




 نظام أدوية السكري في رمضان
 مالحظات رمضان في قبل رمضان الدواء

 Metformen أقراص منظم السكر ميتفورمين

 ملجم 500 ( Glucophage  )جلوكوفاج

حبة بعد األكل مرتين في 
 اليوم

 حبة بعد اإلفطار
 حبة بعد السحور

 

حبة بعد األكل ثالث مرات 
 يوميا

 حبتين بعد اإلفطار
 السحورحبة بعد 

 

 طويل المفعول أقراص منظم السكر ميتفورمين
Metformen XR 

 ملجم   750 ( Glucophage XR  )جلوكوفاج
  حبة بعد اإلفطار حبة واحدة يوميا

 Glebenclamideأقراص قليبينكالميد 
 (Daonil / Diatab)دوانيل أو داياتاب 

 ملجم 5

يفضل استبدالها  حبة عند اإلفطار حبة مرة يوميا
  بأقراص أخرى مثل

Gliclazide 

Diamicron)  ) 
 حبة مرتين يوميا

 حبة عند اإلفطار
 نصف حبة عند السحور

 Gliclazide /أقراص كليكلزايد

 ملجم 80 ( Diamicron)دايامايكرون 

  حبة عند اإلفطار حبة مرة يوميا

 حبة مرتين يوميا
 حبة عند اإلفطار

 نصف حبة قبل السحور
 

 Gliclazide MRأقراص كليكلزايد إم أر 

 (Diamicron MR)دايامايكرون إم أر

 ملجم 30

حبة أو أكثر قبل اإلفطار 
 الصباحي

 
 حبة أو أكثر عند اإلفطار

 

ربما يحتاج لتقليل 
الجرعة إذا كان 

 السكر منتظما

 منظم(إنسولين طويل المفعول )
 ( Glargin)قالرجين  Lantousالنتوس مثل 

 Detemirديتيمر أو 
 عند النوم يوميامرة قنة ح

مع االفطار عند مرة يوميا 
 %20تخفيض الجرعة بنسبة 

وحدة  20مثال: بدال من )

 (وحدة 16يؤخذ 

 

 إنسولين مخلوط
 Premixed / Mixtardسد كبريم

 

 حقنة صباحا
 حقنة مساء

نفس جرعة الصباح عند 
 اإلفطار

نصف جرعة المساء عند 
 السحور

غالبا يحتاج تغيير 
للجرعات تبعا للتحليل 

 المنزلي

 إنسولين سريع المفعول قبل األكل
Regular / Aspart 

 
 ثالث مرات يوميا

 مرتين يوميا فقط:
نفس جرعة الصباح عند 

 اإلفطار
نصف جرعة المساء عند 

 السحور

غالبا يحتاج تغيير 
للجرعات تبعا للتحليل 

 المنزلي

TZDs  : قراص أمثلPioglitazone  /

Rosiglitazone 

 (Avandia / Actos   أفانديا /  ) اكتوس
  حبة عند اإلفطار حبة مرة يوميا

DPPs  : أقراص سيتاقلبتين / فيلداقلبتينمثل 

Sitagliptin / Vildagliptin 
 Januvya / Galvus جانوفيا / قالفوس  

  حبة عند اإلفطار حبة مرة يوميا

GLP 1  : فيكتوزا مثلVictoza  دون تغيير مياإبرة مرة يو مياإبرة مرة يو 
                 Ref. Hassanein M, Al-Arouj M, Ben-Nakhi A, Jabbar A, Hanif W, Al-Madani A. Diabetes and Ramadan: practical guidelines International Diabetes Federation (IDF) in 

collaboration with the Diabetes and Ramadan (DAR) International Alliance. 
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