
 
  

 :التعريف
 وهو، البنكرياس غدة في الموجودة النجرهانز جزر تفرزه هرمون هو

 على يعمل أنه حيث الدم في السكر مستوى ضبط عن ولؤالمس
 .الجسم خاليا إلى الدم من كوزوالجل نقل
 

 :هستخداما أسباب

 سكري في كما انهائي   الجسم في اإلنسولين وجود عدم 
 على المعتمد السكري داءب يعرف الذيو األول النوع

 . اإلنسولين

 على معتمد الغير السكري الداء) كميته نقص أو لالنسولين الخاليا استجابة في خلل 
 .(اإلنسولين

 : اإلنسولين بإبر العالج تستدعي التي الحاالت
 األول النوع من السكري مرضى جميع.  
 تعطى التي السكر ألدوية يستجيبون ال الذين الثاني النوع من السكري مرضى بعض 

 الفم طريق عن

 الحمل سكري بداء المصابة سيدةال. 
 

 : اإلنسولين أشكال
 اإلنسولين إبر. 
 اإلنسولين أقالم. 

 
 : اإلنسولين جرعة ضبط
 المخصصة األجهزة طريق عن الدم في السكر مستوى يقيس أن السكري مريض على يجب
 بناء اإلنسولين جرعة بتحديد يقوم الذي للطبيب اوإظهاره القراءات بتسجيل يقوم ثم ومن لذلك
 .القياسات تلك على

 

 

 

 

 

األنسولينهرمون   

Insulin Hormone 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
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 :اإلنسولين أنواع

 أمثلة  جرعةال ألخذ المناسب الوقت األنواع

 .مباشرة الوجبة قبل يؤخذ (يصاف) المفعول سريع

 أبيدرا نسولينإ 

 (هيومالوج) ليسبرو 
 نوفورابيد   

 هيومالين  .مباشرة الوجبة قبل يؤخذ (صافي) المفعول قصير

 .دقيقة 03-51 بـ الوجبة قبل يؤخذ (عكر) المفعول معتدل
  (N) NPH 
 (L) Lente 

 .يوميا   الوقت نفس في يؤخذ (عكر) المفعول طويل

 الترالنت 
 جالرجين  

 النتوس 
 ليفيمير 

 : مخلوط أنسولين
 + عكر إنسولين عن عبارة
 علبة في مخلوطين صافي
 .واحدة

 .دقيقة 03-51 بـ الوجبة قبل يؤخذ
 اإلنسولين  من خليط

 و )  NPH المعتدل)
 .صافي إنسولين

 

  :ناإلنسولي حقن مواضع
 إصبعين بمقدار ةالسر   عن االبتعاد) البطن 

 (.االتجاهات جميع من
 الخلفية الخارجية المنطقة) الذراعان 

 المفاصل عن االبتعاد مع للذراعين
 (.أصابع 4 مسافة

 الخارجية الجانبية الجهة من) الفخذان 
 المفاصل عن االبتعاد مع للفخذين
 (.أصابع 4 مسافة

 الخارجي العلوي الربع في)الردفين أعلى 
 مناسبة المنطقة وهذه ردف كل من

 (.لألطفال
 منطقة أي في الحقن عن االبتعاد يجب :مالحظة 

 حتى أو كدمات أو جروح على تحتوي الجلد من
 .جلدي طفح أو حساسية
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 :األنسولين حقن إبر 
 :قبل الحقن 

 نسولين المستخدمة، مع التككد من عدم وجود تجهيز الحقنة و عبوات األ
نسولين قبل البدء بكخذ التككد من تاريخ صالحية اإلشوائب داخل العبوة، و

 .الجرعة

 جيدا   اليدين غسل. 
 اإلنسولين لخلط اليدين بين القارورة تحريك. 

  إزالة غطاء عبوة األنسولين عند استخدام عبوة جديدة،و ال يشترط تنظيف
 . رأس العبوة بمسحة طبية ما دامت نظيفة

 المطلوبة للجرعة مساوية الهواء من كمية سحب. 
 بضغط وذلك سابقا   المسحوب الهواء كمية إفراغ و العبوة في اإلبرة إدخال 

 . المكبس

  حيث تصبح العبوة )الحقنة داخل العبوة، يتم قلب عبوة األنسولين مع إبقاء
و سحب المكبس ببطء حتى تصل للجرعة ( في األعلى و الحقنة ألسفل

 .المطلوبة

 التككد من عدم وجود فقاعات هوائية داخل الحقنة. 
o ممستقي بخط الحقنة إمساك يجب ،هواء فقاعات وجود حالة في 

 وعندها ،علىألل الهواء فقاعات لترتفع باإلصبع الحقنة ضرب ثم ألعلى
 .الخارج إلى الفقاعات تتحرك حتى الحقنة مكبس دفع يتم

  التككد من عدم مالمسة الحقنة ألي شيء آخر عند إخراجها، إلى أن يتم
 .االستعداد للحقن

 اإلنسولين سحب يتم فانه واحدة حقنة في اإلنسولين من  نوعين خلط عند 

 .ثانيا   العكر ثم أوال   الصافي
 :أثناء الحقن

 الطبية بالمسحة الحقن مكان مسح . 
 السبابة و اإلبهام بين بالجلد اإلمساك. 

 األخرى باليد الجلد داخل(درجة 03 بزاوية) باستقامة اإلبرة إدخال. 
 ثواني خمس خالل في أسفل إلى بككمله اإلبرة مكبس دفع. 
 الجلد خارج اإلنسولين لخروج تالفيا   َدلك غير من اإلبرة سحب. 

 :بعد الحقن

  من المهم حماية أفراد العائلة و ذلك بالحرص : التخلص من اإلبرة المستخدمة
على وضعها في حاويات بالستيكية سميكة مخصصة مع إحكام غلق الحاوية 

 .بالغطاء
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 :أقالم اإلنسولين 

 
 :قبل الحقن 

 انتهاء نسولين قبل استخدامه، و في حال التككد من تاريخ صالحية اإل

  .صالحيته يجب التخلص منه فورا  

 التككد من وجود كمية كافية في العبوة لتغطية كامل الجرعة. 

  عندما يكون نوع اإلنسولين مخلوط، يتم وضع القلم بشكل أفقي بين الكفين

 .ه بلطف بينهما حتى يختلط تماما  و تدوير

  تدويره، ثم إزالة جديد بتدويره و التككد من إحكام ( إبرة)تركيب رأس قلم

 .الغطاء لالستخدام

 يتم توجيه رأس اإلبرة لألعلى و : في حال استخدام القلم أو العبوة ألول مرة

تحديد وحدتين من األنسولين، ثم تفريغها في الهواء قبل استخدام القلم، ثم 

 .تكرار الحركة حتى يبدأ اإلنسولين بالخروج من القلم

 الطبيب تحديد جرعة اإلنسولين حسب وصفة. 

 :أثناء الحقن

  كيز على رمع الحرص على عدم الت)تحديد مكان الحقن المراد لهذه الجرعة
 (.منطقة واحدة من الجسم

 مع التككد من ترك )التككد من نظافة المكان و استخدام مسحة طبية لتعقيمه
 (.حقنالالمكان ليجف بعد مسحه قبل 

 ام و السبابةالجلد مسافة إنش أو إنشين باستخدام اإلبه قرص. 
 باليد األخرى، وإدخال رأس اإلبرة في (درجة 03)توجيه اإلبرة بزاوية مستقيمة

 .الجلد بحركة سريعة

 زر القلم باإلبهام إلى حين انتهاء  ترك الجلد ثم حقن اإلنسولين، وذلك بضغط
ثوان حتى  13إلى  5الجرعة، مع الحفاظ على وضعية اإلبرة في الجلد لمدة 

 .ال يتسرب األنسولين

  5درجة ، ثم الضغط على موقع الحقن لمدة  03سحب اإلبرة في نفس زواية-
 .ثوان للحفاظ على األنسولين داخل الجسم 13

 إزالة اإلبرة من القلم. 
 

 :الحقنبعد 

  من المهم حماية أفراد العائلة و ذلك : التخلص من اإلبرة المستخدمة
بالحرص على وضعها في حاويات بالستيكية سميكة مخصصة مع إحكام غلق 

  .الحاوية بالغطاء
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 :اإلنسولين حفظ طريقة

 تجميد بدونتحفظ عبوات اإلنسولين في الثالجة. 

 في أو حار جو في أوتُرك الفريزر، في بالخطك األنسولين ُوضع إذا 
 أو يضعف قد ألنه منه التخلص فيجب الشمس تحت السيارة

 .بذلك تكثيره يفقد

 يجب ال حيث هاستعمال قبل الثالجة من اإلنسولين إخراج يجب 
 .بارد  وهو ُيحقن أن

 كتل على يحتوي أو متغيرا   لونه كان إذا اإلنسولين ستخدميُ  ال 
 .عكرة األصل في تكون اإلنسولين من أنواع هناك أن العلم مع

 واحد شهر خالل تنته لم إذا مفتوحة عبوة أي من تخلصال. 
 حقيبة في اإلنسولين حفظ يمكن السفر أو المنزل من الخروج عند 

 .اإلنسولين حافظة تسمى خاصة
 
 
 
 

 : اإلنسولين لحقن الجانبية اآلثار
 

  زيادة جرعة اإلنسولين عن في الدم عند هبوط السكر

الكمية المحددة من قبل الطبيب أو تناول جرعة 

المفعول دون  إلنسولين السريع والقصير والمتوسطا

 .تناول وجبة كافية

  تليف أماكن الحقن عند عدم تغيير موضع الحقن

 . باستمرار

 
 

 

 
 :المراجع

 هيئة الغذاء و الدواء 

  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري 

 كتيب وزارة الصحة 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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