
رمضانيات زهرة



أقلل استهالكي للبالستيك 

أشرب ماال يقل عن 10 أكوب ماء

أزيد كمية الخضار والفواكه في طعامي

أمشي 30 إلى 60 دقيقة يوميًا

وأنت ايش حاب تغير؟

رمضان فرصة للتغيير
ابدأ بخطوتك األولى هذا الشهر لصحة أفضل 

أنا نورة وهذي خطتي
بشهر رمضان 



اهم احتياجاتك  للعمرة

 المالبس واألحذية
المريحة والمناسبة

 مثل ( حذاء مريح، شراب مانع
لإلنزالق، مالبس قطنية)

حقيبة صغيرة لمستلزماتك
الشخصية 

 لتضع فيها أهم مستلزماتك أثناء 
 الطواف والسعي مثل (األموال، الجوال،

شاحن متنقل، سجادة خاصة بك)

المتعلقات
المــــــــــهمة 

 مثل ( شاحن الجوال، نظارة
 شمسية،مظلة صغيرة، معقم

يدين، كمامات)

األدويـــــــــة

 مثل ( أدويتك الخاصة، مسكن لآلالم
 والصداع، كريم للتسلخات، لصق

جروح)

أدوات النظافة
الشخـــصية 

 مثل ( فرشاة األسنان والمعجون،
 مسواك، يفّضل أخذ مقص/موس صغير

لقص/حلق الشعر بعد التحّلل من اإلحرام)

 أن تضع بطاقة تعريفية عن وضعك الصحي وبيانات التواصل مع
شخـــــص في حـــالة الطوارئ ال سمح هللا في حقيــبتك ومحفظتك التنسى



 الطب النبوي
ومرضى األورام

مصدر العسل البد أن يكون موثوق ومغلف ومبستر ومعالج حراريًا 

العـسـل

ماء زمـــزم

 أثبتت الدراسات أن العسل عالج مساعد آمن وفعال لمرضى السرطان الذين يعانون من التهاب الغشاء المخاطي
 للفم نتيجة العالج الكيميائي أو اإلشعاعي لـكن ال ننـــصح  أي مريـــض خالل العالج أو يتناول أدوية مثبطة للمناعة

 أو مصاب بمرض السكري بتناوله؛ ألن العسل قد يؤدي لزيادة نسبة السكر في الدم. وإذا كان من مصدر غير موثوق
 ممكن يؤدي إلى تسمم أو مشاكل صحية أشد خطورة

 قال النبي صلى هللا عليه وسلم عن ماء زمزم: (إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم) بإمكانك استخدام ماء
 زمزم للمــــــسح على الجسد، لكن ننصــــحك باستشارة طبيبك قبل شـــــربه للتأكد مـــــن إذا كان يتعارض مع خطتك

العالجية أم ال ! ألن شرب ماء زمزم قد يسبب مشاكل صحية في وظائف الكلى لمن هم تحت العالج

مهم تعرف!س

الحبة الســوداء
 تعتبر الحبة السوداء من المحضورات لمن هم تحت العالج الكيميائي و اإلشعاعي حيث أثبتت الدراسات أنها قد
تؤثر على مستوى األدوية بالدم وتمنع أثر العالج اإلشعاعي للوصول لألنسجة مما قد يضعف من مفعول العالج

ال ننصح باإلعتماد على ماء زمزم كمصدر أساسي للماء وشربه بشكل يومي 

مهم تعرف!س

بعد اإلنتهاء من الفترة العالجية بإمكانك أخذ مشورة طبيبك للبدء بتناول الحبة السوداء تحت إشرافه وبالكمية المسموحة 

مهم تعرف!س



خله تحدي !س
أبدا بالسهل.. ثم الصعب

ترك المقليات واستبدالها بالفرن 
(وش فيها سمبوسة بالفرن؟ )

اإلكثار من السلطة
(غنية باأللياف وتراها تشبع )

التـــــقليل من السكريــــــات
 ج(جّرب شاي مّر، تمر ومكسرات

بدل الكنافة)

 ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة 
لمـــــــــــــــــــدة  30 دقيــــــــــــــــــــقــــــــــــــــة

( مشي ، كارديو ، رفع أثقال ، سباحة)
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