
 نصائح صحية لشهر رمضان المبارك 



 معلومات أساسية

  شهر رمضان هو الشهر التاسع من التقويم اإلسالمي الذي يمارس فيه المسلمون الصيام من الفجر

 .إلى الغروب كل سنة
 
    المسلم الصائم مطلوب منه االمتناع ليس فقط عن األكل والشرب، ولكن أيضا عن أخذ األدوية

 .عن طريق الفم، والسوائل الغذائية عن طريق الحقن الوريدي وطبعا عن التدخين

 

   كما أن للصيام العديد من اآلثار المفيدة على الجسم، فهو أيضا يهدف الى االنضباط الذاتي وضبط

 .النفس

 

   ومع ذلك، فإذا كان الصيام سيؤثر بخطورة على صحة الفرد، أو عندما يكون مريضا، فأن اإلسالم

 .يبيح له اإلفطار

 

    أي للمرضى الذين ينوون الصيام، هل بإمكانهم )لمنح المشورة الطبية في الصيام بشكل صحيح

، فمن (الصيام أم ال، فضال عن التوصية بالنظم الغذائية واألدوية التي ينبغي أن تتبع إذا كانوا صائمين
 .كل مريض بصفة خاصة  الضروري أن يكون لدي األطباء معرفة كافية حول تأثير الصيام على صحة



 التمثيل الغذائى أثناء الصيام
  أثناء الصوم ينخفض معدل التمثيل الغذائي للصائم وتبدأ بعض التفاعالت الحيوية عملها

بكفاءة حيث تستخدم الدهون المخزنة في الجسم والدهون الغذائية لتعويض احتياج الجسم ل 

 .   من العناصر األساسية 

 

   يحدث لدى الصائم لبضع ( الجلوكوز)وقد وجد أن انخفاضا طفيفا في نسبة السكر في الدم

ومع ذلك، يتوقف هذا األنخفاض نظراً لزيادة إنتاج السكر عن طريق . ساعات بعد بداية الصيام

 .التمثيل الغذائى للدهون الغذائية أو المخزنة فى الجسم

 

   لذلك فإن رمضان يعتبر فرصة جيدة ألولئك الذين يعانون من زيادة الوزن لخفض وزنهم

بعض الشيء ، كما أنه فرصة أيضا لخفض نسبة الكولسترول في الدم، والسيطرة بطريقة 

 .أفضل على أمراض السكري وضغط الدم

 

   ولكن هذا ليس الحال دائماً، إذ قد يحدث عكس ذلك في بعض الحاالت، وهذا بسبب اإلفراط

فى األكل بعد نهاية الصوم عند الغروب، خصوصا عندما يكون هذا األكل مبنيا على نظام غذائي 

غير متوازن، وشديدة الغني بالدهون والسكريات و يحتوى على سعرات حرارية مرتفعة، 
 .باإلضافة إلى عدم ممارسة الرياضة



  النظام الغذائي خالل شهر رمضان  
 
 
 

 عدم شرب أو تناول الطعام خالل ساعات النهار يعتبر تغييرا كبيرا لمعظمنا. 

 

  يمكن أن يسبب الصيام انخفاضا مؤقتا فى نسبة السكر في الدم. 

 

   ومن الطبيعي أن يحدث بعض الجفاف أثناء الصيام، حيث أن الجسم يواصل

 .فقدان المياه وأألمالح عن طريق العرق والبول

 

   وبناء على ذلك، فقد يشعر الصائم ببعض التعب والصداع والجوع والخمول

 .وقلة التركيز

 

   على أن اإلفراط فى األكل بعد نهاية الصوم عند الغروب يمكن أن يسبب زيادة
 .نسبة السكر في الدم و عسر الهضم و بعض المشاكل في النوم والتنفس 



   ماذا يمكننا أن نفعل؟
 
 

 شرب كمية كافية من الماء بين اإلفطار والنوم لتجنب الجفاف ا. 
 

  تناول كمية كافية من الخضروات و الفواكه. 

 

  تجنب تناول األغذية التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات عن طريق الحلويات أو أشكال أخرى. 

 

  تجنب األطعمة الحارة التى تحتوى على الشطة والتوابل. 

 

   تجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل الكوكا، والبن أو الشاي، فإن اإلنخفاض المفاجئ

.  للكافيين في الدم يؤدي إلى الصداع، الغثيان، والتغيرات المزاجية خاصة خالل األيام األولى من الصيام
 .حاول تدريجيا خفض استهالك هذه المشروبات أسبوع أو أسبوعين قبل شهر رمضان

 

  إذا كان ال يمكن التخلي عن التدخين، خفض معدل . التدخين خطر على الصحة، تجنب تدخين السجائر

 . التدخين تدريجيا ابتداء من بضعة أسابيع قبل رمضان

 

  ينبغي المشاركة في نوع من ممارسة الرياضة مثل المشي. 

 
  الحصول على ما يكفي من النوم لتجنب اإلحساس بالتعب. 



 الصيام وبعض الحاالت الطبية

 
   أي المرضى الذين ينوون )إذا كان لديك أي حالة طبية وتريد المشورة الطبية عن الصيام بشكل صحيح

الصيام، هل بإمكانهم الصيام أم ال، فضال عن التوصية بالنظم الغذائية واألدوية التي ينبغي أن تتبع إذا كانوا 
، فمن الضروري أن تستشيرالطبيب الخاص بك والذى يدرك بطريقة كافية تأثير الصيام على الحالة (صائمين

 .الطبية الخاصة بك

 

  خصوصا، أولئك الذين لديهم الحاالت الطبية التالية عليهم بانتظام وعن كثب التشاور مع أطبائهم  : 

  مرض السكري 

  الحمل& الرضاعة 

 مشاكل صحية فى القلب 

  ارتفاع ضغط الدم 

  عشرقرحة المعدة واإلثنى 

  وفى العموم، إذا كان الصيام سيؤثر بخطورة على صحة الفرد، أو عندما يكون مريضا، فأن اإلسالم يبيح له
 .  اإلفطار



 اإلجهاد والتعب فى رمضان
   التقويم القمري ال يتوافق مع التقويم الميالدي؛ وهكذا فإن مجيء شهررمضان يختلف كل سنة

 .وقد يجيء في بعض السنوات خالل أشهر الصيف الحارة جداً 

 

  إن االلتزام . خالل شهر رمضان، يتم تغير ملحوظ فى نمط حياتنا وأعمالنا اليومية المعتادة
بتناول الطعام فقط بعد الغروب يؤدي إلى تغيير واضح في إيقاع الحياة، والنوم واألكل، كما تتأثر 

 .عملية تناوب فترات الراحة والعمل بشكل خاص

 

   كما يمكن أن يؤدي وقف التدخين وعدم تناول الكافيين خالل فترات الصيام لإلحساس ببعض
 األعراض كالصداع، واألرق، اإلجهاد والخمول، و سرعةالغضب، والتعب 

 

   نتيجة لكل هذا قد يكون هناك تناقص  فى بعض قدرتنا على القيام بمهامنا بكفاءة وأمان
 .ويزيد من خطر وقوع الحوادث في العمل والمنزل

 

  ومن أهم التحديات التي تواجه السالمة واألمان خالل شهر رمضان هى القيادة اآلمنة. 



 ماذا يمكننا أن نفعل؟
   ،ساعات  من النوم المتواصل  ضرورى لصحة   8-7تأكد من الحصول على كفايتك من النوم

 .اإلنسان

 خطط إلنجاز األنشطة الصعبة والشاقة الخاصة بك في الصباح عندما يكون التركيزواإلنتباه أكثر. 

 تجنب العمل عند احساسك باإلجهاد والتعب. 

  آثار الجفاف يمكن أن تتراوح  من أعراض خفيفة كالصداع إلى أخرى شديدة كضربة . تجنب الجفاف
 .الشمس

 الصيام يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم مع اإلحساس ببعض األعراض بما في . كل جيدا
 .ذلك التعب، زيادة العرق، وعدم التركيز، وحاالت إغماء

   الموظفون والعمال أكثر تعرضا لحوادث السير والمرور أثناء الذهاب الى واإلنصراف من العمل خالل
من المهم متابعة إجراءات إدارة الرحلة، وتجنب الرحالت غير الضرورية واستعمال حزام . شهر رمضان

 .وعدم تجاوزالسرعة المقررة. األمان وتجنب القيادة عند التعب أو فقدان التركيز


