
  

 مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ایزدی

 

فرو رفتن سوزن در دست و 

 عفونت های ناشی از آن

 

l

 

 

 

دستورالعمل راهنمای کشوری مراقبت : منبع

 عفونت های بیمارستانی

 

رقیه صادقی، کارشناس کنترل عفونت: تهیه کننده   

 به نام خدا

سر سوزن اغلب موجب جراحات کارکنان بهداشتی 

عفونت های منتقله از راه خون مثل . می شود

یا سایر ویروس ها می  C، هپاتیت  Bهپاتیت 

توانند از طریق جراحات ناشی از فرو رفتن سوزن 

 .در دست منتقل شوند

 :فرو رفتن سوزن در دست وقتی رخ می دهد که

کارکنان بهداشتی سرسوزن را سرپوش  .1

گذاری مجدد کنند یا در حالیکه سرنگهای 

مصرف شده راد در دست دارند راه 

 .بروند

اگر بیماران بخصوص کودکان، وضعیت  .2

درستی در مدت زمانیکه تزریق انجام می 

حرکت کودک، گریه )شود، نداشته باشند

 ...(.و

اگر ضایعات لوازم تزریق به خوبی جمع  .3

مردم در معرض آوری نشده باشند و 

 .رار گیرنداین ضایعات ق تماس با

روش های پیشگیری از فرو رفتن سوزن در 

 :دست

به حداقل رساندن زمان جابه جایی سرنگهای  -

 .مصرف شده

صدمه ناشی از فرو رفتن سوزن در دست در هر 

زمانی ممکن است رخ بدهد ولی اغلب هنگام 

. تزریق یا بالفاصله بعد از تزریق رخ میدهد

زات تزریق برای حمل و معموال جابه جایی تجهی

نقل بیشترین خطر ایجاد نیش سوزن را در بر 

به یاد داشته باشیم صدمه نیش سوزن قابل . دارد

 .پیشگیری است

 

 

حمهل و نقهل و مواردی کهه در زیهر ذکهر مهی شهود 

 :حداقل می رساندجابه جایی را به 

را در نزدیکهی  (safety box) جعبهه ایمهن -1

فردی که تزریهق دارد، قهرار دهیهد تها سهرن  

و سوزن ههای مصهرف شهده را بتوانیهد فهورا 

 .پس از تزریق داخل آن بیندازید

از سهههرپوش گهههذاری مجهههدد سهههوزن اجتنهههاب  -2

 .نمایید

 .هرگز سرسوزن را از سرن  جدا نکنید -3

استفاده شهده هرگز سرن  و سرسوزن های  -4

را در اطراف محل تزریهق یها محهل کهار جابهه 

 .فتی باکس بیندازیدیجا نکنید و فورا در س

هنگامیکهه بهرای تزریههق آمهاده شههدید دارو را  -5

داخههل سههرن  کشههیده و آن را تزریههق کنیههد و 

سههپس سههرن  مصههرف شههده را فههورا داخههل 

 .فتی باکس بیندازیدیس

 

 :دستورالعمل ایمنی

 
پیشهههگیرانه از بهههروز جراحهههات و اقهههدامات : الهههف

صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و برنهده 

 :در کارنان مراکز بهداشتی

 

قویا توصیه می شود کلیهه اشهیا تیهز و برنهده  -1

آنژیوکههت، بیسههتوری، سرسههوزن، اسههکال  ) 

بالفاصهله در سهیفتی بهاکس جمهع آوری ( وین

 .گردد

 

 

 

 



 

تزریق از گذاردن درپوش سرسوزن  پس از -2

 اکیدا خودداری نمایید

مگههر در شههرایط خههاص از جملههه اخههذ نمونههه  -3

بهتهههر اسهههت سرسهههوزن در  ABGخهههون جههههت 

سهههیفتی بهههاکس انداختهههه شهههود و از سرسهههوزن بههها 

 .درپوش استریل استفاده شود

از شکسهتن و یهها خههم کهردن سرسههوزن قبههل از  -4

 .دفع خودداری کنید

در مهههوارد ضهههروری جههههت گهههذاردن درپهههوش  -5

سرسوزن از وسیله کمکی مانند فورسهپس جههت 

ا ثابت نگه داشهتن درپهوش اسهتفاده نماییهد و یها به

نگهداشههههتن سههههرن  در یهههه  دسههههت بههههه روش 

scoop  بهههدون اسهههتفاده از دسهههت دیگهههر جههههت

 .گذاردن درپوش سرسوزن استفاده کنید

جههههت حمهههل وسهههایل تیهههز و برنهههده از رسهههیور  -6

و استفاده کنید و از حمل وسایل مزبهور در دسهت 

 .یا جیب یونیفرم خودداری نمایید

از دست به دست نمهودن وسهایل تیهز و برنهده  -7

 .جتناب نماییدا

احتیاطهههات عمهههومی در حهههین انجهههام هرگونهههه  -8

اقدام درمانی که احتمهال آلهودگی بها خهون و سهایر 

 :ترشحات بدن وجود دارد به شرح ذیل می باشد

در صورتی که بریدگی یا زخمهی در دسهتها  -1-8

وجود دارد بایستس از دسهتکش اسهتفاده نمهود و 

 .موضع با پانسمان ضدآب پوشانده شود

پاشهیدن خههون و یهها در صهورتی کههه احتمههال  -2-8

قطعهههاتی از نسهههوی و مایعهههات آلهههوده بهههه  شهههم و 

مخههاط وجههود دارد، اسههتفاده از ماسهه  و عینهه  

 .محافظ ضروری است

   

درصههههورتیکه بیمههههار د ههههار خههههونریزی  -3-8

وسههیع اسههت اسههتفاده از گههان ضههدآب ضههروری 

 .است

د ههار اگزمهها و یهها درصههورتیکه کارکنههان  -4-8

زخمهههای بههاز مههی باشههند معاینههه پزشهه  جهههت 

 .مجوز شروع فعالیت در بخش ضروری است

دسههتورالعمل کمهه  هههای اولیههه فههوری پههس از : ب

 :درمانی -تماس در کارکنان بهداشتی

بهها توجههه بههه اینکههه جراحههات و اتفاقههات عمههده در 

حین انجام اقهدامات و روشههای درمهانی اتفهاق مهی 

اقههدامات کمهه  هههای اولیههه فههوری در مههوارد افتههد، 

 :ذیل بایستی انجام شود

  فههرو رفههتن سرسههوزن بههه دسههت کارکنههان

 بهداشتی درمانی

  پاشههیده شههدن خههون و یهها سههایر ترشههحات

 :آلوده بدن بیمار به

 ( شمها)ملتحمه 

 بریدگی های باز

 (برای مثال دهان) غشا مخاطی 

 .گازگرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود

 :های اولیه فوری کم 

 (الف

 شستشوی زخم با صابون و آب ولرم 

 خودداری از مالش موضعی  شم 

  شستشههوی  شههمها و غشههای مخههاطی بهها

  ب در صورت آلودگیآ مقادیر زیاد

 

گزارش فوری سانحه به سوپروایزر کنترل  (ب

 عفونت

ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات ( ی

حین کار توسط سوپروایزر کنترل عفونت و 

 ثبت در پرونده بهداشتی کارکنان 

بررسی میزان خطر بیماری زایی ناشی از ( د

:تماس در کارکنان  

 در صورتیکه آلودگی منبع تماس (

با عفونت ( بیمار و گیرنده خدمت

HIV الزامی است فرد : محرز باشد

تماس در حداقل زمان ممکن مورد 

ترجیحا در ساعت اول تحت مراقبتهای 

درمانی با نظر پزش  متخصص 

 .عفونی قرار گیرد

  درصورتی که منبع آلوده به عنوان

باشد،  HBV/HIVمورد شناخته شده 

سی سی خون از فرد مورد   11-5

تماس گرفته و به منظور پیگیری های 

 .آتی ذخیره شود

  درصورتی که آلودگی منبع تماس با

 HIVو  B/Cعفونت هپاتیت 

سی سی خون  5-11نامشخص باشد، 

از منیع تماس جهت بررسی هپاتیت 

B/C  وHIV  اخذ و مورد آزمایش

 .قرار گیرد

 

 


