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7 رمضان 
والسكري

املقدمة 

في شهر رمضان املبارك يتغير نظام الناس بسبب قيامهم بصيام الشهر 

ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب   ( الفضيل ، قال هللا تعالى 

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( .

املبارك  رمضان  شهر  صوم  أثناء  الغذائي  النمط  تغيير  يتم  بأنه   
ً
علما

فترة  في  وجبتين  إلى  وجبات  ثالث  من  الوجبات  عدد  فتتغير  كبيرة  بصورة 

اإلفطار وكذلك السحور ، لذا على املصابين بداء السكري الاللتزام بالنمط 

الغذائي املعطاء له من طبيبه املعالج .

لذا يجب التركيز على التثقيف الصحي عن داء السكري لكيفية تعايش 

املصاب أثناء فترة الصيام خاصة قبل الشهر الفضيل وهذا يساعد في ضبط 

مستويات سكر الدم وتقليل حاالت اإلنخفاض واالرتفاع ، وكذلك املحافظة 

على صحة املصاب بداء السكري .



رمضان 8
والسكري

     �سيام �سهر رم�سان املبارك للم�سابني بداء ال�سكري :

للمصابين  بالتوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري  يجب اإلهتمام 

ثابتة  قاعدة  هناك  وليس  آخر  إلى  شخص  من  تختلف  الحاالت  بأن   
ً
علما

يجب ذكرها ، ويجب التركيز على التغيرات الحاصلة في هذا الشهر والنظر في 

الحاالت الخاصة .

في يوم واحد تتغير األنظمة بصورة مفاجئة عن النظام العادي إلى نظام 

 يوم العيد 
ً
الصيام خالل شهر رمضان ثم تتغير مرة أخرى بشكل مفاجئ أيضا

خالل شهر شوال .

شهر  دخول  قبل  األقل  على  أسبوع  قبل  املعالج  الطبيب  زيارة  يجب 

رمضان املبارك وكذلك أخصائي التغذية إلجراء التعديالت الالزمة على العالج 

والغذاء .



9 رمضان 
والسكري

امل�ساعفات التي ميكن حدوثها خالل فرتة ال�سيام ؟

أواًل :- اخنفاض سكر الدم :
 تنخفض مستويات السكر ) الجلوكوز ( تحت ) 50- 60 ملجم / دسل ( 

أو ) 3,3 ملمول / لتر ( وتكون األعراض على النحو التالي : 



رمضان 10
والسكري

ثانيًا :- ارتفاع سكر الدم :

مضاعفات  عنها  ينتج  التي  الرئيسية  املشكلة  الدم  سكر  ارتفاع  يعتبر 

املرض املزمنة ، ولذلك البد من معرفة أعراضة وكيفية عالجه والوقاية منه .



11 رمضان 
والسكري

الإر�سادات الواجب اإتباعها يف �سهر ال�سيام ؟

أوالً  :- النظام الغذائي :
املحافظة على كمية ونوعية الطعام اليومية حسب املحدد من قبل 	 

أخصائي التغذية .

هما 	  رئيسيتين  وجبتين  إلى   
ً
يوميا املحددة  الطعام  كمية  تقسيم 

الفطور والسحور ووجبة ثالثة خفيفة بين الوجبتين .

 	.) 
ً
يجب تأخير وجبة السحور حتى وقت االمساك ) فجرا

عدم اإلكثار في تناول املشروبات واملأكوالت التي تحتوي على كمية 	 

كبيرة من السكريات أو الدهون املشبعة .



رمضان 12
والسكري

ثانيًا :- النشاط البدني واجلسماني :
من 	  قسط  أخذ  على  الحرص  مع  اليومي  النشاط  ممارسة  يمكن 

الراحة بعد الظهر. 

األقراص 	  أو  األنسولين  بحقن  ُيعالجون  الذين  املر�ضى  ينصح  ال 

األخيرة  الساعات  في  شاق  بدني  بمجهود  بالقيام  للسكر  الخافضة 

 من انخفاض سكر الدم .
ً
من الصيام خوفا

في 	  القيام  صالة  أداء  قبل  الدم  لسكر  املنزلي  التحليل  بعمل  ينصح 

املسجد .

ينصح بعمل التحليل املنزلي لسكر الدم قبل أداء العمرة .	 

ينصح مريض السكر بحمل حقيبة وتضم : ابرة جلوكاجون – جهاز 	 

السكر – حبات الجلوكوز – وجبة خفيفة – سوائل – كرت تعريفي 

باملريض واملرض واإلسعافات األولية الالزمة – تقرير طبي عن حالته 

.

ثالثًا :- التحليل املنزلي لسكر الدم :
ينصح جميع مر�ضى السكري بالقيام بالتحليل املنزلي للتأكد من السيطرة 

القيام  ويجب   ، الليل  أثناء  أو  الصوم  ساعات  أثناء  سواء  الدم  سكر  على 

 لنوع وعدد جرعات العالج املستخدمة ، وال يؤثر التحليل أثناء 
ً
بالتحليل وفقا

ساعات الصوم على الصيام .



13 رمضان 
والسكري

أهداف التحليل املنزلي :
معرفة تأثير جرعات الدواء على سكر الدم .	 

معرفة تأثير الوجبات الغذائية على سكر الدم .	 

معرفة نسبة السكر بالدم .	 

انخفاض 	  أو  ارتفاع  بأعراض  الشعور  عند  السكر  نسبة  معرفة 

السكر بالدم .



رمضان 14
والسكري

التحليل املنزلي يف أيام الصوم ؟
يجب إجراء التحليل املنزلي قبل الوجبات الغذائية وبعدها بساعتين 

حتى يمكن مقارنة نتائج التحليل  مع النسب املطلوب تحقيقها للمريض 

من الطبيب.

رابعًا :- النظام العالجي :
يتضح التغير الواضح في نظام الغذاء والنشاط اليومي، لذلك يتم تغير 

سواء  املعالج،  الطبيب  إشراف  تحت  التغير  هذا  ويكون  العالجي،  النظام 

عدم  بأن   
ً
علما األنسولين،  حقن  أو  للسكر  الخافضة  باألقراص  يعالج  ملن 

استشارة طبيبك قد يعرضك إلى انخفاض في نسبة السكر خالل فترة الصيام 

أو إرتفاع شديد خالل فترة اإلفطار .



15 رمضان 
والسكري

الن�سائح والإر�سادات التي يجب على ال�سائم اتباعها:

تأخير وجبة السحور إلى ماقبل الفجر وتعجيل اإلفطار .. 1

اإلكثار من شرب املاء أثناء فترة اإلفطار لتجنب الجفاف أثناء فترة . 2

الصيام .

لتجنب . 3 الظهر  بعد  ما  فترة  خالل  الجسماني  النشاط  من  اإلقالل 

اإلنخفاض الحاد في نسبة السكر بالدم .

عدم االنتظار ملوعد اإلفطار عند الشعور بأعراض انخفاض السكر . 4

في الدم واملبادرة بتناول �ضئ من السكر .

املعالج ، وضرورة مراجعته عند . 5 الطبيب  اتباع توجيهات وتعليمات 

الشعور بأعراض اإلرتفاع أو اإلنخفاض .

االلتزام بالجرعات العالجية املقررة وتناولها في مواعيدها دون زيادة . 6

أو نقص ، والحرص على تناول الطعام الصحي وممارسة األنشطة 

الرياضية املناسبة .

استشارة . 7 وأخذ   ، الصوم  بدء  قبل  املعالج  الطبيب  استشارة  يجب 

الطبيب بشأن صوم شهر رمضان املبارك .

8 . 
ً
يجب على املريض متابعة طبيبه املعالج في شهر رمضان املبارك نظرا

لتغير النظام العالجي .



رمضان 16
والسكري

م�ستويات ت�سخي�ص داء ال�سكري

بعد األكل بساعتين  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
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