
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ذُ را اضیا تیش ٍ تزًدفع *ّویطِ ظزٍف هخصَظ 

 ًشدیک تِ هحل کار تا ایي اضیا قزار دّیذ.

*رعایت احتیاطات عوَهی در حیي اًجام ّزگًَِ 

اقذام درهاًی کِ احتوال الَدگی تا خَى ٍ سایز 

تزضحات تذى ٍجَد دارد اس جولِ استفادُ اس ٍسایل 

حفاظت فزدی هاًٌذ دستکص،گاى،هاسک،عیٌک ٍ... 

 ضزٍری است.

 

 "واکسیناسیون"

کلیِ پزسٌل تْذاضتی درهاًی کِ در خطز هَاجِْ تا 

ٍاکسیٌِ   Bخَى ّستذ،تایذ علیِ ٍیزٍس ّپاتیت

تَصیِ هیطَد یک تا دٍ هاُ تعذ اس تشریق گزدًذ.

)پس اس تشریق سَم( Bآخزیي دٍس ٍاکسي ّپاتیت 

گزٍُ ّای پزخطز ضغلی هاًٌذ ر د HBsABآسهَى 

تا اس ٍضعیت ایوٌی  پزستاراى ٍ پشضکاى صَرت گیزد

 اطویٌاى حاصل گزدد. Bآًْا علیِ ٍیزٍس ّپاتیت 

 شدید: استیک نیدل صدمه دچار اگر

 .*سخن را تا صاتَى ٍ آب ٍلزم تطَییذ

*سخن خَد را فطاار ًذّیاذ ٍ اجااسُ دّیاذ خاَى      

 آساداًِ تیزٍى تیایذ.

سَپزٍایشر تالیٌی ٍ پزستار کٌتزل عفًَت *سزیعا تِ 

گشارش دّیذ ٍ تا پایاى عولیات کاری یاا تاا پایااى    

 ضیفت کاری صثز ًکٌیذ.

تت ا*تیواری را کِ سز سَسى هخصَظ اٍ تِ ضوا اصا 

 کزدُ جْت تزرسی عفًَت ضٌاسایی کٌیذ.

*تواااام هزاحلااای را کاااِ تااازای آسهاااایص    

خَى،ٍاکسیٌاساایَى ٍ اقااذاهات پشضااکی جْاات  

 زی اس عفًَت ًیاس است اًجام دّیذ.پیطگی

*حادثِ ایجاد ضذُ را در فزم ثثات حاَادش ضاغلی    

 ثثت کٌیذ.

 

 
داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی 

 استاى لزستاى

 عطایز ضْذای درهاًی آهَسضی هزکش

 

      ًحَُ تزخَرد تا هَاردراٌّوای 

 NEEDLE  STICK 

 

ای  تهیه کننده: واحد بهداشت حرفه

 بیمارستان شهدای عشایر



 

 

ویدل استیک شدن بٍ مفًُم آسیب وفًذی جلدی 

واشی از يسایل پسشکی وًک تیس در صًرت آلوًدٌ  

بسرگتریه ،بًدن بٍ خًن یا ترشحات بدن بیماران 

خطووری اسوو  یووٍ مووی تًاووود یاریىووان خوودمات 

 بُداشتی درماوی را تُدید یىد.

صدمٍ واشی از تماس با سر سوًزن آلوًدٌ ای یوٍ    

یک فرد با آن تمواس پیودا موی یىود ي يی را در     

       مًاجٍُ بوا پواتًشن َوای خوًوی  ورار موی دَود       

 می تًاود باعث عفًو  جدی یا یشىدٌ شًد.

 جدی تریه ایه عفًو  َا عبارتىد از:-
HIV* 

 Bَپاتی  *

 Cَپاتی  *

 
 

 شوند: می تیکاس نیدل به منجر که عوامل برخی

 *تجُیسات غیر ایمه

* رار دادن وامىاسب ظريف دفع سر سًزن ي یا 

 پرشدن بیش از حد آوُا

 

*ضلَغ ٍ هتزاکن تَدى هحیط کار تا فطار کاری ٍ کار   

 تا عجلِ  

 *ٍقفِ ّای هکزر ٍ تی دلیل در تیي کار

 *گذاضتي هجذد درپَش یا هحافظ سَسى

وز جلوگیری از بروز نیدل استیک و بر"

 :"عفونت

 ذاریذگچگاُ درپَش سز سَسى ّا را ً*ّی

ساَسى   *در هَارد ضزٍری جْت گذاردى درپَش سز

اس ٍسایل هکاًیکی جْت ثاتت ًگاِ داضاتي درپاَش    

  Scoopاستفادُ ًواییذ ٍ یا اس یاک دسات تاِ رٍش    

 .جْت گذاردى درپَش سزسَسى استفادُ ًواییذ

 

 

 safety*سز سَسى ّاای اساتفادُ ضاذُ را درٍى    

box  .قزار دّیذ 

 را تیص اس حذ پز ًکٌیذ.  safety box*ّیچگاُ 

 

*اس ضکستي ٍ یا خن کازدى ساَسى قثال اس دفاع     

 خَدداری کٌیذ.

*جْت حول ٍسایل تیش ٍ تزًذُ اس ریسیَر اساتفادُ  

ًواییذ ٍ اس حول ٍسایل هشتَر در دسات یاا جیاة    

 یًَیفزم خَدداری ًواییذ.

ی در دسات ّاا   *در صَرتی کِ تزیذگی ٍ یاا سخوا  

ٍجَد دارد،الشاهی است اس دستکص استفادُ ضاَد ٍ  

 هَضع تا پاًسواى ضذ آب پَضاًذُ ضَد.

*در صَرتیکِ کارکٌاى دچار اگشها یا سخن ّاای تااس   

هیثاضٌذ،هعایٌِ پشضک جْات ضازٍف فعالیات  در    

 تخص الشاهی است.

 *ٍقفِ ّای کاری را تا حذٍد اهکاى هحذٍد کٌیذ.

 


