
غذائك
والسكري 

التغذية العالجية
لمرضـى السكــري 



 قــم بالمشــي لمــدة نصــف ســاعة يوميــا وذلــك لمــا -
 للرياضــة مــن دور كبيــر فــي الخطــة العالجيــة المرضــى

السكري فهي:س

 س- تســاهم بدرجــة كبيــرة فــي تنظيــم نســبة الســكر بالــدم
.وتنشيط الدورة الدموية

ــي ــوزن المثال ــول لل ــوزن والوص ــدان ال ــي فق ــاعد ف  س- تس
ــة ــات المزمن ــبة المضاعف ــض نس ــي خف ــاهم ف ــا يس  مم
 لمــرض الســكري واألمــراض المصاحبــة لــه مثــل اختــالل

الدهون وارتفاع ضغط الدم.س
س- تحسن من تأثير االنسولين على النسيج العضلي.س

 س- تــؤدي إلــى زيــادة اإلحســاس بالصحــة العامــة والراحــة
النفسية وتحسن المظهر العام للمريض.س

س

 س- مــن المهــم دائمــا قيــاس ســكر الــدم قبــل البــدء فــي
التمارين الرياضية.س

س- استشارة الطبيب قبل ممارسة التمارين.س 

 س - عــدم ممارســة الرياضــة إذا كانــت نســبة الســكر بالــدم
منخفضة.س

ــة ــد مزاول ــر عن ــوى او عصي ــة حل ــاظ بقطع ــي االحتف  س - ينبغ
 الرياضــة لتناولهــا عنــد شــعورك بأنــك مصــاب بهبــوط فــي

سكر الدم. س
س- عدم اإلفراط في الرياضة أو اإلجهاد البدني الشديد.س

مالحظات

السكري
والرياضة 



 س- مــن المهــم دائمــا قيــاس ســكر الــدم قبــل البــدء فــي
التمارين الرياضية.س

س- استشارة الطبيب قبل ممارسة التمارين.س 

 س - عــدم ممارســة الرياضــة إذا كانــت نســبة الســكر بالــدم
منخفضة.س

ــة ــد مزاول ــر عن ــوى او عصي ــة حل ــاظ بقطع ــي االحتف  س - ينبغ
 الرياضــة لتناولهــا عنــد شــعورك بأنــك مصــاب بهبــوط فــي

سكر الدم. س
س- عدم اإلفراط في الرياضة أو اإلجهاد البدني الشديد.س

 الحمية الغذائية:ش
 هي تناول جميع أنواع األطعمة، ولكن بتوازن وحسب احتياج الفرد.ش

أهداف الحمية الغذائية لمريض السكري:ش
ش - السيطرة على معدل السكر والدهون في الدم.ش

ش- التحكم في الوزن.ش 

ش - خفض ضغط الدم.ش

 ش- منــع أو عــالج مضاعفــات مــرض الســكر ومنهــا أمــراض القلــب، العيــن،
 األعصاب، الكلى.ش

 ش- االرتفــاع بمســتوى الصحــة العــام مــن خــالل اختيــارات صحيــة للغــذاء
 وممارسة نشاط رياضي.ش

واالســتمتاع الســكري  لمرضــى  وآمنــة  صحيــة  حيــاة  الــى  الوصــول   ش- 
.باألنشطة االجتماعية

نصائح غذائية لمرضى السكري: ش
ش- الحرص على تناول طعام صحي متوازن. ش

ش- العمل على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه. ش

 ش- اتبــاع نظــام غذائــي صحــي يحتــوي علــى 3 وجبــات بينهــم وجبتيــن
خفيفة، أو 6-5 وجبات صغيرة متكررة. ش

ش- عدم تجاهل الوجبات وتأخيرها.ش

 ش- تنــاول الطعــام ببــطء والمضــغ جيــدا؛ ألن النهــم فــي تنــاول الطعــام 
يجعل اإلنسان غير قادر على تحديد الكميات. ش

ش- عدم ملء المعدة في كل وجبة. ش

العناصــر علــى  للحصــول  األكل  فــي  التنــوع  الســكري  مريــض  علــى   ش- 
الغذائية، ولكن ينبغي مراعاة اآلتي حسب المجموعات الغذائية:ش

الحمية
الغذائية 

وأهدافها 

 قــال صلــى اللــه عليــه وســلم: (مــا م آدمــي وعــاء شــرا
 مــن بطــن بحــب ابــن آدم لقيمــات يقمــن لبــه فــإن كان ال

(محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه



 مجموعة الحليب:ش
ش- تناول األلبان واألجبان قليلة الدسم.ش

 ش- تجنــب تنــاول الحليــب المبســتر المحتــوي علــى نكهــات الفواكــه الحتوائــه 
على كميات كبيرة من السكر.ش

مجموعة الدهون:ش
 ش- االبتعــاد عــن الدهــون المشــبعة كالســمن أو الزبــدة واســتبدالها بالدهــون

غير المشبعة كزيت الزيتون أو زيت دوار الشمس أو زيت الكانوال. ش
ش - تجنب الوجبات السريعة عالية السعرات الحرارية كالمقليات.ش

 ش- تنــاول األطعمــة المحتويــة علــى األوميجــا 3 (الســلمون - التونــة - زيــت 
الكونوال - زيت زيتون - األفوكادو)ش

 مجموعة الخضروات:ش
ش- بدء كل وجبة بطبق سلطة خضار.ش

 ش- للحصول على أكبر قيمة، يفضل تناول الخضار الطازجة بدون تقشيرها.ش
 ش- االهتمــام بزيــادة الكميــات المتناولــة مــن الخضــراوات الغنيــة باألليــاف
 مثــل: الخــس والجرجيــر والبصــل األخضــر والبقدونــس والخيــار، ألنهــا تحافــظ

على مستوى السكر في الدم.ش
 ش- فــي حالــة الجــوع اعتمــد علــى تنــاول الخضــراوات الطازجــة القليلــة فــي

.السعرات الحرارية مثل الخيار والخس والفلفل البارد (الرومي) بين الوجبات

مجموعة الفواكه:ش
 ش- التقليــل مــن الفواكــه التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الســكر (عنــب-

بطيخ - مانجو- موز- شمام- تمر) يمكن تناولها بكمية محسوبة.ش
ش- للحصول على أكبر قيمة غذائية يفضل تناول الفواكه الطازجة بدون تقشير.ش

 ش- اســتبدال عصيــر الفاكهــة الخالــي مــن األليــاف بالفواكــه الطازجــة الحتوائهــا 
على األلياف وكمية سكر أقل.ش

 ش- االعتمــاد علــى الفواكــه الطازجــة مثــل التفــاح والبرتقــال والكيــوي والجريــب
فروت، ولكن بكميات محسوبة ومحددة.ش



مجموعة اللحوم: س
 س- اختيــار اللحــوم قليلــة الدهــن والتخلــص مــن الدهــون الظاهــرة فــي
 اللحــوم وإزالــة جلــد الدجــاج قبــل الطبــخ وكذلــك إزالــة الدهــن مــن مرقــة

اللحمة عن طريقة تبريدها ثم إزالة طبقة الدهن. س
ــوم ــن اللح ــر م ــاء أكث ــوم البيض ــماك واللح ــاول األس ــام بتن ــب االهتم  س- يج

الحمراء. س
س- تجنب مكعبات مرقة الدجاج واللحم.س

مجموعة النشويات:س
 س- اســتبدل الخبــز األبيــض باألســمر الحتوائــه علــى األليــاف وألنــه أغنــى

بالفيتامينات (الخبز البر - الصامولي البر. التوست البر - النخالة) س
 يجــب االعتمــاد علــى الكربوهيــدرات المعقــدة مثــل الفــول والعــدس -

والحبوب الكاملة مثل الخبز األسمر؛ فهي أفضل من السكريات البسيطة.س
س- تجنب الصلصات التجارية. س

س- الحد من تناول ملح الطعام.س

 س- تجنــب المعجنــات والفطائــر والمشــروبات الغازيــة، والحلويــات، واأليــس 
كريم، والكيك. س

س- كثرة شرب الماء بمعدل 8-6 أكواب يومية.س

Lorem ipsum



االحتياج الغذائي لمريض السكري:ش
يمكن ان تتغير النسب بناًء

على الحالة الصحية

الكربوهيدرات (النشويات):ش
الى 60 % من السعرات 45 

 
 البروتين:س

 الى 20 % من السعرات 15

 مؤشر السكر الجاليسمي في األغذية:س

 الدهون:س
 الى %30 من السعرات

 األلياف:س
جرام في اليوم 25-39

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

Lorem ipsum

الجاليســيمي الســكر   هــو glycemic index مؤشــر 
 معيــار لقيــاس كيفيــة تأثيــر كميــات محــددة مــن
 الطعــام علــى نســبة الســكر واألنســولين فــي الــدم.
الــدم بســبب  بعــض األطعمــة ترفــع الســكر فــي 

احتوائها على مؤشر جاليسيمي عالي. ش
ترفــع حتــى  طويلــة  فتــرة  تأخــذ  أغذيــة   وهنالــك 
علــى وتحتــوي  آمنــة  وهــي  الدســم  فــي   الســكر 
 مؤشــر جاليســيمي منخفــض. وهنالــك أغذيــة تعتبــر
 متوســطة، ولكــن ال يحبــذ االكثــار منهــا ولهــا مؤشــر

جالسيمي متوسط.ش

 في حاالت ارتفاع السكر عن 180 او 200 بعد الوجبة او اعلى من
 120 في ساعات الصباح األولى األفضل تجنب تناول األطعمة

التي باللون األحمر ألنها قد تزيد احتمالية ارتفاع السكر أكثر .س
 إذا كانت قياسات السكر منتظمة يمكنك تناول األطعمة التي

باللون األحمر بين فترة وأخرى .س



 موز

تفاح

كرز

 جريب فروت

 تفاح

كيوي

 برتقال

خوخ

 الذرة

كمثرى

بخاره ( قراصيا )س

 فراولة

 جزر

عدس

 مشمش

 تمر

 تين

مانجو

بابايا

زبيب

عنب

 خبز البرجر

 كسكسي

 حبوب الفطور

 شمام

( حبحب (بطيخ

 جوافة

 األناناس

 البطاطس

 وافل

 الكورن فليكس

 ارز أبيض

 الخبز األبيض

 اليقطين

 الفشار

مرتفعمتوسطمنخفض

 كينوا

ارز بني

(جزر يماني) 
 بطاطا حلوة

 الرغيف الصحي
( التورتيال البر )

Special k   



  نصائح غذائية لسكري األطفال
 .ش- عدم شرب المشروبات الغازية الحتوائها على كميات كبيرة من السكر الزائد

ش- العمل على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.ش

 ش- تناول الخبز األسمر أفضل من الخبز األبيض؛ ألنه أغني بالفيتامينات والمعادن
واأللياف الغذائية التي تساعد في تنظيم سكر الدم.ش

 ش- تناول الطعام ببطء والمضغ جيدا؛ ألن النهم في تناول الطعام يجعل اإلنسان
غير قادر على تحديد الكميات. ش

 ش- االبتعاد عن الدهون المشبعة كالسمن أو الزبدة واستبدالها بالدهون غير
المشبعة كزيت الزيتون أو زيت دوار الشمس أو زيت الكانوال .ش

 ش- االعتماد على الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال والكيوي واألناناس، ولكن
بكميات محسوبة ومحددة. ش

 ش- يجب االعتماد على الكربوهيدرات المعقدة مثل الفول والعدس والحبوب
الكاملة مثل الخبز األسمر؛ فهي أفضل من السكريات البسيطة. ش

ش- يجب االهتمام بتناول األسماك واللحوم البيضاء أكثر من اللحوم الحمراء.س

 إذا نام الطفل مبكرا فيجب ايقاظه عند الساعة 12 مساء إلعطائه وجبة خفيفة - 
أو كوب حليب لتجنب حدوث هبوط في السكر.ش

ش- نبغي التوازن في كمية ونوعية األكل المقدمة للطفل المصاب بالسكري. ش

 ش- تعاون جميع أفراد األسرة في تطبيق النظام الغذائي.ش
 س- عدم حرمان الطفل المصاب بالسكري من جميع أنواع األطعمة التي تحتوي على

.سكر، ولكن يجب تقليل كميتها واإلكثار من األطعمة التي تحتوي على األليافش
 س- ينصح بإعطاء الطفل 6 وجبات يومية (3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفة بينها 
 ووجبة خفيفة قبل النوم ويفضل ان تكون الساعة الثانية عشرة او بعد منتصف

الليل)ش
 س - تجنب األكل في مطاعم الوجبات السريعة وكذلك أكل المقلي واستبداله باألكل

المسلوق أو المشوي.ش



نصائح غذائية لسكري الحمل:س
 

 ينبغــي علــى مريضــة ســكري الحمــل اتبــاع نفــس -
 النصائــح الســابقة لمرضــى الســكري لتجنــب اصابتهــا

بالسكري بعد الوالدة.س

Lorem ipsum



ماذا أفعل إذا شعرت بتعب؟
 س-1 افحص سكر الدم إذا كنت تملك جهاز قياس السكر (اذا
 لم يكن لديك جهاز قياس سكر الدم ، فقم بعالج سسنفسك

كأنك مصاب بهبوط سكر الدم)س
 س-2 فإذا كان مستوى السكر أقل من 70 ملجم / ديسل,

 تناول نصف كوب (عصير فواكه محلى أو ماء محلى ملعقة
 سكر أو ملعقة العسل ) أي ما يعادل 15 جراما من

الكربوهيدرات ليساعد على رفع مستوى سكر الدم بسرعة .س
س-3 انتظر -10 15 دقيقة ثم كرر قياس مستوى سكر الدم:س

 س- إذا كان سكر الدم أقل من 70 ملجم / ديسل فإنه يتم 
تكرار أخذ المحلول السكري مرة أخرى.س

 س- إذا كان سكر الدم أكثر من 70 ملجم / ديسل يجب أن
يتناول المريض وجبة خفيفة لتجنب عدم عودة الهبوط.س

 
مثال على وجبة خفيفة:س

 كوب حليب أو لبن قليل الدسم أو ربع رغيف أسمر مع جبنه
قليله الدسم.س

مالحظة: س*
 الشكوالتة والكعك واآليسكريم تحتاج الى وقت

 الحتوائها على الدهون التي تعيق عملية
ً
 المتصاصها نظرا

امتصاص السكريات.س

 


