
عند مر�ض إرتفاع ضغط الدم



 يعفى من الصيام الأطفال، كبار السن، المرأة

ي حال وجود بعض الأمراض
 الحامل والمرضعة، و�ف

 المزمنة مثل القصور الكلوي المزمن، زرع كلية

ي
يتو�ن  أو الحاجة لغسيل الدم أو للغسيل ال�ب

لحالت الفشل الكلوي المزمن٠

صيام المسلم

اب من الفجر متناع عن الطعام وال�ش  يتوجب الإ

إىل الغروب أي 16-15 ساعة٠

 ماذا عن مر�ض إرتفاع
ضغط الدم؟

 إستشارة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة . 1
عىل الصيام.

ي قد تؤثر عىل . 2
الحرص عىل أن تؤخذ الأدوية ال�ت

الكىل- مثل مدرات البول و بعض أدوية ضغط 
الدم- بعد الفطار حيث يكون الجسم مشبعاً 

بالماء.

ي . 3
 وجوب إجراء تعديالت عىل جدول الأدوية �ف

اف الطبيب عىل سبيل  بعض الحالت تحت إ�ش
المثال:

استعمال دواء يؤخذ 
ف يومياً- مع السحور  مرت�ي
والفطار بحيث يتما�ش 
ة الزمنية بينهما. مع الف�ت

استعمال حبة تحتوي 
ف أو ثالث أنواع  عىل إثن�ي

من الأدوية لكي تؤخذ 
مرة واحدة يومياً.

 استعمال حبة دواء 
طويل المفعول لكي 

تؤخذ مرة واحدة 
وتغطي 2٤ ساعة.

لقد اثبتت الدراسات الطبية عدم وجود ما 
يمنع ذوي إرتفاع ضغط الدم من الصيام 

وط: ولكن ب�ش



كثار من تناول السوائل  الإ
والعصائر الطبيعية الغ�ي 

ف الفطار  ة ب�ي ي الف�ت
محالة �ف

والسحور لتجنب الشعور 
بالعطش والجفاف.

تناول الأسماك لأنها تحتوي 
عىل أحماض ذهنية مما 

ي تنظيم ضغط الدم 
يساعد �ف

ف  اي�ي ي عىل �ش
ها الوا�ت وتأث�ي

القلب والأوعية الدموية.

وات  كثار من أكل الخ�ف الإ
ي رمضان لإحتوائها 

والفاكهة �ف
ة من البوتاسيوم  عىل كميات كب�ي
الذي يساعد عىل تنظيم ضغط 

الدم، إل إذا كان ذلك ممنوعا 
من قبل الطبيب.

تناول منتجات 
الحليب لإحتوائها عىل 

الكالسيوم الذي يلعب 
ي تنظيم ضغط 

دوراً �ف
الدم وصحة العظام.

التقليل من تناول 
الأطعمة الدسمة.

متناع عن إضافة الملح أو  الإ
ي تحتوي 

تناول الأطعمة ال�ت
ة  عىل الملح )الصوديوم( بك�ش

إذ أنها قد تؤدي إىل إرتفاع 
الضغط والشعور بالعطش.

ما هي التوصيات الواجب العمل بها؟

التوصيات الغذائية: 



ما هي التوصيات الواجب العمل بها؟

التوصيات  الطبية: 

· ف 	 ك�ي نتباه لعالمات إرتفاع الضغط مثل الدوخة والصداع وعدم القدرة عىل ال�ت الإ
مما يستوجب أخذ الضغط، مراجعة طبيبك أو أي قسم طوارئ.

·  الحرص عىل قياس الضغط من وقت لآخر.	

· ي ضغط الدم.	
ي تساعد عل التحكم �ف

ي ال�ت
 ممارسة رياضة الم�ش

· ي رفع ضغط الدم 	
ف الذي قد يساهم �ف قالع عن التدخ�ي ة الصيام لالإ  إستغالل ف�ت

صابة بالجلطات القلبية والدماغية.  ي وزيادة الخطر من إحتمالت الإ
نقبا�ف الإ

· نقاص الوزن والسيطرة عىل الضغط. 	 إعتبار شهر رمضان فرصة ذهبية لإ
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رمضان كرمي


