إنين اقوم بإعادة النظر يف األسس الغذائية اليت أتبعها لتجنب
األخطاء الغذائية
إن سلوكنا الغذائي ميلء بأفكار مستقاة ومسبقة والتي قد تؤدي بنا إىل أخطاء بالغة يف النظام الغذائي.
أنا أعاين من مرض السكر ،جيب أن أتوقف عن تناول السكر ،ولكن ليس بالضرورة الدهون :خطأ

مرض السكر هو مرض يتسم بارتفاع معدل السكر يف الدم ،وهو ينتج ّإما عن انتاج غري كاف لألنسولني عن طريق البنكرياس ،أو سوء استخدام
االنسولني عن طريق اجلسم.
ال يقوم جسمك بوظيفته الكاملة يف امتصاص السكر  ،وبالتايل ال جيب إعطاؤه كمية كبرية من السكر :جيب احلد من تناول احللويات واملربى والعسل.
ولكن يمكنك تناول هذه األشياء مرة يف األسبوع يف هناية الوجبة.
تناول الدهون يسهل زيادة الوزن جلميع األشخاص ومضاعفات القلب والرشايني الناجتة عن مرض السكر .باإلضافة إىل ذلك ،هذه الزيادة يف الوزن
يصاحبها استفادة أقل للجسم من األنسولني .وبالتايل جيب جتنب زيادة الوزن خصوصا ىف مرض السكر.
ولذلك تعترب الدهون الضارة خطرة مثلها مثل السكر .تعلم التمييز بني بني الدهون املفيدة الغري مشبعة (الزيوت واملواد الزيتية) والدهون الضارة
املشبعة (اجلبن ،اللحوم).

إذا مل أتناول سوى األسماك واخلضراوات ،فلن أكون مريض سكر بعد اآلن :خطأ

اجلسم حيتاج للطاقة ألداء وظائفه .والسكر يف النظام الغذائي هو املسئول عن إمداد هذه الطاقة .ويرجع لك اختيار األطعمة التي تزودك بالسكر والتى
تناسبك :النشويات و احلبوب الكاملة والبقوليات .كل هذه االطعمة تعمل عىل استقرار السكر يف الدم.
كام جيب أن تعرف أن األلياف التي حتتوهيا اخلرضاوات تبطئ رسعة امتصاص السكريات .ولذلك ،من الرضوري دائ ًام اجلمع بني اخلرضاوات
والنشويات يف الوجبة الواحدة ،باإلضافة إىل الربوتينات املتواجدة يف اللحوم أو األسامك أو البيض.
ال توجد قائمة طعام خاصة بمريض السكر .فالنظام الغذائي الذي يعتمد عىل احلظر واإلحباط ال مربر له يف مرض السكر .ولكن النظام الغذائي اجليد
هو الذي يدعو إىل إعادة النظر يف عادات الطعام عىل املدى الطويل.

جيب تناول وجبات خفيفة يف املساء :خطأ

النوم ال يعني عدم استهالك الطاقة التى ال قيمة هلا .فأثناء الراحة ،يستهلك اجلسم نفس الطاقة للحفاظ عىل الوظائف احليوية األساسية (القلب ،املخ،
التنفس ،اهلضم).
وجبة خفيفة يف املساء أو بدون سكريات( /احلبوب ،الفاكهة املجففة )...يمكن أن تؤدي إىل انخفاض السكر ىف الدم ليال مع ارتفاع هذه النسبة يف
الصباح ،كرد فعل.

املطاعم ،الوجبات السريعة ،كلها حمظورة :خطأ

التواجد بني اصدقاؤك يمثل حلظات املتعة واملرح .التى ال جيب عليك أن حترم نفسك منها.
يف الوجبات الرسيعة :كال من شطائر الربجر ورشائح البطاطس املقلية غنيني بالدهون املشبعة .بالتايل جيب جتنب اجلمع بينهام ،ولكن يمكنك
التمتع بشطرية برجر ومعها طبق سلطة متنوعة .وبالنسبة للمرشوب ،من األفضل تناول صودا خفيفة (مرشوب غازي) أو مياه معدنية بد ً
ال من
الصودا التقليدية.
أما بالنسبة للمطاعم ،فليس هناك أدنى سبب حلرمان نفسك منها .فقوائم الطعام هناك تكون متنوعة بصفة عامة لتقدم لك أطباق مناسبة لك غري مليئة
بالدهون أو السكريات.
ومرة أخرى ،يسمح اخلروج عن مسار نظامك الغذائي من وقت آلخر برشط مراقبة النظام الغذائي يوم ًا بيوم.

أحذر األفكار املسبقة التي يمكن أن تؤدي إىل أخطاء جسيمة ىف توازن النظام الغذائي.
يمكن لألطباء وأخصائي التغذية ومجعيات مرىض السكر اإلجابة عن أستفساراتك .فقبل اختاذ أي قرار ،ال ترتدد يف طلب
رأهيم ونصيحتهم.
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