السكري والصيام
ال�صيا ُم
��م ِّ
ق���ال تعالى« :ي��ا �أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ي��ن �آ َمنُوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُ
��م تَتَّقُو َن ﴿﴾183
َكما ُك ِت َ
��ب َع َلى الَّ ِذ َين ِم ْ
��ن َق ْب ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْ
ي�ض��ا �أَ ْو َعلى َ�س�� َف ٍر َف ِع َّد ٌة
�أَيَّا ًما َم ْع ُد ٍ
ودات َف َم ْن كا َن ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
��ك ٍني َف َم ْن
��ن َ�أيَّا ٍم ُ�أ َخ َر َو َع َلى الَّ ِذ َين يُ ِطيقُونَ ُه ِف ْديَ ٌة َطعا ُم ِم ْ�س ِ
ِم ْ
��م ِ�إنْ ُك ْنتُ ْم
تَ َط�� َّو َع َخ رْ ًيا َف ُه َو َخ�ْي�رْ ٌ لَ ُه َو َ�أنْ تَ ُ�ص��و ُموا َخ رْيٌ لَ ُك ْ
��ذي �أُنْ ِز َل ِفي�� ِه الْق ُْر�آ ُن
تَ ْع َل ُم��و َن ﴿� ﴾184شَ �� ْه ُر َر َم�ض��ا َن الَّ ِ
قان َف َم ْن �شَ �� ِه َد ِم ْن ُك ُم
نات ِم َن الْ ُهدى َوالْف ُْر ِ
ا�س َوبَيِّ ٍ
ه ًدى ِللنَّ ِ
ي�ضا �أَ ْو َعلى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن �أَيَّا ٍم
ال�شَّ �� ْه َر َف ْليَ ُ�ص ْم ُه َو َم ْن كا َن َم ِر ً
��ر يُ ِري�� ُد هَّ
اللُ ب ُِك ُم الْيُ�� رْْسََ َوال يُ ِري ُد ب ُِك ُم الْ ُع�� رْْسََ َو ِلتُ ْك ِم ُلوا
�أُ َخ َ
ِّب�وا هَّ
اللَ َعلى م��ا َهدا ُك ْم َولَ َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُ
��ك ُرونَ»
الْ ِع�� َّد َة َو ِلتُ َك� رِّ ُ
سورة البقرة()185

أو ًال :الصيام

يعتب���ر صي���ام ش���هر رمضان ركنا ًمن أركان اإلس�ل�ام وغايت���ه البعادة والتق���رب إلى هللا ،أما
بالنس���بة لموائ���د الطع���ام فيجب أن تمتاز بالبس���اطة وعدم اإلس���راف ،فينبغ���ي أال ّ تختلف
عاداتنا الغذائية خالل هذا الشهر كثيرا ً عن عاداتنا بعد انقضاء هذا الشهر ،وفرض الصيام
على اإلنسان السليم الذي ال يعاني من أي مرض وال يشتكي من أي عارض.

ثاني ًا :الصيام بصعوبة ومشقة
��ك ٍني َف َمن تَ َط َّو َع َخ رْ ًيا َف ُه َو َخ رْيٌ لَّ ُه َو�أَن تَ ُ�ص��و ُمواْ َخ رْيٌ لَّ ُك ْم �إِن
قال تعالىَ « :و َع َلى الَّ ِذ َين يُ ِطيقُونَ ُه ِف ْديَ ٌة َط َعا ُم ِم ْ�س ِ
مونَ» سورة البقرة(.)184
ُكنتُ ْم تَ ْع َل ُ
اختيار الصيام وتفضيله على اإلفطار لمن يعملون عمال ً شاقاً.
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ثالث ًا :المريض والمسافر
ات َف َمن َكا َن ِم ُ
ي�ضا �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِّم ْن �أَيَّا ٍم �أُ َخ َر»
قال تعالى� « :أَيَّا ًما َّم ْع ُدو َد ٍ
نكم َّم ِر ً

سورة البقرة ()184

أعطى هللا تعالى رخصة ش���رعية للمريض والمس���افر بإجازة اإلفطار في رمضان ،كما ورد

في اآلية المذكورة ومدعما ًبقول رس���ول هللا  في الحديث الش���ريف�( :إن اهلل يحب �أن ت�ؤتى
رخ�صه كما يحب �أن ت�ؤتى عزائمه) رواه ابن حبان ،رقم .354

رابع ًا :حرمة الصيام
��ر يُ ِري ُد هّ
ق���ال تعالىَ « :و َمن َكا َن َم ِر ً
��م الْيُ�سرْ َ َو َال يُ ِري�� ُد ب ُِك ُم الْ ُع�سرْ َ
اللُ ب ُِك ُ
ي�ض��ا �أَ ْو َع َلى َ�س�� َف ٍر َف ِع�� َّد ٌة ِّم ْن �أَيَّا ٍم �أُ َخ َ
َو ِلتُ ْك ِم ُلواْ الْ ِع َّد َة َو ِلتُ َكبرِّ ُواْ هّ
اللَ َع َلى َما َه َدا ُك ْم َولَ َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُ
ك ُرونَ» سورة البقرة()185
إذا كان الصيام يطيل مدة المرض أو يلحق الضرر بالصحة أو يعرض حياة اإلنسان للخطر

فيحرم الصيام .ومن أمثلة ذلك:

•مرض���ى الس���كري س���واء ً ك���ان الن���وع األول أو النوع الثان���ي الذين يعتم���دون على
األنسولين أو بحاجة إلى حقن األنسولين أكثر من مرة واحدة يومياً.
•مرضى السكري الذين يعانون من اعتالل الكلى مع اختالل في وظائفها.
•مرضى السكري الذين يعانون من اعتالل شبكية العين المتقدم.
•الحوامل المصابات بمرض السكري.
•مرضى الس���كري المصابون بهبوط في وظائف القل���ب والذين يعانون من جلطات
قلبية أو دماغية.

•مرض���ى الس���كري الذي���ن يعان���ون من ح���االت الهب���وط المتكررة في س���كري الدم
وفقدان اإلحساس بذلك.

•مرضى الس���كري الذين يكون لديهم تركيز الس���كر في الدم أكثر من 300ملغ/دل
أو الهيموغلوبين المتعسلن (سكري التراكمي) أكتر من .% 8
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تناول األدوية في شهر رمضان المبارك

م���ن المه���م أن تستش���ير طبيبك قبل ش���هر رمض���ان المبارك لمناقش���ة موض���وع الصيام
ومساعدتك على ضبط مستوى السكر وتجنب حدوث أية مضاعفات صحية.

•ينصح بأخذ أدوية السكري مباشرة قبل وجبة اإلفطار ليكون مفعولها أضعف شيء
في آخر نهار اليوم التالي.

•إذا كن���ت تأخ���ذ ث�ل�اث جرع���ات من ال���دواء الفموي (ع���ن طريق الفم) وس���مح لك
الطبي���ب بالصي���ام يج���ب أخ���ذ ثلثي الجرع���ة عند وجب���ة اإلفطار وثل���ث عند وجبة
السحور مثل دواء المساعد للسكريين (المتفورمين).

•إذا ك���ان م���ن الض���روري أخذ حقنة واحدة من حقن اإلنس���ولين مث���لLantus,( :

 )Levemir, Mixtardيجب أخذها قبل الغروب بربع ساعة ،وبالمناسبة فإن أخذ
الحقن أثناء الصيام ال يفطر.

•عند اس���تخدام األدوية التي تحفز على إفراز األنس���ولين من البنكرياس كمجموعة
السلفونيليوريا (  .)Amaryl, Diamicron MRيجب على المريض مراجعة طبيبه
لتعديل الجرعة حتى ال يحدث هبوط سكر خالل الصيام .مع العلم أن أغلب أدوية

هذه المجموعة تعمل لمدة  24ساعة وينصح بأخذها عند وجبة اإلفطار.

•عند اس���تخدام مض���ادات البروتي���ن المحط���م لإلنكريتي���ن (Trajenta, Galvus,
 )Januvia, Onglyzaفينصح بأخذها عند وجبة اإلفطار.

•عند اس���تخدام طارحات الجلوك���وز ( ) Forxiga, Jardianceفينصح بأخذها عند
وجبة اإلفطار مع اإلكثار من شرب الماء.

•عالجات ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهنيات ينصح بأخذها قبل النوم ،أما مدرات
البول فينصح بأخذها عند وجبة اإلفطار.

نصائح غذائية في شهر رمضان المبارك

باعتبار شهر رمضان شهر عبادة وليس شهر إفراط في االكل والشرب ننصح بـ:
•ع���دم اإلف���راط في تن���اول الطعام وأن تش���مل وجبة اإلفطار صن���ف واحد فقط من
الطعام (حيث أن الشوربة أو الحمص أو الفول أو السمبوسك يعتبر وجبة كاملة).
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•اإلكثار من شرب الماء واالمتناع عن العصائر والمشروبات الغازية ،وينصح بتناول
الفاكهة دون عصرها مع اعتبارها جزء من الوجبة الغذائية.

• ينص���ح المرضى بعدم تناول العصائر والمش���روبات الرمضانية مثل العرق س���وس
والخروب والتمر هندي وقمر الدين.

•التأكيد على أهمية وجبة السحور وأن يكون توقيت تناول وجبة السحور أقرب إلى
وقت اإلمساك وليس قبل النوم.

•محاول���ة اإلكثار من تن���اول الخضار الطازجة والمطبوخة وتجنب الوجبات الدس���مة
وخاصة المقالي ما أمكن.

والس���كريات ألنها غنية
•التقلي���ل م���ا أمكن من تن���اول الحلوي���ات الغنية بالده���ون
ّ
بالس���عرات الحراري���ة مم���ا يؤدي إل���ى زيادة الوزن ع���ن غير قصد وه���ذا يتنافى مع
حكمة الصيام الداعية للتقشف في الطعام واإلكثار من العبادة.

سيدة رمضان

«القطايف»

ال مانع من أ كلها حتى مع قليل من القطر واالكتفاء
بواحدة ويفضل المشوي منها على المقلية.
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