
 
 
 
 

 19بیماری کووید  پاندمیت و مو در دستورالعمل شروع به کار مطب ها و کلینیک های پوس

 مقدمه:

ناشی از ویروس کرونا در سطح جهان سبب ایجاد تغییرات شگرف در اکثر مشاغل گردیده  19شیوع و گسترش بیماری کووید 

 ارد.دهای موثر در جهت کاهش انتقال بیماری و پیشگیری از آسیب آن بیش از پیش اهمیت  دستورالعملتدوین لزوم ذا ل است

ماری یبو بر اساس شرایط فعلی و براساس منابع معتبر بین المللی و مو تخصصی پوست ارائه خدمات جهت این دستورالعمل 

 عوارض احتمالی شانس بروز وگردد به بیماران ارائه  مناسب تریتهیه گردیده تا از این طریق خدمات در ایران  19کووید 

 لیزر پروسیجرهای)شامل  جراحی این دستورالعمل برای پذیرش، درمان و انجام مداخالت جراحی و غیر تدوینکاهش یابد. 

موهای زاید، لیزرهای جوانسازی، تزریقات زیر پوستی شامل انواع فیلر، بوتاکس، مزوتراپی، دستگاههای جوانسازی، الغری 

نیز به این بیماری  مشکوک و در گروه بیماران نبوده 19 کووید بیماری به مبتال که است بیمارانی برایموضعی و کاشت مو( 

 . ه حداقل برسدب بیماری این انتقال و گسترش خطراستفاده از این دستور العمل با  تا قرار نگرفته اند

نامه ر بخشاست سای یمی باشد؛ ضرورمو  بیماری های پوست ودر حیطه تخصصی  خدماتکه این دستورالعمل ویژه  از آنجا

 سترشگ تا از شیوع بیشتر و گیرد قرار استفاده موردنیز  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دستورالعمل های ابالغیو  ها

با  این بیماری در کشور تهیه گردیده است وبا در نظر گرفتن شرایط کنونی این دستورالعمل  همچینکاسته گردد. این بیماری 

 قابل تغییر می باشد. مفادی از این دستورالعمل موجود، وضعیتامکان تغییر 

 مربوط به مطب و کلینیک های پوست و مو عمومی مراقبتهای

حداقل  ،روقت مقر بصورت تلفنی به آنها اطالع رسانی شود به گونه ایی که با حضور به موقع دراز قبل  ،نوبت بیماران .1

 .بیمار در اتاق انتظار حضور داشته باشد

رد تن تب، سرفه، سابقه تماس با فمیبایست غربالگری بیماران )داش ،ویزیتزمان و ساعت  جهتتلفنی زمان هماهنگی در  .2

از  19کووید  عالیم بیماری اعالمو ...( بر اساس پروتکل های ابالغی صورت پذیرد و در صورت  19مبتال به کووید 

 ،تب، سرفه عالیمبدو ورود در مورد  در همچنین مجددا .سوی بیمار، ارائه خدمات تا زمان درمان بیماری به تعویق افتد

 گردد. نجام ای غربالگر )بر اساس پروتکل کشوری( انجام تست کرونا، در سه هفته گذشته افراد مبتالسابقه تماس با 

  .استفاده نمایند و دستکش ماسک سه الیه جراحی میبایست ازدر زمان حضور در مراکز  مراجعین .3

 انجام شود. (تا دو متر یک و نیم)فاصله اجتماعی رعایت با  بیماران انتظار اقاتدر چیدمان صندلی ها  .4

ماده ضدعفونی کننده با ثانیه شستشو داده یا  20کلیه مراجعین در هنگام ورود باید دست خود را با آب و صابون به مدت  .5

 .ضد عفونی نمایند (%70)محلول الکلی دست 

 ارکنان،ک که گردد فراهم به گونه ایی صابون و آب با دست شستشوی امکانات یا دست عفونی ضد های محلول است الزم .6

 .داشته باشند دسترسی آن به بیماران و کنندگان مراجعه



 
 
 
 

 گردد وانجام  )مگر در موارد ضروری(همراه آوردن درخصوص ممنوعیت به مراجعین الزم اطالع رسانی است  ضروری .7

 جلوگیری به عمل آید. انتا حد امکان از ورود همراه

   .بعمل آیدجلوگیری  در زمان انتظاراز تجمع مراجعین به صورت تلفنی و یا اینترنتی نوبت دهی با انجام  .8

 . دشو پیشگیری یا موارد مشابه با مراجعین و پرسنل مانند دست دادنتماس غیر ضروری  هرگونهاز  .9

دستکش  تعویضاستفاده گردد و پس از اتمام ویزیت بیمار ضمن دستکش یک جفت  میبایست ازبیمار هر  معاینهبرای  .10

 .میبایست دستها ضدعفونی گردند

بر اساس پروتکل های ابالغی وزارت  وسایل حفاظت فردی برحسب خدماتی که ارائه می نمایند میبایست از پرسنل .11

  .نمایند استفادهبهداشت 

  از دستکش و مالفه یکبار مصرف استفاده گردد.برای هر مراجعه کننده  .12

تا زمان بهبودی کامل و منفی شدن تست آنها اجازه حضور و ارائه ، در پرسنل 19کووید بیماری صورت بروز عالیم  در .13

 .به ایشان داده نخواهد شددر محل کار خدمت 

ک ی، با رعایت فاصله اجتماعی )در هنگام فعالیتو  نمایند ارائه خدمتدورکاری بصورت حد امکان پرسنل پشتیبانی در  .14

 استفاده نمایند. از ماسک و دستکش (و نیم تا دو متر

 .نمایندبا کارت انجام را شهای مالی و تراکن بودهگرفتن پول نقد از مراجعین ممنوع  .15

 .گرددبه صورت مستمر ضدعفونی  ...، آبدارخانه و شتیفضاهای مشترک مانند سرویس بهدا .16

 گندزدایی ،پروتکل های ابالغیطبق  حتما استفاده بار هر از بعد گردد می استفاده بیماران معاینه برای مشترک که وسایلی .17

 .گردد

روتکل پطبق  باشد می مشترک تماس معرض در که سطوحی سایر و پله راه پریزها، و کلید مطب، ورودیب در دستگیره .18

 .شود گندزداییهای ابالغی 

 گرفته شود.در نظر ب مناسی جدا و مکاندر صورت لزوم و  شود خودداری انتظار و معاینه اقات در آشامیدن و خوردن از .19

 های پوست و مودر مطب و یا کلینیک سیجرهامراقبتهای ویژه در خصوص پرو

بر اساس  ر/ لیزپرسنل اتاق عمل ( برایعینک محافظ، شیلد، دستکش و گان، ماسک)نظیر  استفاده از وسایل حفاظت فردی -1

 .پروتکل های ابالغی الزامی است

 بایستی دارای تهویه مناسب باشند. ارائه خدماتاتاقهای کلیه  -2

  )به انضمام انجام آزمایش آزمایشات مربوطه ،اخذ رضایت نامه اگاهانه و مو، عالوه بر تمهیدات مراقبتیکاشت در مورد  -3

ESR وCRP ) آزمایش جواب  وPCR   روز از انجام آن نگذشته باشد، دو که بیش از  19عدم ابتال به ویروس کووید مبنی بر

 %93باالی  saturation  2O و در صورت پالس اکسیمتری انجام پذیردمو کاشت ضمنا قبل از انجام  بیمار درخواست شود.از 

 ینتایج پالس اکسیمترضمنا کلیه یافته های آزمایشگاهی و  بود.بالمانع خواهد انجام عمل  37.3از کمتر   دمای بدن با تب سنجو 

 ثبت گردد. مراجعه کنندهو دمای بدن در پرونده 



 
 
 
 

در خصوص اعمال جراحی مرتبط الزامی  دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشتاتاق عمل طبق رعایت کلیه مفاد مرتبط به  -4

 گردد.ر افراد به اتاق عمل جلوگیری و از رفت و آمد سای ودتعداد پرسنل استفاده ش حداقلاز  است و میبایست

 پذیرد. به صورت اختصاصی انجام 19کووید   یبیمارخصوص  در ی کاشت موبه ویژه تکنسین هاپرسنل آموزش  -5

 

 

 علمی متخصصین پوست ایران مکاری انجمنبا ه

 

 

 


