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اعتدل في أكلك

نصيحة:س

االضطرابــات إلــى  تــؤدي  التــي  الرئيســية  األســباب   مــن 
 الهضميــة فــي عيــد الفطــر هــي تنــاول الطعــام بكميــات
 مبالــغ فيهــا بعــد أن اعتــاد الجهــاز الهضمــي علــى مواعيــد

محددة وكمية معينة من األطعمة خالل شهر رمضان

التدرج في تناول الوجبات خالل أيام عيد الفطر
تناول التمر قبل صالة الفجر

تناول الخضروات و السلطة مع اللحوم حتى
تكون وجبتك صحية ومتكاملة 

شرب كمية وافرة من الماء



قلل من الحلويات

نصيحة:س

 تمثــل حلويــات العيــد جــزءا غاليــا مــن تراثنــا وهــي مــن
 مظاهــر االحتفــال والضيافــة فــي عيــد الفطــر، ولكــن تكمــن
الدهــون مــن  كبيــرة  كميــة  علــى  باحتوائهــا   خطورتهــا 
 والســكريات والســعرات الحراريــة التــي يــؤدي اإلفــراط فــي

تناولها إلى مشاكل صحية وزيادة في الوزن

 الحرص على عدم اإلفراط في تناول
الحلويات و السكريات

 اختيار الحلويات الصحية التي تحتوي
على كميات قليلة من السكر



ك نشيط
ّ
خل

نصيحة:س

للطــالب رســمية  إجــازة  يرافقــه  مــا  غالبــا  الفطــر   عيــد 
ــة ــة وقل ــى الراح ــن إل ــأ الكثيري ــي يلج ــن، و بالتال  والموظفي

الحركة خالل أيام العيد، مما يمكن أن يضر بالصحة

القيام  بممارسة أي نشاط بدني خفيف
ممارسة الرياضة بعد الوجبات بساعتين

الحرص على القيام بالتمارين الهوائية



نصيحة:س

التــي تحــدث فــي رمضــان وتســتمر أبــرز المشــاكل   مــن 
 خــالل أيــام عيــد الفطــر هــي الســهر وتأخيــر النــوم و يعتبــر
 مــن الطقــوس الخاطئــة بالعيــد و التــي تؤثــر علــى المــزاج و

النشاط وغيره من المشكالت الصحية األخرى

تقديم موعد النوم بساعتين عن وقت نومك خالل شهر رمضان
ً
 وحيويا

ً
النوم لعدد ساعات كافية لتصبح نشيطا

تقليل شرب المنبهات و الحرص على عدم اإلكثار منها

السهر و العيد



نصيحة:س

المنبهات
و الكافيين 

 مــن العــادات الســيئة وذات األثــر الســلبي علــى الصحــة
 اعتيــاد الكثيــر علــى بــدء يــوم العيــد بشــرب كــوب مــن
 الشــاي أو القهــوة علــى معــدة خاويــة. ممــا يضاعــف مــن
 المخــــاطر الصحــــية فتــؤدي إلــى اضطــرابــــات المــــعدة

وارتجاع المريء

عدم اإلكثار من شرب القهوة و الشاي و االعتدال في شربها
ال تتجاوز4-3 أكواب من القهوة خالل اليوم

تناول المشروبات الخالية من الكافيين مثل  شاي األعشاب
و العصائر 



وكل عام وانتم بخير
 عيش نمط حياة صحي


