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املقدمة :
املناسبه  الكميات  حسب  الغذائية  باملواد  الغني  الطعام  هو  الصحي  الغذاء 

االنشطة  وممارسه  الصحيه  االطعمة  تناول  ويجب  الغذائية،  املجموعات  جميع  من 

الرياضية للتقليل من خطر االصابه باالمراض والوصول الى الوزن املثالي .

الغذائية  باملواد  تمده  التي   هي  بتناولها  الفرد  يو�صي  التي  االطعمة  بأن   
ً
علما

والبروتينات  الكربوهيدات  وتتضمن  جيدة  بصحة  إلبقائه  يحتاجها  التي  والطاقه 

والدهون الفيتامينات واملعادان واملاء .

االخرين  االشخاص  عن  مختلفة  حرارية  سعرات  الي  شخص  كل  يحتاج  كما 

نشاطه  ومدي   - الوزن   – الجنس   – العمر  بحسب  السعرات  تختلف  عام  وبشكل 

الجسدي .

في  اننا  وبالرغم من ان معظم االطعمه تحتوي على عناصر غذائية متنوعه إال 

الوقت ذاته ال نجد غذاء واحد يمكنه ان يحتوي علي كافة العناصر الغذائية ، لهذا 

دون  الطعام  اصناف  مختلف  تناول  بضرورة  العامه  والصحة  التغذية  خبراء  ينصح 

االقتصار على نوع واحد فقط .
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م�صادر الغذاء:
   أواًل:- الربوتينات :

والعضالت  األنسجة  وصيانة  بناء  في  األهم  العنصر  البروتينات  تعتبر 

والجزء األكثر فعالية 

إلنتاج الطاقة و هي-: 

 - البيض  مثل  حيواني:    - أ 

اللحوم - األسماك - الطيور 

– الحليب ومشتقاته.

بأنواعها  البقوليات  نباتي:  ب- 

 - العدس   - )الفول 

الحمص(.

ثانيا: الكربوهيدرات ومصادرها:
مركبة:  كربوهيدرات  أ - 

 ، الخضار  في  موجودة 

،األرز،  البطاطا  الخبز، 

واملعجنات ويجب أن تكون 

هي  املركبة  الكربوهيدرات 

اساسيه

ب - الكربوهيدرات البسيطة:   السكر، العسل، املربي، العصائر.
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اأهمية املواد الكربوهيدارتية:
مصدر مهم للطاقة.	 

احراق املواد البروتينية  والدهنية داخل الجسم.	 

إمداد الجسم  باأللياف.	 

ثالثا: الدهون وم�صادرها:
تعتبر ضرورية للحياة وللصحة ولكنها إذا تجاوزت الكمية الالزمة تصبح 

  للصحة.
ً
 للصحةتصبح  ضررا

ً
ضررا

مصادرها: 
أ -      حيواني  )الذبدة - الشحم – السمن(. 

البذور، مثل: زيت السمسم، زيت  )الزيوت املستخرجة من  نباتي     - ب 

الزيتون وزيت الذرة (.
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الغذاء وال�صكري :
تعد التغذية العالجية ملر�صى السكري الدعامة األساسية للتدابير العالجيه 

لتلبية  الطاقة  كافي من  الذي يحتوى قدر  املعتاد  الغذاء  املناسب هو  والغذاء 

النشاط اليومي وللمحافظة على الوزن املثالي وهو الغذاء املتوازن بمحتواه من 

الكربوهيدرات و البروتينات و الدهون والفيتامينات و االمالح املعدنية واملاء.

الغذائية  املجموعات  من  وثابت  محدد  مقدار  على  الرئيسية  الوجبات 

الستة حسب احتياجات املريض اليومية من السعرات الحرارية. ويمكن تعديل 

النتائج  إن   ، الوزن  تغير  وحسب  الدم  في  السكر  تحليل  نتائج  حسب  الكمية 

الخاصة بهذا النظام الغذائي سوف تكون واضحة وملموسة عند اتباعه بصورة 

منتظمة ومستمرة.

أفراد  لكل  املناسب والصحي   
ً
أيضا السكر هو  املناسب ملريض  إن األكل   

احتياجه من  لكل فرد حسب  االستبدال  يتم حساب وحدات  أن  العائلة على 

السعرات الحرارية.

يجب متابعة النظام الغذائي مع الطبيب وأخصائي التغذية.
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اإ�صرتاتيجيات مهمة للبدء وااللتزام باحلمية
قد يجد املريض في البداية صعوبة في االلتزام 

بنظام غذائي جديد، وهذا ليس بالغريب حيث أن 

التغيير دائما صعب. ولكن هناك بعض الخطوات 

التي قد تساعده على تخطي صعوبة املرحلة األولى 

من البرنامج ومنها:

في نظام األكل الخاص  بك 	  التغيير  اجعل 

، فال تحاول أن تعمل كل التغييرات 
ً
تدريجيا

أطول   
ً
وقتا هذا  يتطلب  قد  و  واحدة  مرة 

تناول  على    
ً
معتادا كنت  إذا   

ً
مثال  .

ً
ثابتا التغيير  يكون  سوف  ولكن 

الحليب كامل الدسم أبدأ بالتغيير إلى حليب قليل الدسم  ثم منزوع 

 على إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة أبدأ 
ً
الدسم. وإذا كنت معتادا

بتقليل كمية السكر نصف ملعقة كل أسبوع حتى تستغني عن إضافة 

.
ً
السكر كليا

 إذا كان 	 
ً
 معقول وقصير املدى مثال

ً
 ضع هدفا

 لك بأن 
ً
فقدان الوزن هو هدفك فضع هدفا

تفقد 1 كيلو جرام كل أسبوعين أو شهر وليس 

النجاح  يكون  الطريقة  فبتلك  أسبوع.  كل 

 لذلك.
ً
 وتكون أنت مرتاحا

ً
مؤكًدا وسهال
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لنفسك 	  أشتري   
ً
مثال أهدافك  هدف من  أي  تحقق  فعندما  نفسك  كافئ 

زيارة  أو  كتاب  شراء  أو  زهور  باقة  أو  تريدها  مالبس  قطعة  مثل  هدية 

صديق وال تشتري لنفسك أكل.

قم بقياس وزن أو حجم األكل من األفضل في البداية أن تستخدم امليزان 	 

وكميته  األكل  حجم  تقدير  تستطيع  ذلك  وبعد  امللعقة  أو  الكوب  أو 

بالنظر وخاصة عندما تكون خارج البيت حتى ال تتجاوز الكمية املسموح 

لك بتناولها.

مثل 	  الطبخ  بعد  أقل  حجمها  يصبح  األطعمة  بعض  أن  تعلم  أن  يجب 

الطبخ,  بعد  حجمها  يزداد  النشوية  املواد  بينما  والخضروات  اللحوم 

لذلك يجب مراعاة ما إذا كانت الكمية املسموح لك بتناولها يجب قياسها 

قبل أم بعد الطبخ.
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هناك أشياء بسيطة ميكنك عملها كل يوم لكي تستطيع االلتزام 
باحلمية الغذائية اخلاصة بك وهي كالتالي:

ختطيط الوجبات :-
 	 

ً
تكون جائعا لك عندما  يتوفر  ما  وليس  أكل صحي  تناول   تستطيع 

 قبل أن تفتح الثالجة وتأكل ما تجده.
ً
فكر جيدا

 فهو يساعدك أن ال تأخذ أكثر مما تحتاج. 	 
ً
 صغيرا

ً
استخدم طبقا

 وببطء وتناول لقيمات صغيرة.	 
ً
أمضغ الطعام جيدا

أقرأ قائمة مكونات األغذية املعلبة في السوبر ماركت فليس كل منتج 	 

كتب عليه “للحمية” يناسب مر�صى السكر، بل يعني أنه قد يكون 

أقل في امللح أو الدهون أو قليل السكر ولكن ال يعني أنه خال من 

السكر أو السعرات الحرارية.

الحصة 	  تحتوي  والتي  بالحمية  الخاصة  األغذية  تناول  يمكنك 

بحدود ثالث حصص  أقل من 20 سعرة حرارية  منها على  الواحدة 

فقط خالل اليوم.
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اأ�صا�صيات احلمية
الجلوكوز 	  امتصاص  على  تساعد  باأللياف  الغنية  األطعمة  تناول 

)السكر( 

 بشكل بطيء وكذلك تشعر املريض بالشبع  فاألفضل زيادة كمية 	 

النخالة   كتناول  الوجبات  في  األلياف  على  تحتوي  التي  األطعمة 

والشعير والرز البني والعدس  الغير مقشور  والفاصوليا املجففة .

تناول 	  العصير  من   
ً
بدال مطبوخة  أو  نيئة  سواًء  الخضروات  تناول 

الفاكهة طازجة وبقشرها كلما أمكن.

تناول األطعمة قليلة الدهون.	 

تجنب السكريات والحلويات.	 

تجنب االكثار من امللح.	 

تجنب االكثار من االكل كي تتجنب زيادة الوزن في شهر مضان 	 

االعتماد في الوجبات على البدائل الغذائية واستعمال الهرم الغذائي 	 

كمرجع لتحديد االطباق الغذائية اليومية .
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اأهمية التنوع يف الطعام :
إن التنوع يضمن توازن الطعام ويقصد به الحصول على جميع العناصر 

الغذائية الضرورية للجسم عن طريق تناول الطعام اليومي بالكميات املناسبة 

من كل مجموعة فإذا نقصت أي مجموعة من غذاءك اليومي لن يكون الغذاء 

 بأن األطعمة متممة لبعضها البعض لتشكل غذاء  كامال  لذا 
ً
متوازنا، علما

قم باختيار أطعمة مختلفة من كل مجموعة في كل وجبة لضمان حصولك 

على جميع العناصر التي يحتاج إليها جسمك .
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م�صتويات ت�صخي�ص داء ال�صكري

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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