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هاي فراخوان استفاده از سرنگ موارد مربوط به ،نامهـگاهشماره در این 

  .دشوبه اختصار مرور میهوشمند  یکبارمصرف

  

  

در ) SIGN )Safe Injection Global Networkگروه پیرو جلسه 

ان ـازمـرف سـاز طی ـوانـراخـو، فـالدي در ژنـمی 2015ال ـه سـفوری

WHO )World Health Organization ( منتشر شده است که در آن از

ریزي شوند که ها طوري برنامهتمام کشورها خواسته شده است تا سیاست

به طور کامل  2020تا سال  Smartبه تدریج استفاده از سرنگ هوشمند یا 

  . هاي معمولی شودن سرنگجایگزی

   

WHO Calls 
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شدن براي تزریق به بیش از یک نفر، به پخشاستفاده از یک سرنگ یا سوزن 

به  بیماري و عفونت سرایت از. کندکشنده در دنیا کمک می مسريهاي بیماري

این  توان جلوگیري کرد ومیهاي نادرست و ناایمن ها نفر به دلیل تزریقمیلیون

هایی که قابلیت هاي مراکز درمانی به استفاده از سرنگممکن با تغییر برنامه

سیاست جدید  WHOبه همین خاطر، سازمان . آیداستفاده مجدد ندارند به دست می

در ایمنی درتزریق را آغاز کرده است تا به تمام کشورها در حل کردن مشکل 

  . تزریقات ناایمن و خطرناك کمک شود

و بر اساس آخرین  WHOبا حمایت میالدي  2014اي که در سال مطالعه

میالدي، به دلیل تزریق  2010تخمین زد که در سال اطالعات موجود انجام شد، 

هزار 315اند، مبتال شده Bمیلیون نفر به ویروس هپاتیت  7/1ناایمن و خطرناك، 

در زمینه  WHOراهنماهاي جدید . HIVنفر به  33800، و Cنفر به ویروس هپاتیت 

هاي جدید پیش گرفته شده پس از جلسه مذکور در ژنو، ایمنی در تزریق و سیاست

ها براي کاربران آن، مانند هاي دقیقی در زمینه ایمنی سرنگهمگی حاوي توصیه

است که کاربران را در برابر آسیب احتمالی و در معرض پرسنل مراکز درمانی، 

   .کندبیماري قرارگرفتن حفاظت می

هاي چنین تاکید دارد که الزم است در حد ممکن، تعداد تزریقهم WHOسازمان 

هاي موثر در کاهش ترین راهاز مهمغیرضروري کاهش یابد که این خود یکی 

این % 5حدود . شودمیلیارد تزریق انجام می 16 کمدستهر سال . ریسک است

Why Smart Syringes 
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دیگر هم براي % 5است، و  کردن کودکان و بزرگساالنها، به منظور واکسینهتزریق

ها مانده تزریقباقی% 90. مواردي چون انتقال خون و جلوگیري از بارداري است

در بسیاري از موارد،  .استبراي تزریق دارو هاي عضالنی و زیرپوستی شامل تزریق

  . توانند با داروي خوراکی جایگزین شوندها غیرضروري هستند یا میاین تزریق

. دهداز طریق تزریق ناایمن و خطرناك در سراسر دنیا رخ میانتقال بیماري 

در ایالت نوادا در ایاالت  Cشیوع هپاتیت نوع میالدي،  2007براي نمونه، در سال 

متحده، از جایی آغاز شده بود که یک پزشک، داروي بیهوشی را به بیماري که مبتال 

مانده دارو را از ویال بود تزریق کرده و با استفاده از همان سرنگ، باقی Cبه هپاتیت 

در کشور کامبوج، یک گروه . خارج کرده و به چند بیمار دیگر تزریق کرده بود

نفري از کودکان و بزرگساالن که در نزدیکی دومین شهر بزرگ آن کشور  200

مشخص شد که یالدي م 2014یعنی باتامبانگ سکونت داشتند، در دسامبر سال 

  .طرناك نسبت داده شدهاي ناایمن و خبه تزریق ،شیوع. هستند HIVمبتال به 

هایی که داراي نوعی سرنگپذیرش ": گویدمی WHOدر  HIV/AIDSمدیر بخش 

از طراحی و ساخت هستند که ایمن باشند، براي محافظت مردم دنیا از مبتالشدن به 

HIVبسیار مهم استها ، هپاتیت، و سایر بیماري".  

هاي عضالنی و زیرپوستی براي تزریق WHOیا هوشمند که  Smartهاي سرنگ

برخی نمونه از . کند، قابلیتی دارند که امکان استفاده دوباره ندارندتوصیه می

شود شان هستند که باعث میاي ضعیف در پیستونهاي هوشمند داراي نقطهسرنگ

برخی دیگر . کشیدن پیستون پس از تزریق، شکسته شونددر صورت سعی در عقب
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کشیدن آن را کند و امکان عقبپیستون را قفل میداراي یک گیره فلزي هستند که 

  .شودهایی دیگر، سوزن پس از تزریق، به داخل سرنگ جمع میدر نمونه. دهدنمی

یک  .ها طوري خواهد بود که از پرسنل درمانی نیز محافظت کندطراحی سرنگ

شود تا کاربر را از آسیب غالف یا سرپوش پس از تزریق بر روي سوزن لغزیده می

  .کندتصادفی و در معرض انتقال بیماري قرارگرفتن حافظت می

ریزي میالدي، طوري برنامه 2020تا سال  اصرار دارد که کشورها WHOسازمان 

محدودي که  هاي هوشمند استفاده شود، مگر در شرایطکنند که فقط از سرنگ

یک نمونه براي این . کندشدن سرنگ پس از استفاده، در فرآیند مداخله میقفل

  . کنداستفاده از پمپ داخل وریدي است که از سرنگ استفاده میموضوع، 

ها و استانداردهایی براي خرید، استفاده اصرار بر سیاستچنین این سازمان هم

هایی که این استفاده دوباره، براي موقعیت هاي با قابلیتایمن، و امحاي ایمن سرنگ

هاي تزریق براي افرادي که این موضوع، برنامه. ها ضروري هستند، داردسرنگ

آموزش مستمر پرسنل درمانی در مورد ایمنی . گیردکنند را نیز در بر میتزریق می

است  هشده است که چند دهکلیدي توصیههاي در تزریق، یکی دیگر از خط مشی

خواهد که تولید این سازمان از تولیدکنندگان می. شودپشتیبانی می WHOسط تو

هاي هوشمند را هر چه زودتر آغاز یا گسترش دهند، محصوالتی که بر سرنگ

  .اساس استانداردهاي این سازمان براي عملکرد، کیفیت، و ایمنی است

بیانگر یک قدم  سیاست جدید": گویدمی WHOمدیر بخش خدمات و ایمنی 

محکم در استراتژي بلندمدت براي کارکردن با تمام کشورهاي دنیا در جهت 
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بین . "ایمتوجهی را تاکنون دیدهما پیشرفت قابل. افزایش ایمنی در تزریق است

شده ایمنی در تزریق، هاي سازماندهیفعالیتمیالدي،  2010تا  2000هاي سال

ا یک هفتم در کشورهاي در حال توسعه کاهش استفاده مجدد از وسایل تزریق را ت

ها میانگین تعداد تزریق: هاي غیرضروري نیز پایین آمدها، تزریقدر همان سال. داد

چنین هم. کاهش یافت 9/2به  4/3به ازاي هر نفر در کشورهاي در حال توسعه، از 

 هاي همکار آن کشورهاي درو سازمان WHOمیالدي تاکنون، که  1999از سال 

هایی استفاده کردن کودکان از سرنگحال توسعه را برانگیختند که براي واکسینه

کنند که قابلیت استفاده دوباره را نداشته باشند، بیشتر این کشورها به این روش 

  .اندروي آورده

گرچه در ابتدا هزینه یک سرنگ هوشمند و ایمن در مقایسه با یک سرنگ 

ها و افزایش تقاضا ، اما با گذشت زمان و با حمایتمعمولی حدود دوبرابر خواهد بود

  . هزینه آن پایین خواهد آمد
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نیز داراي راهنماهایی براي فرآیندهاي تعیین مشخصات  ISOتعاریف در 

  . عملکرد وسایلی است که طوري طراحی و ساخته شوند که ایمن باشند

  بخش سوم درISO 7886 :با این قابلیت  بارمصرفاستریل یک هايسرنگ

براي استفاده و ) Auto-disable: AD(افتند که به شکل خودکار از کار می

ها، سوزن قابل در بیشتر این سرنگ. کردن با دوز مشخصدر واکسینه

بار جداکردن نیست و همگی داراي این ویژگی هستند که پس از یک

این تعریف براي  .شوند و دیگر قابل استفاده نیستنداستفاده قفل می

و  5/0تا  1/0کردن است و معموال در دوزهاي ثابت هاي واکسینهسرنگ

 .لیتري هستندمیلی 0/1

  بخش چهارم درISO 7886 :بارمصرف با ویژگی هاي استریل یکسرنگ

این تعریف، ). Reuse Prevention: RUP(جلوگیري از استفاده مجدد 

ها قابل تغییر، که سوزن آنهایی است با دوزهاي قابل شامل سرنگ

جداکردن است، و داراي این ویژگی که پس از استفاده دیگر قابل استفاده 

، فقط امکان یک بار حرکت پیستون به Aدر سرنگ نوع . مجدد نیستند

وجود دارد و یک بار هم حرکت به داخل ) یک بار کشیدن دارو(بیرون 

کت پیستون به سمت ، امکان چند بار حرBدر سرنگ نوع . براي تزریق

این ویژگی نوع . بیرون و فقط یک بار به سمت داخل یا تزریق وجود دارد

B این . هایی است که الزم است دارو یا واکسن ترکیبی باشدبراي موقعیت

شود و هایی است که در کارهاي درمانی استفاده میتعریف شامل سرنگ

ISO 
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اندازه این . شودم میاي از فرآیندهاي تزریق انجاها طیف گستردهدر آن

 . لیتر استمیلی 0/10تا  0/2ها بین سرنگ

  درISO 23908 :هاي استریل زیرپوستی داراي ویژگی محافظت در سرنگ

). Sharps Injury Protection: SIPs(برابر آسیب اشیاي تیز یا سوزن 

هاي داراي ویژگی به شکل خودکار قفل شونده ، سرنگSIPsهاي سرنگ

)AD (هاي داراي ویژگی جلوگیري از استفاده دوباره و سرنگ)RUP ( را

دهند که داراي یک ویژگی دیگر هستند که از آسیب دیدن پوشش می

 . کنندتوسط سوزن هم جلوگیري می

) Needle-Stick Injuries: NSIs(هاي ناشی از زخم سوزن یا نیدل استیک آسیب

پس از تزریق، قبل از دورانداختن د، در زمان تزریق، ندهکه به شکل تصادفی رخ می

 2003در سال . دنو از بین بردن، در حین آن، و پس از آن، ممکن است اتفاق بیفت

گزارشی در مورد نیدل استیک شدن پرسنل درمانی منتشر کرد و در  WHOمیالدي، 

از کل موارد % 37میلیون نیدل استیک شدن اتفاقی، منجر به  3آن آمده بود که 

از کل موارد جدید هپاتیت % 39بین پرسنل درمانی شده است،  Bنوع  جدید هپاتیت

  . HIVاز موارد جدید % 5/5، و نزدیک به Cنوع 

گرچه تولید محصوالت با کیفیت مناسب به عهده سازندگان است، اما بهبود 

چنین وجود سیستم استفاده در بین بیماران و پرسنل درمانی، و همروش دیدگاه و 

  .هاي تیز، دو مورد ضروري هستندمدیریت پسماند
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  کاستی  مزیت  ویژگی  نوع

 سنتی

ISO 7886 Part1 
  بدون مکانیسم حفاظتی

  /استریل

  /در بازار موجود

  ترینارزان

  /قابل استفاده دوباره

  /امکان نیدل استیک

  زباله تیز

AD براي واکسیناسیون  

ISO 7886 Part3  
  جلوگیري از استفاده دوباره

دخالت نیاز به بدون 

  /کاربر پس از تزریق

  در بازار موجود

قابل استفاده دوباره در صورت فعال 

  /هانکردن مکانیسم قفل در برخی مدل

  /امکان نیدل استیک

  زباله تیز

RUP 
ISO 7886 Part4  

  جلوگیري از استفاده دوباره
  /هاي مختلفاندازه

  در بازار موجود

قابل استفاده دوباره در صورت فعال 

  /مکانیسم قفل در مدل نوع دومنکردن 

  امکان نیدل استیک، زباله تیز

SIP 
ISO 23908  

  ه افرادجلوگیري از آسیب ب
  /هاي مختلفاندازه

  پوشاندن قسمت تیز

مکانیسم ایمنی وابسته به  فعال کردن

  /کاربر

یکسان نبودن محافظت در تمام 

  کاربردهاي بالینی

SIP+RUP 
ISO 23908& ISO 7886-4  

و جلوگیري از  پوشش سوزن

 استفاده دوباره

  /جلوگیري از استفاده دوباره

  جلوگیري از آسیب به افراد

  /هاي مختلفاندازه

  پوشاندن قسمت تیز

فعال کردن مکانیسم ایمنی وابسته به 

  /کاربر

یکسان نبودن محافظت در تمام 

  کاربردهاي بالینی

SIP+RUP 
ISO 23908& ISO 7886-4  

 شونده دستیجمع

  /از استفاده دوبارهجلوگیري 

  جلوگیري از آسیب به افراد

  /هاي مختلفاندازه

  پوشاندن قسمت تیز

  /کاربروابسته به بسیار 

در  واضح نبودن مکانیسم براي کاربر

  هابرخی مدل

SIP+RUP 
ISO 23908& ISO 7886-4  

 شونده خودکارجمع

  /جلوگیري از استفاده دوباره

  جلوگیري از آسیب به افراد

  /هاي مختلفاندازه

  پوشاندن قسمت تیز

  /وابسته به تزریق کامل دوز

نیاز به فشار نهایی پس از تزریق توسط 

  کاربر
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  مشاهدهمشاهده

شده ببینید آیا داراي مکانیسم هاي خریداريسرنگاز روي دستور استفاده  

  .اي هستند یا خیرشدهتعریف

  اندیشهاندیشه

هاي سال دیگر استفاده از سرنگ 5توان تا اي میبه نظر شما با چه برنامه

  ایمن را در کشور به طور کامل رواج داد؟

  شماره بعديشماره بعدي

دستگاه ابزارشوي پزشکی یا دستگاه   رـبروري ـماره بعدي مـدر ش

Thermal Washer Disinfector خواهیم داشت.  
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامهبراي 

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

با فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf هستندقابل دسترسی شرکت سایت در بخش دانلود وب.  

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل دارید انتشار شماره

یا ) news@marsimex.comبه آدرس (برسد، براي ما ایـمیل  جدیدي

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 02188106063به شماره (اس اماس

    .تلفن تماس بگیرید

  مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  493تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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 V212: شماره

  93ماه اسفند : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

  

 

سالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا   

8طبقه  493تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  

 


