
الحج والعمرة بسبب عادة يتغير الروتين اليومي لمرضى السكري خالل 

لذلك ، وأنشطتهم اليومية  بالتالي يتغير نظامهم الغذائيسفرهم وتنقلهم، 

عند رغبة مريض السكري بالسفر  التي يجب مراعاتها األمورهناك العديد من 

 :أهمها ومن،للعمرة أو الحج

  للعمرة أو الحجاستشارة الطبيب المعالج قبل السفر: 
o  يجب على جميع مرضى السكري أن يكون بحوزتهم التقرير الطبي

المفصل عن حالتهم الصحية، والذي يتضمن األدوية والجرعات التي 
 .يأخذونها

o وصوف من قبل الطبيب من أقراص أو التأكد من توفر العالج الم
 .بكميات كافية مع أخذ تاريخ الصالحية في االعتبار  نسولينإ
o  الحرص على أخذ التطعيمات الالزمة لمرض االنفلونزا الموسمية والحمى

 .الشوكية
 

  (حقيبة يدوية تبقى في متناول المريض)إعداد حقيبة السفر: 
o  تدل على اإلصابة بمرض السكريبطاقة. 
o مع كميات كافية من ابر الوخز والشرائح و المسحات  جهاز قياس السكر

 .الطبية
o (في الحافظة المخصصة ) كميات كافية من العالج سواء حبوب أو إنسولين 

  .وإبر اإلنسولين
o  الستخدامها في حال فقدان الوعي جلوكاغونحقنة. 
o الماء لتجنب الجفاف. 
o  لتناولها وقت االنخفاض محلى وقوالب السكرعصير. 
o  وتناولها عندما يبدأ ( الجبن ، الفاكهة  والخضار :)وجبات خفيفة مثل

 . مستوى السكر باالنخفاض
o  معقمة لعالج االلتهابات في الجلد عند حدوثهامواد. 
o شمسية للوقاية من ضربات الشمس. 

 

 االحتياطات الالزمة أثناء أداء المناسك اتباع: 
o ما ينبغي عمله إذا تعرض  يعلم مسبًقاشخص  ُيفضل أن يرافق المريض

 .السكر أثناء الرحلة النخفاضالمريض 

o أخذ قسط من الراحة بين الطواف و السعي. 
o تجنب أوقات ذروة االزدحام قدر المستطاع. 
o االمتناع عن السير حافي القدمين. 
o  ضرورة ارتداء حذاء طبي وجوارب قطنية، باإلضافة إلى العناية بالقدمين

 .من أي تقرحات تهالحماي
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o قبل اإلحرام الحرص على قص أظافر القدمين بشكل جيد.  
o في السعي والطواف بدل المشي على األقدام  حركاستخدام الكرسي المت

 . يةالطرف عصابباعتالل األ نمرضى السكري المصابيل
o مع اإلكثار من شرب الماء أو العصيرات الغير  اتباع نظام غذائي يالئم السكري

 .محالة بالسكر تجنباً للجفاف
o  يجب أن يحمل المريض  حلوى أو قوالب من السكر أو عصير محلى لتفادي

 .حدوث الدوخة أو الغيبوبة الناتجة عن انخفاض السكر أثناء أداء النسك
o لى أقرب مركز صحي إلجراء الفحص الالزم عند الشعور بتعب أو التوجه مباشرًة إ

 .إرهاق أو بأعراض ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم
o  قياس نسبة السكر في الدم و تناول وجبة خفيفة مع كمية من السوائل قبل

 .البدء بأداء المناسك تجنباً لالنخفاض
o  على المريض ( أقل دسل أو/ملجم 07) عند الشعور بانخفاض السكر في الدم

الراحة فوراً وقياس نسبة السكر في الدم إن أمكن ثم شرب كأس من العصير و 
دقيقة من الراحة فإذا ارتفع للمعدل  51ُيعاد فحص نسبة السكر في الدم بعد 

 .حسب استطاعته الطبيعي فال بأس من البدء في الطواف أو السعي
o استخدام جهاز حالقة كهربائي بداًل من الشفرة لتجنب الجروح يفضل 

   . وااللتهابات
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 .مشكوراً  وسعياً  مبروراً  حجاً 

 المراجع
  ويب طب. 
  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري. 
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