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البدء باألنسولين
ما هو األنسولين؟

، يتم فرز األنسولين الطعامعندما نتناول ف. موجودة في البنكرياسى خاليا بيتا ّمست ةصاخاليا خهرمون تنتجهعبارة عن األنسولين 
نسولين لوكوز من الطعام الذي نتناوله إلى الخاليا ليتم استخدامه كطاقة. كما ويساعد األالجحيث يساعد على نقل بفي مجرى الدم، 
في الكبد. لوكوز الفائضعلى تخزين الج

؟متى أحتاج لألنسولين
.إلى حقن األنسولين1السكري من النوع بداءالمصابينيحتاج جميع األشخاص 

في حال لم تكن أقراص الدواءلينإلى األنسو2السكري من النوع األشخاص المصابين بداءد يحتاج كما ق●
الدم.لوكوز فيالجمعدالتللسيطرة على كافية،وممارسة التمارين بشكل منتظمالصحي الطعام هارافقيالتي

لماذا يجب حقن األنسولين؟
.تقضي على مفعولهالمعدةعصارات ّنأل صارقأ لكش ىلعال يمكن إعطاء األنسولين●

األنسولين؟آخذ أن ماذا لو كن عليّ 
بكثيرجعل من عملية حقن األنسولين أسهل يمما،واإلبر الصغيرة الحجمالعديد من أجهزة الحقنتتواجد اليوم●

العديد من األشخاص.ره ّوصتي امم
أثر اإلبرة المستعملة لحقن األنسولين.لوكوز الدم أكثر منثر وخز األصبع لمراقبة معدل جبأنيشعروهمبأنّ يقول كثيرونفي الواقع

.عند البدء بأخذ األنسولينعلى التأقلم مع الروتين الجديدالتوعية عن مرض السكري بمساعدتكسيقوم طبيبك المعالج وأخصائي
األنسولين؟يتم إعطاءكيف

.في بعض الحاالتقناحمالباستخدام إيصال األنسولين، وأجهزة ماخدإعطاءه باستيتم
الخرطوشة، األنسولين داخل الجهاز. لدى االنتهاء منخرطوشةوضعت، ومختلفةتتوفر هذه األجهزة بأشكال وأحجام ●

عبأة مسبقاً باألنسولين بحيث يتمم نوكت ملق لكش ىلع يتلا ةزهجألا ضعب ّنأ الإ .ةديدج ةشوطرخب اهلادبتسايتم
       بنصحكمرض السكريلالتوعية أخصائيالتخلّص من الجهاز بكامله بعد االنتهاء منه. سيقوم طبيبك المعالج أو 

ولنمط حياتك.جهاز المناسب لحاجاتك لبخصوص ا
حقن األنسولين؟أين يُ 

حقن األنسولين تحت الجلد في منطقة البطن أو الفخذين أو الجزء األعلى من الذراعين أو األرداف.يُ ●
تحت الجلد.أورامكل يوم لتجنب حدوث المنطقةاألنسولين في مكان مختلف قليالً من نفسمن المهم حقن ●
خارج البراد لبعض الوقت لتصل حرارته إلى درجة احتفظ به ال تحقن األنسولين مباشرًة بعد إخراجه من البراد. ●

قليالً.الحقنة بين يديك حتى تسخنالغرفة، أو أفركحرارة
         التوعيةأخصائيريك تأكد من أّنه يعمل بشكل صحيح، وسيللالخاص بك قبل كل حقنة من المهم فحص الجهاز ●

مرض السكري كيفية القيام بذلك.ل

INSULIN 

●
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ما الذي يؤثر على طريقة امتصاص األنسولين؟
:في حالبسرعة أكبر امتصاص األنسولين يتم

.الحقن في منطقة تكون عرضًة للتمرين مثل الفخذكانت ●
             حماموالمنتجع الصحيوزجاجة الماء الساخن ومغطس الماءوحمامال: على سبيل المثال(درجات الحرارة العالية ●

.)البخار
.ةتدليك المنطقة حول موقع الحقن●
.األنسولين أسرع)امتصاص، كلما كان أعمقالعضلالحقن في العضل (كلما كان الحقن في●

:بسبباألنسولينمتصاصاأن تتأخر عمليةيمكن 

.التدخين●
            نتظاماإلى عدمويؤدي اللحميتسبب بقساوة، والذي بشكل متكررالمكان في نفس الحقن عن الناتجةأو األورام الندبات●
.متصاص األنسولينا
.من البراد)إخراجهبعد قن مباشرةً األنسولين البارد (على سبيل المثال: الحَ ●
.أو التأخير) يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات جلوكوز الدماإلختالف في امتصاص األنسولين (إما التسريع ●
.عدم خلط األنسولين الذي يتطلب إعادة تشكيل قبل الحقن●

كيف أقوم بتخزين األنسولين؟
.دّمجتت اهعدت ال .داربلا يف اهبنجغير المفتوحة على "القلم"األنسولين أو خراطيشزجاجةضع ●
درجة) لمدة أربعة30األنسولين في درجة حرارة الغرفة (أقل من غالبية أنواع حتفاظ بيجوز اال، فتح الزجاجةبعد ●

مرض السكري أو الصيدلي حول المدة التي يمكنك االحتفاظلالتوعية أخصائيالتخلص منها. استشر أسابيع ثم يتم
األنسولين في حقيبة اليد أو الجيب.من اآلمن حمل . بعد فتح الزجاجةبها باألنسولين●
درجة30درجات الحرارة أكثر من تكون درجات الحرارة القصوى. ويجب أال يترك حيث ببقد يتلف األنسولين بس●

شعة الشمس المباشرة.ألهضّرعت لاحسيارتك) أو فيدرجيصبح ساخناً في قد األنسولين(تذكر بأن

إذا:ال تستخدم األنسولين
.ضبابيتحول األنسولين الصافي إلى ●
.انتهت صالحية األنسولين (تحقق من التاريخ على األنسولين)●
.لدرجات حرارة عاليةتعريضهأو األنسولين د  ّمجت●
هنول رّيغت وأ  حبصأ دق نيلوسنألا لئاس ّنأ وأ،تم رؤية كتل أو رقائق في األنسولين● .سميكاً
.تذويب الرواسب عن طريق تدوير الزجاجة بلطفباإلمكانلم يكن●
.أسابيع)4إلى 3تم فتح الزجاجات أو الخرطوشات أو األقالم المعبأة مسبقاً باألنسولين لمدة أطول من الالزم (عادًة ●
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دكعنلوكوز الدم جمعدل قم بفحص 
في الدم. لهمعدّ منع انخفاضدك وكيفية عنلوكوز الدم تعليمات عن كيفية فحص معدل جمرض السكريلالتوعية أخصائيعطيكسي

مرض السكري بهذه المعلومات. لالتوعية أخصائيزودك مليمول. سي4ما دون لوكوز الدم منخفضاً حين يكون يعتبر معدل ج
لوكوز الدم.معدل جانخفاض ت مختلفة عن أعراض وعالج عطى نشرة معلوماوسوف تُ 

ما هي أفضل طريقة للتخلص من الحقن المستعملة؟
قن وإبر القلم والمباضع المستعملة في حاوية األدوات الحادة الموافق عليها من قبل معايير السالمةاحميجب التخلص من ال

راكز داء السكري.مبعض صفراء اللون ومتوفرة في الصيدليات وعادةً تكونووهي مقاومة للثقب ولها غطاء محكم. ،االسترالية

قن مجانية، إضافًة إلى شرائط  احم، يمكنك الحصول على إبر و           داء السكريالوطنية لخدمةالبرنامج إذا كنت مسجالً مع 
.على بطاقةحصلتلبطلبتقدمالسكري أن يمرض لالتوعية أخصائيضة الثمن. وسيكون بمقدور فَ خَ فحص السكري المُ 

مدارعلىالخاصةاالحتياجاتلذوياإلشارةبلغةالتواصلخدمةإلىإضافةالتامة،السريةعلىبالمحافظةوتتميزمجانيةوهيالشفهيةالترجمةخدمةلديناتتوفر
.لكمترجمتوفيرالمستشفىفيالعاملينمنطلبوإذا كنت بحاجة لهذه الخدمة، ااإلسبوع.  أيامطوالساعةوعشريناألربع

اخبارالرجاء. جارأوصديقأوالعائلةأفرادأحدالشخصهذايكونوقدأجر. بدونلآلخرينالمساعدةويقدمالرعايةتوفيرعلىيعملالرعايةيقدمالذيالشخص
.الرعاية لكيقدمشخصهناككانإذاالمستشفىفيالعاملين

.المخالفينعلىمنعا باتا داخل وخارج المباني وضمن حدود جميع منشآتنا الصحية. وتطبق غرامات ماليةيمنع التدخين 

www.icanquit.com.auأو  848 137يمكنك االتصال بخط المساعدة على اإلقالع عن التدخين:

 .رسوملقاءللمستشفىتابعالسياراتلصفمكانلدينايتوفر
خدماتنالتطويردومانسعىفنحنالمنشورهذاحولومقترحاتكمبآرائكمنرحب

:اإللكترونيالبريدعلىمراسلتنايمكنكم
WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au

(NDSS) 


