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 الحقن 

 الحقن داخل االدمة (: 1)  اإلجراء

 (: الحقن تحت الجلد 2)  اإلجراء

 (: الحقن العضلي  3)  اإلجراء

   يالوريدلحقن (: ا4)  اإلجراء

 

 Intra-dermal (ID) : الحقن داخل االدمة(1) اإلجراء

 

 تحت البشرة تماما.  طبقة االدمة الجلديةالحقن داخل االدمة هو اعطاء الدواء في 

االدمة  داخل  الحقن  فيه    يعتبر  يأخذ  الذي  اطول  الطريق  االمتصاص  الحقن  معدل  طرق  من  أي  مع  مقارنة  ممكنة  فترة 

 عبر االوعية الشعرية في املنطقة. االخرى وذلك الن الدواء يحقن تحت بشرة الجلد ويكون امتصاصه بطيء 

 .مل 0.1  من السوائل فقط مثال كميات قليلة تحقن بهذه الطريقة عادة 

 التحسس ولتفاعل السلين واللقاحات.لكشف تستخدم هذه الطريقة  

 : الحقن داخل االدمة مواضع 

لتسهيل    الكتفواعلى الظهر تحت عظم    الصدر،اعلى    للساعد،الوجه االنس ي  املواضع الشائعة للحقن داخل االدمة هي  

 . أسهلتقييم االرتكاس املوضعي الن رؤيتها 

   االخرى.الذراع اليمنى لكل اختبارات التحسس وتستخدم  ع اليسرى عادة لتفاعل السليناالذر تستخدم 

 : اعتبارات خاصة

 ه. ن بنوع االختبار / توقيته/ تاريخحدد كل موقع حق  من اختبار تحسس معا أكثر تم اجراء  إذا-

 سبب التحسس. األدويةحال حدث تحسس لن تكون قادرا على تحديد أي  في األدويةابدا   تخلط ال  -

 مباشرة في حال حدوث صدمة تحسسية.  إلعطائهاجراء اختبار التحسس   عند االيبينفرينيجب التأكد من توافر  -

 حتى لو كان اختبار التحسس سلبي.   صدمة تحسسيةتسبب  األدويةاحيانا الجرعات العالجية من  -

عالمات اختبار التحسس  يجب مراقبة مكان اختبار التحسس خالل الوقت املحدد ملعرفة وجود عالمات تحسس وتشمل    -

 موضع الحقن.   وتموته فيقد يؤدي الى تقرح النسيج الجلدي رد الفعل التحسس ي القوي االحمرار والتصلب. اما   االيجابي

 املطلوبة:  األدوات

العالج،  الدواء )االشيع. وابرة رفيعة  100-1مل مرقم من    1عقيم  سيرنغ  ،  كرت  اما    انش،  3/8  ،استخداما ½ انش  وقصيرة 

 قفازات ، ية مادة مطهرة غير ملونة للجلداو ا بالكحول، قطن مبلل ، (27 ،26االبرة املستعملة الختبار السلين فهي بمقاييس 

   األهداف:

 وتأمين طريق اعطاء يتناسب مع الدواء املختار.موصوف للمريض   بحسب ما هو األدويةاعطاء -1

 ملا يمكن ان يكون لدى املريض فرط حساسية تجاهه.  تحديد التحسس-2

 . تفاعل السلينمن خالل  السل  عصيات مثل  نوعية  ممرضة  لعوامل  ضدية  اجسام كونوا الذين  االشخاص تحديد-3

 % قبل انجاز بزل الوريد.1عبر الطبقات السطحية للجلد مثل اكسيلوكائين  ترشيح املخدر املوضعي -4
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 : اإلجراء

   اإلجراءخطوات   التبرير العلمي  

 غسيل اليدين -1 يحد من انتشار الجراثيم 

ان   يضمن  في   يتلقىهذا  الصحيح  الدواء  املريض 

من   العديد  الصحيحة.  وبالجرعة  الصحيح  الوقت 

الخاصة بالحقن داخل االدمة ذات حساسية    األدوية

اعطيت بجرعة غير    إذاقوية وربما تسبب ارتكاس هام  

 صحيحة. 

 من االمر الطبي    والتأكد األدواتتحضير  -2

قلقه   من  ويخفف  املريض  تعاون  على  يساعد  الشرح 

 وخوفه. 

ومساعدته    اإلجراءشرح  -3 الكافية  واالضاءة  الخصوصية  وتامين  للمريض 

 على اتخاذ الوضعية املناسبة واملريحة.

 ابقا()كما شرح س سحب الدواء من الفالكونة او االمبولة -4 

اختبار  مل في    0.1الحقن سوف نحقن    وعندمل  1مل نمددها الى    0.1نأخذ  -

   التحسس.

سهل   موضع  وهو  مالئم  الحقن    إلدخال الساعد  اداة 

 داخل االدمة. 

للساعد-5 االنس ي  )الوجه  اما  وهي  املناسب  املكان  الظهر  ،اختر  تحت    اعلى 

 اعلى الصدر(   ،لوح الكتف

االنسجة   الى  املمرضة  العضويات  تدخل  ان  يمكن 

االنسجة   داخل  الى  الكحول  دخول  االبرة.  بواسطة 

 ريح للمريض.يهيج االنسجة وهو غير م

الداخل  -6 املبلل بالكحول وامسح بحركة دائرية من  بالقطن  املنطقة  نظف 

 ثانية. 30باتجاه الخارج من موضع الحقن. اسمح للجلد ان يجف خالل 

 اسحب غطاء االبرة باليد غير املسيطرة بشكل مباشر  -7 

النسيج   الى  الدخول  بسهولة  املشدود  الجلد  يسمح 

 داخل االدمة.  

 لشد الجلد في ذلك املوضع. استعمل يديك غير املسيطرة   -8

تمسك   عند  االدمة  داخل  النسيج  الى  الدخول  يتم 

 درجة لخرق الجلد . 15االبرة بزاوية 

بزاوية  يمسك    -9 االبرة    15السيرنغ  ثم ندخل    لألعلى درجة وبرية )شدفة( 

موازي للجلد    ثم يوضع السيرنغ بشكل مستوي االبرة عبر البشرة الى االدمة  

بحيثوندخل   طرف  االبرة  الجلد.    يكون  عبر  مساره  رؤية  املمكن  من  االبرة 

 ( 1الشكل )

العامل    إذا ان  دليل  فهذا  انتبار( صغير   ( تقبب  ظهر 

 ائي يكون في النسيج داخل االدمة وهو املطلوب.الدو 

االبرة فقط حوالي    -10 املادة  انش    1/8ادخل  حتى    الدوائية ببطءواحقن 

صغير   تقبب  تحت  )حطاطة يتشكل  مباشرة.    صغيرة(  يظهر    إذاالجلد  لم 

 التقبب اسحب االبرة بخفة.  

يخفض  - بها  ادخلتها  التي  الزاوية  بنفس  االبرة  سحب 

 االنسجة واالنزعاج للحد االدنى. اذية 

 

االختبار   لنتائج  تداخل  يعطي  ربما  املنطقة  تدليك 

ها  التي ادخلت  اسحب االبرة بسرعة بنفس الزاوية في حال ظهور التقبب    -11

   ويمسح املكان باملطهر. وال تدلك املنطقة بعد سحب االبرة.بها 
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الجلد.   تحت  النسيج  الى  يتسرب  الدواء قد  وذلك الن 

االدمة  وهو داخل  يمتص  ان  عبر    ءببط  يجب 

 الشعريات الدموية في املنطقة.  

 حول موضع الحقن بقلم حبره مقاوم للماء. ارسم دائرة على الجلد-12 

اعادة   عند  تحدث  العرضية  الواخزة  الجروح  معظم 

 تغطية االبرة. 

الى الوعاء الخا  -13 ص  ال تعيد تغطية االبرة املستعملة وارم االبرة والسيرنغ 

 توفر. إذا

 ساعد املريض ليأخذ وضعية مريحة ومناسبة. -14 

 توثيق اعطاء الدواء. -15 التوثيق الدقيق ضروري ملنع الخطأ الدوائي

 غسيل اليدين   -16 يعوق انتشار الجراثيم  

االدمة   داخل  الحقن  موضع  بسهولة  تحدد  الدائرة 

 الصحيحة.   باملراقبة الحذرة للمنطقةوتسمح 

ارتكاسية  -17 عالمات  أي  اجل  من  املنطقة  املقررة    راقب  الفترات  حسب 

اقبة من تتم وعادة    اختبار السلين. من الزمن في  ساعة 72ساعة الى   24املر

الى    5و للص  30دقائق  التحسس  الختبار  الحيوية.دقيقة    وأخبر   ادات 

 الطبيب بهذه املعاينة للموضع.   

 : تثقيف املريض

اعطاء    أخبر-1 سبب  عن  وعائلته  والفعاليات    والجانبية،العالجية    وتأثيراته  الدواء،ونوع    الدواء،املريض  االعطاء  وجدول 

 املمنوعة بالنسبة للمريض. 

 اعراض غير طبيعية.  اطلب من املريض وعائلته اخبار املمرضة عند ظهور أي -2

 اطلب من املريض اال يمحي الدائرة حول موضع الحقن حتى تتم املراقبات الالزمة.  -3

 اشرح للمريض حول عالمات واعراض التحسس. -4

 : طريقة تحضير جرعة الختبار التحسس

   مل 5نقوم بحلها ب  ملغ( سوف 1000) غ 1لدينا فالكونة دواء 

 ملغ  1000 موجودة فيمل  5يصبح كل 

 ملغ( 200مل ) 1كل وبالتالي 

 ملغ( 20أي ) من الدواء املمدد مل 0.1 سحبن

 مل    0.1نفرغ الدواء املمدد في حوض كلوي ونترك منه  ثم ملغ  2فيه  0.1يعني كل   مل 1الى   مل 0.1نمدد 

 بعد تقييم مكان الحقن  في األدمة ملغ من الدواء 2أي   مل 0.1 الكمية املتبقية نحقن 
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 ( الحقن داخل االدمة1الشكل ) 

 Subcutaneous Injection (SC)الحقن تحت الجلد   (:2) اإلجراء

الجلد   تحت  النسيج  والعضالت يقع  الجلد  الجلد    بين  تحت  بالنسيج  الحقن  اجل  من  املعد  الدواء  لحقن  مثال  ويستعمل 

بهذا    وهي  واالنسولين  الهيبارين التي تحقن  للحقن تحت الجلد ال تحوي  ومعظم    الطريق.العقاقير االشيع  املعدة  املحاقن 

   اثناء الحقن وامتصاص ابطأ. أكبرمن الدواء حيث الكميات االكبر تسبب انزعاج    مل 1من  أكثر 

 : النقاط التي يركز عليها التقييم

 الحساسية للدواء -1

 تأثيرات الدواء النوعية وتأثيراته الجانبية وارتكاساته السيئة.  -2

 .األدويةمعلومات املريض واحتياجاته التثقيفية حول  -3

 قدرة املريض على التعاون اثناء الحقن.  -4

 مواضع الحقن املستخدمة سابقا. -5
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والتكدم واذية النسيج نتيجة الحقن   ، االلتهاب  ،التورم  ،الحمامي  االصابات،حالة ومظهر موضع الحقن الجلدي وخلوه من   -6

 السابق.  

 : بطريقة الحقن تحت الجلد األدويةمتى يتم اعطاء 

 يكون الحقن تحت الجلد هو الطريقة املفضلة. مل 1من  أكثر وغير مخرشة وكميتها ليست  غير مركزة  األدويةعندما تكون -1

 او غير قادر على البلع.  متعاون،وغير  غير واعي،املريض   -2

 او يهيج االنبوب املعوي.   الدواء الفموي يؤثر على العصارة املعديةكان  إذا -3

 : مضادات استطباب استخدام طريقة الحقن تحت الجلد 

 الصدمة -1

 نتيجة امراض وعائية. نقص ارواء النسيج  -2

 لتهاب املوضع. او ا ،حرق  ،حكة ،تندب، و ورمت قساوة،فيه  الحقن كان موضع  إذا -3

 عندما ال يوص ى بهذه الطريقة ضمن االمر الدوائي  -4

 : مواضع الحقن تحت الجلد

 انش فوق املرفق.  5-3الوجه الخارجي للذراع -1

 انش حول السرة وتجنب خط الحزام.   2تجنب مسافة  ،البطن -2

 انش فوق الركبة.   3الوجه االمامي والجانبي للفخذ تقريبا  -3

 لوح الكتف.   منطقة فوق  -4

 الخاصة:  االعتبارات 

ورؤوس  -1 االبهام  بواسطة  الحقن  منطقة  في  الجلدية  الثنية  على  القبض  من خالل  للحقن  الالزمة  االبرة  طول  تحديد  يتم 

 (.انش للمرض ى البدينين1 املرض ى،  ألغلبانش كافية  0.5عام  )بشكلاالصابع ويكون طول االبرة الالزم بارتفاع الثنية الجلدية 

مع بعض   -2 يتعارض  قد  لكن  الحقن  مع  املترافق  االلم  ويقلل  الدواء  امتصاص  يزيد  الحقن  الحرارة على موضع  استخدام 

 لذلك اقرا التعليمات املرفقة مع الدواء لتحديد ذلك.   األدوية

 األهداف: 

 التي يحتاجها املريض.  األدويةاعطاء -1

 فموي. تزويد املريض بالدواء الذي ال يمتص بالطريق ال -2

 من الحقن العضلي.  أكثرمحددة وتكون ببطء  ألدويةيسمح بمعدل امتصاص مناسب  -3

يعتمد    مل )الحجم  3مل الى    1سيرنغ  -الكارديكس  كرت العالج او  -فالكونة(  /    )امبولةالدواء املطلوب      -سجل الدواء  :األدوات

قطع من الشاش مبللة بمحلول    -  قفازات  -  انش(  1الشائع استعمال ابرة بطول ½ الى    واملريض منعلى الدواء املراد اعطائه  

     اش املعقم الجافة لفتح االمبولة.قطع من الش -مطهر

 : اإلجراء

   اإلجراءخطوات   التبرير العلمي  

 غسيل اليدين -1 يعوق انتشار الجراثيم  

الوقت   في  الصحيح  الدواء  املريض  يتلقى  ان  يضمن 

 وبالطريق وبالجرعة الصحيحة. 

 والتأكد من االمر الطبي  األدواتتحضير   -2
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هذه    –يساعد على تعاون املريض ويخفض من خوفه  

 الخطر. مسؤولية تمريضية ولحماية املريض من 

 الحقن الى عضلة متوترة يسبب انزعاج للمريض    -

 للمريض بعد تحديد املريض بدقة   اإلجراءشرح  ا -3

الخصوصية   وتأمين  الستارة  املريض    له، واغلق  التخاذ  ومساعدة 

للحقن    الوضعية واملناسبة  للمريض  منطقة    )يجب املريحة  تكون  ان 

 الحقن مسترخية(.  

ذراع املريض يجب ان تكون مسترخية    الذراع:   ألعلى الوجه الخارجي    -

 في ذلك الجانب. 

 يجلس املريض او يستلقي مع استرخاء الساق.  الفخذ االمامي: -

 يستلقي املريض.  البطن: -

يكون املريض استلقاء ظهري او على الجانب او   منطقة لوح الكتف:  -

 يتخذ وضعية الجلوس. 

   سحب الدواء من الفالكونة او االمبولةا -4 املعدة للحقن تكون عادة في امبوال او فالكونة  األدوية

للدواء   الكلية  الكمية  تجبر  سوف  الهواء  فقاعة 

 للخروج من السيرنغ وال يحتبس ش يء منها في االبرة.  

املعبأ أو حسب سياسة    مل من الهواء  0.2الى    0.1  أضف   -5 للسيرنغ 

 املؤسسة الصحية.  

تغير امتصاص الدواء   ان  املذكورة يمكن  الن الحاالت 

 وتزيد احتمال الخمج في موضع الحقن. 

املختارح  -6 املوضع  من    وتأكد  دد    التورم،   ،القساوة  االلم، خلوه 

والتندب او الحكة او االلتهاب املوضع. اختر املوضع الذي ال يستخدم  

 كثيرا.  

بالكحول   -7  املبلل  بالقطن  الحقن  موضع  املنطقة  ل  استعم  ،نظف 

. اسمح للمطهر  سم  5ا بقطر حوالي  يحركة دائرية ثابتة متسعة تدريج

املبللة بالكحول في منطقة نظيفة   اعادة    ألجلان يجف واترك القطنة 

   استعمالها عند سحب االبرة.  

املسيطرة واسحبها بشكل مباشر بعيدا  -8 مع الجراثيم.  من التماس هذا يحمي االبرة  باليد غير  االبرة  حرك غطاء 

للغطاء   الخارجية  بالحافة  االبرة  تلوث  تجنب  االبرة.  تفقد    ألنهاعن 

 عقامتها. 

عند   اقل  والم  الدخول  في  بسهولة  يساعدنا  هذا 

 مدخل الحقن الى النسيج تحت الجلد.

 

سوف   الحقن  موضع  في  شده  او  الجلد  قرص  قرار 

 على حجم املريض.  يعتمد

الحقن  -9 بيدك املنطقة املحيطة بموضع  حوالي  الجلد    لرفع اقبض 

 .سم5

غير  - يديك  من  والرابع  الثالث  االصبعين  بين  وامسكها  القطنة  ضع 

 املسيطرة او ضعها على جلد املريض فوق املوضع املحدد للحقن. 

 

 

االبهام  -10 بين  املسيطرة  باليد  السيرنغ  راحة  لتكن    واالصابع،امسك 

االعلى  او  للجانب  االبرة    ،اليد  بزاوية  ادخل  ولتكن    درجة.   45بسرعة 

اليد   بزاوية    إلدخال   لألسفلراحة  زاوية    درجة.   90االبرة  تعتمد 

االبرة.   وطول  االنسجة  اكتناز  كمية  على  الطبقة    الدخول  بحال 
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 . درجة 45الدهنية القليلة تكون زاوية الدخول  

ضغط   يسبب  املضغوط  النسيج  الى  املحلول  حقن 

 العصبية ويحدث انزعاج للمريض.   لألليافمعاكس 

النسيج  -11 ثم حرك    حرر  في موضعها  االبرة  ان تصبح  بعد  املمسوك 

يدك غير املسيطرة لتثبت النهاية االدنى من السيرنغ ومن ثم ازلق يدك  

الى   بيدك    إذا  املدحم،املسيطرة  الرضيع  او  الطفل  كنت تمسك طرف 

 غير املسيطرة استخدم اليد املسيطرة لسحب وحقن الدواء.   

ارتكاس ي خطير   انزعاج وتفاعل  اعطي    إذاربما يحدث 

 الدواء املعد للحقن تحت الجلد داخل الوريد.  

ما كانت    إذابواسطة سحب املدحم للخلف بلطف لتحديد  ارشف    -12

دموي  وعاء  في  وترمي   إذا   ، االبرة  االبرة  تسحب  ان  يجب  الدم  ظهر 

 السيرنغ وتحضر سيرنغ اخر جيد مع دواء جديد. 

االنسجة   في  ضغط  يحدث  للمحلول  السريع  الحقن 

 ويسبب انزعاج.  

ا  -13 ببطاحقن  الدم  ءملحلول  ظهور  عدم  حال  بمسك    ،في  احقن 

 وبشكل ثابت   ءالسيرنغ بثبات واضغط املدحم ببط

في   يساعد  الحقن  معاكس حول موضع  تطبيق جذب 

 منع سحب االنسجة كما تسحب االبرة. 

الزاوية    - بنفس  االبرة  تلف  تحريك  من  يخفض 

 االنسجة واالنزعاج للحد االدنى.

وانت   -14 بها  ادخلتها  التي  الزاوية  بنفس  بسرعة  االبرة  اسحب 

 بيدك غير املسيطرة . تضغط على الجلد 

 التدليك يوزع الدواء في النسيج ويسهل امتصاصه. 

الهيبارين  - حقن  عند  الجلد  تدليك  عدم  يجب 

 يكون التدليك ممنوعا.  اواالنسولين او عندم

 بلطف وخفة بالقطن املبلل بالكحول.  دلك املنطقة -15

شاش    إذا  -16 نادرا ما يحدث النزف بعد الحقن تحت الجلد.  بقطعة  الحقن  موضع  على  ضغطا  طبق  نزف  حدث 

 معقمة حتى يتوقف النزف.

اعادة   عند  تحدث  العرضية  الواخزة  الجروح  معظم 

االبر االب  ،تغطية  ترك  يحمي  لذلك  مغطاة  غير  ر 

 . باإلبراملمرضة من الوخز العرض ي 

في    -17 والسيرنغ  االبرة  من  وتخلص  املستعملة  االبرة  تغطية  تعيد  ال 

 وعاء مالئم. 

 اخلع القفازات واغسل يديك  -18 

 ساعد املريض على اتخاذ وضعية مريحة.   -19 .  أحسنيزود املريض بالراحة ليصبح بوضع 

معلومات   -20 التوثيق الصحيح ضروري ملنع الخطأ الدوائي.   واي  والتوقيت  والطريقة  الجرعة   ( الدواء  اعطاء  وثق 

 حصلت عليها في التقييم واختم التوثيق بتوقيعك(.

يحدث   ربما  الجلد  تحت  املعطى  للدواء  االرتكاس 

 د الحقن.  دقيقة بع  30الى  15خالل 

 قيم استجابة املريض للدواء -21

  

 : النقاط التي يركز عليها التقويم

 انخفاض سكر البول....الخ(.  ،انخفاض سكر الدم ، االلم  )نقصالتأثيرات املرغوبة -

 طفح جلدي(.  ،اقياء  ،)غثيانالتأثيرات الجانبية  -
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 العالمات السريرية للتأثيرات الجانبية.  -

   :الهيبارينحقن 

 يحتاج حقن الهيبارين تحت الجلد الى تدابير خاصة الن هذا الدواء يميع الدم:  

تمال  ن احالسفليين ال   او  بعيدا عن السرة وفوق مستوى الشوكتين الحرقفيتين العلويين  الحقن على البطنموضع  اختر    -

 . تشكل الورم الدموي فيها اقل

 درجة. 90وادخلها بزاوية   26أو  25ابرة ½ انش قياس استخدم  -

مل من الهواء في املحقنة وانت تحضر الهيبارين وادخله بعد الهيبارين. هذا يؤدي مللء االبرة بالهواء ويمنع تسرب    0.1اسحب -

 الهيبارين الى طبقة االدمة عند ادخال االبرة وسحبها.  

د. قد يؤدي الرشف لحركة االبرة وربما تؤذي النسيج وتؤدي لتمزق وعاء دموي  عندما تحقن الهيبارين تحت الجل  ال ترشف  -

 وكدمة شديدة. نزفا وتحدث صغير 

 الن التدليك قد يؤدي للنزف والكدمة ويمنع امتصاص الدواء. موضع الحقن بعد الحقن ال تدلك  -

 ال تستعمل مواضع الحقن السابقة.  -

في ذلك أو اتبع  استشر الطبيب    ،لتقليل احتمالية تشكل الورم الدموي   قبل الحقنكمادات ثلج على البطن  يمكن تطبيق    -

 تعليمات املؤسسة. 

 Intramuscular Injection (IM)العضلي الحقن    (:3) اإلجراء

من الحقن تحت    أسرعاالمتصاص    ، يوجد القليل من النهايات العصبية في االنسجة العميقة  ألنه املخرشة    لألدويةيستخدم  

 توعية.   أكثر الجلد الن النسيج العضلي 

في   ،املتسعة الفحذية الوحشية( /ةاإلليوي)العضلة    مل من الدواء  3الحد االعظم الذي يمكن اعطاءه بالحقن العضلي هو  

طول    مل،5-2سعة    تستخدم محاقن ير مكان الحقن لتعزيز االمتصاص وتقليل االنزعاج.  الزم يتم تغي  حالة الحقن املتكرر 

 . 22و 21انش وقياس  1.5االبرة 

 هناك عدة عوامل تحدد طول االبرة وحجمها املناسب لالستخدام:  

   .عمر املريض املحلول،نوع  العضلة،سماكة الطبقة الشحمية فوق  العضلة،

كمية النسيج الشحمي توجب علينا استخدام ابرة اطول للوصول الى العضلة لذلك قد نحتاج في االشخاص البدينين  بما أن  

بطول   ابرة  استخدام  ابرة    3الى  نحتاج  والرضع  الصغار  االطفال  وفي  انش   ½ ابرة  نستخدم  النحيفين  في  بينما    أصغر انش 

 انش.     1 – 5/8 وأقصر

 التالية:   باب لألسيستخدم طريق الحقن العضلي 

 . أكبرمنه بالطريق تحت الجلد الن التروية الدموية للعضالت  أسرعالدواء بالطريق العضلي  امتصاص -1

الكمية  رغم ان هذه    ،من السوائل دون ان تؤدي لالنزعاج مقارنة بالنسيج تحت الجلد  أكبرملقدار  العضالت عادة    تتسع   -2

حقن    تختلف املتوسط  الحجم  ذو  البالغ  يتحمل  عادة  وحالتها.  العضلة  حجم  حسب  االشخاص  في   3بين  الدواء  من  مل 

الكبيرة او في املتسعة الوحشية  اإلليويالعضلة   الفخذية  )القسمة  الرؤوس  كلما صغر حجم العضلة    (.الوحش ي من مربعة 

 فيها. بأمانتقل كمية الدواء التي يمكن حقنها 

 عن طريق العضل. بأمانتعطى النسيج تحت الجلد يمكن ان  التي تخرش األدوية -3
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 :متى يتم اختيار طريقة الحقن العضلي 

 عندما ال تتوفر اشكال دوائية فموية او تكون املحاليل زيتية. -

 عند الرغبة في الحصول على التأثير السريع للدواء  -

 كان املريض غير قادر على البلع او غير متعاون او غير متجاوب. إذا  -

 املعدية او يهيج االنبوب املعوي  كان الدواء الفموي يؤثر على العصارة إذا  -

 الم الحقن العضلي نقترح ما يلي:   إلنقاص

قطرها  -1 بدائرة  دائرية  بحركة  بالكحول  مبللة  شاش  بقطعة  الحقن  موضع  للكحول  10نظف  اسمح  يجف  سم.  بتركه  ان 

 ثانية حتى ال يدخل الى النسيج تحت الجلد. 15

 حقون.م امل حج لنسيج بالتمدد بشكل يتوافق مع الثانية( كي تسمح  20 )مثالاحقن الدواء ببطء  -2

     سحبها.فقاعة هواء كي تنظف االبرة قبل  واضف Zاستعمل طريقة املسار زيد  -3 

 استخدم االبرة ذات الطول املناسب للوصول الى العضلة الصحيحة.   -4

   :مضاعفات الحقن العضلي 

 الذي قد يسبب النزيف او الورم الدموي.   ،اذية االوعية الدموية -

تكون  الحقن داخل الوعاء الدموي بالخطأ فيتم حدوث االمتصاص غير املرغوب به للدواء وبالتالي حدوث تأثيرات يمكن ان    -

 خطيرة.

 اذية العظم.  -

 كسر ابرة السيرنغ. -

   : مواضع الحقن العضلي 

  اإلليوي موضع الحقن    البطنية،هناك عدد من املواضع في الجسم التي تستخدم للحقن العضلي. الحقن في الناحية االليوبة  

 الحقن في العضلة الدالية.  الفخذية،الحقن في العضلة املستقيمة   ،الحقن في العضلة املتسعة الوحشية  ،الخلفي

 البطنية: ة  اإلليويالناحية -1

 ة الصغيرة.اإلليويالتي تقع فوق العضلة   ة املتوسطةاإلليويالعضلة  وهو يعرف بموضع ))فون موكستتر(( وهو يعني 

العضلي  اإلليويالناحية   للحقن  املفضل  املوضع  هي  البطنية  وكمية    ألنهاة  كبيرة  دموية  اوعية  وال  كبيرة  اعصابا  تحوي  ال 

 من املناطق االخرى في االليتين.  الشحم فيها اقل 

امر هام عند اعطاء  بعيدة عن منطقة املستقيمكما ان هذه العضلة   الحقن للكهول    لذلك فهي اقل تعرضا للتلوث. وهو 

مناسب بشكل خاص للمريض غير  وهو    والكهول، يعد هذا املكان مناسبا للحقن عند الرضع واالطفال  لسلس.  املصابين با

  ة الخلفية قد تكون ضامرة.اإلليويالقادر على الحركة الن العضالت 

من املوضع    للتأكد   ،ةاإلليويالعضالت    إلرخاءللحقن يمكن للمريض ان يضطجع على ظهره او على جنبه مع ثني ركبتيه ووركه  

بحيث تكون اصابعها متجهة نحو االعلى باتجاه رأس املريض.    ، الصحيح تضع املمرضة راحة يدها على املدور الكبير للمريض

 يض والعكس بالعكس. اليسرى للمر  لألليةتستخدم اليد اليمنى 

العلوي   االمامي  الحرقفي  الشوك  على  السبابة  عرف    للمريض، توضع  لتجس  الخلف  نحو  الوسطى  اصبعها  املمرضة  وتمد 

 الحرقفة. يتشكل مثلث بين السبابة واالصبع الوسطى وعرف الحرقفة هو مكان الحقن.  
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 ة الثالث التي تستخدم للحقن العضلي اإلليويلية اليمنى يظهر العضالت ( منظر جانبي لإل1الشكل ) 

 
 البطني للحقن  اإلليوي ( املوضع 2الشكل ) 

 : اإلليوي الخلفيموضع الحقن  -2

البالغين واالطفال  . يمكن  ة السميكة لالليتيناإلليويالعضالت  يحتوي هذا املوضع على     إذا استخدام هذا املوضع لدى 

 ة متطورة بشكل جيد. اإلليويكانت عضالتهم 

 من العمر.   يجب اال يستخدم هذا املوضع لدى االطفال دون ثالث سنوات لذلك  هذه العضالت تتطور باملش يبما ان 

تقوم    أو العظم.  الكبيرة،واالوعية الدموية    ، على املمرضة ان تحدد موضع الحقن بدقة وحرص لتجنب اذية العصب الوركي

وترسم خطا وهمي العلوي  الخلفي  الحرقفي  الشوك  بجس  الخلفي    ااملمرضة  الحرقفي  والشوك  للفخذ  الكبير  املدور  بين  ما 

ويوازيه  ،العلوي  الوركي  العصب  وحش ي  الخط  هذا  الخط.  ، يتوضع  هذا  واعلى  وحش ي  الحقن  موضع  الحرقفة    يكون  جس 

وأذية البنى املهمة في  قد يؤدي الى الحقن في مواضع اخفض    إذا واملدور الكبير مهم وال يكفي تقدير موضعهما بالنظر فقط  

 املنطقة.  
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 الخلفي  اإلليوي ( موضع الحقن 3لشكل ) ا

  

 
 اقسام  ألربعة الخلفي بطريقة تقسيم االلية  اإلليوي ( يوضح موضع الحقن 3الشكل ) 

 : في العضلة املتسعة الوحشية الحقن  -3

كموضع للحقن العضلي تزداد التوصيات باختيارها  ،عضلة متطورة بشكل جيد لدى البالغين واالطفالاملتسعة الوحشية 

 كبيرة. الن هذه املنطقة ال تحوي اوعية دموية كبيرة او اعصاب عند الرضع 

 (.4)الشكل  للفخذعلى الوجه االمامي الوحش ي تتوضع العضلة 

يتم تحديده بقسمة املنطقة بين املدور الكبير للفخذ واللقمة الوحشية للفخذ الى    ، للعضلة للحقن  الثلث املتوسط يستخدم  

 .(5)الشكل ثالث اثالث واختيار الثلث املتوسط 

 للحقن في هذه املنطقة يمكن للمريض ان يتخذ وضعية االستلقاء الظهري أو الجلوس.  
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 ( العضلة املتسعة الوحشية في اعلى الفخذ وتستخدم للحقن العضلي 4الشكل ) 

 

 
 ي املتسعة الوحشية للفخذ االيمن ( الحقن ف5الشكل ) 

 : الحقن في العضلة املستقيمة الفخذية -4

 العضلي.ويمكن ان تستخدم للحقن  ،العضلة املستقيمة الفخذية جزء من العضلة مربعة الرؤوس الفخذية

عند وجود مضاد استطباب للحقن    تستخدم عند الرضع واالطفال والبالغين ان    يمكن  للفخذ.تتوضع على الوجه االمامي  

 لسهولة الوصول اليها. استخدامها للحقن العضلي الذاتيفائدتها الرئيسية في امكانية تكمن  االخرى،في املواضع  

 عند حقن بعض املرض ى.   صفتها السيئة فهي حدوث الم شديد نسبيااما 

 يتخذ املريض وضعية الجلوس او االستلقاء الظهري. 
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 ( العضلة املستقيمة الفخذية في الفخذ االيمن 6الشكل ) 

   :الحقن في العضلة الدالية  -5

صغيرة نسبيا وقريبة    ألنهاال تستخدم للحقن العضلي باستمرار  .  الوجه الوحش ي في اعلى الذراعتوجد العضلة الدالية على  

 جدا من الشريان العضدي والعصب الكعبري.  

صاص الدواء من هذه املنطقة  الن امت  شهرا  18للحقن عند البالغين واالطفال الذين تزيد اعمارهم عن  تستخدم احيانا  

 يع.سر 

االخرمي وتحدد منتصف الوجه   الناتئلتحديد موضع القسم االثخن من العضلة الدالية تجس املمرضة الحافة السفلية من  

 ( 7الوحش ي للعضد على مستوى االبط )الشكل 

 سم.  5االخرمي بحوالي   الناتئحت  يتم الحقن ت ،فيتشكل مثلث يحدد العضلة الدالية

هي بوضع اصابع اليد االربعة بشكل معترض على العضلة الدالية بحيث تكون االصبع    لتحديد موضع الحقن   الطريقة االخرى 

 .(8 )الشكلأصابع االخرمي بثالث  الناتئيكون موضع الحقن تحت   االخرمي.  الناتئاالولى على 

 

 
 ( العضلة الدالية في اعلى الذراع 7الشكل ) 
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 الحقن العضلي في العضلة الدالية( طريقة تحديد مكان 8الشكل ) 

   األهداف:

 اعطاء الدواء حسب املوصوف للمريض وتأمين طريق اعطاء يتناسب مع الدواء املختار. -1

 السريع للدواء باملقارنة مع الحقن بالطريق تحت الجلد.   تعزيز االمتصاص -2

 مما هو عليه في طبقة النسيج تحت الجلد.   أكبرتسهيل الدخول التدريجي لحجم من الدواء   -3

 املخرشة.  األدويةملترافق مع حقن تقليل االنزعاج ا -4

  : النقاط التي يركز عليها التقييم

 الحساسية للدواء ▪

 تاثيرات الدواء  ▪

 التأثيرات الجانبية  ▪

 االرتكاسات الدوائية  ▪

 املريض عن الدواء واحتياجه للتعليم والتثقيف. معلومات  ▪

 سالمة النسيج في املوضع املختار. ▪

 عمر املريض ووزنه لتحديد موضع الحقن وقياس االبرة.  ▪

 قدرة املريض على التعاون ورغبته. ▪

 املطلوبة:   األدوات

املعقم  ال،  األدويةسجل   ا،  فالكونة(/)امبولةدواء  او  العالج  ابرة بحجم مناسب لكمية  محقنة  ،  لكارديكسكرت  )سيرنغ( مع 

االغلب محقن للمريض. على  التشريحية  الذي سيحقن والخصائص  ابرة  5-2ة  الدواء  قطع قطن ،  انش  1  -طولها ½  مل مع 

 . قفازات، مبلل بالكحول 

 : اإلجراء

 اإلجراءخطوات   التبرير العلمي 

 غسيل اليدين -1 يعوق انتشار الجراثيم  

الوقت   في  الصحيح  الدواء  املريض  يتلقى  ان  يضمن   والتأكد من صحة االمر الطبي  األدواتتحضير   -2
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 وبالطريق وبالجرعة الصحيحة. 

هذه    –يساعد على تعاون املريض ويخفض من خوفه  

الخطر   من  املريض  ولحماية  تمريضية  مسؤولية 

 . ولتحديد املريض الصحيح

عليه  اإلجراءشرح  -3 والتعرف  املريض    للمريض  سوار  فحص  طريق  عن 

 وايضا سؤاله عن اسمه  

كان الدواء مخرش للنسيج    إذاالفالكونة  قم بسحب الدواء من االمبولة/  -4 

 تحت الجلد غير راس االبرة قبل الحقن  

املخرش   الدواء  حقن  عند  خاص  بشكل  مفيد  هذا 

 للجلد والنسيج تحت الجلد. 

الهواء    -5 السيرنغ واخرج  واترك حوالي  اقلب  الهواء    مل   0.2الزائد  من 

او طريقة فقاعة الهواء وهي تقي من خروج الدواء    قفل الهواءفقط يدعى  

 الى النسيج تحت الجلد وتخريشه بطريقتين: 

 تبقي االبرة خالية من الدواء اثناء دخولها.  ألنها -أ

االبرة    -ب نهاية املدحم عندما توجه  الى  الهواء تتحرك    لألسفل الن فقاعة 

مما يغلق موضع الدخول ويمنع    ،وبهذا تحقن الهواء بعد الدواء الى النسيج

 . خروج الدواء

مما   االبرة  شدفة  خارج  الدواء  الهواء  فقاعة  تضغط 

 يساعد على حبس الدواء في النسيج العضلي.

 من الهواء الى السيرنغ  مل 0.2 – 0.1اضافة  -6

 اختر موضع الحقن املناسب ونظفه  -7 

املوقع املختار للحقن بعد   تتناسب مع  املريض يتخذ وضعية مالئمة  جعل 

 الحفاظ على الخصوصية. 

وضعية االستلقاء البطني / االضطجاع الجانبي    الخلفي:  اإلليوي الحقن  -أ

 مع بسط الساق العلوية امام الساق السفلية. 

 

ارخاء   البطني:  اإلليوي   -ب مع  الجانب  او على  املريض على ظهره  يستلقي 

 الورك والركبة. 

  الفخذية: العضلة املتسعة الوحشية الفخذية او العضلة املستقيمة    -ج

 خذ وضعية الجلوس. يستلقي املريض على ظهره او يت 

 املريض او يستلقي مع ارخاء الذراع.   يجلس الدالية: العضلة  -د

 

جيد  -8  بشكل  للحقن  املختار  املوقع  من  وتأكدحدد  خلوه    اآلفات   من 

 وااللتهاب املوضع.   والتورم، وااللم، ،الجلدية

 

الجلد   على  املوجودة  املمرضة  العوامل  تندفع  قد 

 االبرة. لداخل االنسجة بواسطة  

نظف املنطقة بقطعة قطن مبلل بالكحول مستخدما حركة دائرية تبدأ  -9

 سم.  5ة وتمتد مساحة دائرة قطرها من مركز الدائر 
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  ،انقل القطنة وامسكها بين االصبعين الثالث والرابع ليدك غير املسيطرة  -

أعلى   املريض  جلد  على  القطنة  ضع  او  االبرة  سحب  عند  جاهزة  لتكون 

 اسمح للجلد ان يجف قبل حقن الدواء.  ،موضع الحقن 

 من قفل الهواء  والتأكد تحضير املحقنة )السيرنغ( بالدواء الصحيح -10 

 يديك غير املسيطرة   مستخدما  وتر الجلد في موضع الحقن  -11 يفيد توتير الجلد في شد النسيج ويقلل االنزعاج  

الثالث    -12 واالنزعاج  باأللمالحقن السريع يقلل الشعور  واالصبع  االبهام  بين  املسيطرة  بيدك  السيرنغ  واثقب  امسك 

 درجة وادخل االبرة الى العضلة. 90الجلد بسرعة بزاوية 

النهاية    -13 تثبيت السيرنغ يسمح بسهولة الحقن  لتمسك  املسيطرة  غير  يديك  للموقع حرك  االبرة  تدخل  حاملا 

 السفلية للسيرنغ وازلق اليد املسيطرة الى راس املدحم  

انزعاج وارتكاسات ان يحدث  حقن    إذا خطيرة    ممكن 

 الدواء املعد للحقن العضلي ضمن الوريد 

لتقرر فيما    -14 للخلف    دموي   كانت االبرة ضمن وعاء  إذااسحب املدحم 

ظهر الدم قم بسحب السيرنغ وقم بتحضير دواء وسيرنغ جديد ومعقم    إذا

 وقم بالحقن في مكان اخر.

والسماح   االنزعاج  بتقليل  البطيء  الحقن  يساعد 

 للدواء باالنتشار في النسيج العضلي 

قم    إذا-15 بالسيرنغ  الدم  يظهر  ببطءلم  املحلول  تمسك    بحقن  بحيث 

 السيرنغ بثبات. 

مع   االنسجة  جر  البطيء  السحب  يسبب  ان  يمكن 

 االبرة واالنزعاج  

امتصاصه   وتسريع  الدواء  بتوزيع  التمسيد  يساعد 

 بزيادة التروية الدموية للمنطقة. 

 بسحب االبرة بسرعةقم  -16

الضغط - مستخدما  بالكحول  مبللة  قطن  بقطعة  الحقن  مكان  دلك 

 اللطيف.

االب حوادث  ترك  من  املمرضة  يحمي  غطاء  دون  رة 

   باإلبرالوخز العرض ي 

املخصص    -17 الوعاء  في  غطاء  دون  االبرة  مع  املحقنة  تقم )  لإلبرالق    ال 

 املستعملة(  لإلبرةوضع الغطاء  بإعادة

 ساعد املريض على اتخاذ وضعية مريحة   -18 

 ع القفازات وغسيل اليدين  ز ن -19 يعوق انتشار الجراثيم  

املريض-20 التوثيق الدقيق ضروري ملنع الخطأ في اعطاء الدواء   )اسم  الدواء  اعطاء  بتسجيل  الدواء  ،قم    ، الجرعة  ،اسم 

 التوقيت  والتوثيق( ورد فعل املريض     ،الطريقة

االرتكاسيحتمل   عن    ظهور  املعطى  الدواء  عن  الناتج 

خالل  طريق   العضلي  بعد   30  –  15الحقن  دقيقة 

   الحقن

ظهور    -21 تتوقع  الذي  املناسب  الوقت  في  للدواء  املريض  استجابة  قيم 

 فيه.  تأثيره
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 ادخال االبرة الى الطبقة العضلية

    :Z الحقن العضلي باملسار

 شديدة التخريش للنسيج تحت الجلد.  األدوية إلعطاء تستخدم هذه الطريقة

 باالعتبار النقاط التالية: عند اختيار هذه الطريقة خذ 

 للرضع واالطفال دون سن الثالثة. تستخدمها ال  .1

 الخلفي. اإلليوي فقط في املوضع استخدمها  .2

 التي فيها الم او تصلبالعضلة  تجنب .3

 انش.  3-2طول االبرة   ،20او  19قياس استخدم ابرة   .4

   الخطوات:

 موضع الحقن وتنظيفه. اتبع نفس الخطوات السابقة حتى نهاية مرحلة اختيار   -

 الن االبرة الجديدة لن تكون ملوثة بالدواء الذي يمكن ان يخرش النسيج تحت الجلد.  بوصل ابرة جديدة الى املحقنةقم  -

 قفل الهواء حضر  -

جانبي    أحد لى  سم ا  3.5  –  2.5ملسافة  بيدك غير املسيطرة بواسطة االبهام والسبابة    اسحب الجلد والنسيج تحت الجلد  -

   أ(   ،9الشكل ) موضع الحقن. 

 ثم احقن الدواء كما ذكر سابقا. ،اسحب املدحم  ، ادخل املحقنة -

ترك الجلد يعود الى مكانه الطبيعي. ان هذه الطريقة تقفل  او   االبرة،ثم اسحب    ،ثواني  10حافظ على سحبك للجلد ملدة    -

  ب( ،9الشكل )  من التسرب الى النسيج تحت الجلد العضلة وتمنعهمكان حقن الدواء في 

قن اضغط فوقه بشكل  حدث نزف من موضع الح  إذاموضع الحقن الن ذلك قد يؤدي الى تخريش النسيج لكن    ال تدلك  -

 .إليقافهلطيف 
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 ترك الجلد  -ب  الجلد، سحب  -زيد أ االبرة بطريقة املسار  ( ادخال9الشكل ) 

 : النقاط التي يركز عليها التقويم

 نقص الحرارة(. ،او االقياء االلم، نقص  املرغوبة )  التأثيرات-

 الجانبية او االرتكاسات الدوائية.   التأثيرات -

                             :حساب كمية االعطاء

 التالية:  من اجل حساب الجرعة الدقيقة استخدم املعادلة 

 الحجم املتوفر به الدواء  ×املتوفرة( املطلوبة ÷الجرعة   )الجرعةكمية االعطاء = 

 مل.  2ملغ قي  100املوجود في امبوالت تحوي ملغ من البيتدين املوصوف   75اعطاء مثال: 

 Intravenous medication( وريديا) الوريد طريق  عن األدوية  اعطاء(:  5) اإلجراء

 

( 
ا
 :Intravenous infusion (IV)الوريدي التسريب    -(أوال

 العالج.هو الوصول للجهاز الدوراني عن طريق ثقب الوريد من اجل تنفيذ خطة  الوريدي:التسريب 

   االهداف: 

 عندما ال يستطيع املريض اتباع النظام الغذائي الطبيعي والسوائل عن طريق الفم.  السوائل اعطاء  -1

 للمحافظة على التوازن الشاردي. االمالح إلعطاء -2

 وهو الوقود الرئيس ي لالستقالب. الغلوكوز  إلعطاء -3

 . األدويةالفيتامينات الذوابة باملاء واعطاء  إلعطاء -4

 (. الطوارئ بسرعة )حاالت  األدويةعندما نحتاج لتسريب   خط وريدي مفتوحلتوفير   -5

 عندما يعاني املريض من فقدانها عبر االقياء / االسهال/ النزف. تعويض السوائل واملواد الكيميائية -6

    : النقاط التي يركز عليها التقييم

 العالمات الحيوية ملقارنتها فيما بعد  -1

 مرونة الجلد  -2

 امليل للنزف  -3

 باألطراف االمراض/ االذيات  -4

 حديد املوضع االنسب لبزل الوريد. حالة االوردة لت -5
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 : اختيار الوريدجدول 

 استخدم االوردة البعيدة للذراع اوال.  -1

 ممكنا. ك املسيطرة عندما يكون ذل  استخدم ذراع املريض غير -2

 الذي:  اختر الوريد 

 وممتلئ سهل الجس وتشعر انه ناعم   -1

 مدعم بشكل طبيعي بالعظم -2

 كبير كفاية ليسمح بدوران كافي حول القسطرة.  -3

 تكون:  تجنب استخدام االوردة التي  

 في مناطق الثني )مثال الحفرة املرفقية(  -1

 تميل بشكل كبير للترنح او االنزالق بعيدا عن االبرة. ألنهامرئية بشكل كبير  -2

 متأذية من استخدام مسبق او ملتهبة او مرتشحة او متصلبة.  -3

 الثدي املستأصل( بسبب احتمالية خلل الدوران وعدم راحة املريض.    )ناحيةفي طرف خاضع للجراحة أو متأذي  -4

 : جدول محاليل وريدية مختارة

 النمط / املثال   تعليقات   

ملحي   محلول  مثل  التوتر  متعادلة  املحاليل  ورنجر  تبقى 

 الحجم الوعائي.   الوعائي وتوسعضمن الحيز   الكتات 

السكري   املحلول  الذين    يتجنب اما  للمرض ى  اعطائه 

الضغ لتزايد  خطورة  القحف  لديهم  داخل  تزيد  الط  نها 

 مة الدماغية.   ذالو 

 :محاليل متعادلة التوتر

   -%0.9ملحي  محلول    NaCLنورماسالين( طبيعي   ملحي ) - 

 الشوارد املتوازنة( )محلول  رنجر الكتاتمحلول   -

D5W     %5 سكري محلول  -

تفيد في معالجة التجفاف الخلوي وتعزز عملية التخلص  

للمرض ى الذين    ال تعطىمن الفضالت عبر الكلى كما انها  

 لتزايد الضغط داخل القحف   خطورةلديهم 

 : محاليل ناقصة التوتر

 % )نصف نظامي(0.45ملحي محلول  -

  % )ثلث نظامي( 33ملحي محلول  -

 

تعطى للمرض ى    ال  او  كلوي  او  قلبي  بمرض  للمرض ى 

ألنها تسحب السوائل من الخاليا و الحيز ضمن   املتجففين

  الجواف إلى الحيز  الوعائي

 : محاليل مفرطة التوتر 

 % 0.9ملحي طبيعي في محلول  %5سكري محلول   -

 %0.45ف نورماسالين( صملحي )نفي محلول % 5سكري محلول   -

 %  0.33ملحي )ثلث نظامي( في محلول % 5سكري محلول   -

 : األدوات 

 املحلول الوريدي  -1

 جهاز تسريب وريدي )مونتاج(  -2

 القسطرة الوريدية )الكانيوال(  -3

 (تورنيكة)كارونة -4

 حامل سيروم   -5
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 قطن معقم / يالستر )شريط الصق غير محسس( / قفازات نبوذة  -6

 لوح ذراع في حال الحاجة اليه  -7

 لزم االمر.  إذامضخة تسريب  -8

    :البدء بالتسريب الوريدي   جراءإ

 اإلجراءخطوات   التبرير العلمي  

 يعوق انتشار الجراثيم  

يجب الحذر عند التعامل مع الدم / سوائل الجسم  

 لتجنب انتقال الفيروسات ومسببات اخماج الدم  

 غسيل اليدين وارتداء القفازات النظيفة النبوذة   -1

 يوفر الوقت ويسهل انجاز املهمة   األدواتتحضير  

الوريدي   املحلول  تلقى  املريض  ان  يؤكد  الفحص 

 الصحيح.  

 بة والتأكد من صحة االمر الطبي  املطلو   األدواتتحضير   -2

 

 قلق املريض  يهدئالشرح 

 

 راحة للمريض وتتيح استخدام أي ذراع   أكثر

 

 تحضير املريض   -3

 تحديد هوية املريض الصحيح  -

 للمريض  اإلجراءشرح   -

-    / الظهري  االستلقاء  وضعية   ( واملريحة  املناسبة  بالوضعية  املريض  وضع 

 وضعية فاولر املنخفضة في السرير(  

 

 هذا يمنع انتشار الجراثيم والعضويات املمرضة 

 

 

 

 

 

الهواء   دخول  يمنع  جزئيا  بالسائل  الحجرة  ملء 

 وتحركه في االنبوب.  

في  الضغط  على  الجاذبية  تتغلب  لكي  ضروري  هذا 

 لوريد وتسهل جريان املحلول الى الوريد.  ا

ان تسبب صمة   الهواء والتي يمكن  تحريك فقاعات 

مل يؤدي لصمة    10) كانت بكمية كبيرة    إذاهوائية  

اما   الدموي  املجرى  ال    0.5ت  كان  إذافي  قد  مل 

 تسبب أي مشاكل(   

 فتح وتحضير مجموعة التسريب -4

 التعقيم عندما تفتح العبوات املعقمة واملحلول الوريدي.  تقنية حافظ على  -

االنبوب    - وانزعاغلق  مكان    بإحكام،  في  وادخله  املونتاج(  )رأس  السنبلة  غطاء 

 او الزجاجة. ، الدخول في كيس املحلول 

باملحلول    - التنقيط  حجرة  ان    إذا)ملء  الى  التنقيط  حجرة  اعصر  مرنة  كانت 

 . أوتوماتيكيا( تمتلئكانت صلبة عادة  إذا –نصفها السفلي بالسائل تقريبا  يمتلئ

علق كيس السيروم )عبوة السائل( على حامل السيروم بحوالي ارتفاع متر فوق    -

 رأس املريض لتسهيل جريان املحلول. 

( واترك  )امللقطانزع الغطاء من نهاية االنبوب وحرر التثبيت    االنبوب: تحضير    -

اغلق املثبت واعد    الهواء،السائل يتحرك عبر االنبوب حتى تختفي كل فقاعات  

االنبوب لنهاية  ثانية  حال    ،الغطاء  )في  خطواتك.  في  التعقيم  على  حافظ 

       التصنيع(استخدام مضخة التسريب / مضخة الضبط اتبع تعليمات جهة 

 تحضير املكان املناسب للتسريب -5 
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 اعاقة مرور الدم للقلب يؤدي النتباج الوريد  

  االوردة، اعاقة الجريان الشرياني سوف تعوق امتالء 

 االوردة املنتبجة من السهل رؤيتها والدخول فيها.  

حال   في  الحقن  منطقة  تلوث  سوف  الكارونة  نهاية 

 كانت باتجاه منطقة الدخول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتمدد    تبطئالجاذبية   وبالتالي  الوريدي  العمود 

 االوردة. 

 

 . تمتلئالحرارة تمدد اوعية الدم السطحية وتجعلها 

الكائنات   تبعد  الخارج  باتجاه  والحركة  التنظيف 

الدخول   منطقة  خارج  ان    ألنهاالدقيقة  ممكن 

الدموي   والجهاز  االنسجة  الى  الجلد  من  تدخل 

 بواسطة االبرة.

في   يساعد  املحيطة  واالنسجة  الوريد  على  الضغط 

 تجنب تحرك الوريد عندما تدخل االبرة اليه.  

 

اذيات    لإلبرةهذا يسمح   الوريد مع اقل  بالدخول في 

 ممكنة ويحول دون خزع االبرة للوريد.

 

 

 

 

 

 

 اختار الوريد املناسب   -

من اجل اعاقة مرور    الوريدسم فوق مكان بزل    20  -15ضع الكارونة على بعد    -

الوريد انتباج  ولتحقيق  الوريد  منطقة    ،دم  عن  بعيدا  الكارونة  نهايات  ووجه 

 من ان النبض الكعبري ال يزال موجودا.    لتتأكدتحرى  ، الدخول 

 

في حال   الحظ وجس الوريد املناسب. ،يفتح ويغلق قبضتهاطلب من املريض ان  -

 لم يتمدد الوريد بشكل كاف  

في الناحية البعيدة وباتجاه جريان الدم  وريد او اضربه ضربات خفيفة مسد ال* 

 نحو القلب هذا يساعد على ملء الوريد. 

على   املريض  شجع  بحركات*  وبسطها  اصابعه  لتقليص    قبض  يؤدي  سريعة 

 العضالت وبالتالي دفع الدم في الوريد.

 يؤدي لتوسع الوريد  بإصبعك انقر على الوريد نقرات خفيفة* 

الخطوات    حاول  في حال فشلت  التالية  التقنيات  فياتباع  الوريد    السابقة  تمدد 

 وجعله مجسوسا: 

املريض يخفض ذراعه تحت مستوى قلبه  -أ الكارونة واجعل    تمتلئ حتى    حرر 

الوريد   ثانية فوق  الكارونة مرة  اعد ربط  ثم  في  االوردة. ومن  للمساعدة  املطلوب 

 جعله ينتبج.

الكارونة    -ب الور انزع  فوق  دافئة  كمادات  ملدة  وضع  املطلوب   15  –  10يد 

 دقيقة.  

الخارج    - باتجاه  املركز  من  دائرية  وبحركة  معقم  بمحلول  الدخول  مكان  نظف 

 لعدة انشات.

 

 

حوالي  يد   ضع  - املسيطرة  غير  لتثب   أسفل انش    2او    1ك  الدخول  يت  مكان 

     الجلد املتوتر فوق الوريد. 

الوريد  - في  االبرة  راس  االبرة  ادخل    درجة   45  –  30وبزاوية    لألعلى وشدفة 

موازية   تقريبا  تصبح  حتى  االبرة  اخفض  الجلد  خالل  االبرة  تدخل  وعندما 

  بإحساس تشعر  وبينما تتابع مسار الوريد ادفع االبرة داخل الوريد سوف    للجلد، 

 ومة عندما تدخل االبرة بالوريد.  زوال املقا

ملعة  - في  الدم  يظهر  املقاومة    ،االبرة حاملا  تزول  عندما  ملسافة  او  االبرة  ادخل 

داخل  2.5 راس    . الوريدسم  فقط  وليس  الوريد  في  انها  لنتاكد  القسطرة  ندفع 

املستخدمة(.    القسطرة  نوع  على  االدخال  طريقة  )تعتمد  اخراج  االبرة  يجب 

 في مكانها.  القسطرةاالبرة )الدليل املعدني( مع ترك 
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مباشرة   يتجلط  سوف  تامين    إذاالدم  يتم  لم 

ازاحة االبرة من    حوادثالتسريب الوريدي. في حال  

الوريد سوف يتجمع املحلول ويرتشح حول االنسجة  

 املحيطة بمكان الدخول.   

 ( بيدك االخرى. )العاصبة حرر الكارونة-

القسطرة   - فتحة  مع  وصله  بسرعة  املونتاج  طرف  عن  الواقي  الغطاء    انزع 

 مع املحافظة على عقامة نهايته.   بيدك غير املسيطرة 

 

فورا  ابدأ - املحلول  في    بتسريب  االغالق  كرة  تحرير  خالل  الحظ    املونتاج،من 

 مالحظة أي عالمات ارتشاح.    ألجل االنسجة حول مكان الدخول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتحميها   االبرة  عن  االنبوب  وزن  تبعد  العروة  هذه 

من   القسطرة  او  االبرة  تسحب  قد  حركة  أي  من 

 الوريد.  

الرعاية   له  الذين يقدمون  االخرين  املمرضين  يمكن 

ومتى   املستخدمة  االبرة  نمط  هو  ما  معرفة  من 

من    ،ادخلت الوريد  وموقع  املريض  يحمي  هذا 

 الخمج.  

 وريديات بعد التسريب الاإلجراء -6

 الصاق القسطرة وتثبيتها   -أ

املنتفخ    )القسمبصلة القسطرة    الشاش تحتادعم االبرة بقطعة صغيرة من    -

 على االبرة بوضعية مناسبة ضمن الوريد   منها( للمحافظة

 ( او وفقا لتعليمات الجهة الصانعة. u)الصق القسطرة بشكل حرف يو  -

 سم   7.5من الالصق كل منها بطول  تستخدم ثالث قطع 

 تحت القسطرة.  لألعلى* ضع القطعة االولى وجانبها الالصق 

 وبذلك يصبح الجانب الالصق باتجاه الجلد  لألعلى* اطو كل من نهايتيها 

لها   الالصق  والوجه  الالصق  من  ثانية  قطعة  ضع  قاعدة    لألسفل*  على 

 القسطرة. 

 على بصلة االنبوب  لألسفلضع قطعة ثالثة والوجه الالصق لها 

 الالصق، اصنع عروة من االنبوب )املونتاج( وثبتها بقطعة من -

في    - املستخدمة  االبرة  وحجم  ونمط  والوقت  التاريخ  واالحرف سجل    التسريب 

االنبوب   على  مثبت  اسمك على شريط الصق  من  للتأكد    )يعنون االولى  االنبوب 

تغيير  كل  من  أي  منتظمة  بفواصل  ادارة    72  –  24ه  لتعليمات  وفقا  ساعة 

 املستشفى(.  

    

بالنسبة   الوضعية  تغيير  اثناء  يحمي  الذراع  لوح 

 للوريد ويحفظ يد املريض بالحد االدنى من الحركة.  

 ثبت الذراع الى لوح الذراع لتحقيق الدعم في حال كان ضروري -7

حسب الكمية املطلوبة. او اتبع معدل مضخة    دل تسريب املحلول اضبط مع-8 الطبيب يصف معدل التسريب  

 التسريب  

 وتخلص منها بالطريقة املناسبة/ غسيل اليدين    األدواتانقل   -9 للحد من انتشار الجراثيم  

العناية    نوعية  ويؤكد  دقيقة  معلومات  يؤمن 

 املقدمة 

 التوثيق الدقيق  -10
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والحظ االرتشاح بعد نصف ساعة من بدء  اعد ثانية تحري معدل التسريب -11 هذا يسجل استجابة املريض للتسريب  

   التسريب.

 

 
 مونتاج                                  اطر الوريديةثلق لنماذج                                   

 
 طرة وريدية ثتركيب ق             اطر الوريديةثالق ألحجامنماذج 

 
 او العاصبة طريقة تطبيق الكارونة

 
 صناعة العروة من االنبوب وكتابة التاريخ والتوقيت واالسم على ضماد بزل الوريد 
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 : املجنحة )السكالفن(  باإلبرةبزل الوريد 

 لألعلى وشدفة االبرة   ،درجة 30وضعها بزاوية امسك االبرة ووجهها باتجاه جريان الدم  -

 ( سم. 1الوريد بحوالي ) لثقبللوريد تحت املوضع املحدد  املغطىاثقب الجلد  -

بحيث تصبح موازية للجلد تقريبا. خفض االبرة ينقص احتمال اختراق الوريد من    عندما تعبر االبرة الجلد اخفض االبرة   -

 جانبيه.  أحدواثقب   ادفع االبرة باتجاه سير الوريد ،جانبيه

انبوب االبرة ادفع االبرة    - الى  أو حتى بصلة االبرة املجنحة.    سم  2.5  –  2في الوريد ملسافة    أكثر عندما يجري الدم عائدا 

 . مفاجئبرة الوريد تزول املقاومة بشكل عندما تثقب اال 

ان وصل االنبوب بسرعة يمنع الدم من التخثر    سرعة ممكنة.  بأعلى فك العاصبة وصل انبوب التسريب وابدأ بالتسريب    -

   االبرة.وسد 

 تثبيت االبرة املجنحة: 

 املعترض.الصق االبرة بشكل جيد بطريقة التثبيت   -

 احتاج االمر. الن الشاش يبقي االبرة في مكانها في الوريد.   إذا ضع قطعة قطن او قطعة شاش صغيرة تحت االبرة  -

 
 طريقة تثبيت السكالفن 

 : حساب معدل الجريان بالنقط بالدقيقة

 عدد النقط / الدقيقة(÷ )معدل الجريان بالدقيقة = )حجم التسريب باملل × عدد التنقيط باملل( 

ساعات حسب االعطاء املعياري.   6% كلوريد الصوديوم )نورماسالين( ليعطى ملدة 0.9مل من  500له  مريض وصف (:1مثال )

 والحساب كالتالي:  

 نقطة بالدقيقة. 20.8=  360÷7500دقيقة( =  60ساعات ×  6) 360÷  ([)عدد النقط بكل مل 15)حجم التسريب( × 500]

 ساعات حسب االعطاء الدموي   4مل من دم كامل ليعطى ملدة  420(: مريض وصف له 2مثال )

 نقطة في الدقيقة    17.5=  240÷ 4200( = 60× 4( ÷ )10× 420معدل الجريان بالدقيقة = )

 ء كالتالي:  يحدد عدد النقط باملل حسب هيئة االعطا

 نقطة في كل مل  15يضبط االعطاء املعياري = 

 نقط في كل مل  10يضبط اعطاء الدم = 

 نقطة في كل مل.  60طاء االطفال = يضبط اع

 : حساب معدل الجريان باملليمترات بالساعة

 ت بالساعة ويتم الحساب كالتالي: تم استخدام مضخة التسريب فمن الضروري حساب عدد املليمترا إذا

   د الساعاتحجم التسريب باملل = معدل الجريان باملليليتر بالساعة ÷ عد
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  125  =  8مل( ÷    1000ليتر )1كالتالي:  ساعات والحساب    8% ليعطى ملدة  5( مريض وصف له ليتر من محلول سكري  3مثال: )

 مل / الساعة. 

 : النقاط التي يركز عليها التقويم

 حالة الجلد في موضع البزل )زيادة الحرارة وغياب االلم واالحمرار والتورم(. -

 حالة الضماد وسرعة الجرين ومدى توافقها مع االمر الطبي.  -

 قدرة املريض على القيام بفعاليات العناية بنفسه   -

 ة ولزومها. تفهم املريض ملحددات الحرك -

 مات الحيوية مع القياس البدئي.   مقارنة العال  -

( 
ا
 :الوريدية بطريقة الدفش الوريدي األدويةإعطاء   -(ثانيا

 بر قفل الهيبارين )قسطرة جافة(   هو اعطاء الدواء دفشا في خط وريدي موجود او تسريب الدواء ع 

   الهدف:

 الحصول على التأثير املباشر للدواء

 التي يركز عليها التقييم:النقاط  

 عالمات االرتشاح أو الخمج أو خروج اإلبرة من الوريد -

 والشحوب والتورم أو الوذمة في النسج املحيطة   االحمرار -

 للمقارنة فيما بعد الحيويةالعالمات  -

 التحسس لألدوية -

 توافق الدواء مع محلول التسريب الوريدي  -

 الخاصة التأثيرات الدوائية  -

 التأثيرات الجانبية  -

 الجرعة الطبيعية  -

 توقيت اإلعطاء  -

 زمن ذروة التأثير  -

املعقم،  والكاردكس  األدويةسجل    : األدوات بالحجم الصحيح،  الدواء الصحيح  بمحلول مطهر،  قفازات،  سيرنغ  إبرة  ،  قطن 

 . نتيجة وخز مدخل الحقنلتجنب إحداث فتحة كبيرة  25سم وقياس #2،5بطول 

 أساس ي:  اعطاء الدواء في خط وريدي موجود   - ( 1)  اإلجراء

 الخطوة التبرير العلمي 

ال من  أكثر  بسرعة  الدواء  حقن  إلى  ال إن  لوصوله  يؤدي  زم 

 تركيز سمية في املصورة الدموية 

 

 التأكد من األمر الدوائي:-1

 من اسم الدواء والجرعة وطريقة اإلعطاء وسرعة التسريب  تأكد-

 األدوات اغسل يديك وحضر  -
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 من الدواء الصحيح  للتأكد

 

 

 

 حسب اللزوم: تحضير الدواء والهيبارين و/أو املحلول امللحي-2

 حضر الدواء من األمبولة او الفالكونة -

 حضر محلول الهيبارين وفقا لسياسة املستشفى -

سيرنغين  - منهما  حضر  كل  في  وضع  2للغسل  امللحي  املحلول  من  مل 

 لصاقة عليهما

 

 لتعزيز سالمة املريض -

 اإلجراءليتعاون في -

 لحماية املمرض أو املمرضة  -

 

 إعطاء الدواء-3

معصمه  - على  املوجود  السوار  إلى  بالنظر  املريض  اسم  من  تأكد 

 وبسؤاله عن اسمه 

 للمريض  اإلجراءشرح -

 القفازات للمريض ارتد  -

مكان    - الى  تشير  بدائرة  معلمة  تكون  الحقن  مداخل  بعض 

دخول الغبرة. يجب استعمال مدخل الحقن ألنه يغلق ذاتيا  

 في حين إن إحداث ثقب في مونتاج البالستيك بجعله يسرب 

 

 ملنع دخول العضويات املمرضة -

أو  - ترسب  من  التحسس ي  الفعل  رد  من  املريض  لحماية 

 نتيجة عدم التوافق بلوراتتشكل 

ملنع الدواء من الرجوع للخلف ضمن املونتاج وتذكر معدل  -

 الجريان إلعادة تنظيمه بعد اعطاء الدواء 

 ومن أنها ضمن الوريد القسطرةمن انفتاح   للتأكد-

 عاج املريض تسريب السائل بسرعة ليمدد الدواء ويقلل انز -

 

 الدواء في خط وريدي موجود أساس ي  إعطاء

حدد موضع    لالرتشاح ثمبحثا عن أي عالمة    افحص موضع الحقن -

 الحقن القريب من املريض 

 بقطعة قطن مبللة بمحلول مطهر  نظف منطقة الحقن -

و - التسريب  خط  ملحي    القسطرةاغسل  كان    إذا   مل5-3بمحلول 

 الدواء ال يتوافق مع املحلول الوريدي

بغلق امللقط او قرص املونتاج فوق    أوقف جريان السائل الوريدي -

 تذكر معدل الجريان موضع الحقن. 

 امسك موضع الحقن بثبات وادخل اإلبرة فيه -

 غوليس الى السيرن  القسطرةلدم الى لسحب ا اسحب املدحم-

برة وأعد فتح امللقط  اسحب اإل ثم    املحددةسرعة  ال الدواء باحقن -

التسريب   للوريد    إذا   الوريدي. ونظم  مخرشا  املحقون  الدواء  كان 

 السائل الوريدي يتسرب بسرعة ملدة دقيقة اجعل 

 

امل- يحمي  بدون غطاء  اإلبرة  الوخز  ترك  من حوادث  مرضة 

 إلبر باالعرض ي 

 

تقم    لإلبر. الاملخصص    رنغ مع اإلبرة دون غطاء في الوعاءيألقي الس -4

 بإعادة وضع الغطاء لإلبرة املستعملة.

 اخلع القفازات واغسل يديك -

الدواء:  -5  إعطاء  بتسجيل  اإلعطاء    -قم  الدواء    –توقيت    –اسم 

 رد فعل املريض   –عطاء طريقة اإل   –الجرعة 

 جانبيةراقب املريض ملالحظة أي تدخالت  -6 من أجل سرعة التدخل في حال حدوثها 

 

  :ريق قفل الهيبارين )قسطرة جافة( اعطاء الدواء عن ط - ( 2)  إلجراءا
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للوريد ويمكن استخدامها بشكل منقطع تمأل بم  الهيبارين:قفل   الهيبارين واملحلول  أداة وريدية تؤمن وصول مباشر  حلول 

 امللحي.

 : األدوات

 السابقة في الدفش الوريدي نضيف:   األدواتاضافة الى 

 نغ يحتوي محلول الغسل بالهيبارين سير ، املالح مل من السيروم2سيرنغ أو اثنين في كل سيرنغ 

 : اإلجراء

واتركه  - ملنع دخول العضويات املمرضة إلى الوريد - مطهر  بمحلول  مبللة  بقطنة  الحقن  مدخل  امسح 

 يجف

منطقة  - الوريدي في الوريد هذا يؤكد ان قثطرة القفل  - في  املالح  السيروم  سيرنغ  الى  املوصولة  اإلبرة  ادخل 

 الحقن وارشف بعض الدم 

ان احساس    انفتاحها وانفتاح الوريد.  وتأكيد   القسطرةلغسل  

املريض بالوخز أو الحرق قد يكون طبيعيا أو قد يشير إلى أن  

خارج الوريد أو أن السائل يرشح إلى النسج .في هذه    القسطرة

 الحالة ال تعطي الدواء حتى تعيد القفل الوريدي إلى مكانه 

 من السيروم املالح  مل 2-0،5احقن -

 اسحب سيرنغ املحلول امللحي - 

الدواء  - سيرنغ  موضع ادخل  ثانية    في  الدواء  الحقن  واحقن 

املحددة. بالسرعة  لتحري    ببطء  كثب  عن  املريض  راقب 

 اإلرتكاسات الدوائية ثم انزع السرنغ

من   الدواء  يغسل  امللحي  السيروم  ويحضر    القسطرةحقن 

افق مع كثير من   األدوية لقفل الهيبارين ألن الهيبارين ال يتو

املالح- السيروم  سيرنغ  املطلوبة    ةثاني  ادخل  الكمية  واحقن 

 من السيروم 

القفل   لتغيير  املحدد  الوقت  حول  املستشفى  تعليمات  راجع 

 سا72-24الوريدي ألن بعض املؤسسات توص ي بتغييره كل 

 

ادخل سيرنغ الهيبارين واحقن  كنت ستستخدم الهيبارين    إذا-

 الهيبارين ببطء 

 

الدواء:  -  إعطاء  بتسجيل  اإلعطاء-قم  الدواء  -توقيت    -اسم 

 رد فعل املريض   -طريقة اإلعطاء  -الجرعة 

 : لنقاط التي يركز عليها التقييما

 التأثيرات املرغوبة لدواء -

 واالرتكاسات الدوائية التأثيرات الجانبية -

 تغير العالمات الحيوية -

 حالة موضع التسريب الوريدي -

 انفتاح املونتاج واستمرار التسريب الوريدي -

https://manara.edu.sy/




