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صحيفة وقائع للوالدين ومقدمي الرعاية

األكل الصحي لمرض السكري

األكل الصحي مهم لألطفال من جميع األعمار ،بما في ذلك أولئك الذين يعيشون مع مرض السكري .إن األطفال والمراهقين المصابين
بمرض السكري لديهم نفس احتياجات النمو والتغذية مثل أولئك الذين ال يعانون من مرض السكري  -لذا فإن األسرة بأكملها تستطيع أن
تأكل نفس األطعمة الصحية .خيارات األطعمة يجب أن تخضع لتوجيهات النظام الغذائي األسترالي (،)Australian Dietary Guidelines
مع التركيز على تناول الكثير من األطعمة المغذية لدعم نموهم وتطورهم.

توصي توجيهات النظام الغذائي لألطفال والمراهقين بأن عليهم أن:

•يستمتعوا بتناول مجموعة متنوعة من األطعمة المغذية
•يتناولوا الكثير من الخضروات والبقوليات والفاكهة
•يتناولوا الكثير من الحبوب (مثل الخبز واألرز
•يتناولوا اللحوم الخالية من الدهون والسمك والدواجن و  /أو بدائل البروتين األخرى
•يتناولوا الحليب واللبن والجبن و  /أو بدائل غنية بالكالسيوم من غيراأللبان مثل حليب الصويا  /اللبن  -ينبغي تشجيع أصناف
منخفضة من الدهون للمراهقين األكبر سنا واألطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين
•يتناولوا بعض األطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل األفوكادو أو  100٪من مأكوالت الجوز أو البذور القابلة للدهن
•يختاروا الماء كمشروب
•يح ّدوا من الدهون المشبعة غير الصحية مثل الدهون المشبعة في اللحوم الدهنية؛ األطعمة المقلية والحلويات
•يختاروا اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ األمالح ويح ّدوا ﻣﻦ إضافة اﻟﻤﻠﺢ
•يح ّدوا من األطعمة أو المشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة مثل المشروبات الحلوة والحلويات
•يكونوا نشيطين كل يوم من الناحية البدنية

إن الحصول على التوازن الصحيح من األطعمة من المجموعات الغذائية المختلفة أمر مهم للنمو والتطور الصحي ،ولكنه يساعد أيضً ا
على إدارة مرض السكري من النوع  .1إن فهم األطعمة التي تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم يُع ّد نقطة بداية مهمة.

يتكون الطعام من  3عناصر غذائية رئيسية:

•الكربوهيدرات – مصدرنا الرئيسي للطاقة ،خاصة بالنسبة للدماغ والجهاز العصبي المركزي
•البروتين – للنمو والتطور والعضالت ،وكذلك للنظام المناعي القوي
•الدهون – تستخدم لصنع الهرمونات وتحافظ على ص ّحة الخاليا

توفر الكربوهيدرات والبروتينات والدهون في الطعام لهم الوقود (الطاقة) التي تحتاجها أجسامهم المتنامية .إن االختيارات الصحية
سوف تمنحهم أيضً ا الفيتامينات والمعادن التي يحتاجون إليها لتحسين صحتهم ورفاهيتهم بأكبر قدر بشكل عام .من بين مصادر الطاقة
الثالثة الرئيسية ،فإن الكربوهيدرات هي التي ستؤثر بشكل مباشرعلى مستويات الجلوكوز في الدم ،لذا دعونا نلقي نظرة أكثر قرباً
عليها أوالً.

الكربوهيدرات
عندما نأكل األطعمة الكربوهيدراتية ،تتحطم النشويات والسكريات إلى جلوكوز ،ويدخل إلى مجرى الدم  -وهذا يؤدي إلى ارتفاع
مستويات الجلوكوز في الدم .ثم يدخل الجلوكوز في خاليا الجسم (بمساعدة اإلنسولين) حيث يتحول إلى طاقة تستخدمها أعضاء
الجسم والعضالت.

تشمل األطعمة الغنية بالكربوهيدرات:
الخبز والحبوب
الحنطة السوداء
حنطة البرغل
األرز

الخبز

الحبوب

الفاكهة الطازجة

الفاكهة المعلبة

البطاطا الحلوة

البطاطا

الحليب

اللبن

معكرونة الباستا
والنودلز

الخبز اللبناني

الفاكهة

الفاكهة المجففة

عصير الفاكهه

الخضروات النشوية

حبوب الذرة

اليقطين

منتجات األلبان والبدائل غير األلبان

الكاسترد

حليب الصويا

حليب جوز الهند

البقوليات

الفاصوليا المخبوزة

العدس

الح ّمص

البسكويت

المقرمشات (الرقائق)

السكر

العسل

األطعمة الجاهزة (السناك) ال ُمعالَجة

بارات حلويات
Muesli

بارات الفاكهة

السكريات المضافة *

شراب القيقب

المشروب الغازي

حلوى المعلل

* ال توفر هذه الخيارات من الكربوهيدرات العناصرالغذائية األساسية ويجب أن تقتصر على عالج نقص السكر أو المناسبات الخاصة

تتحول جميع األطعمة الكربوهيدراتية إلى الجلوكوز في مجرى الدم وتوفر مصد ًرا ها ًما للطاقة .التوازن الصحيح من األطعمة
الكربوهيدراتية مهم إلدارة مرض السكري من النوع  1حيث أن له أكبر تأثير على مستويات الجلوكوز في الدم.

البروتين
يساعد البروتين على إصالح الجسم ،وهو أمر مهم للنمو الطبيعي والتطور ،ويمكن استخدامه كمصدر للطاقة من قبل الجسم.
قد تكون بعض األغذية البروتينية غنية بالدهون المشبعة لذلك من المهم اختيار خيارات أقل للدهون حيث يمكنك ،وتخلّص من
الدهون أو الجلد المرئي من اللحم والدواجن.

تشمل األطعمة الغنية بالبروتين:

اللحوم الحمراء
والدجاج

المأكوالت البحرية

البيض

الجبن

الفاصوليا*

الحليب*

اللبن*

التوفو

المكسرات
ّ

* تحتوي هذه األطعمة الغنيّة بالبروتين أيضاً على الكربوهيدرات ولهذا فهي تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم

الدهون
تعتبرالدهون جزءا ّ أساسياً من النظام الغذائي الصحي ومهمة للنمو الطبيعي والتنمية .هناك أنواع مختلفة من الدهون في
الطعام بما في ذلك -
•الدهون المتعددة غير المشبعة (مثل دهون أوميغا )3
•الدهون غير المشبعة اإلحادية
•الدهون المشبعة
•الدهون المتحولة
وتشمل الدهون الصحية الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون غير المشبعة االحادية.
توجد هذه األطعمة أساسا في األغذية النباتية مثل:

زيت الزيتون

المكسرات
ّ

زبدة الفول السوداني

األفوكادو

كما أن األسماك غنية بالدهون الصحية التي تسمى أوميغا  3الصحية .هذه الدهون هي الخيارات الصحية األفضل وينبغي أن تُدرج في
نظام غذائي صحي.

وتشمل الدهون غير الصحية الدهون المشبعة والمتحولة .هذه الدهون يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم وتؤدي إلى
مقاومة اإلنسولين لذا يجب أن تكون محدودة.
توجد الدهون المشبعة و المتحولة في األطعمة التالية:
S

ISP

CR

الوجبات الخفيفة
المص ّنعة

المعجنات

الطعام المقلي

الوجبات السريعة

الزبدة

لن تؤثر الدهون الغذائية مباشرة على مستويات الجلوكوز في الدم ،ولكن النظام الغذائي الذي يحتوي على بعض الدهون الصحية
والمنخفض بالدهون الغير صحية ،يوصى به للصحة العامة الطويلة األمد وللحد من خطر اإلصابة بمضاعفات مرض السكري في وقت
الحق من الحياة .فقط تذكر أن جميع الدهون غنية بالطاقة (كيلوجولز) لذا فإن تناول الكثير من أي نوع من الدهون يمكن أن يؤدي
إلى زيادة الوزن.
لتقليل كمية الدهون المشبعة والمتحولة في النظام الغذائي لطفلك ،ج ّرب االقتراحات التالية:
المصنعة الغنية بالدهون مثل رقائق البطاطس والشوكوالته والبسكويت.
•قلل من األطعمة الخفيفة ّ
•ق ّدم وجبات خفيفة صحية تعتمد على الفاكهة والخضراوات أو الحبوب أو الخبز من الدقيق الكامل أو الطحين األسمر أو الحبوب
أو األلبان القليلة الدسم بدالً منها.
•استبدل الزبدة ودهون الطبخ الصلبة بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون.
•حاول الح ّد من األطعمة السريعة الجاهزة إلى أقل من مرة واحدة في األسبوع.
•احفظ الحلويات الغنية بالدهون والحلويات والمعجنات للمناسبات الخاصة.
•ناقش الخيارات الصحية في مطعم المدرسة في يوم طلب الغداء ،مثل السلطات والحساء واللفائف أو السندويشات بدالً من
األطعمة المقلية أو الفطائر أو لفائف النقانق.
•اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻄﻊ من لحم الهبر ،واﻗتطع اﻟﺪهون اﻟزائدة ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ وتخلص من ﺠﻠﺪ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﺪواﺟﻦ اﻷﺧﺮى.
•اﺳﺗﺧدم طرق طﮭﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدھون ﻣﺛل اﻟﺷوي بالفرن أواﻟقلي السريع أو ﺷواء الباربكيو أو باﻟﺗﺑﺧﯾر
•اﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدھون ﻣن ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺻﺎﻋدا ً ﻣﺛل ﺣﻟﯾب منخفض اﻟدسم واﻟزﺑﺎدي واﻟﺟﺑن
•ب ّدل اللحم باألسماك على األقل مرة أو مرتين كل أسبوع
•ب ّدل الزبدة باألفوكادو أو الطحينة أو جبنة الريكوتا أو جبن القريش على السندويشات.

األطعمة الخالية

األطعمة الخالية هي األطعمة المنخفضة بالكربوهيدرات والمنخفضة بالطاقة (الكيلوجولز) .هذا يعني أنها لن يكون لها تأثير كبير على
مستوى جلوكوز الدم أو وزن الجسم.
تشمل أمثلة األطعمة الخالية ما يلي:

األعشاب والتوابل

الليمون والحامض
السلَطة
َ

الخضروات غير
النشوية

الفراولة

فاكهة زهرة اآلالم
الطازجة

تحتوي الكثير من هذه األطعمة أيضا على العديد من الفيتامينات والمعادن واأللياف وهي أيضاً جيدة للصحة.
حاول أن تشجع طفلك على تناول الكثير من الخضار.

الكربوهيدرات ومرض السكري من النوع 1

تؤثر الكربوهيدرات مباشرة على مستويات الجلوكوز في الدم وتحتاج إلى أن تكون متوازنة مع مستويات النشاط واإلنسولين الذي
يؤخذ .يمكن أن يساعد العمل مع فريق طفلك إلدارة مرض السكري على تحقيق هذا التوازن بالحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم
ضمن النطاق المستهدف في كثير من األحيان ودعم صحته ورفاهيته.
سيعمل أخصائي التغذية معك للحصول على التوازن الصحيح فيما يتعلق بكمية ونوع وتوقيت األطعمة الكربوهيدراتية التي يتم تناولها
على مدار اليوم .سيعلمونك أنت وطفلك (عند جهوزيتكما) الوسائل الالزمة لوضع محتوى الكربوهيدرات في األطعمة والمشروبات التي
يتناولونها .وهذا ما يسمى تعداد الكربوهيدرات وقد تبين أنه يساعد على تحسين إدارة مستويات الجلوكوز في الدم.

تعداد الكربوهيدرات
إن تناول كمية كافية من الكربوهيدرات أمر مهم لتزويد األطفال بالطاقة التي يحتاجون إليها من يوم إلى آخر وكذلك من أجل النمو
والتطور السليم .ومع ذلك ،ألن األطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم ،من المهم معرفة كيفية
تقدير كمية الكربوهيدرات التي تؤكل في أي وجبة واحدة أو في وجبة خفيفة.
تعداد الكربوهيدرات يعني ع ّد أو قياس كمية الكربوهيدرات في األطعمة المختلفة .يمكن القيام بذلك بعدة طرق مختلفة اعتما ًدا
على ما يناسبك أنت وطفلك .تتضمن بعض الخيارات األكثر شيو ًعا الع ّد بالغرامات من الكربوهيدرات أو الع ّد بالتبادالت أو باألجزاء من
الكربوهيدرات .يمكن العثور على معلومات عن الكربوهيدرات على الحزم الغذائية والمواقع اإللكترونية وبرامج التطبيقات وكتب تعداد
الكربوهيدرات .اعمل مع أخصائي التغذية واختر الطريقة التي تناسبك ،ولكن معرفة كيفية حساب محتوى الكربوهيدرات من األطعمة
المختلفة سيساعدك على تحسين إدارة مستويات الجلوكوز في الدم.

لمزيد من المعلومات حول تعداد كمية الكربوهيدرات
عليك أن تتحقق من صحيفة الوقائع التي لديناdiabetesnsw.com.au
إذا كنت خبيرا ً بتعداد كمية الكربوهيدرات ،فال يزال من الجيد إعادة قياس كمية األطعمة الكربوهيدراتية كل  6-3أشهر حيث تميل
مهاراتنا إلى االنخفاض مع مرور الوقت ويمكن أن ترتفع أحجام األجزاء .إذا كنت جدي ًدا في تعداد كمية الكربوهيدرات ،فيمكنك حجز
موعد لبعض الجلسات مع اخصائي التغذية لمرضى السكري حتى تتعلم كيفية القيام بذلك.

ما مقدار الكربوهيدرات التي يحتاجها طفلي؟
كل طفل مختلف ،لذا من األفضل أن ترى اخصائي التغذية الذي يمكنه مساعدتك في تحديد كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها
طفلك .وهذا يعتمد على أشياء مثل الشهية ومرحلة النمو والتنمية والوزن والطول ومستويات النشاط .يجب على جميع األطفال
الذين يعانون من مرض السكري رؤية اختصاصي تغذية للحصول على نصائح فردية.

ماذا عن السكر المضاف؟
على الرغم مما يعتقده الكثير من الناس ،يمكن تضمين كمية صغيرة من السكر كجزء من خطة األكل الصحي المتوازن .ومع ذلك،
ال يوفر السكر أي تغذية ويمكن أن يؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم باإلضافة إلى الصحة العامة ،لذلك يجب استخدام السكر
المضاف بكميات قليلة فقط .هذه هي نفس النصيحة التي ت ُعطى لجميع األطفال والبالغين أيضً ا ،حتى أولئك الذين ال يعانون من مرض
السكري.
يجب حفظ األطعمة التي تحتوي على السكر كعنصر رئيسي مثل المشروبات الغازية و الحلوى والشراب والحلويات للمناسبات
الخاصة (باستثناء في حالة عالج انخفاض مستويات الجلوكوز أو نقص السكر في الدم).
يمكن من حين آلخر تضمين نظام غذائي أو مشروبات غازية وعصائر منخفضة بالجول .فهي ال تحتوي على السكر ولكن ال تزال تعتبر
لذّات .الماء هو أفضل مشروب يومي.

أوقات الوجبة

تعتبر أوقات الوجبات العادية مهمة إلدارة النوع  1من مرض السكري وتساعد على إبقاء مستويات الطاقة أكثر استقرا ًرا .يجب أن تشمل
وجبات الطعام األطعمة الكربوهيدراتية ويجب أن تتطابق جرعة اإلنسولين في وقت الوجبات مع كمية الطعام الكربوهيدرات الذي
يأكله طفلك.
اعتما ًدا على خطة اإلدارة ومستويات الشهية والنشاط ،قد يحتاج بعض األطفال المصابين بالسكري أيضً ا إلى وجبات خفيفة بين الوجبات
لمنع انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم (.)hypo
يجب أيضً ا التخطيط لخطة إدارة طفلك حول الروتين المعتاد لطفلك ،مثل المدرسة أو الرعاية النهارية ،حتى يتمكن من تناول الطعام
في نفس الوقت مع األطفال اآلخرين.
نظ ًرا لتغيّر الروتين طوال الوقت ،يصبح من المهم مراجعة خطة إدارة طفلك بانتظام من ِقبل اخصائي التغذية ومرشد مرض السكري
الخاصين به ،لضمان تحديثها ومناسبتها السلوب حياته ونموه واحتياجاته من الطاقة.

لمزيد من المعلومات ،اتصل بـ  Diabetes NSW& ACTعلى الرقم
 1300 342 238أو تفضل بزيارة الموقع as1diabetes.com.au
هل أنت بحاجة الى مترجم؟

تتوفر خدمة مترجم شفهي على الهاتف لألشخاص الذين قد يجدون صعوبة في الفهم أو بالتحدث باللغة اإلنجليزية .ويتم توفير خدمة
الترجمة الشفهية عبر الهاتف ( )TISمن قبل الحكومة والتي لديها إمكانية الحصول على مترجمين محترفين لما يقارب من  2000لغة
ولهجة ويمكنهم االستجابة على الفور لمعظم الطلبات.

للحصول على مترجم:

1.1ببساطة اتصل بالرقم  131450للحصول على خدمة الترجمة الشفهية عبر الهاتف.
2.2اشرح الغرض من المكالمة على سبيل المثال .الرغبة في التحدث إلى خط المساعدة الوطني لخدمات مرض السكري
()National Diabetes Services Scheme
3.3سيقوم الموظف على الهاتف بإيصالك بمترجم شفهي باللغة المطلوبة مع مندوب تابع لخط مساعدة  NDSSإلجراء محادثة
ثالثية.
تم إعداد هذه الخدمة المجانية من قبل منظمة  Diabetes Australiaوسيتم تطويرها بمساعدة مديرية الحكومة األسترالية للصحة
والشيخوخة (.)Australian Government Department of Health and Ageing

