
Guidelines outlined above follow, and have been adapted from, the International Diabetes Federation & the Diabetes and Ramadan 
International Alliance (IDF-DAR) Practical Guidelines

THE MAIN RISKS FROM RAMADAN FASTING TO THE PATIENT WITH TYPE 1 
DIABETES INCLUDE THE FOLLOWING:

• Hypoglycaemia (low sugar levels in the blood) 
• Hyperglycaemia (high sugar levels in the blood) 
• Diabetic ketoacidosis (a serious complication of diabetes with very high sugar levels together with 

formation of excess acids in blood) 
• Dehydration (reduced fluid levels in the body)

IS IT ADVISABLE FOR PEOPLE WITH TYPE 1 DIABETES TO FAST IN RAMADAN? 
• In general, people with type 1 diabetes are exempt from fasting because of the expected risks to their 

health.
• Some people with well controlled type 1 Diabetes, no recent hypoglycaemia or DKA and no diabetes 

complications especially those on an insulin pump may be able to fast. Please discuss with your doctor if 
it is sensible for you to fast, and if yes what steps you need to take to make it safer.

IF YOU MADE YOUR DECISION TO FAST IN SPITE OF MEDICAL ADVICE, THEN 
YOU ARE ADVISED TO DO THE FOLLOWING:

• Receive education from a healthcare professional on how to fast safely
• Be followed by a qualified diabetes team
• Perform regular self-monitoring of blood glucose
• Adjust medication doses as per the advice from your doctor
• Be prepared to break the fast in case of very low or very high sugar levels
• Be prepared to stop the fast in case of frequent episodes of very low or very high sugar levels or in case 

of worsening of other related medical conditions

DIET AND EXERCISE ADVICE
• Distribute your intake of carbohydrates (foods such as rice or bread) between iftar and suhoor meals
• Avoid drinks and desserts containing excess sugars, fruits can be taken instead
• Drink plenty of clear sugar free fluids during evening hours
• Take the suhoor meal as late as possible
• You can take regular light to moderate exercise such as walking, taraweeh prayers can be considered as 

part of the daily exercise plan

SELF-MONITORING OF BLOOD GLUCOSE
• All religious scholars agree that taking blood samples either by finger pricking or by a needle from arm 

veins to check blood sugar levels during fasting does not invalidate the fast. All doctors agree that this 
test is important to perform in Ramadan as the information derived from it helps patients fast safely

• The recommended frequency of doing the blood test depends on the level of diabetes control but a 
minimum of 2-3 tests per day in people with type 1 diabetes is strongly recommended
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SUGGESTED TIMINGS FOR BLOOD GLUCOSE MONITORING
• Before the suhoor meal
• Mid-morning
• Midday
• Before iftar
• 2 hours after iftar
• At any time when there are symptoms suggestive of low blood sugar or high blood sugar or when 

feeling unwell

BREAKING THE FAST
• You should be prepared to immediately break your fast if you have any of the following:
• Blood sugar level of less than 70 mg/dl
• Blood sugar level of more than 300 mg/dl
• Symptoms of low blood sugar (see below) 
• Symptoms of acute illness e.g vomiting or diarrhoea

SYMPTOMS OF HYPOGLYCAEMIA
• Feeling dizzy 
• Feeling sweaty 
• Feeling shaky
• Blurring of vision
• Getting confused or not being able to think clearly
• Losing consciousness

ADJUSTMENTS TO INSULIN DOSES AND TIMINGS FOR PEOPLE WITH TYPE 1 
DIABETES WHO WANT TO FAST IN RAMADAN

• The general aim of medication adjustments is to avoid low blood sugar levels while at the same time 
helping you to  maintain good control of your diabetes during Ramadan

• The exact details of how medication and doses should be adjusted differs from one person to another 
and you are advised to see your doctor before Ramadan so the appropriate changes will be made

عدد مرات فحص الدم الذي ينصح به تختلف من شخص إىل آخر بحسب درجة اعتدال السكر في السابق و لكن كحد • 

أدنى ينصح بعمل الفحص مابين مرتين إىل ثالث مرات لمرضي السكر من النوع األول

األوقات التي ينصح فيها بعمل الفحص المنزلي للسكر:

قبل السحور• 

منتصف الفترة الصباحية• 

منتصف النهار• 

قبل اإلفطار• 

ساعتين بعد اإلفطار• 

في أي وقت آخر إذا شعر المريض بأعراض الهبوط الحاد أو االرتفاع الحاد في السكر أو إذا شعر باإلعياء• 

الحاالت التي ينصح فيها بإيقاف الصيام و اإلفطار عىل وجه السرعة

يجب عليك االستعداد لعدم متابعة الصيام و تناول الطعام او الشراب دون تأخير في كل من الحاالت اآلتية: 

إذا كان مستوى السكر أقل من 70 ملجم• 

إذا كان مستوى السكر أكثر من 300 ملجم• 

أعراض الهبوط الحاد في السكر (انظر أدناه)• 

حدوث أعراض حادة أخري مثل القيء أو اإلسهال الحاد• 

أعراض الهبوط الحاد لمستوي السكر في الدم:

الشعور بالدوار• 

التعرق• 

الرجفة• 

غشاوة النظر• 

عدم القدرة عىل التركيز• 

فقدان الوعي• 

تغيير جرعات و توقيت إبر األنسولين لمرضي النوع األول من السكري الراغبين في صيام 

رمضان:

الهدف من تغيير توقيت و جرعات األنسولين هو تجنب الهبوط الحاد للسكر في الدم مع المحافظة عىل السيطرة الجيدة • 

عىل مستوى السكر خالل شهر رمضان 

تفاصيل التغييرات المطلوبة لألنسولين تختلف من شخص إىل آخر و ينصح المريض بمقابلة الطبيب المختص قبل • 

رمضان ليتم إرشاده للتغييرات المطلوبة التي تتناسب مع حالته ووضعه الصحي بشكل عام
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المخاطر المحتملة التي قد يصاب بها مرضى السكري من النوع األول بسبب  الصيام في 

شهر رمضان هي كالتالي:

الهبوط الحاد لمستوى السكر في الدم• 

االرتفاع الحاد لمستوى السكر في الدم• 

تراكم األحماض الكيتونية في الدم مما يستدعي العالج بالمستشفى• 

فقدان السوائل و الجفاف الحاد• 

مرضى السكري من النوع األول و صيام شهر  رمضان المبارك

ينصح مرضى السكري من النوع األول بعدم الصيام في رمضان، و ذلك لألضرار المتوقعة عىل صحتهم والتي تحصل • 

نتيجة االمتناع عن الطعام واألنسولين

قد يكون باستطاعة األشخاص المصابين بداء السكري من النوع األول الذين يتحكمون بشكل جيد بمستويات السكر في • 

الدم وال يعانون حديثاً من فرط هبوط سكر الدم أو مضاعفة الحماض الكيتوني السكري أو أي مضاعفات أخرى مرتبطة 

بمرض السكري خاصًة أولئك الذين يستخدمون مضخة األنسولين، الصوم خالل شهر رمضان. يرجى مناقشة مسألة 

صومك خالل هر رمضان من عدمه مع طبيبك، وفي حال كان رأي الطبيب أنه بإمكانك الصيام، احرص عىل معرفة 

الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لضمان قدرتك عىل الصيام دون أي تأثير عىل صحتك.

إذا اتخذت قرارك بالصيام بالرغم من النصيحة الطيبة فإننا ننصحك بعمل التالي: 

تلقي إرشادات صحية من شخص له دراية بالمخاطر الُمحتملة من الصيام عىل مريض السكري• 

المتابعة المنتظمة لحالتك مع فريق صحي متخصص في السكري• 

إجراء الفحص المنزلي للسكر في الدم بانتظام• 

تغيير جرعات و أوقات تناول إبر األنسولين حسب إرشادات الطبيب المعالج• 

اإلفطار فوراً إذا حدث لك هبوط حاد في مستوى  السكر• 

االمتناع عن الصيام إذا تكررت حاالت الهبوط الحاد أو االرتفاع الحاد في مستوى  السكر أو إذا حدث اَي تدهور في حالتك • 

الصحية

إرشادات النظام الغذائي و الرياضة

ينصح بتوزيع تناول المواد النشوية علي طول الفترة ما بين اإلفطار و السحور• 

االمتناع عن تناول المشروبات أو األطعمة التي تحتوي عىل كثير من السكر و يمكن االستعاضة عن ذلك بتناول الفاكهة• 

شرب كميات كافية من السوائل الخاليٍة من السكر أثناء الفترة المسائية• 

تأخير وجبة السحور قدر اإلمكان• 

من الممكن القيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي كما يمكن اعتبار صالة التراويح كجزء من البرنامج • 

الرياضي اليومي

الفحص المنزلي للسكر في الدم

إن جميع علماء الدين متفقين  عىل أن أخذ عينة دم من اإلصبع أو من الوريد لفحص مستوي السكر في الدم اثناء • 

الصيام ال تبطل الصيام كما إن جميع األطباء المختصين في السكر متفقون عىل أن هذا الفحص مهم أثناء صيام رمضان 

ألن المعلومات المكتسبة منه تساعد عىل  تقليل درجة المخاطرالمحتملة من الصيام

فرط نشاط الغدة الدرقية

والحمل


