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هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا
ع� �شخ�ص من طب�بهم

و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص
لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة الطب�ة المستمرة.

دل�ل الموارد الصح�ة هو م�ادرة من
�
ش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

�
جنوب غرب س�د��

Health Resource
Directory.org.au ممارسات الحقن اآلمن
ة معلومات للمر�� ���

�أ�لول ٢٠١٨ � س�تم��
صدرت �� ما �جب أن أقوم �ه؟

� �ل مرة تحقن فيها
• استخدم إبرة ومحقنة معقمة (مالئمة) ��

ا وال ت�شارك بها مع الغ�� • إذا عاودت استخدام اإلبرة أو المحقنة، تأ�د من تنظ�فها ج�د�

• �مكنك الحصول ع� معدات حقن آمنة من خالل برامج المحاقن واإلبر

استعمل:
o ماء صاف�ا ومعقما

o مماسح جد�دة (واحدة للملعقة وواحدة لموقع الحقن)

o عاص�ة نظ�فة

ا ا جد�د� o مرشح�

 o ملعقة نظ�فة  

ا و�ــها م�اە جار�ة إن أمكن • اخ�� ب�ئة آمنة للحقن - ت�سم �الخصوص�ة ونظ�فة ومضاءة ج�د�

• امسح جميع األسطح المستخدمة إلعداد المخدر

• اغسل �د�ك ق�ل و�عد الحقن و�فضل أن تفعل ذلك �الماء والصابون

� الحقن
ك �� � ذلك الدم الذي قد ال �ستطيع رؤ�ته، مثال ال �ساعد غ��

• تجنب مالمسة دم أي شخص آخر �ما ��

� عل�ة مناس�ة 
� صناديق النفا�ات الحادة أو ��

ة تخلص من اإلبر والمحاقن �� • �عد االستخدام م�ا��

• استخدم مب�ض سائل أو مطهرات أخرى لتنظ�ف �قع الدم واألسطح والمعدات الملوثة

� الصحة تحدث مع طب��ك العام عن وسائل تقل�ل الوزن وتحس��

استخدام نفس اإلبرة

تتلف اإلبر �عد �ل استخدام
� �ل 

استخدم إبرة جد�دة ��
مرة للعنا�ة �عروقك

إبرة جد�دة

�عد استعمال واحد

�عد ست استعماالت

ما ع�� أن أتفاداە؟
� ذلك: 

• ال�شارك �أي معدات عند تحض�� أو حقن المخدرات، �ما ��
o اإلبرة والمحقنة

o ماء

o مماسح

o عاص�ة

o مرشح

o ملعقة

� �ط��قة غ�� آمنة. � أو حقن��
• التخلص من إبر��

� معرفة الم��د؟ 
 أين �مكن��

ات معلومات ومقاطع  ��� (NUAA) نيو ساوث و�لز �
� والمساعدين ��  توفر جمع�ة المتعاط��

 nuaa.org.au :حول ممارسات الحقن اآلمنة Youtube �ف�ديو ع

https://www.nuaa.org.au/harm-reductionsafer-using

