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Giving subcutaneous injections: information for 
families 

قن تحت الجلد: معلومات للعائالتح  إعطاء   
 

ا قد تكون الحقن تحت الجلد ولماذ (غوش) من مستشفى غريت أورموند ستريتهذه الصادرة معلومات النشرة تشرح 

في  وهتمبمثابة تذكير للتعليم الذي تلقي هيو ،قن تحت الجلدح   مطفلكصف كيفية إعطاء تكما  هناك حاجة إليها. 

 بخصوص ذلك. مستشفى غريت أورموند ستريت

الغدد العرقية  . يتكون الجلد من طبقات مختلفة. تحت البشرة واألدمة، التي تحتوي علىالجلد طبقة تحت المتواجدة قن تحت الجلد في الدهونيتم إعطاء ح  

د.قن تحت الجلة التي يتم إعطاء الح  طبقة من الدهون. هذه هي المنطق توجد وبصيالت الشعر،  

 

 قن تحت الجلد؟لماذا يحتاج طفلي إلى ح  

تعمل بعض األدوية بشكل أفضل عندما يتم حقنها تحت الجلد في 

متصاص أبطأ من غيرها إالدهنية. هذه األدوية تحتاج إلى الطبقة 

األدوية تشمل  الوريد.  عبرحقنها  تميالتي تؤخذ عن طريق الفم أو

يد، هرمون النمو، اروتأوكت غوشالتي تعطى تحت الجلد في 

 (،األنسولينبشبيه نمو لل)عامل  mecaserminن سيرم  كامي

 .epinephrine إبينيفرينو  glucagon ونغ، الجلوكا أنسولين

 هل ستكون مؤلمة؟ 

عديدة  قن تحت الجلد يمكن أن تكون مؤلمة ولكن هناك طرقالح  

أقل إيالماً  ايجدهس مأن طفلك ونتقليل هذا األلم. سوف تجديمكنها 

  لديكم.عندما يعتاد عليها ومع تحسن تقنية الحقن 

 تجنب النهايات العصبية

التي يمكن أن ترسل رسالة ألم إلى  النهايات العصبيةبالجلد مليء 

 نها تتفرع في جميع أنحاء الجلد ولكن إها اإلبرة. تالدماغ إذا لمس

 

 

 

 

قن تحت الجلد في نستخدم ثالثة أنواع من األجهزة إلعطاء الح  

 شبيهةحقن ، حاقن تلقائي وجهاز سرنج() عادية ةقنمح غوش:

بشكل رئيسي استخدام  هذه نشرة المعلومات  قلم. تغطي بال

يتم توفير معلومات حول أجهزة  . قنالح  إلعطاء  عاديةال ةقنالمح

تقوم سو المغلفلقلم في والحقن المشابه ل التلقائي حاقنال

 .بأمانا كيفية استخدامهعلى  تعليمكمبالممرضات 
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للحقن مطفلك تهيئة  

للحقن  مطفلك تهيئةاستخدامها ل مهناك الكثيرمن التقنيات التي يمكنك

 اللعب ةتحدث إلى أخصائييمكنكم الأثناء الحقن.  هموتشتيت انتباه

عالج لدينا حول المعلومات ال نشرة واإلطالع علىأ التي تهتم بكم

بالثقة  ونتشعر مسوف نتأكد من أنك فكار.للحصول على أهاء لاإلب

 غوش فيه ونالحقن تحت الجلد بحلول الوقت الذي تغادر في إعطاء

مخاوف، فإن الدعم والمشورة متاحان دائًما  ةأي ملديك تولكن إذا كان

 .على الهاتف

ستعداد إلعطاء الحقن تحت الجلداإل  

 ستحتاج لما يلي:

 مناديل رطبة للتنظيف 

 قنينة دواء 

 حقنة )السرنج(ممغلف ال 

 قطن أو شاش 

 جدول تناوب مناطق الحقن 

 :ما يجب القيام به

 يديكغسل إ .1

الجزء العلوي لقنينة الدواء بالمناديل الرطبة  نظف .2

 تركها لتجفاو

 منطقة الحقن لهذه الجرعة حّدد .3

 حقنة )السرنج ( وضعها على سطح نظيفممغلف الإفتح  .4

 درجة 90بزاوية  القنينةاإلبرة في أعلى  لدخإ .5

جرعة دواء  اسحبومكبس اإلبرة إلى الوراء سحب ا .6

 الموصى بهاالجرعة بكمية تزيد قليالً عن 

 علبةاإلبرة من ال م بإزالةق .7

قلم، لبه لالمشاتستخدم جهاز حقن تلقائي أو  : إذا كنتمالحظة

واستناداً على  في المغلفوفقًا للتعليمات الواردة  فيجب تعبئته

 .الطريقة التي تم تدريبكم عليها

  قن تحت الجلدإعطاء ح  

 :ما يجب القيام به

أنقر ، ألعلىل متجهة اإلبرةالمحقنة بحيث تكون  مسكإ .8

 اإلبرة بإتجاهفقاعات هواء  ةبلطف لتحريك أي ليهاع

 

 

عن طريق الضغط بلطف على الجلد معرفة مكان تواجدها يمكنك 

ً األمنطقة اللمعرفة    .قل إيالما

 من غيرها الجسم تحتوي على عدد أقل من في مناطقالبعض 

النهايات العصبية. على سبيل المثال، يجد معظم األطفال أن بعض 

 .البطن منطقة مناطق الفخذين أقل إيالماً من

 إدخال اإلبرة

 ً ً  للطريقة التي تدخل بها يمكن أيضا تم  . اإلبرة أن تحدث فرقا

درجة. إذا  45زاوية ب تقطع  حادةال نهايةال تصميم اإلبر بحيث

هذا فجلد، النهاية الحادة مواجهة للتكون  بحيثبإدخال اإلبرة  مقمت

 ً النهاية الحادة  بحيثاإلبرة  بإدخال م، إذا قمتبينما. سيكون مؤلما

في  النهاية الحادة إدخالأوالً  سيتمف، تكون متجهة نحو األعلى

ً بالجلد، و   .ذلك سيكون أقل إيالما

 الحقن مناطقتناوب 

ً  إعطاء همة في جعلمالعوامل الأحد   الحقن تحت الجلد أقل إيالما

التناوب في مناطق  الحقن هو وقعتهيج في محدوث لحد من لو

 .الحقنالجسم التي تعطى فيها 

هناك عدة مناطق من الجسم مناسبة إلعطاء الحقن تحت الجلد. 

كمية  توجد فيهاكقاعدة عامة، المناطق المناسبة هي تلك التي 

ن الدهون تحت الجلد، وبالتالي فإن الفخذين واألرداف كبيرة م

 .والبطن تميل إلى أن تكون أكثر مالءمة لألطفال

 أعلى مناسبة أيًضا، مثل ، قد تصبح مناطق أخرىممع نمو طفلك

 .الذراعين ولكن هذه المناطق تختلف من طفل إلى آخر

دائرية صغيرة على  األهالي أن وضع لصقة )بالستر( بعضجد ي 

للحقن كعالمة ستساعدهم في أن يتذكروا الموقع  قع الحقنمو

 .المقبل

حقن الدواء في نفس إن الحقن يوميًا.  ناطقم التناوب بينمن المهم 

تضخم تشكيل كتلة دهنية ) سببتسوف  بشكل مستمرالمنطقة 

ولكن تؤدي ن هذه ليست خطرة في حد ذاتها، إ(. في حين الدهون

 ا.من خالله متصاص الدواء ببطء أكثرإ إلى
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 لى جدول تناوب موقع الحقن   ع. سجل مكان اإلبرة  16

قلم، بعد بال المشابه: إذا كنت تستخدم جهاز حقن تلقائي أومالحظة

 تعلمتبإزالة اإلبرة من الجهاز كما  م، قإبرة الحقن اعطائكم

 .الحادة باألدوات الخاص الصندوقفي بوضعها وتخلص منها 

باألدوات  الخاص الصندوقإمتالء  فعل عندأماذا 

  الحادة؟

الحقن تحت الجلد، سنكون قد طريقة إعطاء إبر معندما علمناك

ً  شرحنا  سرنجات.محاقن )الالالتخلص من  كيفية لكم أيضا

إلى معكم  خذهاالحادة ال بالعلبة الخاصة باألدوات وف ن زودك مس

المحلي في  فريقال، يرجى االتصال با تمتلئالمنزل، ولكن عندم

أما واحدة جديدة.  كموإعطائ هامنهم التخلص من والطلب منطقتكم

يمكن فالدواء  قنانيحقنة وال مغلفاألخرى، مثل  بالنسبة للمواد

 .التخلص منها مع القمامة المنزلية العادية

 

 

 

كمية  بإخراجدفع المكبس بلطف إلزالة فقاعة الهواء إ .9

 صغيرة من الدواء في الهواء

 اإلبهام والسبابةبد في منطقة الحقن المختارة رفع الجلإ .10

ا بيّنت درجة كم 45درجة أو  90زاوية باإلبرة  مسكإ .11

 .الجلد ةأدخل اإلبرة في طي ثم مالممرضة الخاصة بك لكم

مالحظة: إذا كنت تستخدم إبرة 5-6 ملم، فال داعي إلى رفع الجلد 

.كما هو موضح أعاله ةلعمل طي  

حقنة لحقن الدواء الالجلد ودفع مكبس  مسك واصل .12

 ببطءشرة ى الععد إلت بينما

 الجلد  ةطي أزل اإلبرة من الجلد وارفع أصابعك عن .13

على موقع الحقن لبضع  ضع قطعة من القطن أو الشاش .14

 ثوان

 ' كماباألدوات الحادة' الصندوق الخاص حقنة فيال إرم .15

 تم تعليمك

 

 مزيد من المعلومات والدعم

م.أو الجناح الذي خرج منه طفلكالمتخصصة الممرضة السريرية ب أي أسئلة، يرجى االتصال ملديك تإذا كان  
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