
 

یننسولستخدام األإلنصا ئح عامة   

 

 

 :األنسولین

في البنكریاس، وعادةً یقوم التي توجد عن طریق خالیا بیتا  فرزه بالجسمھرمون ذو طبیعة بروتینیة یتم  یعرف بأنھ 
كمیات كافیة من األنسولین تتناسب مع كمیة الطعام التي یتم تناولھا ومع عدد الخالیا الموجودة في جسم  افرازالبنكریاس ب

.اإلنسان  

یتوافر دواء األنسولین بعدة أنواع تختلف من حیث مظھرھا (نقي أو عكر) ومن حیث خصائصھا الحركیة (سرعة فعالیتھا، 
 .والفترة التي تدوم فیھا الفعالیة)

  :ینقسم من حیث مظھره الخارجي إلى مجموعتیناألنسولین 

قن تحت الجلد یتعلم المریض إعطاءھا لنفسھ أو یتولى  • أنواع ذات المظھر النقي: من الممكن إعطاء ھذه األنواع كحُ
أحد أفراد عائلتھ ھذه المھمة، ولكن مظھرھا المائي یُمكننا أیضاً من إعطائھا عن طریق الورید إال أن ھذا النوع من 

قن یُعطى من قبل مختص بالمستشفى.  الحُ
قن تعطى تحت الجلد یتعلم المریض  • أنواع ذات المظھر العكر (غائم): تُؤخذ ھذه األنواع من األنسولین عن طریق حُ

عن طریق العكرإعطاءھا لنفسھ أو یقوم أحد أفراد عائلتھ بإعطائھا لھ، وال یمكن إعطاء األنسولین ذي المظھر 
 ى فقط تحت الجلد.الورید وإنما یُعط

  

  

  .:أنواع اإلنسولین



 
 

Ø ساعتین  المائي): یبدأ مفعولھ بعد نصف ساعة من حقنة تحت الجلد وتكون ذروة تأثیره بعد ( سریع المفعول األنسولین
  .كالماء) ساعات ویمتاز ھذا النوع بصفاء لونھ 8-6وینتھي تأثیره بعد حوالي (

 
Ø ساعات ومدة 10-6الحقن تحت الجلد وتكون ذروة تأثیره ما بین ( متوسط المفعول : یبدأ مفعولھ بعد ساعتین من األنسولین (

والعشاء حسب  الفطورساعة. لونھ غیر صاف (كالحلیب) ویعطي مرة أو مرتین في الیوم قبل وجبتي  (24- 12تأثیره من (
 . إرشادات الطبیب المعالج

 
Ø متوسط المفعول ویوجد في األسواق بنسبة  سریع المفعول واألنسولین األنسولین الممزوج : وھو مزیج من األنسولین
 .حاجة المریض ) وغیر ذلك من النسب حسب10/90، 50/50، 30/70(

 
Ø ساعة 12-8ساعات من الحقن تحت الجلد وتكون ذروة تأثیره ما بین ( 4طویل المفعول : یبدأ مفعولھ بعد حوالي  األنسولین (

  األنسولین فعالیتھ أكثر من ذلك حسب نوعساعة، ویمكن أن تدوم  (24-16) ومدة تأثیر ما بین

  

  

  

  

  

  :الستخدام االمن لالنسولینا

مرض السكري من االمراض المزمنة التي یستطیع المریض التعایش معھا اذا اتبع التعلیمات الصحیحة الخاصة بالحمیة و 
.ولتجنب المشاكل التي قد یتعرض لھا المریض توعیة مریض السكري بعالج األنسولین ، العالجات المناسبة  

.یجب ان نراعي استخدام نوع االنسولین المناسب للمریض، و الجرعة الصحیحة، و الطریقة المناسبة لوخز االبرة   

ü  المریض نوع االنسولین  من االنسولین، لذا ال یجوز ان یغیرعدة أنواع مختلفة نوع االنسولین المناسب: یوجد
  ..وحده، فالطبیب ھو الذي یقرر نوع االنسولین الذي یناسب المریض

ü  :ت من الضروري جدا االلتزام بجرعة التي حددھا الطبیب تجنبا للمشاكل و المضاعفاالجرعة المناسبة لالنسولین
  التي قد تنتج عن تغییر الجرعة. 

ü  العلویین الجانبیناالنسولین في اماكن مختلفة كأعلى الفخد و الطریقة الصحیحة لوخز االنسولین: یمكن حقن 
ولكن   .البطن في حقنھ یتم عندما أسرع اإلنسولین امتصاص یكون األرداف و منطقة البطن،و الذراع من الخارجیین



 
التي قد  الجلد سمك زیادة أو المتورمة، والمناطق الكتل في كل مرة تجنبا لتشكلالحقن یجب مراعاة تغیر منطقة 

  ل على جرعة غیر كافیة من العالج.تؤخر عملیة امتصاص االنسولین وبالتالي الحصو

  

:.إذا كنت تستخدم نوع واحد فقط من األنسولین، فقم بما یلي     

Ø  دقق في زجاجة اإلنسولین، و تأكد أنك تستخدم النوع الصحیح، و إلقِ نظرة على اإلنسولین للتأكد من أنھ موافق
 Rapid- and short-actingلالستخدام، فینبغي على اإلنسولین السریع (اإلنسولین قصیر المفعول) ((

insulin  أن یكون صافي، عدیم اللون، و خالي من الجسیمات (كتل)، و أما لجمیع أنواع االنسولین، فینبغي أال
  یكون ھناك جسیمات تعلق على جانب من زجاجة األنسولین، 

Ø اء والصابون، و جفف یدیك جیداً. اغسل یدیك بالم  
Ø ) بالنسبة لنوعي اإلنسولین: المتوسط المفعولIntermediate) و الممتد (طویل) المفعول (long-acting 

insulin(اإلنسولین المعكّر)، یجب أن یُخلط و یمزج قبل سحبھ في السرنجة، و ذلك عن طریق لفھ بین الكفین ( 
ھ أو ھزه،  فقط قم بتحریكھ بین كفیك كما ھو موضح بالصورة، و ال یحتاج اإلنسولین سریع برفق، و ال تقوم برجُّ

  المفعول (الرائق) ذلك.



 
  

 
  

Ø  إذا كانت زجاجة اإلنسولین جدیدة، فقم بإزالة الغطاء أوالً، و قبل استخدام االنسولین من أي زجاجة قم بتنظیف
  السدادة المطاطیة بمسحة الكحول.

Ø كمیة من الھواء داخل السرنجة مساویة لكمیة االنسولین التي ستسحبھا من  قبل سحب اإلنسولین قم بسحب
الزجاجة، ضع اإلبرة داخل الغطاء المطاطي للزجاجة، و قم بتفریغ الھواء في الزجاجة، و ھذه الخطوة تسھل من 

  سحب اإلنسولین من الزجاجة.
Ø  اإلنسولین (اسحب أكثر قلیالً من الجرعة ال تزیل اإلبرة من الزجاجة، و قم بقلب الزجاجة ألسفل، و قم بسحب

  المكتوبة ألنك ستفقد ھذا الجزء عند محاولة التخلص من الفقاعات من السرنجة).

  

Ø  إذا وجدت فقاعات ھواء، قم بالطرق الخفیف على السرنجة حتى تتصاعد ألعلى، ثم اضغط على المكبس ببطء
  لكنھا ستقلل من كمیة االنسولین داخل السرنجة). حتى تتخلص منھا (فقاعات الھواء الصغیرة لیست خطیرة و

  



 

 

 

  

  

Ø .اخرج اإلبرة من الزجاجة و ال تجعلھا تلمس أي شيء و أنت اآلن جاھز لحقن اإلنسولین  
  

 إذا كنت ستأخذ نوعین من األنسولین في نفس السرنجة؟ 
 واحد، قم بما یلي:إذا كنت تستخدم نوعین من اإلنسولین (قصیر المفعول و طویل المفعول) في وقت 

  
Ø  3- 1قم بنفس الخطوات السابقة من .  
Ø  یجب علیك التأكد من الجرعة اإلجمالیة من اإلنسولین التي ستأخذھا، و أن تتأكد من عدد الوحدات المطلوبة من كل

نوع على حدة، فمجموع الوحدات المطلوبة من كل نوع ھو إجمالي عدد الوحدات التي یجب أن تكون في الحقنة قبل 
  إعطاء اإلنسولین.

Ø  قم بخلط و مزج اإلنسولین طویل المفعول قبل سحبھ في السرنجة، و ذلك عن طریق لفھ بین الكفین برفق، و ال تقوم
ھ أو ھزه، فقط قم بتحریكھ بین كفیك كما ھو موضح بالصورة، و ال یحتاج اإلنسولین سریع المفعول (الرائق)  برجُّ

  ذلك.



 
  

  
Ø  جدیدة، فقم بإزالة الغطاء أوالً، و قبل استخدام االنسولین من أي زجاجة قم بتنظیف السدادة إذا كانت زجاجة اإلنسولین

  المطاطیة بمسحة الكحول.
Ø  قبل سحب اإلنسولین قم بسحب كمیة من الھواء داخل السرنجة مساویة لكمیة االنسولین التي ستسحبھا من زجاجة

  ء في الزجاجة، ثم اخراج اإلبرة دون سحب الجرعة.اإلنسولین الطویل المفعول أوالً و قم بتفریغ الھوا
Ø  ثم قم بنفس الخطوة في زجاجة اإلنسولین قصیر المفعول و قم بإضافة كمیة من الھواء مساویة لكمیة اإلنسولین المراد

ة سحبھا ثم ال تخرج اإلبرة، و قم بسحب جرعة اإلنسولین القصیر المفعول أوالً، بقلب الزجاجة ألسفل، و سحب الجرع
  المطلوبة.

Ø   

Ø .یجب سحب اإلنسولین قصیر المفعول قبل الطویل المفعول في السرنجة  
Ø  إذا وجدت فقاعات ھواء، قم بالطرق الخفیف على السرنجة حتى تتصاعد ألعلى، ثم اضغط على المكبس ببطء حتى

  السرنجة).تتخلص منھا (فقاعات الھواء الصغیرة لیست خطیرة و لكنھا ستقلل من كمیة االنسولین داخل 
Ø .اخرج اإلبرة من الزجاجة  
Ø .ثم ادخل اإلبرة إلى زجاجة اإلنسولین طویل المفعول  
Ø  قم بقلب الزجاجة ألسفل، و سحب الجرعة المطلوبة، ثم اخرج اإلبرة، في ھذه الخطوة یجب الحذر حتى ال یتم إدخال

  إنسولین قصیر المفعول من السرنجة في زجاجة اإلنسولین ممتد المفعول.
Ø  من أن الجرعة اإلجمالیة من كل من نوعي اإلنسولین صحیحة.تأكد  
Ø  إذا وجدت فقاعات ھواء، قم بالطرق الخفیف على السرنجة حتى تتصاعد ألعلى، ثم اضغط على المكبس ببطء حتى

  تتخلص منھا.
Ø .أنت اآلن جاھز لحقن اإلنسولین، ال تجعل اإلبرة تلمس أي شيء 

  
  كیف تحقن االنسولین؟



 
 
Ø  الحقن.اختر مكان 
Ø .یتم تطھیر الجلد عند مكان الحقن بالماء و الصابون 
Ø .قم بمسك جزء من الجلد بین أصابعك 

  

Ø  في حالة األطفال و األشخاص ° 45أو ° 90بالید األخرى قم بإدخال اإلبرة كاملة (الخاصة باإلنسولین) بزاویة
  النحیفین، و قم بحقن اإلنسولین ببطء و ثبات.

  

  

Ø  الزاویة التي أدخلتھا فیھا، و قم بالضغط قلیالً أو الطرق الخفیف و برفق مكان الحقن لبضع اسحب اإلبرة في نفس
  ثوان للحفاظ على اإلنسولین من التسرب.

Ø  یجب استخدام سرنجة جدیدة لكل جرعة إنسولین، و یفضل النوع البالستیك ثم التخلص منھا على الفور، مع التأكد
 الجرعة أثناء االستخدام. من نظافتھا قبل االستخدام و من دقة

  
Ø .احذر أن تدخل اإلبرة بزاویة خاطئة، فإما أن یُحقن الدواء في الھواء كما بالصورة، أو في طبقة الجلد  



 

 

 

:ب للعالجالوقت المناس  

بعض المرضى یفضل اخد العالج مع  .النصیحة العامة ھي استشارة الطبیب او الصیدالني بالوقت المناسب الخذ العالج دوما
 الوجبة و البعض یأخذھا بعد االكل مباشرة و البعض االخر قبل االكل باربعین دقیقة او عند النوم

  :حفظ االنسولین
العبوات غیر المفتوحة تحفظ في الثالجة بدون تجمید، أما المفتوحة فتحفظ في درجة حرارة الغرفة العادیة بعیداً عن الضوء 

  الثالجة.والحرارة العالیة واألفضل حفظھا في 
  الستخدم إنسولین الذي تم تجمیده ثم ذاب، أیضا ال تحاول تسخین العبوة لتغلي.

  یجب أال یحقن االنسولین وھو بارد بل یخرج من الثالجة قبل استعمالھ.
 المریض إلى أن ھناك أنواع من اإلنسولینتنبیة ال تستخدم االنسولین إذا كان لونھ متغیراً أو یحتوي على كتل لكن یجب 

  تكون في األصل عكرة.
  .تخلص من أي عبوة مفتوحة إذا لم تنتھ خالل شھر واحد.

 احرص دوما على توفر كمیة مناسبة من االنسولین تكفیك خاصة في حال السفر

  

  :السكر ھبوط

  .ملغم/دیسیمتر72عند ھبوط مستوى سكر الدم أقل من التي تحدث یعتبر ھبوط السكر من احدى مضاعفات االنسولین، و

 األعراض المبكرة لھبوط السكر:

. كثرة التعرق.1  

.الرعاش و الشعور بالتوتر و القلق.2  



 
. وخز الشفتین.3  

. الشعور بالجوع.4  

. الشحوب.5  

. خفقان القلب وتسارع دقاتھ.6  

.. الدوخة7  

:ولتجنب ذلك یجب أن ینظم المریض نفسھ   

.أخصائي التغذیة)(مراجعة . ان یأكل المریض وجبات الطعام بانتظام1       

. محاولة تجنب تناول الكحول قدر االمكان.2      

االلتزام بجرعات االنسولین، أي یجب ان یأخذ المریض االنسولین بالجرعة الصحیحة و الوقت المناسب.. 3      

.م /دیسیمیترملغ 90. فحص مستوى سكر الدم قبل قیادة السیارة، ال تقود سیارتك اذا كان مستوى سكر الدم أقل من4      

.. احمل دوما معك بعض الحلویات او الوجبات الصغیرة لتناولھا في حال ھبوط مستوى سكر الدم5      

. ربما تحتاج لتقلیل جرعة االنسولین عند ممارسة التمرینات الریاضیة، ولكن دوما نفضل استشارة طبیبك6      

             

 

 

  :التالیة األرقام علىللمعلومات الدوائیة والسموم   األردني بالمركز إتصل دوائك عن اإلستفسار حالة في
                        

080022540الرقم المجاني :   

 رقم الھاتف: 96265804804

66788/ 66787فرعي:   

  58045249626الفاكس:  
            jditc@jrms.gov.joالبرید االلكتروني : 


