
إعطاء األدوية بطريق الحقن

مقرر الجراحة الصغرى

ماهر بوظو.د.أ



طرق إعطاء األدوية بالحقن

I.Vوريدياً 1.

I.Mعضلياً 2.

S.Cتحت الجلد 3.

 Intradermalداخل األدمة4.



:يبنى إعطاء األدوية بطريق الحقن حسب 

.حسب ضرورات الحالة السريرية للمريض و شدتها1.

.حسب التركيب الكيميائي للدواء2.

.حسب وضع المريض الطبي3.



S.C إبر تحت الجلد

ن تستعمل خاصة إلعطاء مميعات الدم مثل الهيبارين و األنسولي•

.لمرضى السكري و إلعطاء إبرة المصل المضاد للكزاز

طريقة تعطى في منطقة جلد البطن أو في الجانب الوحشي للعضد ب•

.لجلديقرص الجلد بشكل ثنية مثلثية و تعطى في قاعدة المثلث ا

.نستخدم إبر رفيعة و قصيرة•



Intradermal اإلبر داخل األدمة

أو تستخدم خاصة في إجراء اختبارات التحسس الدوائي أو الربو•

.الحساسية بشكل عام

.اختبار السلين•

.عادة نستخدم جلد الوجه األمامي للساعد•

من خالل إبرة ml 1-0.5عادة نحقن فيها كميات قليلة جداً ال تتجاوز •

.25رفيعة 

ن من حيث نراقب بعد الحقن بفترة زمنية التأثير الموضعي مكان الحق•
.التوذم و االنتباج و االحمرار



I.M اإلبر العضلية

.ذات تأثير امتصاص جيد بفعل ترويتها الدموية•

بر تتطلب حقن مخدر موضعي مع المادة الدوائية بفعل األلم مثل إ•
Rociflex.

بعض األدوية موجودة بشكل منحل للحقن المباشر و ال داعي •

.الستخدام محلول ملحي معها

ل بعض األدوية يكون معها المحلول المناسب لحلها و ليس أي محلو•

.آخر يجوز استعماله

.رفقةضرورة الحذر من خلط دوائين بحقنة واحدة حسب التعليمات الم•



؟ I.M أين تعطى الحقنة العضلية

.الناحية اإلليوية بالمربع العلوي الوحشي1.

.Deltoidفي ناحية العضلة الدالية 2.

.األمامية عند األطفال/ في الناحية الفخذية الوحشية 3.

اب حيث نختار دائماً منطقة فقيرة بمرور األوعية و األعص

.حتى ال تتأذى بالحقن



اختالطات الحقن العضلي

انكسار اإلبرة1.

الدخول في وعاء دموي2.

(خاصة العصب الوركي ) أذية عصبية 3.

اإلنتان و تشكل خراج4.

انتباج و تورم وعائي5.

نقل األمراض بفعل إبرة ملوثة6.

التحسس الدوائي7.

نخرة شحمية بفعل الحقن المتكرر بنفس المنطقة8.

الغشي9.



I.V اإلبر الوريدية

.تستخدم لسحب الدم أو إلعطاء السيرومات و األدوية•

ريد يفضل عادة اللجوء ألوردة الطرف العلوي خشية حدوث التهاب و•
.خثري بالطرف السفلي و احتمال حدوث صمة رئوية تالية له

.نستخدم عادة الطرف األقل استعماالً •

.سيرنج لسحب الدم-: نستخدم •

-Scalp vein

-Cannula

ظهر اليد-: أوردة الطرف العلوي •

الساعد-

المرفق-



اختالطات اإلبر الوريدية

الصدمة التحسسية1.

اإلنتان2.

نقل األمراض3.

التهاب الوريد4.

شرب الدواء و خزع الوريد5.

األلم أو حس حرق مكان شرب الدواء6.

صمامة هوائية أو زيتية7.

الغشي8.



التحسس الدوائي

و يحصل خاصة في اإلبر الوريدية عند حقن بعض األدوية دون•

.إجراء اختبار تحسس أو عند نقل الدم

:يتظاهر بأعراض •

خدر و نمل حول الشفتين1.

احتقان الوجه2.

ضيق تنفس و ربما ازرقاق3.

حس حكة في البلعوم 4.

طفح جلدي 5.

يتلوها أعراض صدمة تحسسية ثم هبوط ضغط شرياني 6.



تدابير التحسس الدوائي

.إيقاف إعطاء الدواء فوراً و سحبه1.

.إبقاء القثطرة الوريدية فقط و فتح وريد2.

.إعطاء مضادات الهيستامين3.

.إعطاء الكورتيزون4.

إعطاء األوكسجين 5.

غط في حال تطور صدمة لدى المريض يعطى رافعات الض6.

.مثل الدوبامين











انتهت المحاضرة









 


