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 دستورالعمل نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 

 دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سالمت هایدر واحد

پرسنل بهداشتی از جمله نیروهای ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی و  در معرض خطر بودنبا توجه به بروز بیماری کرونا در کشور و 

ترشحات  بزاق و خون ودر  Covid-19وجود ویروس منتشر شده در این خصوص که نشان دهنده  با عنایت به آخرین مقاالت

در  CDCدستورالعمل به روز شده  نظر بهو  پذیردمی راه های مذکور صورت در نتیجه انتقال بیماری از  می باشد و دستگاه تنفسی

همچنین کادر  این خصوص، جهت محدود کردن انتشار این بیماری در بین مراجعه کنندگان به واحدهای دندانپزشکی مراکز تابعه و

 ، دستورالعمل تهیه شده توسط اداره سالمت دهان و دندان معاونت بهداشت وزارت بهداشت،دندانپزشکی تاارائه دهنده خدم پرسنل

 به شرح ذیل اعالم می گردد: جهت اقدام فوری درمان و آموزش پزشکی

 الزم برای واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سالمت اقدامات

 پرهیز گردد. دندانپزشکی از انجام خدمات غیر ضروریشود و  ارائهخدمات دندانپزشکی فقط به موارد اورژانس  .1

در خصوص روش های اجرایی، رعایت بهداشت محیط، استفاده از  *مات دندانپزشکیدارائه دهنده خ نیروهایلزوم آموزش به  .2

مجدد بر رعایت کنترل وسایل حفاظت شخصی، نحوه ارتباط با واحد پزشکی و نحوه گرفتن تاریخچه مناسب از فرد و تاکید 

 عفونت و اصول استرایلیزاسیون در  بر اساس بخشنامه های ارسالی.

، مراقب سالمت دهان)دستیار فرد پذیرش کننده)صندوق دار(، خدماتیه خدمات دندانپزشکی شامل منشی، ارائه دهند نیروهای* 

 دندانپزشک(، دندانپزشک، بهداشتکار دهان و دندان می باشد.

در صورتی که فرد مراجعه کننده دارای عالئم تب، سرفه، آب ریزش، تنگی نفس می باشد قبل از انجام هر گونه کاری به پزشک  .3

 مرکز ارجاع داده شود.

از فرد یکی از نیروهای ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی توسط واحد دندانپزشکی می بایست  مراجعه کننده به فرد تاریخچه .4

 شود.گرفته 

 صورت پذیرد. با استفاده از صابون مایع شستن دست ها قبل و بعد از انجام کار .5

 ه گردد.جهت حفاظت بیمار از وسایل یک بار مصرف استفاد .6

، شیلد یا عینک محافظ، دستکش، روپوش سفید، N95حفاظت شخصی فرد عمل کننده حتما رعایت گردد که شامل ماسک  .7

 گان یکبار مصرف، کاله می باشد.

 بیمار برای سپس و شده استریل بیمار کار انتهای در نظر مورد وسیله بایستی بیمار، هر برای...  و آنگل توربین، از استفاده از پس .8

 .شود استفاده جدید ست یک از یا و گیرد قرار استفاده مورد بعدی

حتی االمکان ارائه خدمات دندانپزشکی به افراد دارای ریسک باال شامل دیابت، بیماری های قلبی عروقی، تنفسی، کلیوی و  .9

 اتوایمیون و بیماری های خاص با تاخیر صورت پذیرد.

 ایمنی از جمله کورتون ها حتی االمکان خودداری شود.از تجویز داروهای سرکوب کننده سیستم  .10
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بسته بندی کرده و وسایل یکبار مصرف مخصوص بیمار و پوشش های مختلف از زباله را به طور کامل در کیسه  هاکلیه پسماند .11

 بسته بندی شود. ءبا دقت کامل در سیستم پسماند جهت امحا و.... جمله پوشش های یونیت، صندلی

 .شود ضدعفونی بایستی....  و سطوح یونیت، میز، جمله از دندانپزشکی اتاق مختلف های بخش کلیه .12

رعایت مالحظات و نحوه برخورد با بیماران مراجعه کننده به واحد دندانپزشکی )از نظر رعایت اصول کنترل عفونت و  .13

 یت باشد.استرایلیزاسیون و حفاظت شخصی( بایستی کامالً مشابه برخورد با بیماران دارای هپات

 بایستی صورت گیرد. پس از پایان اتمام کار روزانهورود اطالعات در سامانه  .14

 


