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 طب کار و مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهیه شده در گروه آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران طب کار اندستیار ،کریم فروغی ونددکتر و  مریم مهرعلیان دکتر :گانتهیه کنند

 هراندانشگاه علوم پزشکی ت گروه طب کار مریم سرایی هیات علمیدکتر  زیر نظر:

 1399 اردیبهشت :نگارش تاریخ

 

 (مطب دندانپزشکی) COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 

 مقدمه:

پر خطر از نظر ابتال جزو گروه  دندانپزشکی، با بيماراننزديك تماس  و اقدامات جراحىانجام  به واسطهو توجه به ماهيت شغلى با 

حداكثر ايمنى شغلى  أمينرا به منظور ت تا راهکارهاى مناسب و استاندارد الزم دانستيملذا  می باشد؛عفونت ويروسى و انتقال 

  COVID-19ويروس خصوصا  تنفسی ويروسیعدم ابتال به بيمارى هاى ، به منظور همکاران و همينطور حفظ سالمت مراجعين

 م. ارائه نمايي

 


 دااگشنه علوم زپشكي

شتي ردماني تهران                        و خدمات بهدا

                                                                          



  COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 (مطب دندانپزشکی)
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 گروه هدف:

 كاركنان شاغل در مراكز دندانپزشکی

 

 توصیه ها:

  .انجام دهيده صورت تلفنى و اينترنتى ببيماران را نوبت دهى  .1

به را و اقدامات الکتيو، جراحى و بازديدهاى غيرضرورى  كنيدئه ارا یضرور خدمات فقط مارانيب یبرا یدمياپ دوره یط .2

 .بيندازيدتعويق 

و در  كنيدبررسى و مشخص را عالئم تنفسى از قبيل سرفه و تنگى نفس  وجود تب و بصورت تلفنیقبل از پذيرش بيماران  .3

و در صورت امکان  كنيدانپزشکى غير اورژانس خوددارى صورت وجود عالئم فوق در فرد، از پذيرش و انجام اقدامات دند

 .بيندازيدتا زمان برطرف شدن و بهبودی عالئم به تاخير اقدامات اورژانس 

كه آيا  كنيدو مشخص  كنيدتماس تلفنى ترياژ  از طريق را ، بيمارانمات ضرورى و اورژانسى دندانپزشکىبراى انجام اقدا .4

براى  خيرو امکان تا نيستبراى حضور در مركز  یاگر ضرورت .مراجعه كند يا نه زشکىبه كلينيك دندانپ الزم است بيمار

 . نماييد، دستورات دارويى و مراقبتى مناسب و كافى درمنزل به بيماران ارائه انجام اقدامات وجود دارد

 .باشند تماس در ماريب با كاركنان تعداد حداقل مارانيب به خدماتئه ارا جهت .5

 .كنيددر مراكز فراهم  را مراقبت از بيمارتجهيزات  حفاظت شخصى والزم جهت تجهيزات  .6

 .رنديگ قرار ماران،يب ريسا از متر 2 حداقل فاصله با و ندينما استفاده ماسك از انتظار اتاق دربايد  مارانيب .7

 .(تيوني یسر پشت وح سط پوشش مثل) دهيد انجام اتاق به ماريب ورود از قبلرا  تيوني یساز مادهآ .8

 .كنيد ضيتعوآن را  ماريب هر از بعد و كنيد استفاده نهيمعا تخت یبرا مصرف کباري ملحفه .9

 .نماييد و ضدعفونى زيتمرا  است تماس در آن با ماريب كه یسطوح مرتب طور به .10

 فتيش یانتها در و كنيد ضدعفونى روز در بار دو و بپوشانيد سلفون لونينا با انهيرا موس و ديكل صفحه ،يشگرنما صفحه یرو .11

 .نماييد اقدام نآ دفع به نسبت

 .نماييد نىضدعفو درصد 70 الکل با ماريب هر از بعدرا  یولوژيراد ريتصو هيته هنگام ماريب چانه استقرار محل .12

 (covid19-https://crod.ir/article/ :بیشتر دراطالعات ) .نماييدضدعفونى را تمامى وسايل و تجهيزات قبل و بعد از هر بيمار  .13

 .دهيد انجام ماريب هر از بعد ژاول آب درصد 0.1 محلول با را كراشوار يیگندزدا .14

 ضيتعو دستکش را  ماريب هر نهيمعا از بعد و كنيد استفاده مصرف کباري دستکش از مارانيب یدرمان اقدامات و نهيمعا یبرا .15

  .نماييد

 دهيدحين كار دچار عالئم تنفسى شدند به انها اجازه مركز دندانپزشکى در هركدام از كاركنان يا كه دندانپزشك  درصورتى .16

 .و تا اطالع ثانوى در محل كار حاضر نشوند بروندبه خانه 

 .كنيددر طى اقدامات دندانپزشکى اجتناب ( آئروسلذرات معلق درهوا )از روش هاى توليد  .17

  .نکنيداستفاده آب و هوا  ( و پواروربين و آنگلتهاى دندانپزشکى ) هندپيس ازتا حد ممکن  .18

ه همراه است، از دندانپزشکى چهار دست )ب اورژانسى مراحل توليد آئروسل ضرورىدر صورتى كه براى ارائه خدمات  .19

(، ساكشن با قدرت مکش باال و سدهاى دندانى استفاده كنيد تا پراكندگى  قطرات و آئروسل در هوا به دستيار دندانپزشك

 حداقل ميزان ممکن برسد.
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 .نکنيداستفاده در شرايط فعلى  دستگاه هاى جرم گيرى اولتراسونيكاز  .20

 .( را در اولويت قرار دهيدفقط ابزار دستىآتروماتيك ) /ميزان تهاجم ترميم كننده با حداقل تکنيك هاى  .21

، محافظ ، گاندستکشمانند  د استفاده كنيد:از باالترين سطح تجهيزات محافظت شخصى موجو درمانگر يا افراد براى فرد .22

 (.طرفين صورت را بپوشاندعينك يا محافظ چشمى كه جلو و چشم )

قبل از  بار مصرف، و در صورت استفاده از محاظ چشمى چندبيندازيد استفاده دور  پس از مصرف را محافظ چشمى يکبار .23

 كنيد.تميز و ضدعفونى  آن را لعمل هاى استاندارداستفاده مجدد مطابق با دستورا

. كنيد استفاده  COVID-19در حين انجام اقدامات اورژانسى دندانپزشکى براى افراد  يا باالتر N95ماسك با فيلترينگ ز ا .24

 .بيندازيددور  برداشته وماسك را اتاق يا محل مراقبت بيمار  س ازخارج شدن ازپ

، از تركيب ماسك جراحى و محافظ صورت ) شيلد ( استفاده كنيد و اگر اين در دسترس نيست N95در صورتى كه ماسك  .25

، هيچگونه خدمات اضطرارى در دسترس نيستهم حداقل تركيب قابل قبول از ماسك جراحى و محافظ صورت 

رجاع ا دندانپزشکى را انجام ندهيد و بيمار را به پزشك معالج ديگرى كه داراى امکانات كافى حفاظت شخصى مى باشد،

 دهيد.

بايد ماسك هاى و همچنين  كنيدتعويض  را ماسك شدن ماسك جراحى در طول درمان بايددر صورت مرطوب يا خيس  .26

 .بيندازيدو دور  پس از خارج شدن از اتاق بيمار برداشته  جراحى را

اى يکبار مصرف بايد پس در سطل مخصوص قرار دهيد. لباسه لباس را قبل از خارج شدن از اتاق بيمار، از تن خارج كرده و .27

 شوند. شوند و همچنين لباسهاى پارچه اى بايد بعد از هر نوبت استفاده شستشو داده انداختهاز يکبار استفاده دور 

لحاظ وجود  ازشود، ابتدا بيمار را  ويزيتبايد در كلينيك براى ارائه خدمات اورژانسى دندانپزشکى  یبيمار در صورتى كه .28

يا تماس با   COVID-19ى انتقال سفر به مناطق با احتمال باالسابقه در مورد و ارزيابى كنيد تنفسى عفونت تب و عالئم 

خدمات اورژانسى  يدوجود نداشتند مى توان. اگر موارد فوق كنيدسوال از او  COVID- 19بيماران قطعى و احتمالى 

: بیشتر دراطالعات ) .كنيد ارائه استفاده از وسايل حفاظت شخصى و روشهاى كنترل عفونت با را دندانپزشکى 

/covid19-https://crod.ir/instructions) 

 

 

 

رعایت امید اینکه محیط های کاری نه تنها به منشاء گسترش بیماری تبدیل نشوند، بلکه با آموزش مناسب  اب

 ، به کنترل این بیماری در سطح جامعه کمک کنند.موازین بهداشتی

 https://crod.ir/covid-19/سب اطالعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: جهت ک

http://www.crod.ir/

