
 

 عنوان برنامه: تزريقات ايمن در برنامه ايمنسازي

 مقدمه  

ميليون  1،  ( Bدرصد كل موارد هپاتيت  43)  Bميليون هپاتيت   12ء به ابتالسال تزريقات غير ايمن موجب  هر

ي گلگردد. همچنين بيماريهاي انمي HIV مورد هزار 160و  (  C درصد كل موارد هپاتيت 31) Cابتالء به هپاتيت 

د. نافتهاي قارچي نيز در اثر تزريقات غيرايمن اتفاق ميها و عفونتباكتريال نظير آبسه عفونتهايماننـد ماالريـا، 

زند در سال د. سازمان جهاني بهداشت تخمين مينها ممكن است تا سالها نامشخص باقي بمانندرتاً بعضي از عفونت

 0منظور درمان ودرصد تزريقات به 50 حدودها غيرايمن هستند، درصد آن 00كه  شودتزريق انجام مي ميليارد 26

ميليون موارد مرگها  4/2همچنين تخمين زده ميشود كه بيش از  درصد تزريقات مربوط واكسيناسيون مي باشد.

 باشد. مي مربوط به تزريقات غير ايمن

 : بيان مسئله
گرديد، براي اطمينان از حفظ سالمت كودكان استفاده از در كشور آغاز  2464برنامه گسترش ايمنسازي كه در سال 

عنوان يكي از مهمترين اجزاء تزريقات ايمن توصيه نمود. با رعايت اصول ايمني سرنگ و سرسوزن يكبار مصرف را به

يابند تا كودك خود را براي ايمنسازي به مراكز تزريقات، بخصوص در خدمات ايمنسازي والدين اطمينان خاطر مي

كنند كه تأكيد مي  2555در سال  در بيانيه مشتركي    UNFPA، يونيسف و WHO داشتي درماني بياورند.به

تجهيزات انتخابي مطمئن براي تزريق واكسن در ايمنسازي جاري و  AD   ( Auto -Disable  (  سرنگهاي

 ايمنسازي است. همگاني هايبسيج

تأكيد  ADبر استفاده از سرنگ   2434ايمنسازي، از ابتداي سال  منظور افزايش ايمني تزريقات در خدماتلذا به 

نيز در خدمات ايمنسازي  Safety Boxيعني آوري سرنگ و سرسـوزنشـده و عالوه بر آن اسـتفاده از وسايل جمع

     توصيه شده است. براي امحاء وسايل و ضايعات حاصله از خدمات ايمنسازي )سرنگ و سرسوزن( روش سوزاندن

 گردد .صيه مي تو

تواند از توانند باعث بروز عفونت در افراد شوند در اين صورت انتقال ميچنانچه تزريقات غير ايمن انجام گيرد مي

طريق تماس انگشتان با سرسوزن، از روي پوست، فرورفتن سر سوزن بداخل بدن يا توسط مايعاتي كه تزريق 

 قبالً مصرف شده ايجاد شود.گردند و يا از طريق سوزن و سرنگي كه مي

ها تزريق توسط افراد غير دوره ديده و يا مردم ناآگاه ها نفر دچار ضعف سيستم ايمني هستند و بيليونامروزه ميليون 

 شود، لذا فقط بايستي از تزريق در موارد ضروري درماني و يا ايمنسازي استفاده كرد. انجام مي

 

 



 اهداف :

ارائه ايمن تزريقات و دفع مناسب ضايعات تزريق در كشور بمنظور حفظ و سالمتي دريافت اطمينان از  هدف كلي:

 و جامعه كنندگان و ارائه دهندگان خدمات ايمنسازي

 اهداف اختصاصي:

 منظور پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز و برنده آلوده كاهش رفتار پرخطر كاركنان بهداشتي درماني به -الف

 افزايش سطح ايمني كاركنان در حين كار با وسايل تيز و برنده   -ب

 جمع آوري، نگهداري، انتقال و دفع مناسب و بهداشتي ضايعات تزريق واكسيناسيون -ج

 

 استراتژي ها ) راهكارها(:

 يا خود ايستا براي كليه مراكز واكسيناسيون AD (Auto Disable)تأمين و توزيع سرنگ -

 براي كليه مراكز واكسيناسيون  Safety Boxتأمين و توزيع  -

 هاي برون بخشي در جهت دفع ايمن ضايعاتايجاد هماهنگي -

 هاي محليها يا كورهسوزاندن كليه ضايعات در مراكز شهري در زباله سوز و در مناطق روستايي در گودال -

 آموزش پرسنل و اطالع رساني به جامعه -

 

تزريقات ايمن : کليات  

يه شده باشد كه درصورت عدم رعايت موازين توصهاي دارويي ميهاي شايع در تجويز فرآوردهروشتزريقات يكي از 

نمايد.خطرات بالقوه و بالفعلي را بر ارائه كنندگان، مصرف كنندگان خدمت و نيز جامعه اعمال مي  

صورتي تزريق به افراد جامعه بههائي براي ارائه خدمت تزريقات ايمن يعني تهيه و تأمين وسايل و تجهيزات و آموزش

 كه ايمني فرد خدمت گيرنده، خدمت دهنده و جامعه فراهم شود.

 

گردد:مين ميأايمني تزريقات با تكيه بر چهار محور بنيادي ذيل ت   

برنده آلوده  منظور پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز وكاهش رفتار پرخطر كاركنان بهداشتي درماني به -1  

افزايش سطح ايمني كاركنان در حين كار با وسايل تيز و برنده درماني    -2  



هاي آلوده و پرخطر جمع آوري، نگهداري، انتقال و دفع مناسب و بهداشتي زباله -3  

يروش تزريقتغيير رفتار و نگرش افراد جامعه و پزشكان نسبت به مقوله تقاضا و تجويز دارو به  -4  

 موازين تزريقات ايمن :

دهد و باعث رساند و تزريق كننده را در معرض هيچ خطري قرار نميك تزريق ايمن به گيرنده خدمت آسيب نميي

 گردد و تزريقات ايمن داراي موازيني بشرح ذيل مي باشد.تجمع ضايعاتي كه خطر براي جامعه داشته باشد نمي

 محل تميز واكسيناسيون  -الف

 شستشوي دست ها  –ب 

سرسوزن و سرنگ استريل  -ج  

ويال و حالل مناسب   -د  

 تميز كردن محل تزريق

آوري صحيح اجسام نوك تيز جمع  

 س-دفعصحيح ضايعات

 موازين تزريقات ايمن :

 واكسيناسيونمحل تميز 

اين  ن بايد درسازي واكسدر هر مركز براي واكسيناسيون مكاني خاص را تعيين نمائيد. محل دريافت واكسن و آماده

ن امر مكان در نظر گرفته شود. وسائل الزم براي تزريق شامل پنبه الكل و سرنگ را بر روي ميزي كه به اي

به آلوده و .... ايد قرار دهيد. به خاطر داشته باشيد وسائلي كه روي ميز است بايد تميز بوده و خون، پناختصاص داده

 منظره آن را زشت نكرده باشد.

ترين محل به واكسيناسيون يا زير ميزي كه را جهت دفع بالفاصله سرنگ در نزديك Safety Boxبهتر است 

 وسائل واكسيناسيون بر روي آن قرار دارد، قرار دهيد.

 ب  شستشوي دست ها 



ستهاي فرد زا باشد و باعث انتقال بيماري گردد بايد داز آنجائيكه هر مايعي از بدن ممكن است حاوي عوامل بيماري

طور كامل با آب و صابون شسته شود.كننده قبل از تزريق به تزريق  

 

 سرسوزن و سرنگ استريل :  -ج

يني نمائيد.بندي آن را از نظر وجود پارگي و هرگونه صدمه بازبيك سرنگ و سرسوزن استريل برداشته و بسته -1  

تاريخ انقضا آن را كنترل كنيد. -2  

وانيد از آن استفاده نمائيد.تدر صورت اطمينان از استريل بودن مي -3  

د سرسوزن گذاري مجدو از سرپوشبه هيچ قسمتي از سرسوزن قبل و بعد از واكسيناسيون دست نزنيد  -4

ريق با تأخير دهد وتزعلت ترس حركاتي انجام ميگذاري الزم است )براي مثال كودك بهاگر سرپوش اجتناب كنيد.

شود( تكنيك استفاده از يك دستانجام مي * ته است را بكار ببريد. سرسوزني را كه با سطح غير استريل تماس داش 

 دور بياندازيد.

وسيله تكنيك استفاده از يك دست:گذاري بهسرپوش*   

سرپوش را روي ميز قرار دهيد. -1  

يز سرنگ و سرسوزن را در يك دست گرفته و بدون استفاده از دست ديگر داخل سرپوشي كه روي م -2

ايد، قرار دهيد.گذاشته  

 د- ويال و حالل مناسب : 

مطمئن شويد حالل مربوط به هر واكسن لئوفيليزه را در اختيار داريد به عبارتي براي هر واكسن از حالل  -1 

  اختصاصي آن استفاده نمائيد.

گراد( باشند. درجه سانتي 1-3به هنگام بازسازي واكسن، واكسن و حالل بايد داراي درجه حرارت يكسان ) -2  

براي بازسازي هر ويال واكسن از يك سرنگ و سرسوزن استفاده نمائيد. -3  

همه حالل موجود در ويال را استفاده كنيد. -4  

 بيندازيد Safety boxري در بعد از استفاده از سرنگ، آن را بدون سرپوش گذا -5



توان استفاده كرد و ساعت پس از بازسازي مي 6به خاطر داشته باشيد همه واكسنهاي بازسازي شده را فقط تا  -6

 پس از آن بايد دور ريخته شوند.

هرگز يك سرسوزن را براي كشيدن دوزهاي بعدي يك ويال واكسن، داخل ويال نگذاريد. -7  

  تميز كردن محل تزريق

محل واكسيناسيون را در صورت كثيف بودن محل تزريق ابتدا با آب و صابون شستشو دهيد. -1  

اي ضدعفوني كنيد.درصد( به صورت دايره 00محل تزريق را با پنبه الكل ) -2  

هرگز از پنبه الكل از قبل آماده شده استفاده نكنيد.  -3  

 جمعآوري صحيح اجسام نوك تيز 

 بيندازيد Safety boxرهاي مصرف شده را هميشه د سرنگ و سرسوزن -1

يد و از براي جلوگيري از فرو رفتن نوك سوزن در دست هرگز بعد از واكسيناسيون، به سرسوزن دست نزن -2

 سرپوش گذاري مجدد سرسوزن اجتناب كنيد. 

 يد .بينداز Safety boxرسرنگ و سرسوزن را بالفاصله بعد از استفاده د  -3

 را پر نكنيد.  Safety boxحجم3/4بيش از  -4

 هاي پر شده را قبل از حمل براي دفع ببنديد. Safety boxدرب -5

6-Safety box  .هاي پرشده را در يك مكان مطمئن و خشك و دور از دسترس كودكان و مردم نگهداري كنيد

 هاي موجود دفع شوند.  تا مطابق دستورالعمل

پر شده را در دست نگيريد، تكان ندهيد،   Safety boxايجاد صدمه در اثر سرسوزن هرگز براي اجتناب از -7

 فشار ندهيد، يا روي آن ننشينيد يا نايستيد. 

8-  Safety box.پر را دوباره باز نكنيد، خالي نكنيد يا مورد استفاده مجدد قرار ندهيد 

 صحيح ضايعاتدفع-س



ها را مطابق دستورالعمل و برنامه Safety boxبراي حفظ جامعه از خطر تماس با ضايعات حاصله از واكسيناسيون 

 هاي انجام شده دفع نمائيدريزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


