
زدن آمپول بهتر از خوردن داروست؟ 

در ایزاٖ، ٔصزف عزا٘ٝ . وؾٛر ٘خغت د٘یاعت ٚ تاالتزیٗ ٔصزف عزا٘ٝ دارٚ در رٟاٖ را دارد 20ایزاٖ تٝ ِحاػ ٔیشاٖ ٔصزف دارٚ رشء 

دارٚٞای تشریمی در عاَ، چٟار تزاتز ٔیاٍ٘یٗ رٟا٘ی اعت، ایٗ در حاِی اعت وٝ تشریك وزدٖ، تٝ تٟٙایی ٚ رذای اس ػٛارض دارٚ، خٛد 

.  اعتفزآیٙذی خغزآفزیٗ 

 چرا تسریق آمپول بهتر نیست؟

تیؼ اس ٘یٕی اس ػٛارض تٝ حثت رعیذٜ در ٔزوش ّٔی حثت ػٛارض ٘اخٛاعتٝ دارٚٞا، ٘اؽی اس ٔصزف دارٚٞای تشریمی تٛدٜ اعت ٚ اوخز  -1

.  ی اصزار وزداٚلات ػٛارض را٘ثی دارٚٞای تشریمی ٘غثت تٝ دارٚٞای خٛراوی تیؾتز اعت ٚ ٘ثایذ تٝ پشؽه رٟت تزٛیش دارٚی تشریك

.  احز تخؾی دارٚٞای تشریمی ِشٚٔاً تیؾتز اس دارٚٞای خٛراوی ٘یغت -2 

اس آ٘زا وٝ دارٚی تشریمی عزیؼاً در خٖٛ پخؼ ٔی ؽٛد، وٙتزَ ٚ درٔاٖ ػٛارض آٖ در تغیاری اس ٔٛارد، ٘غثت تٝ عایز اؽىاَ دارٚیی 

ٔؾىُ تز ٔی تاؽذ 

. دارٚٞای تشریمی ٔی تٛا٘ٙذ ٔٙزز تٝ ػٛارض خاصی ؽٛ٘ذ وٝ تا ٔصزف فزآٚردٜ ٞای غیز تشریمی، غیزٕٔىٗ یا وٕتز أىاٖ پذیز ٔی تاؽذ -3

اس رّٕٝ ایٗ ػٛارض ٔی تٛاٖ تٝ ٔٛاردی ٘ظیز آعیة تٝ ػصة در ٔحُ تشریك، آعیة تٝ ػزٚق در ٔحُ تشریك، آتغٝ ٚ یا عایز ػٛارض در 

.  ٔزدٌی ٚ خٛ٘زیشی ٞای سیزپٛعتی، ایزاد سخٓ ٚ تالی ٔا٘ذٖ رای آٖ در ٔحُ تشریك اؽارٜ ٕ٘ٛدٔحُ تشریك، خٖٛ 

در ٔیاٖ تیٕاراٖ، وادر درٔا٘ی ٚ ػْٕٛ رأؼٝ در احز تشریك ٞای غیز  ایذسٚ   Cٞپاتیت ،  Bٞپاتیتاحتٕاَ ا٘تماَ تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی ٔا٘ٙذ  -4

تزٛیش ٚ ٔصزف غیزضزٚری دارٚٞای تشریمی تذیٟی اعت یىی اس راٜ ٞای پیؾٍیزی اس ا٘تماَ ایٗ تیٕاری ٞا، واٞؼ . ضزٚری افشایؼ ٔی یاتذ

.  ٔی تاؽذ

اس آ٘زا وٝ دارٚی تشریمی عزیؼاً در خٖٛ پخؼ ٔی ؽٛد، وٙتزَ ٚ درٔاٖ ػٛارض ٘اؽی اس دارٚٞای تشریمی، در تغیاری اس ٔٛارد، ٘غثت تٝ  -5

.  عایز اؽىاَ دارٚیی ٔؾىُ تز ٔی تاؽذ
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در ٔٛرد تزٚس ػٛارض در تشریك لثّی تا عایز اؽىاَ دارٚیی ٔٛرد ٘ظز تٝ فزد تشریك وٙٙذٜ  تٝ ٍٞٙاْ تشریك یه دارٚی تشریمی حتٕاً تایذ -6

.  اعالع داد، سیزا تزٚس ٔزذد آٖ ػارضٝ ٔی تٛا٘ذ وؾٙذٜ تاؽذ

ٚ   ٔصزف تی رٚیٝ دارٚٞای تشریمی تٝ دِیُ ٘یاس تٝ پزعُٙ آٔٛسػ دیذٜ ٚ تزٟیشات خاؿ رٟت تشریك، ٞشیٙٝ تمثُ ؽذٜ تٛعظ تیٕار -7 

. ٞا تٝ ٕٞاٖ ا٘ذاسٜ ٔٛحز اعت تز اس تشریك ػضال٘ی اعت ٚ در ػیٗ حاَ در درٔاٖ تغیاری اس تیٕاری اعتفادٜ خٛراوی اس دارٚٞا آعاٖ -8

.  ؽٛ٘ذ دارٚٞای خٛراوی تاػج ایزاد درد یا ٌغغتٍی در عذ پٛعتی تذٖ ٕ٘ی

أا در ٔٛرد تیؾتز تیٕاری ٞا، ؽٛاٞذ ٔٛرٛد اعتفادٜ اس تشریك   ٞا وارتزد دارد، ٞا تزای تزخی اس ػفٛ٘ت تیٛتیه اٌزچٝ تشریك ػضال٘ی آ٘تی -9 

.  یا ٚیتأیٗ ٞا را ٔٙغمی ٕ٘ی دا٘ذ دارٚٞای ٔغىٗٞا، وٛرتٖٛ ٞا،  تیٛتیه آ٘تیػضال٘ی تٝ رای ٔصزف خٛراوی 

کدام داروها خیلی به شکل تسریقی استفاده می شوند؟  

:  ٘ذ اساس رّٕٝ دارٚٞایی وٝ در ایزاٖ تٝ عٛر رایذ تٝ صٛرت غیز ٔٙغمی تٝ ؽىُ تشریمی ٔصزف ٔی ؽٛ٘ذ ػثارت

 :آ٘تی تیٛتیه ٞا 

ٞا احتٕاالً ٔحذٚد تٝ ؽزایغی اعت وٝ در آٖ ٞا حصَٛ اعٕیٙاٖ اس رعیذٖ دارٚ تٝ تذٖ ضزٚری اعت؛ تٝ ػٙٛاٖ  تیٛتیه فٛایذ تشریك آ٘تی

تٝ ػٙٛاٖ )تیٕار ، یا در ٔٛارد ؽه تٝ پذیزػ (ٔخُ تٟٛع یا ػذْ تٛا٘ایی تّغ)ٔخاَ در ٔٛاردی وٝ تیٕار لادر تٝ تحُٕ دارٚی خٛراوی ٘یغت 

.  تز اعت ٞای تشریمی ٔٙاعة  تیٛتیه ، ٚ ٘یش در تزخی تیٕاری ٞای خاؿ، اعتفادٜ اس آ٘تی(ٔخاَ تٝ ػّت فزأٛؽی یا ػذْ تٕایُ تٝ ٔصزف دارٚ

٘زعیذٜ اعت ٚ  تز ٞغتٙذ ٚ تاحیزات رٚا٘ی تیؾتزی تٝ د٘ثاَ دار٘ذ تٝ احثات أا تٝ یاد داؽتٝ تاؽیٓ وٝ ایٗ تفىز وٝ دارٚٞای تشریمی لٛی

تز، تذٖٚ درد ٚ تا ػٛارض را٘ثی وٕتزی  ٞا اعت وٝ ارساٖ تیٛتیه دِیّی غیزٔٙغمی تزای ا٘تخاب رٚػ تشریمی تٝ رای ٔصزف خٛراوی آ٘تی

.  ٕٞزاٜ اعت

 :  دارٚٞای ضذ حغاعیت تٝ ٚیضٜ وٛرتٖٛ ٞا 
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اس عزفی . ا٘ذ ٞا تفاٚت چٙذا٘ی در تٟثٛد تیٕاری ٞا ٘ؾاٖ ٘ذادٜعاِؼات ٔتؼذد درتارٜ ٔمایغٝ تشریك ػضال٘ی وٛرتٖٛ ٞا تا ٔصزف خٛراوی آٖ ْ

ٞای ٔزتٛط تٝ تشریك دارٚ را تٝ د٘ثاَ ٘ذارد ٚ ٔؼٕٛال تٝ خٛتی اس عٛی  ٔصزف خٛراوی وٛرتٖٛ ٞا ٔؾىالتی ٔخُ درد، اضغزاب ٚ ٞشیٙٝ

. ؽٛد ٚ دارای ػٛارض را٘ثی وٕتز یا ٔالیٓ تزی اعت تیٕاراٖ در ٞز ٌزٜٚ عٙی تحُٕ ٔی

 : ٚ ب وٕپّىظ 12ٚیتأیٗ ب 

ٚ ب وٕپّىظ اعت، أا تٟتز اعت تذا٘یٓ وٕثٛد  12یىی اس ٔٛارد رایذ در ٔیاٖ اغّة ٔزدْ ٚ ٘غخٝ تزخی اس پشؽىاٖ، تشریك ٞفتٍی ب

چٙذاٖ ؽایغ ٘یغت ٚ در افزادی وٝ رصیٓ غذایی ٔتؼادَ ؽأُ ٌٛؽت، تخٓ ٔزؽ، ٔاٞی، ؽیز ٚ دیٍز فزآٚردٜ ٞای ِثٙی دار٘ذ،  12ٚیتأیٗ ب 

واری  12٘ذار٘ذ ٚ تشریك ٞفتٍی ب 12ٜ آٖ ٞا تٝ ایٗ ٚیتأیٗ تزعزف ٔی ؽٛد ٚ دیٍز ٘یاسی تٝ ٔصزف ٔىُٕ ٚیتأیٗ بٔیشاٖ ٘یاس رٚساٖ

.  تیٟٛدٜ ٚ ٌاٞی ٔضز اعت

 : ٔغىٗ ٞا 

 ایٗ ٔٛضٛع تٝ. یىی دیٍز اس ٌزٜٚ ٞای دارٚیی وٝ در تغیاری اس ٔٛارد تٝ عٛر غّظ تٝ ؽىُ تشریمی تزٛیش ٔی ؽٛد دارٚٞای ٔغىٗ اعت

حذی تٛدٜ وٝ تاػج ؽذٜ در احز ٔصزف تیؼ اس حذ آٖ ٞا تٝ ٚیضٜ در ٔٛرد دیىّٛفٙان، ػٛارض ؽىُ تشریمی دارٚ تا ؽیٛع در خٛر تٛرٟی تٝ 

صٛرت فّذ پا در ایزاٖ ٔؾاٞذٜ ؽٛد ٚ در ٟ٘ایت تزای رٌّٛیزی اس ایٗ ػارضٝ تٛسیغ دارٚٞای ٔغىٗ تشریمی فمظ ٔحذٚد تٝ تیٕارعتاٖ ٞا ٚ 

.  ا ؽٛددرٔاٍ٘اٜ ٜ

در ایٗ تارٜ ٘یش تایذ ٌفت در ٔٛاردی وٝ ٔغىٗ ٞای خٛراوی در دعتزط اعت ٚ تیٕار لادر تٝ ٔصزف خٛراوی آٖ ٞاعت، اعتفادٜ اس رٚػ 

تشریمی رایش ٕ٘ی تاؽذ ٚ رش در ٔٛاردی وٝ تیٕار ٔثتال تٝ درد حاد ٔی تاؽذ، رٚػ تشریمی رایش ٘یغت ٚ ٞشیٙٝ ٚ خغزات احتٕاِی تیؾتزی 

.  دارد

 رش در ٔٛارد اعتخٙا، ٞیچ یافتٝ لغؼی ٔثٙی تز ایٗ وٝ رٚػ تشریمی تز ٔصزف خٛراوی دارٚٞا اررحیت دارد، ٚرٛد ٘ذارد، تّىٝ ٔؼایثی ٔا٘ٙذ

د درد، أىاٖ ا٘تماَ ػفٛ٘ت، ٞشیٙٝ درٔا٘ی تاال، ٘یاس تٝ افزاد وارؽٙاط رٟت تشریك، ػذْ أىاٖ حذف دارٚ در صٛرت تشریك تیؼ اس حذ، ایزا

را ٘یش تٝ ٕٞزاٜ دارد ... عٝ در ٔحُ تشریك ٚآب

 



انواع تسریق  

در ٔٛاردی . ا٘تخاب راٜ ٔصزف، تغتٍی وأُ تٝ ٘ٛع، ٔمذار ٚ ٕٞچٙیٗ سٔاٖ احز دارٚ دارد. ٔصزف دارٚٞا اس راٜ ٞای ٔختّفی ا٘زاْ ٔی ٌیزد

. وٝ ٔیغز تاؽذ، ٕٞیؾٝ راٜ خٛراوی دارٚ تزریح دادٜ ٔی ؽٛد

: دارٚ را ٔی تٛاٖ تٝ راٜ ٞای سیز ٚارد عیغتٓ ٌزدػ خٖٛ وزد. ٚرٚد دارٚ تٝ تذٖ راٜ تشریك اعت یىی اس راٜ ٞای ٔختّف

دارٚ تیٗ الیٝ ٞای پٛعت تشریك ٔی ؽٛد ٚ ایٗ رٚػ تیؾتز در ٔٛارد تغت ٞای پٛعتی   در تشریك داخُ پٛعتی،: راٜ داخُ پٛعتی  -اِف  

. تٝ وار تزدٜ ٔی ؽٛد تغت پٙی عیّیٗٔخُ ٚاوغٗ ب ث ص ٚ 

.  در ایٗ رٚػ، دارٚ در فضای چزتی سیز پٛعت تاسٚ ٚ یا عغح داخّی راٖ تشریك ٔی ٌزدد:   راٜ سیزپٛعتی -ب 

در صٛرتی وٝ . دارٚ اس ایٗ عزیك سٚدتز اس راٜ سیزپٛعتی رذب ٔی ؽٛد، سیزا در ػضالت ػزٚق تیؾتزی ٚرٛد دارد: راٜ داخُ ػضال٘ی  -د 

.  تخٛاٞٙذ احز دارٚ فٛرا ظاٞز ؽٛد ٚ ضٕٙا ٘تٛاٖ آٖ را اس راٜ ٚریذی تشریك ٕ٘ٛد، دارٚ اس راٜ ػضال٘ی تشریك ٔی ؽٛد

نی  نکات الزم در هنگام تسریق زیر پوستی و داخل عضال 

. ا٘تخاب عزعٛسٖ اس ِحاػ عَٛ ٚ ا٘ذاسٜ آٖ ٔٙاعة تا تیٕار ٚ دارٚی تشریمی تاؽذ -1

.  دررٝ سیز پٛعت داخُ وٙیذ 45تزای تشریك سیز پٛعتی، پٛعت را در ٔحُ تشریك ٌزفتٝ ٚ عزعٛسٖ را تا ساٚیٝ  -2

اٌز تیٕار خیّی الغز اعت لغٕتی اس ػضّٝ را تٍیزیذ، عٛری وٝ یه . تزای تشریك ػضال٘ی، پٛعت ٔحُ تشریك را وؾیذٜ ٚ تشریك وٙیذ -3

.  تٛدٜ وٛچه ػضال٘ی تؾىیُ ؽٛد

.  د تیزٖٚ وؾیذٔیّی ٔتز را تیزٖٚ ٍ٘ٝ داریذ تا در صٛرت ؽىغتٗ تتٛاٖ آٖ را اس ٘ظ 2تٕاْ عٛسٖ را در ٘غذ داخُ ٘ىٙیذ ٚ حذٚد  -4 

در صٛرتی وٝ پظ اس داخُ وزدٖ عٛسٖ، پیغتٖٛ عزً٘ را لذری خارد تىؾیذ ٚ خٖٛ تٝ داخُ عزً٘ وؾیذٜ ؽٛد، در ایٗ صٛرت تایذ  -5

.  دارٚی تشریمی را اس ٘ٛ در ٔحُ دیٍزی تشریك ٕ٘ٛد

در ٔٛرد دارٚٞایی وٝ تایذ تا تأخیز رذب ؽٛ٘ذ . یزدٔحُ تشریك را ٔاعاص دٞیذ تا رزیاٖ خٖٛ افشایؼ یاتذ ٚ رذب دارٚ تٟتز صٛرت ي -6

.  ، ٔاعاص دادٖ ٕٔٙٛع اعت(ٔخُ پٙی عیّیٗ پزٚوائیٗ)
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 ػٛارض تشریك آٔپَٛ 

.  آتغٝ، ػفٛ٘ت ٚ اتتال تٝ تیٕاری ٞای ٚیزٚعی ٚ ٔیىزٚتی اس ػٛارض تشریك ٞغتٙذ

سریمی تٝ ٔزاتة تٟتز اس دارٚٞای خٛراوی ٞغتٙذ، أا ٔتخصصاٖ تا اس عٛی دیٍز در ٔیاٖ ٔزدْ ایٗ تصٛر رایذ ٚرٛد دارد وٝ فزآٚردٜ ٞای ت

ایٗ ٘ظز ٔخاِفٙذ ٚ اس تشریك تٝ ػٙٛاٖ یه رٚػ تٟارٕی تا خغز فٛق اِؼادٜ تاال ٘اْ ٔی تز٘ذ وٝ در عیغتٓ درٔاٖ عزپایی ضزٚرتی ٘ذارد ٚ 

. ر تٝ ٚیضٜ راٜ خٛراوی ٕ٘ی تٛاٖ اعتفادٜ ٕ٘ٛد، ٔی دا٘ٙذٚ یا سٔا٘ی وٝ اس راٜ ٞای دیً( فٛری)ایٗ رٚػ را ٔخصٛؿ درٔاٖ ٞای اٚرصا٘غی 

 

 

 


