مجموعه چک لیست های جامع مراکز ارائه دهنده خدمات اورژانس دندانپزشکی
در شرایط اپیدمی کرونا ویروس جدید
مقدمه :
مجموعه پیش رو الزامات مبتنی بر شواهد علمی ،در راستای مهیا نمودن شرایط بهینه در مراکز ارائه دهنده خدمات اورژانس دندانپزشکی در
شرررایط اپیدمی کرونا ویروج یدید ،گردآوری شررده اسرر
اورژانس دندانپز شکی به صورت ایباری ملزم به رعای
خاص مشابه نیز قابل رعای

این مجموعه حاوی الزامات پایه و کلیدی بوده که کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات

آن در شرایط اپیدمی کرونا ویروج یدید ه ستند اگرچه این پروتکل در تمامی شرایط

و ایرا خواهد بود

فهرست مطالب :
 1حداقل های مورد نیاز درمان های اورژانس دندانپزشکی

یدول شماره یک

 2چک لیس

فضای پذیرش و انتظار

یدول شماره دو

 3چک لیس

تریاژ تشخیص

یدول شماره سه

 4چک لیس

فضا و الزامات کلینیک

یدول شماره چهار

 5چک لیس

الزامات حفاظ

شخصی مرایعه کنندگان

یدول شماره پنج

 6چک لیس

الزامات حفاظ

شخصی پرسنل بهداشتی  -درمانی

یدول شماره شش

 7چک لیس

الزامات آموزشی مرایعین

یدول شماره هف

 8چک لیس

الزامات آموزشی پرسنل بهداشتی  -درمانی

یدول شماره هش

 9چک لیس

الزامات سیستم اریاع پزشکی بیماران

یدول شماره نه

جدول شماره : 1
حداقل های مورد نیاز درمان های اورژانس دندانپزشکی
استریل ابزار و ضدعفونی سطوح

 1تجهیزات یه

شامل :اتوکالو تایپ  ،Bانواع محلول های ضد عفونی سطوح ،محلول یا ژل بر پایه الکل ضدعفونی کننده دس
اقدامات یه

و سایر

استریل بودن وسایل مصرفی دندانپزشکی

 2تجهیزات درمان های اورژانس
درمان های اورژانس پالپوتومی ،درناژ آبشه ،کشیدن دندان ،کنترل خونریزی ،چسباندن

شامل :مواد و وسایل الزم یه

روکش و سایر درمان هایی که نیاز به تسکین درد بیماران دارد
 3تجهیزات حفاظ

شخصی پرسنل

شامل :ماسک  ،N95گان یک بار مصرف ،حفاظ

از چشم و اطراف چشم توسط عینک ایزوله یا شیلد ایزوله یه

کنترل آئروسل ها ،دستکش ،کاله یک بار مصرف و سایر لوازم حفاظ

شخصی یه

یلوگیری از آلودگی های احتمالی

ناشی از اقدامات دندانپزشکی
 4رعای

در قالب پوستر در معرض دید عموم

و چاپ دستور العمل های ابالغ شده وزارت بهداش

 1فرم تریاژ و غربالگری توسط کادر بهداشتی -درمانی مراکز دندانپزشکی
 2فرم خود غربالگری توسط مرایعه کنندگان
 3پمفل

آموزشی محافظ

شخصی در برابر ویروج کرونا توسط مرایعه کنندگان

 4پمفل

آموزشی محافظ

شخصی در برابر ویروج کرونا توسط پرسنل بهداشتی -درمانی

 5عالئم بیماری کووید 19-و عالئم بیماری های مشابه (آنفوالنزا و سرماخوردگی)

جدول شماره : 2
چک لیست فضای سالن پذیرش و انتظار
 1احتمال موایهه نزدیک بین مرایعه کنندگان و/یا با پرسنل را به حداقل برسانید
 2رعای

فاصله بین صندلی های مرایعه کنندگان حین انتظار

 3رعای

فاصله مرایعه کنندگان با پرسنل پذیرش حین ارتباط

 4ضدعفونی دوره ای کلیه سطوح مرتبط با پذیرش ،سالن انتظار ،آسانسور ،دستگیره ها و
 5ارائه ماسک قبل از درب ورودی به کلیه مرایعه کنندگان
 6چاپ و ارائه فرم خود-غربالگری ابالغ شده وزارت بهداش
 7ارائه ژل ضدعفونی دس

قبل از درب ورودی به کلیه مرایعه کنندگان

قبل از درب ورودی به کلیه مرایعه کنندگان

 8نصب پوستر های  5گانه آموزشی ابالغ شده وزارت بهداش

در معرض دید

 9نصب هشدار های بصری الزم در معرض دید در راستای کنترل عفون
 10استفاده از سطل های زباله درب دار پدالی (بدون دخال

دس )

جدول شماره : 3
چک لیست تریاژ تشخیص
 1انتقال مرایعه کنندگانی که طی خود-غربالگری مشکوک به کووید 19-هستند ،به اتاق ایزوله با فشار منفی
 2انتقال مرایعه کنندگانی که طی غربالگری ،تریاژ و تکمیل پرونده توسط پرسنل ،مشکوک به کووید 19-هستند ،به اتاق
ایزوله با فشار منفی
 3گرفتن تاریخچه دقیق از مرایعه کننده
 4ضمیمه نمودن فرم خود-غربالگری تکمیل شده توسط مرایعه کننده به پرونده پزشکی وی
5

رعای

کلیه اصول و مراحل تریاژ و غربالگری طبق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداش

جدول شماره : 4
چک لیست فضا و الزامات کلینیک
انتقال مرایعه کنندگان مشوک یا مبتال به کووید19-

 1در نظر گرفتن اتاق ایزوله با فشار منفی یه

 2ایرای اصول بهینه سازی فضای سالن پذیرش و انتظار مطابق یدول شماره 3
 3تهیه و تجهیز حداقل های مورد نیاز یه

ارائه درمان های اورژانس مطابق یدول شماره 2

جدول شماره : 5
چک لیست الزامات حفاظت شخصی مراجعه کنندگان
 1ارائه ماسک قبل از درب ورودی به کلیه مرایعه کنندگان
 2چاپ و ارائه فرم خود-غربالگری ابالغ شده وزارت بهداش
 3ارائه ژل ضدعفونی دس

قبل از درب ورودی به کلیه مرایعه کنندگان

 4نصب پوستر های آموزشی حفاظ
 5رعای
6

رعای

قبل از درب ورودی به کلیه مرایعه کنندگان

شخصی مرایعه کنندگان که توسط وزارت بهداش

ابالغ شده ،در معرض دید

فاصله بین صندلی های مرایعه کنندگان در سالن انتظار
فاصله مرایعه کنندگان با پرسنل پذیرش حین انجام امور پذیرش و یا ترخیص

تمامی موارد فوق در پوستر های ابالغی وزارت بهداش
دندانپزشکی موظف اس

ذکر گردیده و به صورت مصور آموزش داده شده اس

لذا مرکز

طبق بند  4یدول شماره یک پوستر ها را در سالن انتظار در معرض دید مرایعه کنندگان قرار دهد

جدول شماره : 6
چک لیست الزامات حفاظت شخصی پزشک و پرسنل بهداشتی  -درمانی
 1استفاده الزامی از ماسک ( N95ماسک معمولی ایزوله نیس ) یه

یلوگیری از ورود آئروسل به سیستم تنفسی

 2ماسک مورد استفاده باید یک بار مصرف باشد و پس از اتمام درمان هر بیمار تعویض گردد
حفاظ

 3استفاده الزامی از عینک ایزوله یا شیلد ایزوله یه

از چشم که الزاما باید روی چشم (یه

ترشحات خونی ،ترشحات بزاقی یا ترشحات تنفسی) و اطراف چشم (یه

یلوگیری از

یلوگیری از تماج احتمالی آئروسل های

معلق در هوا با چشم) را بپوشاند
 4ضد عفونی نمودن مکرر تجهیزات حافظ

از چشم به ویژه پس از اتمام درمان هر بیمار

 5گان مورد استفاده باید یک بار مصرف باشد و پس از اتمام درمان هر بیمار تعویض گردد
 6استفاده از پوشش های مرتبط با کنترل عفون
 7استفاده مکرر از ژل های بر پایه الکل یه
 8شس

و شوی مکرر دس

ضدعفونی نمودن دس

ها قبل از پوشیدن و پس از کندن دستکش

ها با آب و صابون به مدت حداقل  20ثانیه

تمامی موارد فوق در پوستر های ابالغی وزارت بهداش
دندانپزشکی موظف اس

یه

حداقل رساندن تماج پوستی ،از قبیل گان ،آستین ،کاله و

ذکر گردیده و به صورت مصور آموزش داده شده اس

لذا مرکز

طبق بند  4یدول شماره یک پوستر ها را در سالن انتظار در معرض دید مرایعه کنندگان و پرسنل

بهداشتی -درمانی قرار دهد

جدول شماره : 7
چک لیست الزامات آموزشی مراجعین
 1تکمیل صادقانه فرم خود-غربالگری که توسط وزارت بهداش
 2رعای

صداق

ابالغ گردیده اس

در تشکیل پرونده مختص به مرکز به ویژه در قسم

قبل از تشکیل پرونده مختص به مرکز

تاریخچه پزشکی

 3مطالعه عالئم بیماری کرونا و اطالع از تشابه عالئم با آنفوالنزا یا سرماخوردگی
و شوی دس

ها

 4رعای

آداب شس

 5رعای

آداب استفاده از ماسک

 6رعای

آداب سرفه و عطسه

 7رعای

اصول بهداشتی برای حضور در اماکن عمومی

تمامی موارد فوق در پوستر های ابالغی وزارت بهداش
دندانپزشکی موظف اس

ذکر گردیده و به صورت مصور آموزش داده شده اس

لذا مرکز

طبق بند  4یدول شماره یک پوستر ها را در سالن انتظار در معرض دید مرایعه کنندگان قرار دهد

جدول شماره : 8
چک لیست الزامات آموزشی پرسنل بهداشتی  -درمانی
 1مطالعه و رعای

اصول تریاژ و غربالگری مرایعه کنندگان که توسط وزارت بهداش

ابالغ گردیده اس

 2صح

سنجی و بررسی مجدد فرم خود-غربالگری که توسط مرایعه کنندگان تکمیل شده اس

 3صح

سنجی و بررسی مجدد پرونده پزشکی که توسط مرایعه کنندگان تکمیل شده اس

 4مطالعه و رعای
5

رعای

سخ

اصول حفاظ

شخصی که توسط وزارت بهداش

گیرانه تر اصول کنترل عفون

 6آموزش آداب کنترل عفون
 7آموزش نحوه ساخ

نسب

ابالغ گردیده اس

به شرایط غیر بحرانی

و حفاظ -شخصی (مطابق یدول  )7به مرایعه کنندگان

محلول های ضدعفونی کننده بر پایه کلر در شرایط اضطرار

 8آموزش نحوه رقیق سازی محلول های ضدعفونی کننده بر پایه کلر در شرایط اضطرار
تمامی موارد فوق در پوستر های ابالغی وزارت بهداش
دندانپزشکی موظف اس

ذکر گردیده و به صورت مصور آموزش داده شده اس

لذا مرکز

طبق بند  4یدول یک پوستر ها را در سالن انتظار در معرض دید مرایعه کنندگان و پرسنل

بهداشتی -درمانی قرار دهد

جدول شماره : 9
چک لیست الزامات سیستم ارجاع پزشکی بیماران
 1چاپ و نصب شماره های ضروری مراکز مرتبط با مدیری

اپیدمی کرونا در معرض دید پرسنل پذیرش

 2چاپ و نصب چارت تریاژ و اریاع بیماران مشکوک یا مبتال به کووید 19-در معرض دید پرسنل پذیرش
 3انجام عملیات آزمایشی موایهه با شرایط اورژانس توسط پرسنل بهداشتی -درمانی
 4در ارتباط و هماهنگ بودن با نزدیک ترین مرکز اورژانس به صورت مقدم بر پیش آمدن شرایط اورژانس
 5تهیه و تجهیز وسایل اورژانس اساسی یه

مدیری

اولیه شرایط اورژانس در صورت وقوع

