
حلياة اأف�سل مع
2414488-02 احلقن بالإن�ســـولني

www.juzoor.org

حتريك العلبة )متييلها وقلبها( بلطف - مع   .4
وجعله  املزيج  خللط  وذلك   - خ�سها  جتنب 

متجان�سًا.

	  

م�سح فوهة القارورة ومكان احلقن بالكحول   .5
مع النتظار قليال حتى يجف.

بجعل  املطلوبة  الإن�سولني  جرعة  �سحب   .6
احلقنة على م�ستوى النظر.

اأخذ الإبرة عموديا بزاوية ٩0 درجة.  .7
خم�ض  ملدة  قليال  والإنتظار  الإن�سولني  حقن   .8
ثواٍن، ومن ثم �سحب الإبرة، مع ال�سغط مكان 
احلقن. جتنبوا الفرك لئال تزيدوا من �سرعة 

امت�سا�ض الإن�سولني.
التخل�ض من الإبرة بو�سعها يف زجاجة فارغة   .٩
مغلقة »بعيدة عن متناول الأطفال«، ولي�ض يف 

�سلة املهمالت.

	  

	  

	  

    ن�سائح عند حقن الإن�سولني:
1- التاأكد اأن الإن�سولني لي�ض باردًا.

�سد  لن  احلقن  قبل  الع�سالت  ارتخاء  من  التاأكد   -2
الع�سالت يزيد املقاومة وي�سبب الأمل.

3- التاأكد من خلو احلقنة من الهواء.
4- ا�ستعمال الإبرة ملرة واحدة.

	  

اأخذ  اذا  يحدث  اأن  ميكن  الذي  ما 
الإن�سولني بطريقة غري �سحيحة؟

اأعرا�سه  ومن  الدم  يف  ال�سكر  هبوط   -
دقات  ت�سارع  و  اجل�سم  يف  رجفة  التعرق، 
امل�سروبات  باأخذ  ويعالج  دوخة  القلب، 

واملاأكولت ال�سكرية.

- ت�سخم الأن�سجة مكان احلقن، وذلك لن الإن�سولني عبارة عن هرمون 
منو، وجتمعه يف نف�ض املنطقة يوؤدي اإىل منو هذه الأن�سجه مما ي�ساعد 
على تكوين كتل تعيق امت�سا�ض الإن�سولني. لذا يجب جتنب احلقن فيها 

اىل اأن  تختفي هذه الكتل.
- احمرار وحكة مكان احلقن اإذا مت اأخذ احلقنة �سطحيًا �سمن طبقات اجللد.

ار�سادات عامة
الإن�سولني. عالج  اأثناء  بالدم  ال�سكر  فح�ض  متابعة  �سرورة  	•تذكر 
والتوقيت. اجلرعة  بخ�سو�ض  الطبيب  بتعليمات  التقيد  املهم  	•من 

قد  وم�ساعفات  اعرا�ض  اأي  عن  الطبيب  ابالغ  ال�سرورة  من  •	
حتدث. 

مت اإعداد وطباعة هذه الن�سرة بتمويل من �سندوق النقد العربي واإدارة البنك 
الإ�سالمي للتنمية واإ�سراف موؤ�س�سة التعاون

ي�ستخدم  ال�سمني  )ال�سخ�ض  املنا�سب  الطول  ذات  الإبرة  اختيار   .3
اإبرة طويلة، ال�سخ�ض النحيف ي�ستخدم اإبرة ق�سرية(. 



بداية نوع الإن�سولني
الفعالية

قمة 
الفعالية

املدة الزمنية 
لفاعلية

الإن�سولني

الوجبات
الغذائية

الإن�سولني �سريع 
من 30-60 املفعول 

دقيقة
من 4-2 

من 6-8 �ساعات�ساعات

يجب ان تتناول 
الوجبة الوىل من 
20-30 دقيقة من 

اأخذ اجلرعة الدوائية 
يجب تناول الوجبة 
الغذائية الثانية بعد 

2-3 �ساعات من اأخذ 
اجلرعة الدوائية الإن�سولني 

املخلوط
من 4-2 

�ساعات
من 8-6 

�ساعات
من 18-12 

�ساعة

الإن�سولني 
 من 6-8 من 1-3 �ساعةمتو�سط املفعول

�ساعات 
من 18-12 

�ساعة

بالإن�سولني  العالج  ملرحلة  بال�سكري  امل�ساب  و�سول  اأن  البع�ض  يعتقد 
اأنه قد اأ�سبح يف املراحل املتاأخرة من ال�سكري. واحلقيقة عك�ض  يعني 
ذلك، فبدء عالج امل�ساب بال�سكري بالإن�سولني حاملا ت�ستدعي احلاجة 

ذلك، �سيقلل من خطورة  امل�ساعفات عليه ويح�سن من �سحته.
لكل م�سابي ال�سكري وعائالتهم، هذه الن�سرة تعرفكم على الإن�سولني- 
العن�سر اجلديد الذي دخل حياتكم و�سيطول بقاوؤه معكم. حتكموا به 

بال�سكل ال�سليم حتى يكون عونًا لكم ولي�ض عبئًا عليكم.

اأنواع الإن�سولني الب�سري:
• اإن�سولني �سريع املفعول )�سريط ا�سفر - �سايف(	

• اإن�سولني خليط من �سريع ومتو�سط املفعول )�سريط بني– عكر(	

• اإن�سولني متو�سط املفعول )�سريط اخ�سر - عكر( 	

	  

	  	  

 البطن: يف�سل احلقن يف منطقة البطن وذلك لقلة الأع�ساب فيها، مما 
اأخذ  اأنها منطقة وا�سعة جتعل من املمكن  اإىل  اأملًا، بالإ�سافة  اأقل  يجعلها 
العديد من احلقن )مع مراعاة البتعاد عن مكان احلقن ال�سابق م�سافة 

2- 3 �سنتمرت تقريبًا(.

اأماكن حقن الإن�سولني

	  	  

الأرداف، وجوانب الفخذين: تختلف �سرعة امت�سا�ض الإن�سولني من منطقة 
ثم  ومن  املفعول(،  �سريع  الن�سولني  يعطى  )حيث  البطن  يف  فاأ�سرعها  لأخرى، 
الفخذ والأرداف )متو�سط املفعول(. لذا يجب اأخذ جرعات الإن�سولني يف اجلزء 

من اجل�سم الذي يتطابق مع طبيعته.

امت�سا�ض  ت�سريع  اإىل  توؤدي  احلركة  اأن  حيث  �سباحا،  الفخذ  منطقة  جتنبوا 
الإن�سولني وحدوث هبوط يف ن�سبة ال�سكر. لذا يتم اأخذ جرعة الإن�سولني يف البطن 
�سباحًا، مع العلم اأن الإن�سولني متو�سط املفعول �سيبداأ عمله يف فرتة اأقل من املعتاد 

عليها. 
حت�سري جرعة الإن�سولني

• التاأكد من تاريخ انتهاء �سالحية العبوة، وا�ستعمالها ملدة 28 يومًا من تاريخ فتحها.	
واإذا 	• باحلقنة،  �سحبه  قبل  العبوة   بداخل  الإن�سولني  �سائل  جتان�ض  من  التاأكد 

لوحظ عدم التجان�ض مثل وجود حبيبات اأو تكتالت فيجب التخل�ض من العبوة 
وعدم ا�ستخدامها.

• يجب اأن حتفظ عبوة الإن�سولني املغلقة يف الثالجة )درجة حرارة 2-8 مئوية( �سيفًا 	
و�ستاًء، مع منع التجميد لأنه يقلل فعالية الأن�سولني على الفور.

اأما بالن�سبة لعبوة الإن�سولني امل�ستخدمة )املفتوحة( فيحفظ على درجة حرارة 	•
الغرفة يف مكان جاف ومعتم، ويف الثالجة اإذا كانت درجة احلرارة اأعلى من 30 
درجة مئوية.  لأن درجات احلرارة العالية تقلل من فعالية الإن�سولني تدريجيا 

كما هو احلال عند التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض. 
يتم حت�سري جرعة الإن�سولني كما يلي

غ�سل اليدين جيدا باملاء وال�سابون وجتفيفهما.. 1
اختيار احلقنة )ال�سرجنة( املنا�سبة. لحظوا. 2

 وجود نوعني من التدرج على احلقن:

• حقن �سعتها 50 وحدة )كل درجة بوحدة(.  	
• حقن �سعتها 100 وحدة )كل درجة بوحدتني(. 	

          وحدة واحدة             وحدتان                                    

   


