصة  بامل�ضي  الريا�ضي  برنامجك  تبدأ  أن  تستطيع 

 ، وعند البدء تحتاج إلى ) حذاء مريح ومالبس قطنية مريحة ( 
ً
الرياضة سابقا

 بمعدل ثالث 
ً
 كل أسبوع حتى تصل إلى 45 دقيقة يوميا

ً
وتحتاج للسير تدريجيا

. 
ً
إلى خمس مرات أسبوعيا

الهرولة :-
الهرولة  من  أفضل  السريع  امل�ضي 

السريع  امل�ضي  بين  الجمع  يمكن  أو 

رياضة  أما  واحد،  وقت  في  والهرولة 

فال  طويلة  ملسافة  السريع  الجري 

تفضل للمصاب بداء السكري إال تحت 

إشراف طبي .
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ال�ضباحة :-
السباحة  مسافة  زيادة  على  اعمل  ثم  قصيرة  ملسافات  بالسباحة  ابدأ 

 ، باإلمكان تقطع كامل مسافة املسبح مره واحده ثم تستريح ثم مرتين 
ً
تدريجيا

أفضل  السباحة   وتعتبر   ، البدنية  لياقتك  قدرة  حسب  وهكذا  تستريح   ثم 

أنواع الرياضة للمر�ضى الذين يعانون من آالم املفاصل .

األشخاص  تناسب  ال  قد   
ً
أشخاصا تناسب  الرياضة  من  أنواع  هناك 

اآلخرين ) فيجب استشارة الطبيب قبل البدء بالرياضة (

1- املصابين باعتالل الشبكية :- عليهم االبتعاد عن أنواع الرياضة التي 

 رفع األثقال أو القفز أو الغوص ( .
ً
ترفع ضغط العين ) مثال

عن  االبتعاد  عليهم   -: الدم  ضغط  وارتفاع  القلب  بأمراض  املصابين   -2

الرياضة التي تصاحب انقباض بالعضالت ) كرفع االثقال ( .

 : القدم  أعصاب  على  السكر  تأثير  أو  القدم  في  بمشاكل  املصابين   -3

عليهم االبتعاد عن أنواع الرياضة التي قد تسبب تقرحات في الرجل 

كالركض .
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م�ضتويات ت�ضخي�ض داء ال�ضكري

بعد األكل بساعتني  مستوى السكر صائم  التشخيص

أقل من 140 ملغم أقل من 100 ملغم طبيعي

من 140 – 199 ملغم  100 إلى 125 ملغم قابل لإلصابة 

200 ملغم فأكثر  126 ملغم فأكثر من  مصاب 

سائلني اهلل عز وجل
للجميع الصحة والعافية



ربع مببلغ 40 هللة
�أر�سل رقم 1 للت

ربع بـ 10 ريال
�ر�سل ر�سالة فارغة للت

جمعية السكري السعودية الخيرية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

Saudi Charitable Association of Diabetes

ساهم في الحد من انتشار

 داء السكري
ارسل رسالة على الرقم
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@ALSSUKKARY1

alsukkary@gmailcom

www.facebookcom/alsukkary

+966114704147
+966112120184

+966114703839


