
الدكتور حسان شمسي باشا
استشاري القلب في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

FRCP (Lond) , FRCP (Glasg), FRCP (Ire) , FACC

.. من يصوم 

ومن ال يصوم في رمضان ؟



مدة الصيام بين الصيف والشتاء



أفادت دراسة نشرت في أشهر مجلة طبية في العالم

New England J of Medicine 18أن الصيام لمدة
:ساعة

كالبدانة يقلل من حدوث األمراض المزمنة 1.
..والسكري وأمراض القلب والسرطان

..ويطيل الحياة2.

Stress resistance..ويزيد من مقاومة الجسم للشدة3.

N Engl J Med. 2019 Dec 26;381(26):2541-2551.





N Engl J Med. 2019 Dec 26;381(26):2541-2551.





ءلت ظهرت بعض المقوالت الفردية التي تسا•

ر فيما إذا كان ينبغي إباحة الفطر في شه

بحجة أن الصوم في رمضان .. رمضان 

والذي يتضمن االمتناع عن شرب الماء قد

على يساهم في تجفيف الحلق و الذي يساعد

..  سرعة انتقال الفيروس إلى الرئتين

وليس له أي دليل .. محض هراءوهذا كله •
..علمي



Front Immunol. 2017;8:1144



Ann Thoracic Med (May 2020 In press)



أثر صيام رمضان على مناعة الجسم

..دراسة علمية محكمة45تم مراجعة •

رة أظهرت تلك الدراسة التحليلية لمجموع الدراسات المنشو•
على المؤشرات المناعية لدىغياب أي أثر سلبي للصيام 

..األصحاء

ات أو االضطرابالصيام  ال يزيد خطر اإلصابة بالعدوى وأن •
.  المناعية

ي أظهرت الدراسة أن التغيرات المناعية المرافقة للصيام ف•
.يامتزول بانتهاء شهر الصتغيرات طفيفة مؤقتة رمضان هي 

Front Immunol. 2017 Nov 27;8:1144 

Ann Thoracic Med (April 2020 In press)



غلب طبيعة الغذاء السائد في شهر رمضان والذي ي•

ن يمكن أن يقلل معليه كثرة السكريات والدهون 

.كفاءة الجهاز المناعي

تناول الطعام المتوازن ال بد من الحرص على •

رات الغني بالخضروات والفواكه والبقول والمكس

مينات الفيتا)الغنية بالعناصر الغذائية الصغرى 

زة للجهاز المناعي( والمعادن المعز ِّ

كي ال اإلقالل من الدهون والسكريات ال بد من •

وتضعف .. وتتصلب الشرايين.. يزداد الوزن

Ann Thoracic Med (April 2020 In press). المناعة



البدانة والمناعة

البدانة والمتالزمة •

ن اإلستقالبية تقلل م

.وظيفة الجهاز المناعي

وتزيد من التعرض •

..لإلصابة باإلنتانات
Adv Nutr. 2016;7(1):66-75.  



..  قل لي ما غذاؤك
!أقْل لك ما مناعتك



فرط تناول تؤكد الدراسات أن 
السكريات والوجبات السريعة 

يقلل من السيطرة على اإلنتانات

..كما يزيد من اإللتهابات

Nutrients. 2019;11(8):1933

Progress in cardiovascular diseases. 2020

الفواكه الغنية بالفينوالتتناول 

..يزيد من مقاومة الجسم للفيروسات
Nutrients. 2017;9(5):513







رمضان فرصة لحياة أفضل

..إلقالل الوزن•

والتعود على غذاء صحي •

وممارسة الرياضة•

والتوقف عن التدخين•



حذار أن تنشطوا للسمر وتكسلوا عن العبادة





A number of scientific studies 
have demonstrated that miswak 
possesses antibacterial, anti-
fungal, anti-viral, anti-cariogenic, 
and anti-plaque properties. 

Several studies have also claimed 
that miswak has anti-oxidant, 
analgesic, and anti-inflammatory 
effects.

Saudi Med J 2015; Vol. 36 (5): 530-543

أظهرت العديد من الدراسات العلمية •

:أن المسواك يمتلك خصائص

مضادة للجراثيم–

مضادة للفيروسات –

مضادة للفطور–

مضادة لتسوس األسنان–

مضادة لقلح األسنان–

مضادة لألكسدة–

مضادة لإللتهابات –





ي من رحمة هللا تعالى أن رخ ص للمريض اإلفطار ف•
نُكم م  ": قال تعالى . شهر رمضان  يًضا فََمن َكاَن مِّ رِّ

ْن أَي   د ةٌ مِّ  .184البقرة "اٍم أَُخرَ أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَعِّ

ر ما ترك هللا تعالى للطبيب األخصائي المسلم أن ي• قر 

وم إذا كان المريض قادراً على الصوم ، أم أن في الص
.  ضرراً على المريض وحياته 

أدى فإذا أخبر الطبيُب المسلُم مريَضه أنه إذا صام•

صياُمه إلى زيادة المرض عليه أو إلى هالكه ، وجبَ 
.عليه اإلفطار





مرضى السكري في رمضان

مدين يستفيد معظم مرضى السكري غير المعت•
على األنسولين عادة  من الصيام إذا ما 
.  جالتزموا بالحمية الغذائية المناسبة والعال

ينصح جميع مرضى السكري الراغبين •
من بالصيام ، بمراجعة الطبيب قبل رمضان،
.أجل وضع خطة عالجية دوائية، وغذائية



Diabetes Res Clin Pract. 2017 Apr;126:303-316



مريض السكر ذو الخطورة العالية في الصوم ؟

.المصاب بمرض السكر غير المستقر •

.الحامل المصابة بمرض السكر •

..مريض السكر الشبابي•

المريض الذي أصيب بحماض ارتفاع •
..  أشهر قبل رمضان3السكر خالل 

بنوبات نقصعلى المريض الذي يصاب •
دم أن في سكر الالسكر أو االرتفاع الشديد 

..  يقطع صيامه فوراً 



الذبحة الصدرية

المريض المصاب بالذبحة •

انت الصدرية يستطيع الصيام إذا ك

أعراض الذبحة مستقرة بتناول
العالج ، وال يشكو من ألم صدري

ال ينصح المصابون بالذبحة •

الصدرية غير المستقرة ، أو 

ل أولئك الذين يحتاجون إلى تناو

حبوب النيتروغليسرين تحت
.  اللسان بالصيام 



جلطة القلب

ال ينصح مرضى الجلطة•

الحديثة بالصيام إال إذا

، تماثل المريض للشفاء

ية وعاد إلى حياته الطبيع

، فيمكنه الصيام مع 
.تناول األدوية بانتظام 



قصور القلب

شل ف) ينصح  المصاب بقصور القلب 
الحاد بعدم الصيام ، حيث ( القلب 

يحتاج إلى تناول المدرات البولية ،
.  وربما بجرعات عالية 

أما إذا استقرت حالة المريض فربما
. يستطيع الصيام 

ذي ينبغي استشارة الطبيب ، فهو ال
يقرر ما إذا كان المريض يستطيع 

.الصوم أم ال



:ينصح بعدم الصوم 

لب المرضى المصابون بجلطة حديثة في الق•

رة ، المصابون بالذبحة الصدرية غير المستق•
.أو غير المستجيبة للعالج 

..المصابون بفشل حاد في القلب•

بعد عمليات القلب الجراحية أو توسيع •
.الشرايين بالقسطرة

..ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه•



• Peptic ulcer perforation was significantly high during Ramadan 
fasting months. 

• Pts with acute duodenal or gastric ulcers should not fast

• Patients (No.2311) who were operated on due 
to peptic ulcer perforation in a teaching 
reference Hospital from January 1979 to 
January 2016 were analyzed.

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Jan;21(1):150-154.



• 65 patients (mean age of 53 y) with stage 3 or higher chronic 
kidney disease (CKD).

• At King Khalid University Hospital, during  Ramadan (June 18-
July 17, 2015).

• Overall, 33% of patients developed worsening of renal 
function (Cr  increase by 0.3 mg/dL from baseline.)

Saudi Med J.2017 Jan;38(1):48-52

هل يستطيع المريض المصاب بالفشل الكلوي الصيام ؟



آية في كتاب هللا ، جمع هللا بها علم الغذاء كله في•
.  كلمات ثالث 

ي فإذا ما التزم الصائم بهذه اآلية ، وتجنب اإلفراط ف•

الدهون والحلويات واألطعمة الثقيلة ، خرج من رمضان

..، وقد انخفض وزنه ، ونشط بدنه 

تحول فالكنائف والقطائف وكثير من الحلويات واللحوم  ت•

البدنفي الجسم إلى دهون ، وتتراكم عبئاً على القلب و

هيب ، ثم يطفئ لبأصناف الطعام والبعض يحشو بطنه •

..المثلجةبزجاجات المياه الغازية ظمأه 



الوصايا الصحية العشر 

ة احذر اإلفراط في الطعام، وخاصة في وجب1.
.اإلفطار

تجنب األطعمة المقلية والدهنية واألطعمة 2.
.الحاوية على الكثير من السكر

ت ال تفرط في شرب القهوة والشاي في وق. 3
السهرة فالقهوة والشاي تجعلك تطرح كمية

.أكبر من البول

..  أكثر من تناول األلياف. 4



..   أكثر من الخضروات والفواكه.5

..  حافظ على تناول بضع تمرات. 6

اشرب عصائر الفواكه غير المحالة . 7
.في السحور

اشرب اللبن الرائب وخاصة عند . 8
.السحور

..حافظ على الرياضة البدنية.9

..توقف عن التدخين. 10



...وأخيرا  

:(م1945-1875)يقول الشاعر معروف الرصافي 

تكاثَر في فطورهـُم الطعامُ ..  ولكن ال أصوُم صياَم قوم

 ً لط الظالمُ إذا اختنهمواوقد .. فإْن َوضَح النهاُر طوْوا جياعا

امُ انتقفإن  الليَل منك لـنا ..   وقالوا يا نهاُر لئن تُجْعنا

وهْم نيامُ يتجشؤونعلى امتالٍء  وقد ُمتخمينَ وناموا 

أال ما  هكذا  فُرض الصيامُ .. فقْل للصائمين أداَء فرٍض 




