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 1ایوي تسریقات

 ذهِ:هق .1

ٍ  ًي وِ ًجبت جبى ٍاضتمبء ؾؽح ؾالهت ثيوبضاى هي ثبقس، ضؾبلتثب تَجِ ثِ ّسف غبيي اظ اضائِ ذسهبت زضهب

ضلبيت هَاظيي پيكگيطي ٍ وٌتطل لفًَت ٍ اؾتبًساضزّبي زضهبًي زض  ثط وبضوٌبى ثْساقتي زضهبًي هجٌي هؿئَليت 

ًساضز اؾتب س وِ  ثركي اظ آى ثب ضلبيتيبثهي  يفعًٍ وبّف ذؽط اًتمبل لفًَت ّبي هٌتملِ اظ ذسهبت ؾالهت ضاؾتبي 

 تعضيك ايوي هحمك هي گطزز. ّبي 

  :تسریقات ایوي تِ هعٌاي تسریقی است كِ : 1-1

 ثِ زضيبفت وٌٌسُ ذسهت )ثيوبض ( آؾيت ًعًس. -1

 صسهِ اي ٍاضز ًؿبظز . ت ثْساقتي زضهبًيبذسه گبى /وبضوٌبىثِ اضائِ وٌٌس  -2

 . ًكَزٍ هحيػ ظيؿت جبهمِ زضظيبى پؿوبًسّبي آى ثبلث آؾيت ٍ  -3

زض صَضت لسم ٍ ثسيْي اؾت زاضٍيي هي ثبقس هكتمبت ّبي قبيك زض تجَيع زاضٍ ّب ٍ  ىي اظ ضٍـتعضيمبت ي

اضائِ وٌٌسگبى ٍ هصطف وٌٌسگبى ذسهبت ثْساقتي ، ذؽطات ثبلمَُ ٍ ثبلفملي ضا ثطضلبيت اؾتبًساضز ّبي زضهبًي

اظ جولِ ٍيطٍؼ  ًَاق پبتَغى ّبتعضيمبت غيط ايوي هي تَاًس ؾجت اًتمبل ا .ًوبيس هيتحويل زضهبًي ٍ ًيع جبهمِ 

ّب، ثبوتطي ّب، لبضچ ّب ٍ اًگل ّب قسُ ٍ ٍلبيك ًبذَاؾتِ اي اظ جولِ آثؿِ ٍ يب ٍاوٌف ّبي تَوؿيىي ضا زض پي 

)اظ ؼطيك ٍؾبيل آلَزُ( ٍ  اؾتفبزُ هجسز اظ ؾطًگ ٍ ؾط ؾَظى ثيوبضاى ضا زض همطض لفًَت هؿتمين زاقتِ ثبقس.

زض  ثط اؾبؼ هؽبلمبت ؾبظهبى جْبًي ثْساقتزاضٍيي آلَزُ( لطاض هي زّس.  يب غيط هؿتمين )اظؼطيك ٍيبل

يليَى تعضيك ثب ّسف زضهبًي ٍ يب ثْساقتي تجَيع هي قَز ه 16000ؾبليبًِ زض حبل گصضوكَضّبي زض حبل تَؾمِ ٍ 

زضصس  90ٍ  ثْساقتي اضائِ ذسهبت  تعضيمبت ثِ هٌفَض زضصس 5-10 تعضيك ثِ اظاي ّط فطز(.4/3ؼَض هيبًگيي ِ )ث

ؾت وِ اوثطيت ايي تعضيمبت غيط ظطٍضي ا حبليٍ ايي زض يع هي قًَسزضهبًي تجَاضائِ ذسهبت تعضيمبت ثِ هٌفَض 

زض  زض حبل گصضزض وكَضّبي زض حبل تَؾمِ ٍوِ  ثط اؾبؼ هسل ّبي ضيبظي ؾبظهبى جْبًي ثْساقت .سٌهي ثبق

زضصس هَاضز  B (32اظ هَاضز جسيس هجتاليبى ثِ ّپبتيتهيليَى هَضز  21اثتالء،  ُ اؾتاًجبم قس هيالزي2000ؾبل 

هَاضز جسيس ايي ثيوبضي زضصس C (40 هيليَى هَضز اظ هَاضز جسيس هجتاليبى ثِ ّپبتيت 2ايي ثيوبضي( ، اثتالءجسيس 

تعضيمبت غيط ايوي ( ضا ثِ هَاضز جسيس ايي ثيوبضيزضصس  5هَضز اظ هَاضز جسيس هجتاليبى ثِ ايسظ) 260000ٍ  ول (

زضصس  4/4اثتالء ثِ لفًَت ّبي هٌتملِ اظ ضاُ ذَى زض هيبى وبضوٌبى ثْساقتي زضهبًي هٌجط ثِ  ،ٌسزّ هياضتجبغ 
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ثٌبثطايي تىٌيه ّب ٍ ضٍـ ّبي اؾتبًساضز تعضيمبت،  ايوٌي  .قسُ اؾت HBV ٍHCV زضصس   HIV ٍ39هَضز

 وبضوٌبى ٍ ثيوبضاى ضا تعويي هي ًوبيس. 

 :قلِ از راُ خَىاًتقال ٍیرٍس ّاي هٌت: 2-1

پبتَغى  ظا ٍ حجن ٍ ًَق هَاجِْ زاضز. يذؽط اًتمبل لفًَت ّبي هٌتملِ اظ ضاُ ذَى ثؿتگي ثِ ًَق لبهل ثيوبض

 ثب آلَزگي ّبي ًبهحؿَؼ ًيع هٌتمل قًَس.اؾت هوىي  HBV, HBC ٍHIVًفيط  ّبيي

ًيبظهٌس حجن ظيبزي اظ ثطاي اًتمبل اهب  ًيع اظ ؼطيك ذَى هٌتمل هي قًَس ًفيط هبالضيبثيوبضي ّبي لبثل اًتمبل 

 اظ هربؼطات ظوي اًتمبل ذَى هحؿَة هي قَز.لصا  ذَى هي ثبقٌس

 :Bویروس هپبتيت   .1

HBV ِثهوىي اؾت ٍ يب هربؼبت ثب ذَى آلَزُ ٍ يب تطقحبت ثسى ثيوبض هجتال فت ظيطپَؾتي اظ ؼطيك هَاجِْ ثب 

ذطاقيسگي ّب ٍ يب ظذن ّب ٍ يب اظ ؼطيك  ٍ ًبهحؿَؼ افطاز ؾبلن هٌتمل قَز. لفًَت هي تَاًس ًبقي اظ هَاجِْ

هعهي هي ثبقس اظ ؾطم، ثعاق ٍ  Bوِ هؤيس اثتالء ثِ ّپبتيت   Bآًتي غى ؾؽحي ّپبتيت ؾؽَح هربؼي اتفبق افتس.

semen  .جسا قسُ ٍ لفًَت آى ثِ اثجبت ضؾيسُ اؾتHBV زض ؾطم زاضاؾت ٍ غلفت آى زض  ثيكتطيي غلفت ضا

ضٍظ زض زهبي اتبق زض  7ٍيطٍؼ زض هحيػ ثِ ؼَض ًؿجي پبيساض هي ثبقس ٍ ثِ هست  .ووتط اؾتؾوي هبيك ثعاق ٍ 

ثمس اظ فطٍضفتي ؾطؾَظى آلَزُ ثِ ذَى يه  Bضٍي ؾؽَح زض هحيػ ظًسُ ثبلي هي هبًس. اثتالء ثِ لفًَت ّپبتيت 

الت فَضي ٍ الجتِ هساذ زضصس اؾت وِ 23-62زض هيبى وبضوٌبى ذسهبت ثْساقتي زضهبًي ،  Bهٌجك هثجت ّپبتيت 

ٍاوؿيٌبؾيَى توبهي وبضوٌبى ذسهبت ثْساقتي ، لصا ذؽط اثتالء ضا وبّف هي زّس 2PEPهٌبؾت ثط اؾبؼ هَاظيي

لجل اظ اقتغبل آًبى زض ٍاحسّب ٍ ثرف ّبي ثبليٌي  العاهي ثَزُ Bزضهبًي ٍ هٌجولِ وبزض ذسهبتي ثط لليِ ّپبتيت 

 تَصيِ هي قَز.

 : Cویروس هپبتيت  .2

 HBVانتقبل آن به نسبت  . منتقل می شود هَاجِْ ثبفت ظيط جلسي ثب ذَى آلَزُاظ ؼطيك  HCV َض اٍليِ ثِ ؼ

انتقبل بيمبري از طریق خون آلوده به اثببت  .سبعت زنذه ببقی می مبنذ 11-23در محيط به مذت حذاقل  HCV .استركمت

 .ٍجَز زاضزآلوده به نذرت رسيذه است و از طریق مواجهه پوست نبسبلم و یب مخبطبت بب خون 

3. HIV 
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 (اًتمبل ذَى ٍ يب تعضيمبت غيط ايوي)هَاجِْ ثب ذَى آلَزُ ٍ يب  اًتمبل لوَزي اظ ؼطيك توبؼ جٌؿي، HIVاًتمبل 

زض هحيػ ٍ لبثليت اًتمبل آى ثِ ًؿجت    HIVهبًسگبضي  ٍ ؾط ؾَظى ٍ ؾطًگ هكتطن ثيي همتبزاى اتفبق هي افتس.

HBV  يبHCV ؾوي هبيك هكتول ثط ذَى، ؾبيط تطقحبت ثسى، تطقحي ثسى ثيوبضاى حبت ٍ هَاز ووتط اؾت. تطق ٍ

، غكبء  جطاحبت ثبفت ظيط جلسي زض صَضت توبؼ ثب وِ ثِ ؼَض هكَْز ذَى آلَز هي ثبقٌس تطقحبت ٍاغيٌبل

ظيط  ثطاي وبضوٌبى هربؼطُ آهيع هحؿَة هي قًَس. هيبًگيي ذؽط اًتمبل ثمس اظ هَاجِْهربؼي ٍ پَؾت ًبؾبلن 

 زضصس ترويي ظزُ هي قَز.09/0زضصس ٍ ثطاي توبؼ غكبء هربؼي 3/0جلسي ثب ذَى آلَزُ 

 خط هطی ّاي پیطگیراًِ:: 4-1

پيكگيطي اظ لفًَت ّبي ًبقي اظ تعضيمبت غيط ايوي اؾت. زض ثطذي اظ تعضيمبت غيط ظطٍضي ثْتطيي ضٍـ  حصف

ثبقس ضتي وِ زضهبى هؤثط اظ ؾبيط ؼطق هوىي زض صَ. سًزضصس تعضيمبت غيطظطٍضي هحؿَة هي قَ 70وكَض ّب 

 . اؾت تَصيٍِ هَضز  ثِ هٌفَض وبّف اهىبى هَاجِْ ثب ذَى ٍ هَاز لفًَي ٍ ذؽط اًتمبل، ثِ لٌَاى ضٍـ اضجح 

ع فبـت وبضوٌبى ٍ ثيوبضاى ثؿيبض حبئجْت ح Bٍاوؿيٌبؾيَى وبضوٌبى ذسهبت ثْساقتي زضهبًي لليِ ّپبتيت 

 .اؾت اّويت

ضلبيت ثْساقت زؾت، پَقيسى زؾتىف، ثِ حسالل  لجبضت اؾت اظ اًتمبلوبّف ذؽط هؤثط زض  ضٍـ ّبيؾبيط 

وبضي ٍؾبيل تيع ٍ ثطًسُ هٌجولِ ٍؾبيل تعضيك ، تفىيه هؽلَة ٍ زفك ثْساقتي ٍؾبيل تيع ٍ  ضؾبًيسى زؾت

 .اظ هجساثطًسُ 

 تْتریي رٍش ّا در اًجام تسریقات::2

 ات:اصَل ایوٌی كلی در اًجام تسریق: 1-2

 ،ضلبيت ثْساقت زؾت 

  ،پَقيسى زؾتىف زض هَالك ظطٍضي 

  ؾبيط ٍؾبيل حفبـت فطزي يه ثبض هصطف،اؾتفبزُ اظ 

 ظسلفًَي پَؾت. آهبزُ ؾبظي ٍ 

 :رعایت تْذاضت دست: 1-1-2

، هبزُ ظسلفًَي ٍ يب ثب اؾتفبزُ اظ قؿتكَي زؾت ّب ثب آة ٍ صبثَى  ِثْساقت زؾت ٍاغُ اي ولي اؾت وِ ث

  سلفًَي ٍ يب ظسلفًَي لجل اظ جطاحي  اؼالق هي قَز.حلَل ّبي ظه

 راٌّواي عولی تراي رعایت تْذاضت دست: 
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  لجل اظ آهبزُ ًوَزى زاضٍّبي تعضيمي ٍ ثمس اظ اتوبم تعضيك، لجل ٍ ثمس اظ ّط گًَِ توبؼ هؿتمين ثب

اقت زؾت ّب ضا زض آٍضزى  زؾتىف  ثْس ٍ اظ پَقيسىٍ ثمس لجل  ، ثيوبضاى ثطاي اًجبم الساهبت زضهبًي

  ضلبيت فطهبييس.

  زض صَضت وثيفي ٍ يب آلَزگي زؾت ّب ثب هبيمبت ثسى ٍ  ذَى هوىي اؾت هبثيي تعضيمبت ًيع ًيبظهٌس

 .ثب آة ٍ صبثَى هي ثبقيسضلبيت ثْساقت زؾت 

  اظ اًجبم ثبقس زضهبتيتهجتال ثِ يب  ُ ٍثطيس ،اضائِ وٌٌسُ ذسهت تَجِ ًوبييس زض صَضتي وِ پَؾت زؾت ،

 گطزًس. وِ ظذن ّبي وَچه پبًؿوبىهي قَزز ٍ تَصيِ قَعضيك ثطاي ثيوبض اجتٌبة ت

 دستکص :: 2-1-2

ٍ يب فطآٍضزُ ّبي  زض صَضتي وِ احتوبل هَاجِْ ثب ذَىزض ظوي اضائِ الساهبت هطالجتي، تكريصي ٍ زضهبًي، 

هالً اًساظُ زؾت ذَز اؾتفبزُ وبتويع ٍ يب  ، ثسٍى التىؽ اظ زؾتىف التىؽ هي ثبقس العاهي اؾت وبضوٌبى ذًَي

 ًوبيٌس.  

 راٌّواي عولی استفادُ از دستکص:

  زض ظهبًي وِ احتوبل توبؼ هؿتمين ثب ذَى ٍ يب ؾبيط هبيمبت ٍ تطقحبت ثسى ٍ ثعاق )ثبلمَُ لفًَي

هي ثبقس ، اؾتفبزُ  تبىاظ زؾتىف يه ثبض هصطف غيط اؾتطيل وِ وبهال ً اًساظُ زؾتثيوبضاى(، ٍجَز زاضز 

 ييس. ًوب

  ذَى گيطيزض ظهبى اًجبم تعضيك ٍضيسي  ٍ يب 

  فطز اضائِ زٌّسُ ذسهت ثِ زليل اثتالء ثِ اگعهب ٍ يب ذكىي ٍ تطن ذَضزگي زض صَضتي وِ پَؾت زؾت

 ؾبلن ًيؿت.

 .زض صَضتي وِ پَؾت ثيوبضثِ زليل اثتالء ثِ اگعهب ٍ يب ؾَذتگي ٍ يب لفًَت ؾبلن ًيؿت 

 ّيچ گًَِ حفبـتي زض لجبل  ليىي اظ آى جب وِ پَقيسى زؾتىفstick -needle  يب ؾبيط ظذن ّبي ٍ

 زض صَضت ،ضخ هي زٌّس، ايجبز ًوي ًوبيسوِ ثِ زليل فطٍ ضفتي اقيبء ًَن تيع ٍ ثطًسُ  3ؾَضاخ وٌٌسُ

ظيط  ٍ زض ظهبى اًجبم تعضيمبت هموَل زاذل پَؾتيؾالهت وبهل پَؾت زؾت فطز اضائِ وٌٌسُ ذسهت 

جبثجبيي ٍ وبض ثب اقيبء ًْبيت احتيبغ زض بضپَقيسى زؾتىف تَصيِ ًوي قَز. )جلسي ٍ لعالًي ، ٍ ثيو

 تَصيِ هي قَز.( اؾىبلپل ٍ ًَن تيع ٍ ثطًسُ ًفيط ؾطؾَظى ّب

 :سایر ٍسایل حفاظت فردي یك تار هصرف: 3-1-2
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زض هَالمي ، هگط حفبـتي تَصيِ ًوي قَزهَاضز اؾتفبزُ اظ هبؾه، حفبؾ چكوي ٍ يب ؾبيط ثطاي اًجبم تعضيمبت 

 .پيف ثيٌي هي قَز وِ احتوبل آلَزگي ثب ذَى ٍ يب پبقيسُ قسُ ذَى ٍ تطقحبت ثيوبض ثِ فطز اضائِ وٌٌسُ ذسهت

 راٌّواي عولی در ضوي استفادُ از ٍسایل حفاظت فردي :

 زض صَضت اؾتفبزُ اظ ٍؾبيل حفبـت فطزي، ثالفبصلِ ثمس اظ اؾتفبزُ آى ّب ضا ثِ ضٍـ هؽوئي زفك ًوبييس.

 ٍ ضذعفًَی پَست در اًَاع هختلف تسریقات آهادُ سازي: 4-1-2
 ضذ عفًَی ٍ آهادگی پَست ًَع تسریق

 آب ٍ صاتَى

 

 67-77هحلَل ّاي تا پایِ الکلی 

 درصذ )ایسٍپرٍپیل ٍ یا اتاًَل(

 خير بله داخل جلذي
 خير بله زیر جلذي

 عضالنی
 خير بله واكسينبسيون

 بله بله درمبنی
 لهب خير وریذي

 

 ضذعفًَی ٍ آهادُ سازي پَست:راٌّواي عولی تراي 

 ترداریذ:گام ّاي ریل را تراي ضذعفًَی پَست 

زضصس )ايعٍپطٍپيل ٍ يب اتبًَل(  60-70اظ ؾَآة پٌجِ يه ثبض هصطف آغكتِ ثِ هحلَل ّبي ثب پبيِ الىلي  .1

 .ضيك اؾتفبزُ ًٌوبييسىل ٍ يب هتبًَل جْت تعاظ هتيل التعضيك اؾتفبزُ ًوبييس.ثطاي ظسلفًَي هَظك 

 هَظك تعضيك ضا اظ هطوع ثِ ذبضج ثب پٌجِ الىل ظس لفًَي ًوبييس. .2

 .ثوبليس الصوط فَق ضٍـ ثِ تعضيك هَظك زض ثبًيِ 30 هست ثِ ضا الىل پٌجِ .3
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  :تَجِ 

  اؾتفبزُ اظ آة ٍ صبثَى جْت آهبزُ ؾبظي پَؾت هَظك تعضيك لجل اظ تعضيمبت زاذل

ثيوبضؾتبى ٍ  زضًي  تَصيِ هي قَز. وِ زض صَضت هْيب ثَزى جلسي، ظيط جلسي ٍ لعال

ٍ زض غيط ايي صَضت اؾتفبزُ اظ  لبثل اؾتفبزُ اؾت آهبزگي ثيوبض ٍ اضائِ زٌّسگبى ذسهت 

 الىل ثالهبًك اؾت.

 ِزض الىل ذيؽ ذَضزُ اًس ثِ وِ زض ـطٍف پٌجِ الىل  هَجَز آهبزُ ّطگع اظ ؾَآة پٌج

 ًٌوبييس.ّبي زؾت ٍ هحيػ  جْت تعضيك اؾتفبزُ  زليل آلَزگي ثِ ٍؾيلِ ثبوتطي

  ًٌُوبييس.اظ الىل ثطاي ظسلفًَي هَظك زض تلميح ٍاوؿي ّب اؾتفبز 

 

 :خالصِ گام ّاي ضرٍري در تسریقات: 5-1-2

 عفًَت كٌترل ٍ پیطگیري اقذاهات 

 ّاًثایذ  تایذ ّا

ثْساقت زؾت ّب ضا ثب اؾتتفبزُ اظ آة ٍ صتبثَى ٍ يتب    

ثتِ  ايي لول ضا ضلبيت ًوبييس. Hand Rubهحلَل ّبي 

ط اؾتبؼ ضٍـ قؿتكتَي تَصتيِ قتسُ زض     ٍ ثت  زلت

اثالغتتي اظ ٍظاضت  ثْساقتتت زؾتتتضلبيتتت ضاٌّوتتبي 

 اًجبم زّيس.،  ثْساقت

 ضلبيت ثْساقت زؾت ضا فطاهَـ ًىٌيس

زض صَضت لعٍم،اظ يه جفت زؾتىف يه ثبض هصطف 

ٍ زؾتىف ضا هب ثيي  غيط اؾتطيل اؾتفبزُ ًوبييس

ٍ يب ثِ اظاي اًجبم ّط السام زضهبًي تمَيط  ثيوبضاى

 ًوبييس.

 

تعضيك اؾتفبزُ ثيف اظ يه ثطاي اظ يه جفت زؾتىف 

 ًىٌيس

ثطاي اؾتفبزُ هجسز اظ زؾتىف هصطف قسُ، آى ضا  

 .ًكَييس

فمػ ثطاي يه ثبض ثطاي اذص ًوًَِ ذَى ٍ وكيسى ذَى 

 اظ ٍؾيلِ تعضيمبت يه ثبض هصطف اؾتفبزُ وٌيس.

 ؾطًگ، ؾطؾَظى ٍ الًؿت ضا فمػ يه ثبض هصطف وٌيس.

زض صَضت ًيبظ ثِ زؾتطؾي ٍضيسي، هَظك تعضيك ضا 

 ظسلفًَي ًوبييس.

 .ًٌوبييسظك تعضيك ضا لوؽ َه ثمس اظ ظس لفًَي، 

 .ظيسًيٌسا ؾطؾَظى ضا زض ذبضج اظ ـطٍف ايويف ، ٍؾبيل تعضيك هصطف قسُ ضا زض فَضا پؽ اظ هصط
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 طٍف ايوي زفك ًوبييس.ـ

زض صَضتي وِ گصاضزى زضپَـ  ؾطؾَظى هَضز اؾتفبزُ 

ظطٍضي اؾت ثطاي گصاضزى زضپَـ  ثِ ضٍـ يه زؾتي 

 ًوبييس.السام 

ثطاي گصاضزى زضپَـ ؾط ؾَظى اظ زٍ زؾت اؾتفبزُ 

 ًىٌيس.

جسا ٍ يب زضة آى ضا  پط ًىٌيسـطٍف ايوي ضا  4/3ثيف اظ ـطٍف ايوي ضا ثب زضپَـ هحبفؿ هْط ٍ هَم ًوبييس. 

 ًٌوبييس.

لَلِ ًوًَِ ذَى ضا  لجل اظ ٍضٍز ؾط ؾَظى ثِ زاذل آى ، 

 لطاض زّيس.rack زض

هبًي وِ آى ضا ثب لَلِ آظهبيف ظزاذل ِ اظ تعضيك ذَى ث

 .اجتٌبة ًوبييسزؾت زيگط ًگِ زاقتِ ايس، 

 

، آى ضا گعاضـ ًوبييس ٍ needle stickزض صَضت ٍلَق 

ب پطٍفيالوؿي ثمس اظ ىل ثيوبضؾتبى ضا زض اضتجبغ ثپطٍ ت

 هَاجِْ زًجبل ًوبييس.

پطٍفيالوؿي ثمس اظ هَاجِْ ثب اجؿبم ثبلمَُ آلَزُ ضا زض 

ؾبلت  72ؾبلت اًجبم زازُ ، چطا وِ ثمس اظ  72ـطف 

 ثي اثط هي ثبقس.

 

 دارٍّا ٍ ٍسایل تسریق: 2-2

 ٍسایل تسریق: 2-2-1

ضا تعويي   ٍجَز ٍؾبيل تعضيك يه ثبض هصطففبيت ؿتي وثبيجْت اضائِ تعضيمبت ايوي هطاوع ثْساقتي زضهبًي 

 ًوبيٌس.

 راٌّواي عولی تراي استفادُ از ٍسایل تسریق:

 ِؾطًگ ٍ ؾطؾَظى اؾتطيل اظ آهبزُ ًوَزى يه ٍاحس تعضيك زاضٍ ٍ يب ٍاوؿي  ;ثطاي ّط تعضيك هٌجول

 جسيس اؾتفبزُ ًوبييس.

 طضؾي وطزُ تب اظ ؾالهت آى هؽوئي قَيس.لجل اظ اؾتفبزُ اظ ؾطًگ ، ثؿتِ ثٌسي ؾطًگ ٍ ؾطؾَظى ضا ث 

  زض صَضتي وِ ًبضيد اًمعبء ؾطًگ ٍ ؾطؾَظى ؾط آهسُ ٍ يب ثؿتِ ثٌسي آى پبضُ ٍ صسهِ زيسُ اؾت ، آى

 ضا زٍض ثيٌساظيس.

 دارٍّا:: 2-2-2

 اًَاع ظرٍف دارٍیی ٍ تَصیِ ًحَُ استفادُ از آى ّا:

 دالیل تَصیِ ّا ظرف دارٍیی



9 
 

 احتوبل آلَزگيظميف ثَزى  اضجحًَق  ٍيبل ّبي ته زٍظ

احتوبل آلَزگي زض صَضتي ثبال ثَزى  فمػ زض هَاضز ظطٍضي ٍيبل ّبي چٌس زٍظ

وِ اظ تىٌيه آؾپتيه اؾتفبزُ 

 ًكَز.

قىؿتي آهپَل هوىي اؾت ثِ ّسض  آهپَل ّب

ضفتي هحتَيبت آهپَل ٍ صسهِ 

 قَز.هٌجط ، اضائِ ذسهت زؾت 

 

 100ويؿِ ّبي هبيك ٍ هحلَل ّبي )

 هيلي ليتطي( 1000تب 

ثطاي تعضيمبت هموَل تَصيِ ًوي 

 قَز.

 احتوبل آلَزگيثبال ثَزى 

 

 تِ تیوار: 4راٌّواي عولیاتی در دادى دارٍ

  ثطاي ّط ثبض تعضيك)ثطاي تعضيك ثِ چٌس ثيوبض اؾتفبزُ ًىٌيسيه ؾطًگ زاضٍي وكيسُ قسُ زضّطگع اظ 

 (.وٌيس هصطفيه ؾطًگ ٍ ؾطؾَظى 

  ؾَظى ٍ اؾتفبزُ هجسز اظ يه ؾطًگ ثطاي چٌس ثيوبض اجتٌبة ٍضظيس. ؾطصطفبً اظ تمَيط 

  ًٌُوبييس.اظ يه ؾطًگ ٍ ؾط ؾَظى ثطاي حل چٌس ٍيبل زاضٍيي اؾتفبز 

 .اظ هرلَغ ًوَزى ثبليوبًسُ زاضٍّبي حل قسُ ثطاي هصطف ثمسي اجتٌبة ٍضظيس 

  ٍيبل ّبي ته زٍظي ثطاي ّط ثِ هٌفَض وبّف احتوبل آلَزگي هتمبؼك ثيي ثيوبضاى ، حتي الومسٍض اظ

 ثيوبض اؾتفبزُ ًوبييس

 ثبقسوِ ضاُ حل هٌحصط ثِ فطزتَصيِ هي قَز تٌْب زض ظهبًي  اؾتفبزُ اظ ٍيبل ّبي چٌس زٍظي. 

  ًىٌيس.ثِ صَضت ّن ظهبى زٍ يب چٌس  ٍيبل زاضٍيي ضا زض ثبليي ثيوبضاى ثبظ  

 زُ ٍ ثمس اظ چؿجبًيسى ثطچؿت ًبم ثيوبض زض صَضت اهىبى يه ٍيبل چٌس زٍظي ضا ثِ ّط ثيوبض اذتصبل زا 

هؽبثك ثب تَصيِ وبضذبًِ ؾبظًسُ آى ضا زض قطايػ ٍ هحل تَصيِ قسُ ثط ضٍي آى ٍ تبضيد ثبظ ًوَزى ٍيبل 

 ًگبّساضي ًوبييس. 

 تطقحبت هحيؽي لطاض ضا زض فعبي ثبظ ثرف  ثِ زليل احتوبل آلَزگي ثب اؾپطي ّب ٍ  ٍيبل ّبي چٌس زٍظي

 ًسّيس.

 زؾتَضالمول زفك ثْساقتي پؿوبًسّبي ثيوبضؾتبًي زفك ي چٌس زٍظي ضا زض هَاضز شيل هؽبثك ثب  ٍيبل ّب

 ًوبييس:

a. .زض صَضتي وِ اؾتطليتي ٍ يب هحتَي ٍيبل ذطاة قسُ اؾت 

                                                           
4
 giving medications 
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b.  زض صَضتي وِ تبضيد اًمعبء زاضٍ گصقتِ اؾت)حتي زض صَضتي وِ زاضٍ زاضاي هَاز هحبفؿ آًتي

 هيىطٍثيبل ثبقس( .

c. ِزاضٍ ثمس اظ ثبظ قسى ثِ ؼطظ هٌبؾجي ًگبّساضي ٍ اًجبضًكسُ ثبقس. زض صَضتي و 

d.  ؾبلت ثمس اظ ثبظ وطزى ٍيبل 24، ًجبقسزض صَضتي وِ زاضٍ زاضاي هَاز هحبفؿ آًتي هيىطٍثيبل

 زاضٍيي ٍ يب پؽ اظ اًمعبء ظهبى تَصيِ قسُ تَؾػ وبضذبًِ ؾبظًسُ .

e. ؾَْاً آلَزُ قسُ  ،ِ ؼطظ هٌبؾجي اًجبض ًكسًُفط اظ تبضيد اًمعبء زاضٍ، زض صَضتي وِ زاضٍ ث صطف 

 ثط ضٍي آى تبضيد تَليس زضج ًكسُ ثبقس . ٍ يب

f.  5اظ ٍيبل ّبي تب حس اهىبىsnap  ِثطاي قىؿتي ؾط آى ّب ًيبظ ثِ اضُ ًوي ثبقس اؾتفبزُ  و

. زض صَضتي وِ ثطاي ثبظ ًوَزى يه آهپَل ًيبظ ثِ اضُ فلعي هي ثبقس ثطاي حفبـت   ًوبييس

 يه پس وَچه اؾتفبزُ ًوبييس.ى ذَز اظ اًگكتب

 آهادُ ًوَدى تسریقات:: 3-2-2

تعضيمبت ضا ثبيؿتي زض يه فعبي هميي وِ احتوبل آلَزگي ثب ذَى ٍ تطقحبت ثسى ٍجَز ًساقتِ ثبقس، آهبزُ 

 ًوَز.

 راٌّواي عولیاتی تراي آهادُ ًوَدى تسریقات:

 .ضيسؾِ گبم اؾبؾي شيل ثطاي آهبزُ ًوَزى تعضيمبت ثطزا

فعبيي وِ جْت آهبزُ ًوَزى تعضيمبت هَضز اؾتفبزُ لطاض هي زّيس ضا هٌفن ًگبّساضيس تب تويعي آى ثِ  .1

 ؾَْلت هوىي ثبقس.

لجل اظ السام ثطاي آهبزُ ؾبظي زاضٍّب ٍ يب زض ظهبًي وِ ايي فعب آلَزُ ثِ ذَى ٍ يب تطقحبت ثسى  قسُ  .2

اتبًَل( تويع ًوَزُ ٍ اجبظُ زّيس تب وبهال ذكه  زضصس) ايعٍپطٍپيل الىل ٍ يب 70ثبقس ، آى ضا ثب الىل 

 قَز.

 ضا ثچٌيس:وليِ ٍؾبيل هَضز ًيبظ ثطاي تعضيمبت  .3

 ثبض هصطف ؾطًگ ٍ ؾط ؾَظى اؾتطيل يه 

 حالل ًفيطآة همؽط ٍ يب حالل ّبي ذبل 

 ؾَاة پٌجِ الىل 

  پؿوبًسّبي ًَن تيع ٍ ثطًسُـطٍف ايوي ثطاي زفك ايوي 

                                                           
5
 Pop-open ampoules 
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 ٍیال ّاي دارٍیی سپتَم دار

 اتبًَل( پبن ًوبييس ٍ لجل اظ ٍضٍز زضصس) ايعٍپطٍپيل ٍ يب  70ٍيبل زاضٍيي ضا ثب پٌجِ آغكتِ ثِ  الىل ط ؾ .1

 ؾط ؾَظى ثِ زاذل آى اجبظُ زّيس زض همطض َّا ذكه قَز.

اظ ؾط ؾَظى ٍ ؾطًگ اؾتطيل ، زض صَضتي وِ ٍيبل ّبي هَلتي زٍظ زض اذتيبض زاضيس ، ثطاي وكيسى ّط ثبض زاضٍ  .2

 ًوبييس. اؾتفبزُ

 .ًٌوبييسهَلتي زٍظ ، ؾط ؾَظى ضا پؽ اظ جسا ًوَزى ؾطًگ زض زاذل آى ضّب ّيچ گبُ ثمس اظ وكيسى زاضٍ اظ ٍيبل  .3

 پؽ اظ وكيسى زاضٍ اظ ٍيبل هَلتي زٍظ السام ثِ تعضيك ًوبييس.زض اؾطق ٍلت  .4

 دارٍیی آهادُ ضذُ :زدى ٍیال ّاي  ترچسة 

 ٍيبل  زاضٍي هَاضز شيل ضا ثب ثطچؿت ثعًيس: ثط ضٍي ٍيبل ّبي هَلتي زٍظآهبزُ ًوَزى اظ پؽ  

 تبضيد ٍ ظهبى آهبزُ ًوَزى زاضٍ .1

 ًَق ٍ حجن حالل  .2

 غلفت ًْبيي .3

 اظ حل ًوَزى زاضٍ تبضيد ٍ ظهبى اًمعبء پؽ .4

 ًبم فطز هؿئَل .5

 ًذارًذهطخصات ریل را درج ًواییذ:آهادُ سازي ٍیال ّاي دارٍیی هَلتی دٍزي كِ ًیاز تِ  تراي 

 بى اٍليِ اي وِ اظ  ٍيبل اؾتفبزُ ًوَزُ ايس.تبضيد ٍ ظه .1

 ًبم فطز هؿئَل .2

 تجَیس دارٍ تِ تیوار:: 4-2-2

 ثطاي تجَيع وليِ تعضيمبت ثبيؿتي اظ تىٌيه آؾپتيه اؾتفبزُ ًوبييس:

 راٌّواي عولیاتی تراي تجَیس تسریقات:

 :احتیاطات عوَهی

 ضا لجل اظ تجَيع وٌتطل ًوبييس. ًبم ٍ زٍظ زاضٍ .1

 ضا ضلبيت ًوبييس.ثْساقت زؾت  .2

 . ًوبييس پبن( اتبًَل يب ٍ ايعٍپطٍپيل) زضصس 70 الىل  ثِ آغكتِ پٌجِ ثب ضا ؾط ٍيبل .3
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 اظ ؾط ؾَظى ٍ ؾطًگ اؾتطيل ) يه ثبض هصطف( ثطاي وكيسى زاضٍ اؾتفبزُ ًوبييس. .4

 رٍش آهادُ سازي :

 اظ ؾطًگ اؾتطيل اؾتفبزُ ًوبييس.آهبزُ ؾبظي ٍيبل ثطاي  .1

وبفي اظ هبيك حالل ثِ زاذل آهپَل ٍ يب ٍيبل، تب اظ ثيي ضفتي شضات جبهس لبثل هكبّسُ زض پؽ اظ تعضيك هيعاى  .2

 آى ضا تىبى زّيس.وبهالً ٍيبل 

، آى ضا ؾط ؾَظى ٍ ؾطًگ ضا اظ زاذل ٍيبل زض آٍضزُ ٍ ثسٍى جسا ًوَزى آى ّب اظ يىسيگط آهبزُ ًوَزى ثمس اظ  .3

 زض ـطٍف ايوي زفك ًوبييس.

ٍ آى ضا زض جبي  زضپَـ آى ضا ثگصاضيس6اضٍ تعضيك ًوي قَز ، ثِ ضٍـ يه زؾتي زض صَضتي وِ فَضاٌ ز .4

 هؽوئٌي لطاض زّيس.

 :ًکات هْن 

 .از تواس سرسَزى تا سطَح آلَدُ هواًعت ًواییذ 

 .از استفادُ هجذد سرًگ حتی اگر سر سَرى ّن تعَیض ضذُ تاضذ، اچتٌاب ًواییذ 

 درصذ اجتٌاب ًواییذ. 77س از ضذعفًَی تا الکل از لوس دیافراگن پالستیکی سر ٍیال دارٍیی پ 

 ًگ تِ داخل چٌذیي ٍیال هَلتی دٍز خَدداري ًواییذ.از داخل ًوَدى یك سرسَزى ٍ سر 

  تراي یك تیوار ٍ یا چٌذیي تیوار هختلف از سرسَزى ٍ سرًگی كِ یك تار جْت تسریق دارٍ از آى

 استفادُ ضذُ است ، استفادُ ًٌواییذ.

 اي تسریق تِ تیواراى هتعذد استفادُ ًٌواییذ.رضیطِ هایعات  ٍریذي  ت از یك كیسِ ٍ یا 

 پیص گیري از ایجاد جراحت كاركٌاى تْذاضتی درهاًی تا ٍسایل ًَک تیس ٍ ترًذُ: 3-2

قىؿتي ٍيبل ّبي زاضٍيي ثب اؾتفبزُ اظ يه هحبفؿ هثل پس اظ تيغ اضُ اؾتفبزُ ثطاي جْت ضلبيت اصَل ايوٌي  .1

  قَز

وِ گصاضزى زضپَـ ثِ  اظ گصضاًسى زضپَـ ؾطؾَظى اويساً ذَززاضي ًوبئيس هگط زض قطايػ ذبل پؽ اظ تعضيك .2

 .ضٍـ يه زؾتي ثبيؿتي اًجبم قَز 

  اظ قىؿتي ٍ يب ذن وطزى ؾطؾَظى لجل اظ زفك ذَززاضي ًوبئيس. .3
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لپ ٍيي ،ٍيبل ّبي العاهي اؾت ؾط ؾَظى ٍ ؾبيط اقيبء تيع ٍ ثطًسُ هصطفي ) آًػيَ وت ، ثيؿتَضي ، الًؿت ، اؾىب .4

ثي  قىؿتِ ٍ...( ثالفبصلِ پؽ اظ هصطف زض ـطٍف ايوي جوك آٍضي ٍؾپؽ ثِ يىي اظ صَض اؾتبًساضز اهحبء ٍ

ذؽطؾبظي پؿوبًس ّبي ذؽطًبن ثْساقتي زضهبًي تجسيل ثِ پؿوبًس قجِ ذبًگي قسُ ٍ ّوطاُ ثب ؾبيط پؿوبًسّبي 

 ثيوبضؾتبًي ثِ ًحَ هؽلَة زفك گطزًس . 

زفك ؾطؾَظى ٍ ؾطًگ ) ثب ّن( ٍ زض صَضت  ف گيطي اظ جطاحبت ًبقي اظ ٍؾبيل تيع ٍ ثطًسُثِ هٌفَض پي .5

 هحسٍزيت هٌبثك زض تبهيي ـطٍف ايوي زض ثيوبضؾتبى، زفك  ؾط ؾَظى ) ثِ تٌْبيي (ثالهبًك هي ثبقس.

ظ هصطف زض ثِ هٌفَض پيف گيطي اظ جطاحبت ًبقي اظ ٍؾبيل تيع ٍ ثطًسُ العاهي اؾت ايي ٍؾبيل ؾطيمبً پؽ ا .6

ـطٍف ايوي زفك گطزًس ، لصا ثبيؿتي ـطٍف ايوي ثِ تمساز وبفي ٍ ثب اثمبز گًَبگَى زض زؾتطؼ اضائِ زٌّسگبى 

ضٍظ  5. تَجِ ًوبييس اظ ثبلي هبًسى ـطٍف ايوي زض ثيف اظ ذسهبت زض وليِ ٍاحس ّبي شي ضثػ لطاض زاقتِ ثبقٌس 

 زض زهبي ثبالتط وبّف هي يبثس.زض هحيػ زضهبًي  اجتٌبة قَز، ثسيْي اؾت ايي هست 

حجن ـطٍف هعثَض پط قسُ ثبقس ، 4/3ثِ هٌفَض پيف گيطي اظ ؾطضيع قسى ٍؾبيل زفمي ، زض صَضتي وِ حساوثط  .7

 ظطٍضي اؾت زضة ـطٍف ثِ ًحَ هٌبؾت ثؿتِ ٍ زفك قًَس .

جيت يًَيفطم جْت حول ٍؾبيل تيع ٍ ثطًسُ اظ ضيؿيَض اؾتفبزُ ًوبئيس ٍ اظ حول ٍؾبيل هعثَض زض زؾت يب  .8

 ذَززاضي ًوبئيس.

ظطٍضي اؾت ـطٍف جوك آٍضي پؿوبًس ّبي ًَن تيع ٍ ثطًسُ هؿتحىن ، غيط لبثل ًفَش ، زّبًِ گكبز ، زاضاي لفل  .9

 ، همبٍم ثِ پبضگي ٍ اظ حجن وبفي ٍ اثمبز هٌبؾت ثطذَضزاض ثبقٌس.7ٍ ظبهي 

حتوبل آلَزگي ثب اقيبء تيع ٍ ثطًسُ ا"اؾتفبزُ اظ ثطچؿت ّكساضزٌّسُ ثط ضٍي ـطٍف جوك آٍضي ثب هعوَى  .10

 ثِ هٌفَض جلت تَجِ وبضوٌبى ثْساقتي زضهبًي ٍ پيف گيطي اظ آلَزگي آًبى العاهي اؾت . "لفًَي 

ـطٍف ايوي حبٍي پؿوبًسّبي ًَن تيع ٍ ثطًسُ ٍپؿوبًسّبي لفًَي ضا جْت اًتمبل ثِ اتبله هَلت ًگِ زاقت  .11

ٍ هَم ـطٍف ايوي هحتَي پؿوبًس ّبي ًَن تيع ٍ ثطًسُ اظ ثبظ وطزى ، پؿوبًسّب هْط ٍ هَم ًوبئيس . ثمس اظ هْط 

 ترليِ ـطٍف ٍ اؾتفبزُ هجسز ٍ فطٍـ ؾط ؾَظى ٍ ؾطًگ زاذل آى اجتٌبة ًوبئيس .

 العاهي اؾت8ٍجَز ايي ـطٍف زض وليِ ٍاحس ّبي ثْساقتي زضهبًي الن اظ ذصَصي ٍ زٍلتي زض هحل اضائِ ذسهت  .12
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