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دليل للتعاي�ش مع ال�سّكري

يهدف هذا الدليل اإىل متكني الأ�شخا�ص املعنيني

بال�شكري نوع 1 اأو ال�شكري نوع 2 من معلومات

وتو�شيات عملّية مل�شاعدتهم على

التعاي�ص ال�شليم مع ال�شكري.
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معلومات اأ�سا�سّية

1 ـ ال�سّكر كم�سدر رئي�سي للطاقة:
اإىل الدم يف  يوّفر لنا تناول الأغذية وه�شمها كمية من ال�شكر التي تعـــرب 

Glucose شكل قلوكوز�

و يعترب ال�شكر امل�شدر الرئي�شي للطاقة التي ي�شتعملها اجل�شم للقيام بوظائفه 

)الن�شاط البدين بكّل اأنواعه ودرجاته اإ�شافة اإىل عمل القلب والكلى والدماغ 

والكبد وكّل اأع�شاء اجل�شم(.

2 ـ ن�سبة ال�سكر يف الدم  لدى الإن�سان
اإىل  تعرب  التي  ال�شكر  من  كمية  على  غذائية  وجبة  كّل  عند  اجل�شم  ل  يتح�شّ

هذا  ا�شتـعمال  متكني  بغاية  الأن�شولني  من  كمية  اإفراز  اإىل  وتوؤدي  الدم 

ال�شكر يف  العملية من تعديل ن�شبة  اأو خزنه ومتــــــكن هذه  ال�شكر مبا�رشة 

الإن�شان  لدى  غ/ل  و1.0  )غ/ل(  الليرت  يف  غ   0.7 بني  وا�شتقرارها  الدم 

ال�شائم.

Hormone de l’insuline 3 ـ هورمون الأن�سولني
 pancréas  ( املـــــعثكلة  كلّيا  تــــــفرزها  ماّدة  الأنـــ�شولني  هــــــورمون 

ou البنكريا�ص (. 
التي حتّوله  للخلية  ال�شكر  للج�شم حيث متّكن من دخول  اأ�شا�شية  الأن�شولني 

ن�شبة  تخّف�ص  التي  الوحــيدة  الهرمون  الأن�شولني  تكون  وبهذا  طاقة.  اىل 

)Glycémie(  ال�شـــكر يف الدم
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ما هو ال�سكـري؟

يعّرف ال�شكري:

ال�شكر يف الدم )Glycémie( تعادل اأو تفوق 1.26 غ/ل  • باإرتفاع ن�شبة 
على الأقّل مّرتنني متتاليني بعد 8 �شاعات من ال�شيام

• اأو باإرتفاع  ن�شبة ال�شكر يف الدم تعادل اأو تفوق 2غ/ل  بعد �شاعتني من 
 Glucose تناول 75 غ من �شكر القلوكوز

2 غ/ل يف كــــل  اأو تفوق  الـــــدم تعادل  ال�شــكر يف  ن�شبة  باإرتفاع  اأو   •
الظروف و الأوقات.

كيف ي�ساب الإن�سان بال�سكري ؟

ي�شاب الإن�شان بال�شكري يف احلالتني التاليتني 

عدم اإفراز هورمون الأن�سولني من قبل املعثكلة 

) pancréasـ  البنكريا�ص ( وي�شّمى هذا النوع بـ 

ال�سكري نوع 1.

وهو عادة ما ي�شيب �شغار ال�شّن واملراهقني كما 

ميكن اأن ي�شيب الكبار.      

الأن�سولني  فاعلية  يف  خلل  اأو  نق�ش 

وي�شّمى هذا النوع بـ  ال�سكري نوع 2 . 

وهو عادة ما ي�شيب الكهول وكبار ال�شّن 

الن�شاط  وقّلة  ال�شمنة  بظاهرة  ويرتبط 

هذا  اأ�شبح    ، الأ�شباب  ولذات  البدين. 

الأطفال  لدى  فاأكرث  اأكرث  يظهر  النوع 

واملراهقني.

يعالج  ال�شكري نوع 2  عادة باحلمية

والن�شاط البدين والأقرا�ص وبالأن�شولني

يف مرحلة لحقة.

يعالج ال�شّكري نوع 1 بحقن

كمية يومية من الأن�شولني

وجوبا و با�شتمرار.
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التغذيــة وال�سّكــري

تتكّون الأغذية التي نتناولها من العنا�رش التالية : 

ال�سكريات والألياف

الدهنيات

الربوتينات اأو الزلليات

الأمالح 

الفيتامينات

املاء

les glucides ال�سكريات
Index glycémique واملوؤ�ّش القلي�سيمي 

هو  الذي    Index glycémique القلي�شيمي  موؤ�رّشها  ال�شكريات ح�شب  ت�شّنف 

مقارنة  الدم  يف  ال�ّشكر  ن�شبة  يف  الرتفيع   على  مّعني  غذاء  لقدرة  مقيا�ص 

لل�ّشكريات  القلي�شيمي مرجعا  الذي يعترب موؤ�رّشه   )Glucose(القلوكوز ب�شّكر 

%. مبعنى اآخر بقدر ما يرّفع غذاء معنّي يف ن�شبة ال�شكر يف  و ي�شاوي 100 

الّدم، بقدر ما يكون املوؤ�رش القلي�شيمي الّتابع له مرتفعا.

وبذلك ت�شنف الأغذية ح�شب ن�شبة املوؤ�رش القلي�شيمي اإىل ثالث جمموعات:

اأغذية ذات موؤ�رش قلي�شيمي عايل : اكرث من 75 %

اأغذية ذات موؤ�رش قلي�شيمي متو�شط : ما بني 50 و75 %

اأغذية ذات موؤ�رش قلي�شيمي منحف�ص : اأقّل من 50 %
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للّتعرف على املوؤ�رّش القلي�شيمي لبع�ص املواد الغذائية التي نتناولها.

   
 

 

  

اأنظر امللحق رقم 1.

les fibres الألياف : »ال�سلوك« اأو

تتوّفر الألياف يف اخلبز الأ�شمر )الكامل( واحلبوب بق�رشتها عموما واخل�رش  

والغالل و البقول اجلافة. 

متتاز الألياف املتواجدة يف واخل�رش  والغالل و البقول 

اجلافة بتاأخري �رشعة امت�شا�ص ال�شكر يف الّدم

les lipides : الّدهنيات

الدهنيات نوعان :

• الدهنيات احليوانية مثل ال�شحوم )حلم اخلروف، اللحم 
البي�ص  واأ�شفر  والزبدة  الدجاج...(  جلدة  البقري، 

والّدهنيات املوجودة يف احلليب وم�شتقاته.....

• الدهنيات النباتية مثل الزيوت والفواكه اجلاّفة )جوز، 
لوز، قلوب، بوفريوه، كاكوية، جلجالن...(

اإعلــــــــــــــم

التي  الطاقة  تتوّفر 

يحتاجها اجل�سم للحياة 

يف  ة  خا�سّ واحلركة 

والّدهنيات  ال�ّسكريات 

وتقا�ش بوحدة ت�سّمى 

 )calorie( احلريرة
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les protéines الربوتينات او الزلليات

الربوتينات نوعان :

• بروتينات حيوانية موجودة يف اللحوم احلمراء والبي�شاء 
)دجاج، ديك رومي،الأرنب...( الأ�شماك، احلليب وم�شتقاته والبي�ص

• بروتينات نباتية موجودة يف البقول اجلاّفة )احلم�ص، العد�ص، الفول...( 
واحلبوب وم�شتّقاتها.

املعــادلت الغذائيــة

من  الأغذية  حمتويات  على  نتعّرف  الق�شم،  هذا  يف 

�شكريات و دهنيات و بروتينات وما حتتويه من طاقة. 

خمتلف  توّفرها  التي  الطاقة  مقارنة  من  �شيمّكننا  وهذا 

الأغذية من جهة ومن تنويع الأغذية التي نتناولها دون 

الإخالل بالتوازن الغذائي من جهة اأخرى.

اإعلـــــــــــــــــــــم

طاقة )حريرات( 1 غرام )غ(   

ال�سكريات  4  

9 الدهنيات   

4 الربوتينات   

اإعلــــــــــــــم

والـماء   الأليــــــــــاف 

والأمــالح املـــــعدنية 

ل  والفيتامــــــــــينات 

تــوّفر طاقة ) 0 حريرة(
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املعادلت الغذائية اخلا�سة بالطاقة و الربوتيينات

كيف تقراأ اللوحة الّتالية ؟

تقراأ اللوحة التالية كما يلي على �شبيل املثال: 125 غ حلم تعادل 150 غ �شمك وتعادل بي�شتني فيما يخ�ّص الزلليات واحلريرات.

وهذه الكميات توّفر لك 25 غ زلليات و180 حريرة

احلريرات الربوتينات  الغذاء                    املعادلت   

180 25 غ               125 غ  حلم  = 125 غ  دجاج   = 150 غ  �شمك   = بي�شتني   

اللحوم وما يعادلها
 

120 7 غ    1/5 ل حليب  =  2 ياغرت طبيعي =  2  قطعة جنب 

احلليب وم�شتقاته
 

120 5 غ                          biscotte 50 غ  خبـز =   4 بي�شكوت   

اخلبز
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ة بالطاقة وال�سكريات املعادلت الغذائية اخلــــا�سّ

كيف تقراأ اللوحة الّتالية ؟

تقراأ اللوحة التالية كما يلي على �شبيل املثال: 50 غ من اخلبز تعادل 120 غ من الأرز املطبوخ وتعادل 120 غ من العجني املطبوخ فيما يخ�ّص ال�شكريات واحلريرات. 

وهذه الكمّيات توّفر 25 غ من ال�شكريات و120 حريرة.

احلريرات  ال�سكريات  املعادلت  الغذاء   

    120 25 غ  50 غ  خبز             = 120غ اأرز مطبوخ          = 120 غ عجني مطبوخ   

الن�شويات
 

  

= 120 غ  عد�ص            = 120 غ لوبية مطبوخة    

50 12 غ                                                = اجا�شة        = تفاحة        = 75غ عنب        = 

خ�رشوغالل
 

  

                               = 150غ  فراولو                 = ن�شف موزة

  120 10 غ  2 ياغرت طبيعي                   = 200 مل  حليـب     احلليب وم�شتقاته 

                                                       

200غ 
ب�شل + جـــزر

جلبانة + كرنب            
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ة بالطاقة والدهنيات املعادلت الغذائية اخلا�سّ

كيف تقراأ اللوحة الّتالية ؟

تقراأ اللوحة التالية كما يلي:

10 غ من الزبدة تعادل 10 غ من الزيوت النباتية مهما كان م�شدرها فيما يخ�ّص الدهنيات واحلريرات. وهذه الكمّيات توّفر 10 غ من الدهنيات و90 حريرة.

احلريرات الدهنيات  املعادلت  الغذاء   

90 10 غ     الدهنيات   10 غ  زبــدة                           =    10 غ زيــت ) 1 ملعقة اأكل متو�شطة ( 
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اأمثلة  تطبيقية للمعادلت الغذائية لل�سكريات 

اإذا اأردت اأن تنّوع غذاءك دون اأن تخّل بكمّية ال�ّشكر امل�شموح بها يف نظامك 

الغذائي، اأعلم اأّن هناك معادلت متّكنك من اأن تتناول هذا الغذاء اأو ذاك 

مع التاأّكد من اأّنهما يحتويان على نف�ص الكمّية من ال�شّكر.

وللتعّرف على اأمثلة من  املعادلت الغذائية لل�شكريات اأنظر امللحق رقم 2

الّتعاي�ش ال�سليم مع ال�سّكري

والأدوية  املتوازنة  بالتغذية  ال�شكري  عالج  اأّن  على  التاأكيد  يجب  بداية 

اإذا تكّفل ال�شخ�ص املتعاي�ص مع  اإّل  )اأقرا�ص او الأن�شولني( ل يكون ناجعا 

ال�شكري برعاية �شّحته بنف�شه و كان ال�رشيك الفاعل  مع الطبيب يف التعامل 

مع مر�شه.

فيما يلي قواعد عملية للتعاي�ص ال�شليم مع ال�شّكري :

 قاعدة 1
املحافظة على نظام غذائي

متوازن كمّيا ونوعّيا

ة( • حافظ على اأوقات منتظمة لالأكل تتما�شى مع الدواء )حقن الأن�شولني خا�شّ
)فطور  ال�شا�شية  اليومية  الوجبات  خمتلف  على  ال�شكر  كميات  وزع   •

ال�شباح، غذاء، ع�شاء( وكذلك اللمجات الإ�شافية عند القت�شاء،

• اجتنب اإ�شافة ال�شكر يف امل�رشوبات والأطعمة
• اجتنب تناول الأغذية ذات املوؤ�رّش القلي�شيمي العايل مبفردها 

• امزج بني كّل اأنواع الأغذية يف كّل وجبة 
• قّلل من ن�شبة الدهون يف الأكل )زيت، زبدة، �شحوم( واجتنـــب القلي 

و املقليات

الهـــ�شم البطيء و ذات املوؤ�رّش القليـ�شيمي املنخف�ص  • اخرت الغذية ذات 
اأو املتو�ّشط مثل احلبوب واخل�رش واخلبز الكامل و البقول اجلافة.

• ل تن�شى �رشب املاء.
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 قاعدة 2
 ممار�سة ن�ساط بدين منتظم

من مزايا الن�ساط البدين 

الن�شاط يجعل اجل�شم  الدم لأّن  ال�ّشكر يف  • تعديل ن�شبة 
ي�شتهلك ال�شكريات ويحّولها اإىل طاقة

املتعايـ�شني  الأ�شخا�ص  لدى  الأنـ�شولني  فاعلّية  حت�شني   •
مع ال�ّشكري نوع 2.

• التخفي�ص يف ن�شبة الدهنيات يف الدم
• الوقاية اأو التقلي�ص من ال�شمنة

) stress( حت�شني نوعية النوم والتقلي�ص من التوّتر •
• تعديل م�شتوى �شغط الدم

حتى ت�ساعد نف�سك على الإقدام

على الن�ساط البدين طوعا

• اخرت اأنت الن�شاط الذي ينا�شبك والذي ت�شعر بالراحة يف ممار�شته

اإعلــــــــــــــم

اإعلــــــم اأّن املـــــنظمة 

العـــــاملية للــــــ�سّحة 

الأ�سخا�ش  كّل  تن�سح 

مبــــا فيهم املتعاي�سني 

مـــــع ال�سّكري بن�ساط 

بدين مثل امل�سي ملّدة 

نـــــ�سف �ساعة يومّيا 

عـــــلى الأقّل.

• ا�شت�رش طبيبك بخ�شو�ص طبيعة الن�شاط وقّوته وبخ�شو�ص الحتياطات 
الواجب اتخاذها 

�ص له ول تبداأ بقّوة من  الن�شاط والوقت املخ�شّ قّوة  ف�شيئا من  �شيئا  • �شّعد 
اأّول وهلة

• احر�ص على راحة قدميك يف احلذاء الريا�شي
• اتّخذ الحتياطات التي ين�شحك بها الطبيب للوقاية من الهبوط احلاّد لل�شّكر يف الّدم.

  قاعدة 3
عدم التدخني اأو الإقالع  عنه  

اإّن التدخني ي�شاعف من خماطر حدوث اأمرا�ص القلب وال�رشايني مقارنة 

باملتعاي�ص مع ال�شكري الذي ل يدّخن.

  قاعدة 4
العتناء بنظافة و�سّحة الفم والأ�سنان 

تنظيف الأ�شنان بعد كّل وجبة اأو على الأقّل مّرتني يف اليوم )�شباحا وم�شاءا(

والإ�رشاع يف معاجلة الأ�شنان واللّثة عند القت�شاء
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قاعدة 5
العناية بنظافة و�سّحة القدمني 

• تفقد قدميك يومّيا وا�شتعن ب�شخ�ص اآخر عند القت�شاء
•  ل مت�شي حايف القدمني

• اغ�شل قدميك يوميا باملاء وال�شابون
• تثّبت من اعتدال حرارة املاء

 اأو ا�شتعن ب�شخ�ص اآخر عند القت�شاء

• بعد غ�شل القدمني جّفف جّيدا ما بني الأ�شابع
• قّلم اأظافرك ب�شكل ل يجرح الأ�شابع على م�شتوى منبت الأظافر

• جتّنب ا�شتعمال احلّنة 
• احر�ص على اأن يكون حذاءك  لّينا ووا�شعا 

• ا�شتعمل جوارب من القطن اخلال�ص طيلة الوقت
• �شارع بالّت�شال بالطبيب عند مالحظة اأّي  خد�ص اأو تغيري يف لون جلدة 

قدميك

 قاعدة 6
املراقبة الطبّية

• حافظ على مواعيدك الطبّية
• اإحر�ص على القيام بالك�شوفات التي يطلبها منك طبيبك: التحاليل املخربية، 

الك�شوفات على القلب وعلى العينني وعلى الأ�شنان والكلى.

 قاعدة 7
املراقبة الذاتية لن�سبة ال�سكر يف الدم

احر�ص على املراقبة املنتظمة لن�شبة ال�شكر يف الدم با�شتعمال جهاز للمراقبة 

الذاتية )lecteur de glycémie( خا�شة بالن�شبة لالأ�شخا�ص الذين ي�شتعملون 

الأن�شولني. 
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العـــــالج

يف هذا الق�شم نتعّرف على العالج ح�شب ال�شكري نوع 1 اأو نوع 2 من خالل الّلوحة التالية لنتوقف بعدها عند العالج بالأن�شولني :

ال�سّكري نوع 2 ال�سّكري نوع 1  العالج   

 

ميكن اأن يكونا كافيني لتعديل م�شتوى ال�ّشكر يف الدم ي�شاحبان العالج بالأن�شولني  احلمية والنظام الغذائي + الن�شاط البدين   

ت�شاف للحمية والن�شاط البدين يف حالة غري مطروحة  الأقرا�ص امل�شادة لل�شكري   

عدم احل�شول على تعديل م�شتوى ال�شكر يف الّدم    

ميكن اإ�شافتها لالأقرا�ص اأو اإقرارها عو�شا عن الأن�شولني  العالج الوحيد   

الأقرا�ص ح�شب تقدير الطبيب للو�شعّية ال�شحّية    

اإعلــــــــــــــم

يرتكز عالج ال�سكري نوع 2 دائما على الــــــنظام الـــــغذائي والن�ســــــــــاط البدين وميكن ان يكون هذا العالج كافيا لوحده لتعديل م�ستوى ال�سّكر يف الدم
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العــالج بالأن�سوليــن

اأنواع الأن�سولني واأوقات ا�ستعمالها:

مّدة  ح�شب  ا�شتعمال  الأكرث  الأن�شولني  من  نوعان  هناك  

مفعولهما:

احلقن  بعد  مفعولها  يبداأ  حيث  املفعول  �رشيعة  الأن�شولني   •
)القارورة  �شاعات   6 اإىل   4 املفعول من  30 دقيقة ويدوم  15 اىل  بحوايل 

ذات الال�شقة ال�شفراء(.

�شاعة  بحوايل  احلقن  بعد  مفعولها  يبداأ  حيث  البطيئة  ن�شف  الأن�شولني   •
)القارورة  اليوم  مّرتني يف  عادة  �شاعة وحتق   12 املفعول حوايل  ويدوم 

ذات الال�شقة اخل�رشاء(

 les analogues ت�شمى  الأن�شولني  من  جديدة  اأنواع  هناك  مالحظة: 

d’insuline ميكن التحّدث فيها مع الطبيب املبا�رش.

اإعلــــــــــــــم

الأن�سولني  حتقن 

الوجبات  قبل 

الغذائية الرئي�سية 

ال�سباح  )فطور 

والغذاء والع�ساء( 

زمنية  مبّدة 

 20 بني  ترتاوح 

و30 دقيقة.

كيف حتقن الأن�سولني ؟ 

اإّن طريقة حقن الأن�شولني حني تكون �شليمة تلعب دورا هاّما يف الوقاية من 

اختالل م�شتوى ال�شكر يف الدم ومن ظهور انتفاخ يف الطبقة الدهنية للجلد 

 .)lipodystrophies(

واإليك بع�ص القواعد حّتى تكون طريقتك يف احلقن �شليمة :

• حتقن الأن�شولني قبل الوجبات الرئي�شية مبّدة زمنية ترتاوح بني 20 و30 
دقيقة

• اخرت طول الإبرة ح�شب �شمك اجللد
)6 اأو 8 اأو 12 مم(

اجلرعة  اأخذ  قبل  الأن�شولني  زجاجة  حّرك   •
الاّلزمة بالن�شبة لالأن�شولني الن�شف بطيئة

ابداأ  الأن�شولني  من  نوعني  ت�شتعمل  كنت  اإذا   •
بجلب جرعة  الأن�شولني �رشيعة املفعول اأول
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اأفرغ  الطبيب ،  الّزجاجة طبقا لو�شفة  جلب اجلرعة من  بعد   •
احلقنة من الهواء الذي قد يكون ت�رّشب داخل احلقنة

)Alcool( نظف مكان احلقن بقطنة مبللة بالكحول •
• احقن الأن�شولني حتت اجللد

ال�شّبابة  بني  اجللد  قر�ص  بعد  بكاملها  م�شتقيمة  الإبرة  اإغرز   •
والإبهام 

• بعد حقن الأن�شولني اإنتظر 10 ثواين قبل �شحب الإبرة 
اأو ميكنك اأن تعّد من 1 اىل 10 قبل ال�ّشحب حّتى تتاأّكد 

من اأّن الن�شولني لن ت�شيل من اجللد

• من امل�شتح�شن ان تغرّي الإبرة واحلقنة عند كّل ا�شتعمال 
واإذا مل يتي�رّش ذلك ا�شتعمل اإبرة وحقنة كّل يوم

• احر�ص على التخل�ص من احلقن امل�شتعملة يف 
حاوية خا�شة

يكون  عندما  الثالجة  يف  الأن�شولني  اإحفظ   •
الطق�ص حاّرا
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مواقع احلقن ثمانية

مواقع احلقن ثمانية:

• اجلانب الأمين واجلانب الأي�رش من اأ�شفل البطن
• اجلهة اخلارجية من اأعلى الذراعني

• اجلهة الأمامية واخلارجية من الفخذين
• اأعلى الوركني

• احر�ص على تغيري مواقع احلقن كّل 3 اأو 4 اأيام للوقاية
من ظهور انتفاخ يف الطبقة الدهنية حتت اجللد

• داخل املوقع الواحد، احر�ص على تغيري مكان احلقن
كّل مّرة وذلك باحرتام م�شافة 3 �شم على الأقل بني

مكان ومكان داخل املو�شع الواحد
مّدة  اإىل  انتبه 

�سالحية ا�ستعمال 

الأن�سولني
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    احذر من هبوط م�ستوى

Hypoglycémie ال�سكر يف الدم

هبوط  حدوث  لكن  لل�شكري  الأمثل  و  الوحيد  العالج  تبقى  الأن�شولني  اإّن 

حقن  حالة  يف  ة  خا�شّ واردا  يبقى  العالج  هذا  مع  الدم  يف  ال�شكر  مل�شتوى 

اأن  املهّم  من  لذلك  املتناولة.  ال�شكريات  كمية  تفوق  الأن�شولني  من  جرعة 

تتعّرف على عالمات الهبوط احلاّد لل�شكر يف الّدم.

فما هي هذه العالمات ؟

يف معظم الأحيان:

• ت�شّبب العرق البارد
• �شعور باإعياء كبري

• اإح�شا�ص بجوع مفرط
• ظهور رع�شة

• يف بع�ص احلالت ميكن لل�شخ�ص اأن يفقد وعيه عند حدوث هبوط حاّد 
مل�شتوى ال�شّكر يف الّدم.

ماذا يجب القيام به يف هذه احلالة ؟

• تناول حاّل �شيئا من ال�شكريات �رشيعة المت�شا�ص مثل �شّكر طوابع او 
مرحي، قازوز، ع�شري غالل معلب، ع�شل ...

• اأ�شف �شيئا من ال�شكريات بطيئة المت�شا�ص مثل اخلبز، العجني،...
ل بطبيبك اأو باأقرب مركز رعاية �شحّية اأ�شا�شّية عند القت�شاء • ات�شّ

لن�سبة  الذاتية  املراقبة  اأهّمية  تكمن  هنا 

ال�سكر يف الدم :

اإذا كانت ن�سبة ال�سكر اأقل من 0.6 غ/ل يجب 

تناول ال�سكر
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ة قد تواجه اأ�سخا�سا حالت خا�سّ
متعاي�سني مع ال�سكري

عنــد ال�سفــر

• مراقبة ال�شكري قبل ال�شفر
• اأخذ كمّية الأدوية الالزمة لكامل مّدة ال�شفر 

ة عـــندما  ال�شفر خا�شّ اأثناء  الأن�شولني يف حفــــــاظات عــــــازلة  • حفظ 
يكون الطق�ص حاّرا

• املحافظة على النظام الغذائي واأوقاته

ال�سكـري واحلمـل

اإّن احلمل لدى ال�شّيدات املتعاي�شات مع ال�شكري يتطّلب مرحلة 

حت�شريية قبل بداية احلمل ملا لذلك من انعكا�شات كبرية على 

با�شت�شارة  احلمل  برجمة  وجبت  لذا  واجلنني،  الأم  �شّحة 

طبيب خمت�ّص وحتت رقابته.

رم�سان وال�سكري

اأو  نوع1  ال�شكري  مع  متعاي�شا  ال�شخ�ص  كان  �شواء 

القرار  املبا�رش لتّخاذ  با�شت�شارة طبيبه  نوع2 ، عليه 

املنا�شب ل�شّحته قبل حلول �شهر رم�شان.
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امللحــق رقم 1:
املوؤ�ش القلي�سيمي لبع�ش املواد الغذائية

)مقارنة مع حملول القلوكوز(

املوؤ�ش القلي�سيمي ن�سبة ال�سكر بالغرام يف الـ 100غ من مواد غذائية  املواد الغذائية   

مواد ذات موؤ�رّش قلي�شيمي عايل < 75

100  100 جلوكوز   

 95  25 ع�شيدة البطاطا   

 90   80 الع�شل   

85  70 متر   

85  85 الكورن فالك�ص   

80  55 اخلبز الأبي�ص   

75   37 البطاطا املقلية   

 75  7 الدلع   

املوؤ�ش القلي�سيمي لبع�ش املواد الغذائية

)مقارنة مع حملول القلوكوز(

املوؤ�ش القلي�سيمي ن�سبة ال�سكر بالغرام يف الـ 100غ من مواد غذائية  املواد الغذائية   

مواد ذات موؤ�رّش قلي�شيمي متو�شط 50  اإىل 75

70  24 اأرز   

70  20 البطاطا املطبوخة    

بدون ق�رشة   

 70  100  )saccharose( ال�شكر

 66  13 قطعة اأنانا�ص   

 65  7 بطيخ   

65  25   ك�شك�شى 

65  70 معجون   

65  20 موز   

64  66 زبيب   

55  23 املقرونة   

55  68 ب�شكويت عادي   

50  6 اجلزر امل�شلوق   
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املوؤ�ش القلي�سيمي لبع�ش املواد الغذائية

)مقارنة مع حملول القلوكوز(

املوؤ�ش القلي�سيمي ن�سبة ال�سكر بالغرام يف الـ 100غ من مواد غذائية  املواد الغذائية   

مواد ذات موؤ�رّش قلي�شيمي منخف�ص> 50  

50  47 خبز كامل   

45  16 10 كعبات عنب    

 42  10 1 خوخ كبرية احلجم   

 35  9 الربتقال   

 35  12 اجنا�ص   

 34   11    توت 

     30   17 عد�ص)مطبوخ(   

 30    22 حم�ص)مطبوخ(   

30   17 لوبيا)مطبوخة(   

30  12 التفاح   

28   10 2 مدلينة   

25   7 الفراولو   

25   65 �شكالطة بال حليب   

22   10 الزنباع   

20 3 ـ 4 م�شما�ص  10   

   

   

 

   

 

   

 امللحـــق رقــم 2

 املعـادلت الغذائية لل�سكريات

1 ـ املعادلت بني ال�سكر وبع�ش احللويات

• 4 طوابع  

• 4 مالعق �شغرية  

• 30 غ  �شكالطة بال حليب  

• 1 مثلجات  

• 1ياغرت  بال�شكر   

cake قطعة •  

20غ �شكر
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 2 ـ املعادلت بني �سكريات الن�سويات 

 كيف ميكن تنويع الوجبة اليومية مع املحافظة على كمية ال�سكريات معتدلّة؟

• 40 غ خبز )5/1 باقات اأو جّرة خبز اأو 10/1 خبزة (                          

• خبزة �شغرية نوع فنكو�ص   

 Biscotte 3  ب�شكوت •  

) Corn flaks 30 غرام حبوب طبيعية ) نوع •  

• 1 كروا�شون او 1 بريو�شة �شغرية  

• 4  ب�شكويت )نوع �شيدة(  

• 2 مادلن  

• 100 غرام بطاطا مقلية )فريت(  

)Purée ( 2 ملعقة اأكل ع�شيدة بطاطا •  

• 2 حبات بطاطا يف حجم البي�شة  

• 4 مالعق اأكل روز مطبوخ )ابي�ص او ا�شمر(  

• 4 مالعق اأكل من القطانية  

• 5 مالعق اأكل من الك�شك�شي  

• 4 مالعق اأكل من الربغل  

• 4  مالعق اأكل من العجني املطبوخ )مقرونة(  

• 6 مالعق من البقول اجلافة املطبوخة  

     )لوبيا  البي�شاء،  حم�ص ، عد�ص، فول م�رشي( 

 20  غـرام

�شكريات

يف 

الن�شويـات

3 ـ  املعادلت بني �سكريات اخل�ش
    

• 3 روؤو�ص جزر )�شفنارية(  

• 2 او 3 روؤو�ص لفت  

• 8 مالعق اكل جلبانة مطبوخة  

• 7 مالعق فول مطبوخ  

• 4 روؤو�ص ب�شل متو�شطة  

• 3 كعبات قنارية بدون ورق  

• 1 را�ص بيرتاف  

حتتوي باقي انواع اخل�رشعلى كمية قليلة من ال�شكريات وال�شعرات 

احلرارية ، لذا ميكن ا�شتهالكها بدون حتديد وزن

 20  غــرام

�شكريـات

فـي اخل�شـر
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4 ـ املعادلت بني �سكريات الغالل

•  فراولو )250 غ(  

•  برج دلع متو�ّشط           

•  برج بطيخ كبري اأو ن�شف بطيخة كاتالو                  

• 1 زنباع �شغرية      

•  1 برتقالة متو�ّشطة حلوة اأو قار�ص     

• 3 مدلينة                

• 1 خوخ كبرية احلجم            

•  4 م�شما�ص طازجة           

• 10 حبات توت                           

• 1 تفاحة             

• 1 اجنا�شة         

• قطعة انانا�ص )ربع كعبة(                                   

• 3 كرمو�ص                       

• عنقود عنب ) 15كعبة عنب(                      

• حفنة حب امللوك )20 كعبة(                                       

• ن�شف كعبة موز                           

• 2 �رشيحة                

• 30 غ زبيب                                   

• 3 كعبات دقلة  

 20  غــرام

�سكريــات

يف الغالل

املراجــع

ني يف التغذية با�رشاف  الغذاء والتغذية ـ قام باإعداده بتكليف من املنظمة العاملية لل�شحة جمموعة من املخت�شّ

املحّرر العلمي الدكتور عبدالرحمان م�شيقر

- Blouza Chabchoub S.: La prise en charge nutritionnelle de l’obésité. Programme 
de formation continue en nutrition humaine. INNTA; 2009 )conférence(

- Consensus tunisien de prévention et prise en charge du diabète type 2 - 1ère 
édition.Société Tunisienne d’Endocrinologie - 14 novembre 2007

ـ تغذية مري�ص ال�شكر ـ  وحدة التغذية ـ وزارة ال�شّحة ـ الكويت

- www.cdc.gov/diabetes/

- International Diabetes Federation-self management. Curriculum Module III -1
- International Diabetes Féderation - Physical Activity - Curiculum 
Mondiale III- 4
- Connaître et bien vivre son diabète - Sanofi aventis 
- http : //www.le-diabète.com/nutriton.index.html
- http : //www.diabsurf.com/diabète/FIGlyPr.php
- http : // sante-médecine.commentcamarche.net
- http://www.diabetenet.com/index.php
- http://cadth.ca/index.ph/fr/

- http://www.bddiabetes.com/US/main.aspx
- http://www.montignac-intl.com/frc/net_fr.htm
- http://www.sanssucre.org
- http://www.deplanhe.be/bypass/index_glycemique.htm
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قام باإعداد هذا الدليل

التن�سيــق  العام

اآمال بن �شعيد

 فريق التفكري والتحرير

طبيب ٍرئي�ص لل�شحة العمومية اآمال بن �شعيد   

اأ�شتاذ م�شاعد للتعليم العايل ر�شا املكني   

اأ�شتاذة تعليم الإطار �شبه الطبي �رشيفة بن علي   

فني �شامي رئي�ص  لل�شحة العمومية يف  التغدية الطاهر الغربي   

فني �شامي رئي�ص   لل�شحة العمومية يف  التغدية لطيفة بلطيفة   

فني �شامي اأول  لل�شحة العمومية يف  التغدية ة 
ّ
�شو�شن لليــ  

 

فريق القراءة و املراجعة

اأ�شتاذ مرّبز يف الطب زينات الرتكي   

�شرياز بوزيد  اأ�شتاذ م�شاعد يف الطب    

هندة اجلمو�شي  اأ�شتاذ م�شاعد يف الطب  

طبيب �شحة عمومية   لطفي بن عبد القادر   

طبيب مقيم  حياة بن عمارة   

فني �شامي رئي�ص لل�شحة العمومية يف  التغدية  فاطمة بن حف�شه   

فني �شامي اأّول لل�شحة العمومية يف  التغدية  ليلى ال�شاوي   

فني �شامي اأّول لل�شحة العمومية يف  التغدية منجية ال�رّشادي   

ممّر�ص اأول لل�شحة العمومية التهامي الطر�شي   

ممّر�شة �شحة العمومية األفة العياري   

ممّر�ص �شحة العمومية اأني�ص حوا�ص   

    الكتابــة 

هالة القالل
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�سكر خا�ش

يتوّجه الفريق املعد لهذا الدليل ب�شكر خا�ص اإىل كــل من �شاعد

ـّي،  د �سا�ســي العونلـ
ّ
و �شاهم و دّعم هذا الإجناز وخا�شة ال�شيــ

املدير العام للمعهد الوطني للّتغذية والّتقنية الغذائية.




