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املقدمة 
داء السكري من األمراض املزمنة التي تستمر مع اإلنسان، والبد للمصاب 

من التعايش مع هذا الداء في جميع األحوال والظروف وعند أداء فريضة الحج 

 بأنه البد للمصاب من تأدية هذا 
ً
وهو الركن الخامس من أركان االسالم ، علما

 لواجبه الديني.
ً
الركن اكماال

وال يؤثر هذا املرض على أداء املناسك إذا أخذت االحتياطات الالزمة ، 

وعند عزم املصاب بداء السكري للذهاب ألداء فريضة الحج هناك أمور البد 

من معرفتها وادراكها ليتيسر له الحج بيسر وسهوله ودون أن يعرض نفسه 

ألي مضاعفات .
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اال�ستعدادات الواجب اتخاذها :-
اأوال : قبل ال�سفر 

1- الحصول على النصائح واإلرشادات من الطبيب املعالج وكذلك أخذ 

العالج الكافي والتطعيمات الالزمة قبل السفر بفترات.

2- زيارة طبيب العيون للكشف على الشبكية.

3- زيارة أخصائية التثقيف والتوعية الصحية ألخذ النصائح واإلرشادات 

عن كيفية التعايش مع داء السكري في موسم حج بيت هللا الحرام 

وهي:-
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* يجب قياس نسبة السكر في فترات متعددة وتسجيلها.

* أخذ العالج في األوقات املحددة بانتظام.

* املحافظة على الوجبات الرئيسية وكذلك الوجبات الخفيفة.

* حفظ األنسولين بالطرق الصحيحة )ثالجة( أو داخل حافظة األنسولين.

* تجنب حرارة الشمس واستخدام الشمسية بصورة دائمة.

* لبس املالبس القطنية الواسعة والجوارب واألحذية املريحة.
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4-  يجب زيارة أخصائية التغذية ألخذ برنامج الغذاء الصحي في موسم 

الحج.

حقيبة ال�سفر يجب اأن ت�سم االأتي:
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ثانيًا :- اأثناء ال�سفر :
إصابتك  عن  كافية  معلومات  لديه  شخص  معك  يكون  أن  يفضل   •

بداء السكري لتقديم املساعدة عند اللزوم.

يجب عليك إعالم املرافقين لك بأنك مصاب بداء السكري.  •

وطرق  واالرتفاع  االنخفاض  بأعراض  املرافقين  تعليم  من  •البد   

العالج.

يجب على املصاب بداء السكري أن يغير وضع جلوسه على املقعد   •

بالحركة كي ينشط الدورة الدموية.

.
ً
 على رجل أو مربعا

ً
عدم الجلوس بوضع رجال  •

•مراقبة أعراض انخفاض أو ارتفاع  مستوى السكر بالدم ومعالجته   

.
ً
فورا

البد أن تكون الحقيبة الصحية مالزمة لك أثناء السفر.  •
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ثالثًا : مراحل احلج املختلفة 
1-االإحرام

•  تقليم األظافر بعناية تامة.

•  لبس األحذية الواسعة واللينة.

بداء  أصابتك  توضح  تعريفية  بطاقة  حمل    •

السكري.

•  حمل األدوية التي تستخدمها ومعرفة الجرعة 

املطلوبة.

2- الطواف وال�سعي :
من  وكمية  خفيفة  وجبة  بتناول  ينصح      •

بالطواف  البدء  قبل  واملاء  السوائل 

والسعي.

•      يجب أن يكون الطواف والسعي في وقت 

بارد كالليل.

•      االبتعاد عن املناطق املزدحمة قدر اإلمكان.

•     حمل قطع من الحلوى والسكر الستخدامها 

عند الشعور بأعراض االنخفاض.

•    قياس نسبة السكر بالدم قبل البدء بالطواف والسعي وبين االشواط 
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فإذا كانت النتائج أقل من املعدل الطبيعي يجب التزام الراحة ملدد 

 
ً
ال تقل عن 20 دقيقة ثم يعاد الفحص مرة أخرى. فاذا كان طبيعيا

فيبدأ بالطواف والسعي وفي حالة االنخفاض يجب تناول �ضئ محلى 

قبل البدء بالسعي والطواف.

3- الوقوف بعرفة :
املصاب بداء السكري معرض للمضاعفات من ضربات الشمس.

فيجب اتباع اإلرشادات التالية: 

•    البقاء داخل الخيمة

•    استخدام الشمسية

•     شرب السوائل
•    تناول الوجبات الخفيفة 

•       يجب وضع األنسولين بثالجة خاصة.
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4- النفرة اإىل املزدلفة :
•     ينصح بوجود مرافق مع املصاب بداء السكري.

•     تناول وجبة خفيفة قبل النفرة إلى مزدلفة.

 لنقص السوائل في الجسم.
ً
•    تناول السوائل بكثرة تفاديا

يجب اخذ الحيطة واالنتباه عند الحلق أو التقصير.

5-  اأيام الت�سريق :

•    قبل مغادرة مزدلفة تناول وجبة خفيفة مع حمل السوائل والعصائر.

•    تناول الوجبات الرئيسية والعالج بانتظام.

6 – العودة من احلج :
يجب على الحاج بعد عودته مراجعة طبيبه املعالج   وكذلك أخصائية   •  

التثقيف عند حدوث أي طارئ أو مضاعفات أثناء الحج. 
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اأعرا�ض داء ال�سكري :-
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الن�سائح واالإر�سادات التي يجب التقيد بها:
من املمكن حدوث االنخفاض أثناء فترة الحج لكثرة النشاط الحركي مع 

عدم تناول الوجبات الغذائية واألعراض هي:

دوخة• 

برودة• 

جوع شديد• 

تغير في سلوك املريض والكالم• 

االأمرا�ض املنت�سرة يف احلج: 
 في حاالت 

ً
املصاب بداء السكري ال توجد لديه املناعة الكافية وخصوصا

القيء   اإلسهال،  مثل  باألمراض  إصابته   
ً
جدا السهل  فمن  السكر،   ارتفاع 

الحمى الصداع،

  وعليه التوجه إلى اقرب مستشفى لتلقي اإلسعافات األولية.
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 م�ستويات ت�سخي�ض داء ال�سكري

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 125 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
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