
توعية حول مرض السكري

واالحتفاالت .املناسبات

واالحفاالت باملناسبات يشاركوا أن عليهم، وجيب بل السكري، مرضى عليهم. يستطيع يتوجب فقط
النواحي من عدد مراعاة :عندها

املشروبات بشأن .نصائح
املخففة واملرطبات والقهوة الساخنة واملشروبات املاء املريض يتناول أن اليت(ميكن

Light(السكرواخلالية فيجب. من الشرياين، الضغط يف ارتفاع لديه كان إذا ولكن
من أكثر يتناول ال وأن الغازية املشروبات تناول يف اإلفراط عدم من3-2عليه فناجني

اليوم يف الشاي أو .القهوة
الطعام أثناء الكحول على حتتوي اليت املشروبات تناول معتدل، وبشكل عادةً، . ميكنه

م تناول وجافةيفضل قليلة كحول درجات ذات بروت(شروبات مشبانيا جاف، . )نبيذ
بكثرة تناوهلا عدم جيب لذا السكر، من الكثري على حتتوي البرية .إن

املقبالت بشأن .نصائح
والشحوم السكر قليلة مواد اختيار البطاطس. جيب مع) الشيبس(جتنب خبز وشرائح

واألطعمة املعجنات، مقبالت،
أو بالشحوماملقلية .املطهية
كان يفإذا ارتفاع املريض لدى

أن فيجب الشرياين، الضغط
املعلّبة، املأكوالت يتجنب
والزيتون السجق، ومعلبات
شاها وما الشيبس .والبطاطس

احللويات بشأن .نصائح
حمالة أطعمة تناول ميكن

بالسكّرين أو .مبحلّيات
واحللوة الدمسة املعجنات جتنب

.جداً
بعدإذا وفقط منها القليل يأكل أن فيجب اجلاهزة، املعجنات بتناول املريض رغب

الفواكه حمل حتل حيث الطعام وجبة من .االنتهاء
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رمضان .شهر
ذكر الكرمي القرآن أن معلوم هو وكما الصيام، عدم يستطيع فإنه السكري مبرض مصاب الشخض كان إذا

على فإنه بالصحة مضراً الصيام كان إذا يصومأنه ال أن بصحة. املسلم يضر أن ميكن رمضان شهر إن
السكر نسبة يف خطرية تقلبات وحدوث السوائل يف نقص حدوث خطر فيه ألن جداً. املريض خطر وهذا

السكري حبوب من نوع أي أو األنسولني يتناول املريض كان .إذا
األمور بعض تغيري جيب فإنه رمضان، شهر صيام ذلك رغم أراد :وإذا

يلي ما رمضان شهر بدء قبل عليه :جيب
ما أفضل االستقالب عملية السكر نسبة ضبط درجة تكون جيب شهرين أو شهر قبل

.ميكن
االختبار اجراء كيفية يعرف وأن السكر، نسبة اخنفاض عوارض هي ما يعرف أن جيب

للكش ونظامالذايت اجلسدي والنشاط الغذائية الوجبات ينظّم وأن السكر، نسبة عن ف
األدوية املشرف. تناول الطبيب سؤال فيمكنه استفسار أي لدية كان .وإذا

رمضان شهر .خالل
متكرر بشكل السكر نسبة من: اختبار الكثري لتجنب وسيلة أفضل هي وهذه

رمضا شهر خالل حتدث أن ميكن اليت .ناالضطرابات
االمتصاص سريعة الكربون يدرات أو بالدسم الغنية املأكوالت العسل،(جتنب السكر،

املثلجات الفواكه، عصري معقّد. احللويات، كربون هيدرات ذات مأكوالت تناول ميكن
البقول( أرز، معكرونة، بطاطس، ) خبز،

الليل ويف السحور .عند
السوائل من الكثري .تناول
جسدي بنشاط وجتنبالقيام عادي

اهدة .النشاطات
السكر نسبة تكون عندما فقط اإلفطار يتم

من أقل الدموية الشعريات أوmg/dl 60يف
من .mg/dl 300أكثر

األنسولني، أو أدوية يتناول املريض كان إذا
يقوم يقوم لكي الطبيب مراجعة عليه فيجب

يومي جرعتني إىل اجلرعات وخيفض تناوهلا طريقة وقبلبتعديل السحور عند الطعام قبل اً
يومياً واحدة جلرعة تكون أن ميكن وحىت املغرب، عند يقرره. الطعام هذا كل ولكن

املريض وليس .الطبيب


