


:چهار محور اساسی در ايمنی تزريقات
ارتقای سطح (کاهش رفتارهای پرخطر کارکنان بهداشتی

)تشکيل پرونده بهداشتی وانجام واکسيناسيون-آگاهی ومهارت
 دستکش–گان -سفتی باکس(افزايش سطح ايمنی کارکنان-

)عينک محافظ
 نگهداری وانتقال مناسب و بهداشتی زباله های –جمع آوری

آلوده
 تغيير نگرش افراد جامعه و پزشکان به مقوله تقاصا وتجويز

)آموزش(داروهای تزريقی



تزريقات ايمن يعني تهيه و تامين وسايل 
وتجهيزات وآموزشهايي براي   ارائه 

خدمت تزريق افراد جامعه به نحوي كه 
فرد خدمت گيرنده و خدمت دهنده  

.وجامعه آسيبي نبينند



تزريقات غير ايمن
روش غلط تزريق
محل نامناسب
داروی نا صحيح يا دز غلط
 حالل غلط
دسترسی افراد جامعه به سرنگ و سرسوزن استفاده شده



:موازين تزريق ايمن
 محل تميز
شستشوی دستها
سرنگ و سرسوزن استريل
درجه ۷۰الکل (تميز کردن محل تزريق(
جمع آوری صحيح اجسام نوک تيز



:جمع آوری اجسام نوک تيز و برنده
سفتی باکس(جمع آوری در ظروف ايمن ومحفوظ(
عدم درپوش گذاری
سرنگ وسرسوزن با هم داخل سفتی باکس ريخته شود.
به کارگران خدماتی .سفتی باکس در جای امن قرار گيرد

روی -سفتی باکسها را فشار ندهند(۰آموزش الزم داده شود
.)برای مصرف دوباره تخليه نشوند–آن ننشينند 



)Recap(عدم درپوش گذاری



روش صحيح درپوش گذاری



استفاده از ابزار مناسب برای جدا کردن نيدل ها



:فرو رفتن سرسوزن يا صدمه به پرسنل وقتی روی ميدهد

 درپوش گذاری انجام شود ياوقتی سرنگ وسرسوزن  هنگام
۰راه رفتن در دست پرسنل حمل ميشود

زمانی که بيمار کودک است يا بيقرار است
۰وقتی سرسوزنها درست جمع آوری نشدهاند



پروفيالکسی قبل وبعد از تماس
 واکسيناسيون هپاتيت انجام آزمايش تيتراژآنتی بادی وتشکيل

پرونده بهداشتی
برای شکستن ويالهای دارويی دقت شود
خودداری از درپوش گذاری نيدلها
حمل وسايل تيز وبرنده با رسيور
استفاده از وسايل ايمنی



روشهای ايجاد صدمه
فرورفتن سرسوزن به دست
پاشيده شدن ترشحات به چشم-

پوست آسيب ديده
 گاز گرفتگی که منجر به

۰پارگی اپيدرم شود



:کمکهای اوليه فوری
شستشوی زخم با آب وصابون
کمک به خونروی از محل
خودداری از مالش چشم وشستشوی چشم با مقادير زياد آب
 بررسی منبع برایHIV_HBS_HCV تهيه نمونه خون برای

موارد مشکوک
گزارش حادثه به سوپروايزر
 ثبت در پرونده بهداشتی وانجام پيگيريهای بعدی توسط پرستار کنترل

عفونت
دريافت داروهای رتروويروس با نظر متخصص عفونی



SAFETY BOX
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