
 

  

 األنسولين جرعات

اليومية لمرضى 

 السكري

Multi daily  

injection 

 



 

  عمل أقالم األنسولين: 

 

 

 

  

 ذروة

 األوقات 

 

ظهرا 12   مساء 6  عصرا 3 

 األنسولين القاعدي 

 

  سريع المفعول )الوجبات( أنسولين

صباحا  6  



  أوقات عمل األنسولين 

 

  

ا 
ه

في
م 

حك
يت

ي 
لت

 ا
ت

قا
و
أل

ا

ت
با

ج
و

ال
ن 

لي
و

س
أن

بعد الفطور بساعتين

بعد الغداء بساعتين

بعد العشاء بساعتين

قبل النوم

ي
د
قاع

ن ال
ولي

س
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ها ا
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حك

ي تي
ت الت

قا
و
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قبل الفطور

قبل الغداء 

قبل العشاء

أثناء النوم 



 

 

  

 الجرعات 

 : ___________ األنسولين القاعدي

 
اليتوقف أبدًا فهو الذي ساعة  24يعمل لمدة 

يتحكم في السكر قبل الوجبات وأثناء الصيام 

 والنوم 

مثال: الساعة  الساعةنفس يعطى كل يوم في 

 مساًء كل يوم  6

وتذكر أيضًا أنه ليس له عالقة بالوجبات يعطى 

 على الدوام حتى أثناء المرض أو االستفراغ.

 

 ________الجرعة:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

األنسولين القاعدي 

 مثل البنكرياس



 الجرعات 

 

  

 ___________ األنسولين سريع المفعول ) للوجبات(:

ساعات له ذروة تسبب  8الى  2يعمل من 

 التصحيحو الوجباتانخفاض السكر يؤخذ مع 

يتحكم في نسبة السكر بعد الوجبة االرتفاعات و

 .بساعتين

 

 جرعاته : 

 الفطور: ________

 _الغداء:  _______

 العشاء: ________

 ال  الطفل غير متأكد أنه سوف يأكل أميعطى مع الوجبة وباالمكان اعطاؤه بعد الوجبة مباشرة اذا كان 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



 

  

  القراءات المطلوبة للسكر  : 

 

قبل الوجبات
أثناء النوم

الصيام 

يتحكم في هذه قراءات هذه 

األنسولين الفترات 

 القاعدي:

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

بعد الوجبة 

 بساعتين

 

  قبل النوم

يتحكم في هذه قراءات هذه 

األنسولين الفترات 

 سريع المفعول

 :)للوجبات(

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________



  

  

  

  الجرعات التصحيحية وأوقات التصحيح  : 

من األنسولين سريع المفعول  اضافية تعطىات هي جرع

 .في حال وجود ارتفاع في مستوى سكر الدم)للوجبات( 

 

 

 

 : أوقات التصحيح

  قبل الوجبات 

  بعد الوجبة بساعتين 

 بين الوجبات 

 

 



  :معامل الحساسية 

عبارة عن مقدار االنخفاض في قراءة السكر نتيجة أخذ 

 .جرعة تساوي وحدة واحدة من األنسولين

  طريقة حساب جرعة التصحيح: 

)قراءة السكر بالجهاز( ُيطرح منها )الحد االعلى للقراءة 

المطلوبة ( و الناتجُ يقسم على  )معامل حساسية 

  االنسولين(

 

  

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

الحد األعلى للقراءة المطلوبة ( –السكر ) قراءة   

 معامل الحساسية 

الجرعة التصحيحية=   



   المالحظات:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

  flaticonجميع الصور محفوظة الحقوق لـ

 المراجعة والتدقيق:

غدد صماء وسكري أطفال  تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين

 بمستشفى الملك فهد الجامعي

  



 

 قسم التوعية الصحية

IAU-21-187 


