
 

 

 

 ارائه خدمات دندانپزشکیچگونگی  دستورالعمل

 19-کووید دوره همه گیری در و حرف وابسته

 

 

نجیره ادامه ز زجلوگیری ا ارائه خدمات ایمن و قانون تشکیل وزارت بهداشت، در راستای هشتمنظر به ماده 

 .و ابالغ می گردد تدوین آن( پیوست)و  این دستورالعملحین خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته،  19-کووید انتقال

 

 :های هدف()گروه شمول دستورالعمل -1ماده 
 

 دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور های دندانپزشکیدانشکده. 1

 های دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات دندانپزشکیکلینیک. 2

 دندانپزشکیهای خصوصی دندانپزشکان و متخصصان ارائه دهنده خدمات مطب. 3

 البراتوارها و مراکز ارائه دهنده خدمات پاراکلینیک مرتبط با دندانپزشکی. 4

 

 دستورالعمل: نحوه اجراینظارت بر  -2ماده 
 

این دستور العمل بوده و ملزم به رعایت  ،مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته

در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ناظر بر  کارشناسان دندانپزشکی و کارشناسان نظارت بر درمان

 نحوه اجرای آن می باشند.

 

 :پیوست(طبق مشروح ) دانپزشکیحین مداخالت دن 19-انتقال کووید احتمال راه های -3ماده 
 

 هوا در معلق هایویروس طریق از انتقال. 1

 :دندانپزشکی اقدامات . حین2

 بزاقی دراپلت( الف)

 تنفسی دراپلت( ب)

 )مهم ترین راه( آئروسل( ج)

 سطوح با بیمار . تماس3
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 :طبق پیوست(مشروح ) 19-کووید همه گیریدندانپزشکی در شرایط  ارائه خدمات نیاز مورد های حداقل -4ماده 
 

 سطوح ضدعفونی و ابزار استریل جهت تجهیزات. 1

 دندانپزشکی ارائه خدمات نیاز مورد تجهیزات الزامی )اجباری( و اختیاری )ترجیحی(. 2

 پرسنل شخصی حفاظت تجهیزات. 3

 عموم  دید معرض در قالب پوستر در بهداشت وزارت های ابالغ شده العمل دستور نصب. 4

 

 پیوست(:طبق مشروح ) مجموعه چک لیست های مرتبط با ارائه خدمات -5ماده 
 

 کنندگان مراجعه شخصی حفاظت الزامات لیست چک. 1

 پذیرش و انتظار فضای سالن لیست الزامات چک. 2

  درمانی-پرسنل بهداشتی آموزشی الزامات لیست چک. 3

 مراجعین الزامات آموزشی لیست چک. 4

 زامات سیستم ارجاع پزشکی بیمارانچک لیست ال. 5

 

 طبق پیوست(:مشروح ) حین خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته 19-کووید پیشگیری از زنجیره انتقال تمهیدات -6ماده 
 

 فضای فیزیکی و شرایط محیط کار. 1

  درمانی-تجهیزات حفاظت شخصی مورد نیاز دندانپزشک و پرسنل بهداشتی. 2

 . اصول کلی استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی در هر شیفت کاری3

 پاراکلینیکال دندانپزشکیدستور العمل ارائه خدمات . 4

 19-کادر درمان دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کووید. نحوه غربالگری 5

 . نحوه تهیه محلول ضدعفونی کننده6
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 :پیوست(طبق مشروح ) در شرایط همه گیری تعاریف موارد اورژانس و ضروری دندانپزشکی -7ماده 
 

 تسکین درد بیماران. 1

 کنترل عفونت های پیشرفته و/یا پیشرونده. 2

 کنترل خونریزی بیماران. 3

 بیمار بالقوه احتمال ایجاد خطر برای سالمتموارد . 4

 

 :پیوست(طبق مشروح ) به مراکز دندانپزشکی اصول تریاژ و غربالگری مراجعه کنندگان -8ماده 
 

 صوتی یا تصویری توسط پرسنل پذیرشغربالگری غیر حضوری طی تماس . 1

 مراجعه کنندگان غربالگری-خود. 2

 غربالگری مراجعه کنندگان توسط پرسنل پذیرش. 3

 غربالگری مراجعه کنندگان توسط دندانپزشک. 4

 . اتخاذ تصمیم با توجه به نتیجه غربالگری5

 

 

 

 ،صفحه 3ماده و  8العمل در این دستور

 کمیته مشورتی دندانپزشکی کرونا(، 20/1/1399مورخ دستورالعمل مصوب به همراه پیوست آن )

 .باشداین تاریخ الزم االجرا می و از می گرددابالغ   23/1/1399  در تاریخ


