ARABISK

رمضان ومرض السکري
ماذا بإمکاين أن أفعل؟
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رمضان ومرض السکري
– ماذا بإمکاين أن أفعل؟
رمضان هو شهر الصوم عند املسلمین ویتع ّین علی املرء خالل هذا
الشهر أن ال یأکل أو یرشب بین طلوع الشمس وغروبە .ويف الرنویج
یعني هذا أن فرتة الصیام تبلغ  20ساعة تقریبا تبعا للمکان الذي
تتواجد فیە يف البالد.
إذا کنت تعاين من مرض السکري وتنوي الصوم يف رمضان ،فإنە من املهم أن تتکلم
مع طبیبك الثابت حول ذلك يف أرسع وقت ممکن .داء السکري هو مرض مزمن،
وبالنسبة لبعض املصابین باملرض قد یشکل الصوم خطراً مبارشاً علیهم – أو یمکنە
األقل أن یسبب لهم مشاکل صحیة کبیرة .سیکون بإمکان الطبیب الثابت أن
علی ّ
یعطي نصائح جیدة حول ما هو آمن بالنسبة لك ،وسیکون بإمکانە أیضاً أن یق ّیم
متی وکیف یجب علیك أن تتناول أدویتك.

إذا أحببت خ ّذ معك هذە املعلومات
إلی طبیبك إذا کنت تخطط للصیام.
یمکن لطبیبك أن یعرث علی املزید من
النصائح املفیدة علی صفحة االنرتنت
diabetes.no/innvandrere

ماذا یحدث لجسمي عندما أصوم؟
عدم تناول الطعام بإنتظام قد یخلق مشاکل لألشخاص الذین یعانون من مرض
السکري ،ألن ذلك یزید من احتامل حدوث تأرجحات کبیرة يف مستوی السکر يف الد ّم
– وهذا بدورە یزید من مخاطر حدوث مضاعفات.
بعد مرور مثانیة ساعات تقریبا علی تناول الوجبة السابقة یبدأ الجسم بإستهالك
الطاقة املوجودة يف املستودعات اإلحتیاطیة يف الجسم بغیة اإلبقاء علی مستوی
السکر يف الد ّم يف املستوی الطبیعي .بالنسبة ملعظم الناس ال یشکل هذا رضرا ً لهم،
خاصة إذا کانوا یستخدمون أنواعاً محدّدة
ولکن بالنسبة للمصابین بداء السکري – ّ
من األدویة أو األنسولین – فإنهم سیکونون مع ّرضین بشکل کبیر لخطر حدوث
انخفاض أو ارتفاع يف مستوی سکر الد ّم ،وکذلك لخطر نقص کمیة املاء يف الجسم
خاص أن یکون املرء عارفاً بە إذا ما
(التجفاف) .هذا بطبیعة الحال مه ٌم بشکل ّ
صادف شهر رمضان فرتة الصیف.

هناك معلومات حول مرض السکري بلغات کثیرة علی صفحة االنرتنت
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أنا أعاين من مرض السکري – هل یمکنني أن أصوم؟
السکري مرض مزمن وهو یٶ ّهل املصاب بە أن یکون مستثنی من الصوم ،وبإمکان
املصابین بالسکري م َّمن یستخدمون األنسولین أن یمتنعوا عن الصوم ألسباب صحیة.
هذا أم ٌر اتفق حولە العلامء املسلمون والعاملون الصحیون علی ح ٍّد سواء .مع هذا
هناك العدید م َّمن یریدون أن یصوموا رمضان رغم کونهم مصابین بداء السکري.
الصیام ممکن إذا کنت تعاين من السکري من النوع الثاين املنظّم جیدا ً ،ولکن يف
جمیع األحوال یتطلب الصیام تخطیطاً جیدا ً ومعرفة بکیفیة تکییف الطعام واألدویة.
یجب علیك أیضا أن تعرف کیف تقي نفسك من وتتعامل مع تأرجح مستویات
السکر يف الد ّم بین العايل واملنخفض.
ینبغي علی األشخاص املصابین بداء السکري من النوع األول أن یمتنعوا عن الصیام
يف رمضان .ینبغي علیهم أیضا أن یمتنعوا عن الصیام إذا کان مرض السکري عندهم
منظّام بشکل يسء ،أو إذا کانوا قد عانوا خالل الشهور األخیرة من نقص کبیر يف سکر
الد ّم ) (hypoglykemiأو انخفاض قلویة الد ّم ) (syreforgiftningمن
النوع الخطیر .نفس اليشء ینطبق علی الحوامل واألشخاص الذین یعانون من أمراض
القلب واألوعیة الد ّمویة أو الفشل الکلوي ،أو یقومون مبزاولة أعامل شاقّة تتطلّب
جهدا ً بدنیاً کبیرا ً.

هل بإمکاين أن أفحص مستوی سکر الد ّم وأنا صائم؟
لقیاس مستوی سکر الد ّم أثناء الصیام أهمیة إضافیة ،وأنت ال تقطع صیامك إذا ما
قمت بقیاس مستوی السکر عندك ،بل أنّك بذلك تقلّل من خطر حدوث صعود أو
انخفاض کبیرین يف مستوی سکر الد ّم.
من املستحسن أن تقوم بقیاس مستوی سکر الد ّم قبل طلوع الشمس ،بعد طلوع
الشمس بساعتین ،يف منتصف النهار ،قبل الغروب وقبل وقت النوم .کام أنّە مه ٌم علی
نح ٍو إضايف أن تقیس مستوی سکر الد ّم إذا ما شعرت بتو ّعك أو مرض ،أو إذا اشتبهت
بأن مستوی سکر الد ّم عندك مرتفع أو منخفض بشکل کبیر.

هل یجب عيل أن أصحو قبل طلوع الشمس
(يف وقت السحور)؟
عدم تناول الطعام لعدّة ساعات یزید من خطر حدوث انخفاض کبیر يف مستوی سکر
الد ّم ،أي ما یسمی بغیبوبة هبوط سکر الد ّم ). (hypoglykemiتويص جمعیة مرضی
السکري  Diabetesforbundetبتناول وجبة السحور قبل طلوع الشمس ألنها
مستوی مستقرا ً لسکر الد ّم خالل الصیام.
ستساعدك يف الحفاظ علی
ً

نصائح مفیدة
أحرص علی وجود سکر العنب معك دامئاً .ألنه إذا حدث لك يشء ،یمکنك أن تحصل
علی مساعدة بشکل أسهل.
أفحص مستوی سکر الد ّم عندك خالل ساعات النهار ،فهذا ال ینتج عنە قطع الصیام
(اإلفطار).
قس مستوی سکر الد ّم إذا شعرت بتو ّعك.
ّ
أحرص علی الحصول علی راحة کافیة .من شأن النوم اليسء يف اللیل أن یجعل
التحکم يف مستوی سکر الد ّم أمرا صعبا.
إذا کان مستوی سکر الد ّم عندك مرتفعاً أو منخفضا ،یجب علیك أن تتعامل معە.
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إذا کان مستوی سکر الد ّم أخفض من  3.3میيل مول/لرت ،أقطع الصیام علی الفور
وابدأ مبعالجة انخفاض مستوی سکر الد ّم .ارشب مرشوباً محلّی ،تناول من ثالثة إلی
أربعة مكعبات من السکر أو تناول سکر العنب (الغلوکوز).
إذا کان مستوی سکر الد ّم  3.9میيل مول/لرت يف بدایة الصیام وأنت تستخدم
األنسولین أو أقراص سلفونيليوريا ( ، )suflonylureaامتنع عن الصیام.
إذا کان مستوی سکر الد ّم عندك أعلی من  16میيل مول/لرت ،أقطع الصیام علی
الفور.
إذا کنت تعاين من اإلجتفاف ،أقطع الصیام وارشب املاء.
إذا بدأت تشعر بتو ّعك أو أصبحت مشوشاً ،أو إذا أصابك انهیار صحي أو دوار،
أقطع الصیام وارشب املاء أو سائالً آخرا ً.
یجب أال تتوقّف عن استعامل األنسولین ،ولکن تحدّث مع طبیبك الثابت مسبقاً
ربا تضطر إلی تغییر کمیة األنسولین أو توقیت حقنە.
ألنك ّ

ماذا ینبغي عيل أن آکل خالل شهر رمضان؟
تذکّر أن تأکل طعاماً صحیاً علی مدار السنة ،أیضاً خالل شهر رمضان .إذا بالغت يف األکل
– أو أکلت کمیات کبیرة من الطعام الغیر صحي – فلن یزید وزنك فحسب ،بل أنك
ستتس ّبب أیضاً يف حدوث عدم استقرار يف مستوی سکر الد ّم عندك .ال تبالغ يف األکل.
مستوی
إنّنا نوصیك بأن تتناول أطعمة متنوعة خالل شهر رمضان لکي تحافظ علی
ً
مستقرا ً لسکر الد ّم قدر اإلمکان .هذە بعض األمثلة علی األطعمة الصحیة:
کربوهیدرات بطیئة غنیة باأللیاف .هذە األطعمة قد تکون الخبز األسمر ذو ثالثة
األقل علی مقیاس الخبز ،عصیدة الشوفان ،أرز غیر مقشور (کامل
حقول مظلّلة علی ّ
الحبّة) ،فاصولیا ،عدس ،فاکهة وخرضوات.
أطعمة غنیة بالربوتین مثل الدجاج والسمك والبیض.
املکسات والسمك املدهن.
مصادر دهون جیدة مثل األفوکادو وحفنة من ّ
کل الوجبات األخری :ال تفرط يف األکل وأحرص علی رشب کمیة کبیرة من
کام عند تناول ّ
املاء.
عند اإلفطار ،حاول أن تتج ّنب تناول کمیة کبیرة من السکر – واألطعمة الغنیة بالدهون
مثل پاراثاس  ،parathasبوري  ،puriساموسا  ،samosaباکورا  ،pakoraالدو
 ،ladooجیلیبي  jelibiو بوريف  .burfiتجنب تناول األطعمة املقلیة ،واخرت بدال عنها
أطعمة ت ّم ش ّیها يف الفرن.
یرغب عدد کبیر من الناس أن یفطروا بتناول التمر .تذکر بأ ّن التمر أیضا یحتوي علی
نسبة کبیرة من السکر .لذلك قلل من عدد حبّات التمر إلی إثنتین  -ثالثة حبّات قبل
تناول أطعمة أخری صح ّیة.

ماذا یمکنني أن أرشب؟
إذا کنت مصاباً مبرض السکري فقد یزید الصوم لساعات عدیدة من خطر اإلصابة
املحلة) بعد اإلفطار وقبل
بالتجفاف .لذا تذکر أن ترشب املاء (ولیس املرشوبات ّ
طلوع الشمس (يف وقت السحور).

هل بإمکاين أن أصيل الرتاویح؟
املسمة الرتاویح قد تطول کثیرا ً ،ومن أجل تج ّنب التعرض ملشاکل
الصالة التقلیدیة ّ
خالل تأدیتك لصالة الرتاویح تذکر أن:
ترشب کمیة کبیرة من املاء قبل وأثناء وبعد الصالة.
تتناول طعاماً صحیاً عند اإلفطار.

)(Diabeteslinjen

یمکنك أیضاً أن تتصل هاتفیاً بخط إسداء املشورة بشأن مرض السکري
( )Diabeteslinjenعلی الرقم  815 21 948من الساعة  9-15يف
أیام األسبوع العادیة إذا کانت لدیك استفسارات حول مرض السکري .هنا
یمکنك الحصول علی أجوبة علی استفساراتك باللغات العربیة ،الرتکیة ،
الصومالیة ،األردیة والبنجابیة ،إضافة إلی اإلنکلیزیة والرنویجیة.

