السكري ورمضان
دليل الصيام اآلمن

يرجى قراءة هذا
الدليل واستشارة
طبيبك أو فريق رعاية
مرض السكري قبل أن
تقرر الصيام

الجزء الثاني سورة البقرة ايه ١٨٥

ما هي المخاطر المحتملة بالنسبه لك أثناء الصيام؟
انخفاض نسبة السكر في الدم
(هبوط السكر في الدم)

ارتفاع نسبة السكر في الدم

الصداع

اإلحساس متزايد
بالعطش

التعب الشديد

التوتر والقلق

كثرة التبول

رائحة الفم مثل
رائحة الفواكه.

تشوش الرؤية

اإلرهاق

الحمض الكيتوني السكري

خفقان و ازدياد
نبضات القلب
نبض القلب

التعرق والرعشة

اإلحساس بالدوخة و تنميل حول الفم

الجفاف

• اإلحساس المتزايد بالعطش
• اإلمساك
• جفاف الفم و البشرة

• رائحة الفم مثل رائحة الفواكه.
• جفاف الفم
• اإلحساس بالعطش الشديد

تفهم فئات الخطر
معتدل  /منخفض المخاطر

الفئة الثانية
خطر عالي

الفئة األولى

الفئة الثالثة

قرار استخدامك لرخصة عدم الصيام
يعتمد بنا ًء على الرأي الطبي
وقدرتك على تحمل الصيام.

ال ينبغي ان تصوم

يجب ان ال تصم

إذا كنت تعاني من إحدى النقاط
التالية:

إذا كنت تعاني من إحدى النقاط
التالية:

إذا كنت مريض سكري من النوع
الثاني ومتحكم جيد في مستوى
السكر في الدم والعالج واحد أو
أكثر من النقاط التالية:
 .١أسلوب الحياة العالجي
 .٢العالج باألقراص أو الحقن مثل
األنسولين طويل المفعول و حقن
االنكرتين

 .١ضعف التحكم بمستوى السكر في
الدم لمريض السكري النوع الثاني
 .٢مرضى السكري النوع األول أو
النوع الثاني الذين يأخذون جرعات
انسولين متعدده
 ٣الحمل
 . ٤مشاكل بالكلى اومضاعفات متعددة
بسبب السكري او امراض اخري
 . ٥مهنة تتطلب مجهود بدني عالي
 . ٦العالج بأدوية تؤثر على الوظائف
العقلية

خطرعالي للغاية

1.1انخفاض حاد ومتكرر في نسبة
الجلوكوز في الدم قبل ثالثة أشهر
من رمضان
2.2الحامض الكيتوني السكري
3.3مشاكل بالكلى
4.4ضعف التحكم بمستوى السكر في الدم
لمريض السكري النوع األول
 5.5المرض الحاد
6.6الحمل
7.7مشاكل في القلب
8.8التقدم في السن مع اعتالل الصحه

أياً كانت الفئة التي تندرج تحتها ،استشر طبيبك قبل أن تقرر الصيام

استشير الدكتور الخاص بك قبل الصيام
خطة العالج

• تأكد مما إذا كان أي من أدويتك بحاجة إلى تعديل في التوقيت أو الجرعة أو النوع
تعديل النظام الغذائي
قسم السعرات الحرارية اليومية بين السحور واإلفطار  2-1 +وجبة خفيفة
• ّ
• تناول األطعمة الغنية باأللياف
• تناول الكثير من الفواكه والخضروات والسلطات
• حافظ على تناول الكثير من السوائل بين الغروب والشروق
تجنب اإلفراط في
• مشروبات تحتوي على الكافيين
• المشروبات المحاله
• الحلويات السكرية

أهمية مراقبة جلوكوز الدم
تغيير النظام الغذائي أثناء رمضان قد يؤثر على نسب الجلوكوز في
الدم وبالتالي من المهم فحص نسبة الجلوكوز في الدم بشكل متكرر
Midday / Noon
12h00

متي تفحص؟
يختلف عدد مرات مراقبة جلوكوز الدم
حسب الحالة.
 .1وجبة قبل الفجر (السحور)
 .2الصباح
 .3منتصف النهار

Afternoon
Iftar/Sunset

 .4بعد العصر

5

 .5وجبة ما قبل الغروب (اإلفطار)
 .6بعد ساعتين من اإلفطار
 .7في أي وقت عندما تكون لديك أعراض نقص
سكر الدم او ارتفاع سكر الدم أو
الشعور بالتعب

4

Evening

6

pm

3

DAY
7
NIGHT
am

Midnight
00h00

2

Morning
Suhoor/Dawn

1

Morning

متى يجب أن توقف
الصيام فورا؟

نصائح سريعة
	•استشر طبيبك إذا كنت تخطط للصوم لمعرفة
المخاطر الخاصة بك.
	• تحقق من مستويات الجلوكوز في الدم في كثير
من األحيان
	•شرب الكثير من الماء خالل فترة عدم الصيام لتجنب
الجفاف أثناء الصيام
	•خالل اإلفطار ،اشرب الكثير من المشروبات الخالية
من السكر والكافيين لتجنب الجفاف
	•لتجنب التعب خالل صالة التراويح،
تناول بعض األطعمة النشوية مع اإلفطار
(االرز-المعكرونه-البقول)
 اشرب الكثير من الماء خذ معك عالج مرض السكري الخاص بك.	•تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن طوال شهر رمضان
	• إذا كنت تشعر بالتعب ،افطر على الفور .احرص دائ ًما على
تناولأدويتك.
	•قم بزيارة طبيبك بعد رمضان

	•عندما يكون نسبة الجلوكوز أقل من
 70مجم  /دل 3.9 ،مللي مول  /لتر
	•عندما يكون نسبة الجلوكوز أكثر من
 300مجم  /دل 16.6 ،ملي مول  /لتر
	•من المهم أن تفحص نسبة الجلوكوز
بعد  ٢-١ساعة لتجنب انخفاض
مستوى السكر

ما الذي ال يفسد صيامك؟
فحص نسبة السكر في الدم

حقن األنسولين

استرش طبيبك املعالج
للمزيد من املعلومات
idf.org/diabetesandramadan

