
 "تزریقات ایمن" )2(پیام آموزشی 

تزریقات به منظور درمانی تجویز می شوند و این در حالی است که اکثریت این تزریقات غیر ضروری % 90بهداشتی و تزریقات به منظور  10-5%
 260و ) کل این بیماری در جهان40%( C میلیون ابتال به هپاتیت 2،  )جهانیک سوم کل این بیماری در (B میلیون ابتال به هپاتیت 22. هستند

میزات تزریقات غیر  .دهنمی د را به استفاده مجدد از سر سوزن های مصرف شده ارتباط ) کل این بیماری در جهانHIV)5% ابتال به موردهزار 
از مهمترین صدمات شغلی در کادر پزشکی و پیراپزشکی، صدمات ناشی از .در قاره آسیا متفاوت است% 50در منطقه اروپای شرقی تا% 15ایمن ار 

موارد در اثر % 29موارد با سوزن های توخالی و در % 61کارکنان بهداشتی درمانی می باشد که در ) needle stick(فرو رفتن سر سوزن به دست 
  :در سه حالت ذیل رخ می دهد needle stickناشی از بطور کلی جراحات  .آنژیوکت های پروانه ای صورت می گیرد

  ضمن درپوش گذاردن سرسوزن .1
  انتقال مایعات بدن بیمار از سرنگ به داخل لوله های آزمایش .2
 دفع نامناسب وسایل درمانی تیز و برنده مصرف شده .3

 جامعهو دفع مناسب ضایعات تزریق در ) حفظ ایمنی بیمار و کارکنان(اطمینان از ارائه ایمن تزریقات  : تزریقات ایمن از هدف

 :راهکارهای برنامه عملیاتی تزریقات ایمن

 AD1(Auto Disable) تأمین و توزیع سرنگ .1
 Safty Box  تأمین و توزیع .2
 ایجاد هماهنگی برون بخشی در جهت دفع ایمن ضایعات .3
 ایجاد هماهنگی های درون بخشی برحسب نیاز .4
 سوزاندن کلیه ضایعات در مراکز شهری در زباله سوز .5
 سوزاندن کلیه ضایعات در مناطق روستایی در گودال ها یا کوره های محلی .6
 آموزش پرسنل .7
 آموزش و اطالع رسانی به جامعه .8

  ).همه تزریقات باید حاوی پاتوژن فرض شود(  :ایمنی تزریقات با تکیه بر چهار محور بنیادی ذیل تأمین می گردد

انجام تزریقات، فلبوتومی، زدن النست، تزریقات داخل وریدی و یا انفوزیون بر اساس استانداردها به منظور کنترل و پیشگیری از بروز  .1
 عفونت و آسیب به بیماران

 از وسایل تیز و برنده آلوده کاهش رفتار پرخطر کارکنان بهداشتی درمانی به منظور پیشگیری از جراحات ناشی .2
 افزایش سطح ایمنی کارکنان در حین کار با وسایل تیز و برنده درمانی .3
 جمع آوری، نگهداری، انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله های آلوده و پرخطر .4
 تغییر رفتار و نگرش افراد جامعه و پزشکان نسبت به مقوله تقاضا و تجویز دارو به روش تزریقی .5

  :ات غیر ایمن شاملتزریق

 روش غلط تزریق .1
 محل نامناسب تزریق .2

                                                            
  .می کند و از استفاده مجدد آن جلوگیری می نماید نوعی سرنگ است که در آن یک گیره فلزی قرار دارد که پیستون سرنگ را بعد از تزریق قفل 1 -



 داروی ناصحیح .3
 حالل غلط .4
 دز غلط دارو .5
 )امحاء ناصحیح(دسترسی افراد جامعه به سرنگ و سر سوزن استفاده شده  .6

 :موازین تزریقات ایمن

نیاز تزریق بر روی میز اختصاصی، دفع ، قرار دادن وسایل مورد تزریقخاص برای  یعیین مکانت : (Clean Work Plan)تمیزکار محل ) الف
 تزریقدر نزدیکترین محل به  Safty Box بالفاصله سرنگ در

 (Hand Washing) دست رعایت بهداشت) ب

سالم بودن بسته بندی سرنگ و سر سوزن، کنترل تاریخ انقضاء، دست نزدن به سر سوزن قبل و بعد  :سرسوزن و سرنگ استریلاستفاده از ) ج
   تزریقاز 

 (Skin Cleaning) تمیزکردن محل تزریق) د

 . در صورتی که محل واکسیناسیون کثیف است آنرا با آب و صابون شستشو دهید 
 .ضدعفونی کنید) درصد 70(به صورت دایره ای محل تزریق را با پنبه الکل  
   .هرگز از پنبه الکل از قبل آماده شده استفاده نکنید 

 (Appropriate collection of sharps) : جمع آوری صحیح اجسام نوک تیز) هـ

 بمنظور جلب توجه کارکنان  "احتمال آلودگی با اشیاء تیز و برنده عفونی"با برچسب هشداردهنده با مضمون Safty BOX  استفاده از 
 اجتناب از سرپوش گذاری مجدد سر سوزن 
 Safty BOX  سه چهارم حجم بیش از پرکردناجتناب از  
 و نگهداری آنها در یک مکان مطمئن و خشک و دور از دسترس کودکان و مردم Safty BOX بستن درب 
 .پر استفاده مجدد نشود Safty BOX از 

  :دفع صحیح ضایعات) و 

و  مقاوم به پارگی ،دارای قفا و ضامن ،دهانه گشاد ،غیر قابل نفوذمستحکم، باید  ظروف جمع آوری پسماندهای نوک تیز و برنده 
 .دارای حجم کافی و ابعاد مناسب باشد

مهر و موم جهت انتقال به اتاقک موقت نگهداشت پسماندها، ظروف ایمن حاوی پسماندهای نوک تیز و برنده و پسماندهای عفونی  
 .گردد

 . ظروف ایمن حاوی پسماندها، از باز کردن، تخلیه ظروف، استفده مجدد و فروش سرسوزن داخل آن اجتناب شود مهر و موم پس از  

   :تغییر رفتار و نگرش اجتماعی)  ی

 تعدیل تزریق دارو به روش تزریقی 
 ارتقاء سطح آگاهی جامعه از عوارض تزریقات 



  درمانیبرگزاری دوره های آموزش توجیهی جهت کارکنان بهداشتی  

 :واکسیناسیون ایمن

 .تنها سرنگ را هنگامی پر کنید که گیرنده تزریق آماده باشد .1
 .هیچگاه ویالهای ناقص مصرف شده را با هم مخلوط نکنید .2
 .شخص نمائیدمویالهای بازشده را در داخل یخچال و داخل ظرف مخصوصی با عالمت در حال مصرف  .3
  .ریخته شوندساعت دور  6واکسنهای بازسازی شده پس از  .4

 :فرو رفتن سوزن در دست وقتی رخ می دهد که :صدمه فرورفتن سر سوزن در دست و عفونتهای ناشی از آن

 .راه بروید ،ـ سر سوزن را سرپوش گذاری مجدد کنید یا در حالی که سرنگها و سر سوزنهای مصرف شده را در دست دارید 
 )  …دست، گریه وحرکت (ـ وضعیت نامناسب کودکان در هنگام تزریق  
  ـ دسترسی و تماس مردم به سرنگهای مصرف شده و دور ریخته شده 

 :روشهای پیشگیری از فرو رفتن سوزن در دست

 به حداقل رساندن حمل و نقل و جابجایی سرنگ و سر سوزنهای مصرف شده .1
 حمل و نقل ایمن سرنگ و سر سوزن .2
 .ایجاد جراحت را کاهش دهدسازی به نحوی که امکان خطر  آماده کردن محل ایمن .3
 وضعیت صحیح کودکان برای انجام تزریقات .4
 واکسیناسیونتزریق از جمله قرار دادن ظروف مخصوص برای جمع آوری کلیه اجسام نوک تیز در محل  .5

 :مراحل دفع ضایعات تزریق

 ).کارمند بهداشتی قرار گیردمراکز واکسیناسیون در دسترس مکانهای تزریق نظیر بایستی در تمام  Safty Box (گام اول

  .)سرنگ را دارد 100پنج لیتری گنجایش حدود  Safty Box یک(پر شد درب آنرا ببندید  Safty Box وقتی سه چهارم) گام دوم

 :نیندازید، این تجهیزات را با سایر ضایعات پزشکی جمع آوری کنید Safty Box هرگز تجهیزات ذیل را داخل :توجه

 ) به استثناء ویالهای شکسته( ـ ویالهای خالی  
  ـ پنبه الکل 
 ـ ویالهای واکسن فاسد یا از رده خارج شده 
  ـ دستکش یا سایر ضایعات پالستیکی 

 :دستورالعمل ایمنی

 اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات و صدمات ناشی از سر سوزن و وسایل تیز و برنده در کارکنان بهداشتی درمانی) الف

در صورت نیاز، تیغ اره در داخل محافظ (دارویی ترجیحا ً از نوعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشدجهت شکستن ویالهای  
 ..)مثل پد قرار گیرد



در موارد ضروری از ( یا کشت خون ABGمگر در شرایط خاص مثل اخذ خون جهت  پس از تزریق از درپوش گذاری خودداری شود 
 ..)اری مجدد استفاده شودتکنیک یک دست جهت درپوش گذ

 .از شکستن و خم کردن سر سوزن قبل از دفع خودداری شود 
 .و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم خودداری گردد جهت حمل وسایل تیز و برنده از ریسیور استفاده شود 
 .از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده اجتناب شود 

 :تکنیک استفاده از یک دستسرپوش گذاری به وسیله *

 .ـ سرپوش را روی میز قرار دهید 
 .ـ سرنگ و سرسوزن را در یک دست گرفته و بدون استفاده از دست دیگر داخل سرپوشی که روی میز گذاشته اید، قرار دهید 

 :احتیاطات عمومی در هنگام تماس با خون و سایر ترشحات بدن

 در صورت وجود بریدگی یا زخمی در دستها زخم در دستها با پانسمان ضد آباستفاده از دستکش و پوشاندن بریدگی یا  
 جهت حفاظت بدن در برابر آلودگی با خون یا سایر ترشحات استفاده پیش بند پالستیکی یکبار مصرف 
 ، استفاده از ماسک و عینک محافظبه چشم و غشاهای مخاطی در صورت احتمال پاشیده شدن خون و سایر مایعات آلوده 
 بیمار در خونریزی وسیع  وجود در صورتاستفاده از گان ضد آب  
 مجوز پزشک جهت ادامه فعالیت کارکنان دچار اگزما یا زخم باز در بخش ها 

و پاشیده شدن خون یا  سایر  needle stick شامل( :دستورالعمل کمکهای اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی درمانی) ب
 ) )مثال داخل دهان(و غشاهای مخاطی ) چشم ها(بریدگیهای باز، ملتحمه  بیمار به ترشحات آلوده بدن

 در صورت فرو رفتن سر سوزن به دست، پاشیده شدن خون یا سایر ترشحات آلوده به بریدگیهای باز، ملتحمه، غشاء مخاطی و گازگرفتگی که منجر
 :دادبایستی کمکهای اولیه فوری انجام ، به پارگی اپیدرم می شود

 و صابون ولرم شستشوی زخم با آب .1
 )موضع تماس(از محل اولیه زخم  یوکمک به خونر .2
 خودداری از مالش موضعی چشم .3
 در صورت آلودگی شستشوی چشم ها و غشاء مخاطی با آب فراوان .4
 گزارش فوری سانحه به سوپروایزر بالینی .5
 و اطالع به مدیر و مسئول مرکز و طرح در کمیته کنترل عفونتثبت رسمی مورد توسط سوپروایزر و تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان  .6
 از طریق مراجع مربوطه تشکیل پرونده و پیگیری مورد .7
محرز باشد، ضروریست در عرض ساعت اول تحت  HIV در صورتی که تماس با عفونت(بررسی میزان خطر بیماریهای ناشی از تماس  .8

 .قرار گیردبا نظر پزشک متخصص عفونی مراقبتهای درمانی 
میلی لیتر خون از فرد مورد تماس گرفته و به منظور  5 -10باشد  HBV/HIV در صورتی که منبع آلوده بعنوان مورد شناخته شده .9

 .پیگیری آتی ذخیره شود
اخذ و مورد آزمایش  HIVو   B, Cهپاتیتمنبع تماس جهت بررسی  میلی لیتر خون از 5 -10پس از تماس جهت تعیین عفونت منبع،  .10

                                                                                                                                                                     .قرار گیرد

  آموزش پرستاری                                                                                     شکیدرمان وآموزش پز ،وزارت بهداشت  دستورالعمل تزریقات ایمن :منبع  


