 .3اختيار الإبرة ذات الطول املنا�سب (ال�شخ�ص ال�سمني ي�ستخدم
�إبرة طويلة ،ال�شخ�ص النحيف ي�ستخدم �إبرة ق�صرية).

ما الذي ميكن �أن يحدث اذا �أخذ
الإن�سولني بطريقة غري �صحيحة؟
 هبوط ال�سكر يف الدم ومن �أعرا�ضهالتعرق ،رجفة يف اجل�سم و ت�سارع دقات
القلب ،دوخة ويعالج ب�أخذ امل�شروبات
وامل�أكوالت ال�سكرية.

 .4حتريك العلبة (متييلها وقلبها) بلطف  -مع
جتنب خ�ضها  -وذلك خللط املزيج وجعله
متجان�س ًا.
 .5م�سح فوهة القارورة ومكان احلقن بالكحول
مع االنتظار قليال حتى يجف.
� .6سحب جرعة الإن�سولني املطلوبة بجعل
احلقنة على م�ستوى النظر.
�	.7أخذ الإبرة عموديا بزاوية  ٩٠درجة.
 .8حقن الإن�سولني والإنتظار قليال ملدة خم�س
ثوانٍ  ،ومن ثم �سحب الإبرة ،مع ال�ضغط مكان
احلقن .جتنبوا الفرك لئال تزيدوا من �سرعة
امت�صا�ص الإن�سولني.
 .9التخل�ص من الإبرة بو�ضعها يف زجاجة فارغة
مغلقة «بعيدة عن متناول الأطفال» ،ولي�س يف
�سلة املهمالت.
ن�صائح عند حقن الإن�سولني:
 -1الت�أكد �أن الإن�سولني لي�س بارد ًا.
 -2الت�أكد من ارتخاء الع�ضالت قبل احلقن الن �شد
الع�ضالت يزيد املقاومة وي�سبب الأمل.
 -3الت�أكد من خلو احلقنة من الهواء.
 -4ا�ستعمال الإبرة ملرة واحدة.

	
  

 ت�ضخم الأن�سجة مكان احلقن ،وذلك الن الإن�سولني عبارة عن هرمونمنو ،وجتمعه يف نف�س املنطقة ي�ؤدي �إىل منو هذه الأن�سجه مما ي�ساعد
على تكوين كتل تعيق امت�صا�ص الإن�سولني .لذا يجب جتنب احلقن فيها
اىل �أن تختفي هذه الكتل.
ً
�سطحيا �ضمن طبقات اجللد.
 -احمرار وحكة مكان احلقن �إذا مت �أخذ احلقنة

	
  

ار�شادات عامة
• تذكر �ضرورة متابعة فح�ص ال�سكر بالدم �أثناء عالج الإن�سولني.
• من املهم التقيد بتعليمات الطبيب بخ�صو�ص اجلرعة والتوقيت.
•  من ال�ضرورة ابالغ الطبيب عن �أي اعرا�ض وم�ضاعفات قد
حتدث.

	
  

	
  

	
  

مت �إعداد وطباعة هذه الن�شرة بتمويل من �صندوق النقد العربي و�إدارة البنك
الإ�سالمي للتنمية و�إ�شراف م�ؤ�س�سة التعاون

02-2414488

www.juzoor.org

حلياة �أف�ضل مع
احلقن بالإن�ســـولني

يعتقد البع�ض �أن و�صول امل�صاب بال�سكري ملرحلة العالج بالإن�سولني
يعني �أنه قد �أ�صبح يف املراحل املت�أخرة من ال�سكري .واحلقيقة عك�س
ذلك ،فبدء عالج امل�صاب بال�سكري بالإن�سولني حاملا ت�ستدعي احلاجة
ذلك� ،سيقلل من خطورة امل�ضاعفات عليه ويح�سن من �صحته.
لكل م�صابي ال�سكري وعائالتهم ،هذه الن�شرة تعرفكم على الإن�سولني-
العن�صر اجلديد الذي دخل حياتكم و�سيطول بقا�ؤه معكم .حتكموا به
بال�شكل ال�سليم حتى يكون عون ًا لكم ولي�س عبئ ًا عليكم.
�أنواع الإن�سولني الب�شري:
•�إن�سولني �سريع املفعول (�شريط ا�صفر � -صايف)

نوع الإن�سولني

الإن�سولني �سريع
املفعول

بداية
الفعالية

قمة
الفعالية

املدة الزمنية
لفاعلية
الإن�سولني

الوجبات
الغذائية

يجب ان تتناول
الوجبة االوىل من
من � 8-6ساعات  30-20دقيقة من
�أخذ اجلرعة الدوائية
يجب تناول الوجبة
الغذائية الثانية بعد
� 3-2ساعات من �أخذ
من 1٨-12
اجلرعة الدوائية

من 60-30
دقيقة

من 4-2
�ساعات

الإن�سولني
املخلوط

من 4-2
�ساعات

من ٨-6
�ساعات

�ساعة

الإن�سولني
متو�سط املفعول

من � 3-1ساعة

من ٨-٦
�ساعات

من 1٨-12
�ساعة

�أماكن حقن الإن�سولني

الأرداف ،وجوانب الفخذين :تختلف �سرعة امت�صا�ص الإن�سولني من منطقة
لأخرى ،ف�أ�سرعها يف البطن (حيث يعطى االن�سولني �سريع املفعول) ،ومن ثم
الفخذ والأرداف (متو�سط املفعول) .لذا يجب �أخذ جرعات الإن�سولني يف اجلزء
من اجل�سم الذي يتطابق مع طبيعته.
جتنبوا منطقة الفخذ �صباحا ،حيث �أن احلركة ت�ؤدي �إىل ت�سريع امت�صا�ص
الإن�سولني وحدوث هبوط يف ن�سبة ال�سكر .لذا يتم �أخذ جرعة الإن�سولني يف البطن
�صباح ًا ،مع العلم �أن الإن�سولني متو�سط املفعول �سيبد�أ عمله يف فرتة �أقل من املعتاد
عليها.
حت�ضري جرعة الإن�سولني
ً
•الت�أكد من تاريخ انتهاء �صالحية العبوة ،وا�ستعمالها ملدة  28يوما من تاريخ فتحها.
•الت�أكد من جتان�س �سائل الإن�سولني بداخل العبوة قبل �سحبه باحلقنة ،و�إذا
لوحظ عدم التجان�س مثل وجود حبيبات �أو تكتالت فيجب التخل�ص من العبوة
وعدم ا�ستخدامها.
•يجب �أن حتفظ عبوة الإن�سولني املغلقة يف الثالجة (درجة حرارة  8-2مئوية) �صيف ًا
و�شتا ًء ،مع منع التجميد لأنه يقلل فعالية الأن�سولني على الفور.
•�أما بالن�سبة لعبوة الإن�سولني امل�ستخدمة (املفتوحة) فيحفظ على درجة حرارة
الغرفة يف مكان جاف ومعتم ،ويف الثالجة �إذا كانت درجة احلرارة �أعلى من 30
درجة مئوية .لأن درجات احلرارة العالية تقلل من فعالية الإن�سولني تدريجيا
كما هو احلال عند التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س.

•�إن�سولني خليط من �سريع ومتو�سط املفعول (�شريط بني– عكر)

يتم حت�ضري جرعة الإن�سولني كما يلي
1 .1غ�سل اليدين جيدا باملاء وال�صابون وجتفيفهما.
2 .2اختيار احلقنة (ال�سرجنة) املنا�سبة .الحظوا

•�إن�سولني متو�سط املفعول (�شريط اخ�ضر  -عكر)

وجود نوعني من التدرج على احلقن:
•حقن �سعتها  50وحدة (كل درجة بوحدة).
•حقن �سعتها  100وحدة (كل درجة بوحدتني).
وحدتان
وحدة واحدة 		

البطن :يف�ضل احلقن يف منطقة البطن وذلك لقلة الأع�صاب فيها ،مما
يجعلها �أقل �أمل ًا ،بالإ�ضافة �إىل �أنها منطقة وا�سعة جتعل من املمكن �أخذ
العديد من احلقن (مع مراعاة االبتعاد عن مكان احلقن ال�سابق م�سافة
� 3 -2سنتمرت تقريب ًا).

	
   	
  

	
  

	
  

	
  

