
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الصحة
 عسيرمنطقة ون الصحية بؤالمديرية العامة للش

 إدارة برامج الدراسات العليا لطب األسرة بعسير

 

  :يتعارف عليه بالمنظم ) الميتفورمين( الجلوكوفاج أو ما -1

 ال يحتاج األمر إلى إنقاص الجرعة في رمضان .  -

 .فيأخذ الحبة عند اإلفطار ملغم ( مرة واحدة 500المريض يستخدم الدواء ) إذا كان  -

 - .احدة عند الفطور وأخرى مع السحورفو ملغم ( 1000ملغم أو  500في اليوم )  وإذا كان يأخذ حبتين -
 حبات يومياً ) فيفضل أخذ حبتان بعد الفطور وحبة وقت السحور.وإذا كان يستخدم المريض ثالث 

 الفطور وحبتان مع السحور . ربع حبات فحبتان بعدكان يأخذ أوإذا  -

 . اءاً كانت حبة أو حبتين أو ثالثاإلفطار سو ( فيفضل أخذ جرعه واحدة بعدXRملغم  750أما المنظم ) -

 :ملغم ( 5ب / ودوانيل / جالمايد )حبوب دياتا -2

 إلى النصف  في السكر يفضل تقليل جرعة السحور انخفاضاهي , وألنها تسبب  جرعة اإلفطار كما -

 .) راجع طبيبك المختص ( و إذا ال زال هناك انخفاض في سكر الدم يفضل إلغاء جرعة السحور   

 ملغم: 80آو  30ملغم / جليكيزايد  2/ وآماريل  30أدوية دياميكرون إم آر  -3

 الجرعة.متحكماً فمن الممكن تقليل  كان السكرإذا كانت تؤخذ مرة واحدة فتؤخذ عند اإلفطار وفي حال  -
وإذا كانت تؤخذ مرتين فتؤخذ عند اإلفطار وقبل السحور وإذا كان السكر متحكماً فيه فيفضل تقليل  -

 جرعة السحور .

 ملغم : 30ملغم /  15األكتوس  -4

 كما كان قبل رمضان . نفس الجرعة  ؤخذوت انخفاضال يسبب  -

 

   :و الجلفص و ترايجينتااألدوية األخرى مثل الجنوفيا  -5

 

 كما كانت قبل رمضان نفس الجرعة تستخدمو انخفاضال تسبب   -
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 اإلنسولين طويل المفعول : -7 

  (  الليفيمير) أو  ( الالنتوس) و أ ( ) اإلنسولين العكر -

 .(%30إلى  15)قليل الجرعة من تإذا كان تستخدم جرعة واحدة فتؤخذ مع اإلفطار مع 

 (%50) للنصف ما هي ويتم تقليل جرعة السحورإذا كانت تؤخذ مرتين فجرعة اإلفطار ك

  :(أو الهومولوج  النوفورابيد وأاإلنسولين قصير المفعول ) األبيدرا  -8

 .كاملة ) نفس جرعة الفطور قبل رمضان ( اإلفطار األولى معتؤخذ  الجرعة  -

 . %50لها إلى النصف ـيـلـقـت يفضل  ) جرعة العشاء قبل رمضان ( جرعة السحورأما  -

 ) جرعة الغداء قبل رمضان ( فيتم إلـغـاؤهـا. ثالثةالجرعة ال أما  -
 

 اإلنسولين المخلوط:-9

 ذ جرعة واحدة فتؤخذ عند اإلفطار كاملة. إذا كان المريض يأخ -
فيض جرعة السحور من عند اإلفطار مع تخوإذا كان يأخذ جرعتين فيأخذ نفس الجرعة  -

  .(% 50إلى  25) 

وتحذف الجرعة  وإذا كان يأخذ ثالث جرعات فيكتفي بجرعتين كما هو موضح أعاله -

 مراجعة الطبيب ( ) جرعة الغداء قبل رمضان (. ) يفضل الثالثة

 

  :بالنسبة لمن يستخدمون األنسولين العكر والصافي -10 

 تؤخذ جرعة الصباح كما هي مع اإلفطار في رمضان  - 

  (% 50إلى  %25 )ة تؤخذ عند ) السحور ( مع مراعاة تخفيضها من نيوالجرعة الثا -

 

 

 دة مثل الجارديانس و الفوركسيجا :األدوية الجدي  -11

 كما كانت قبل رمضان . نفس الجرعة ستخدمال تسبب انخفاض ت -

 

 

 -هامة:مالحظات 

 هذه النصائح ال تغني عن استشارة طبيبك المختص -1

    قد يحتاج األمر في بداية الشهر الفضيل عمل تحليل سكر  -2

 يراه الطبيب  من أجل تعديل الجرعة حسب مابشكل منتظم     

 الشرعية. الفتاوىالتحليل في نهار رمضان ال يفطر حسب  -3

 
 بــو طــــالــــبعــلــي أد. رائــــد    -  ـــعــمــري ال مــــحــمـــد يــلــ: د. ع دادـــــإع

 التروليسيتي : تحتوي على إنسولين (  مثل الفيكتوزا و الاألقالم المنظمة للسكر )  -6

 كما كانت قبل رمضان نفس الجرعة  ستخدم ت -

 

 م2019 -هـ IDF-DAR Guideline  1440: المصدر

 طويل المفعول مع  منظم للسكر (:  أقالم اإلنسولين الجديدة ) تحتوي على إنسولين -6

 %( 30إلى  15( يؤخذ مرة واحدة مع اإلفطار مع تقليل الجرعة )  ياـوفـتـلوقـلـم ) ز  -

 % ( 30إلى  15واحدة مع اإلفطار مع تقليل الجرعة )  ـوا ( يؤخذ مرةكـيـولـقـلـم ) س  -


