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مقدمه
ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19-تا زمان تنظیم این دستورالعمل باعث شیوع بیماری حاد تنفسی در بیش از  ۱9۲کشور

جهان و رخداد پاندمی جدی در قرن  21شد .هرچند در ابتدا سیاستمداران و مسئولین برنامههای نظام سالمت برخورد موثر
با موضوع را مورد توجه جدی قرار نداند ،اما سرعت شیوع و شدت مرگ و میر سبب شد در کوتاهترین مدت سیاستگذاران
نظام سالمت در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی اقدام به سیاستگذاری ،برنامهریزی و تصمیمگیریهای مهم بهداشتی کنند.
سرعت ابتال به این بیماری به حدی بود که تاب آوری نظام سالمت در اکثر کشورها برای پاسخ به این مسئله با چالشهای

مهم و قابل توجه مواجه شد .همین موضوع سبب شد نرخ متوسط مرگ ناشی از این بیماری برخالف تصور که در حدود %2
تخمین زده شده بود فراتر رفته و در  ۲8اسفند سال  ۱۳98سازمان جهانی بهداشت متوسط نرخ مرگ آنرا در جهان  ۳/4درصد
اعالم کن د .سازمان جهانی بهدشت همچنین اعالم کرد که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری بین  0/7تا 4درصد متغیر خواهد

بود که بستگی به نظام مراقبتهای بهداشتی دارد .تدروس ادهانون از سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که کرونا
ویروسی منحصر به فرد با ابعادی منحصر به فرد است  ،انتقال آن محدود به روش خاصی نیست ،نه واکسن دارد و نه درمان.

در چنین شرایطی که تاب آوری نظام مراقبتهای درمانی اکثر کشورها برای پاسخ به این پاندمی با چالش جدی مواجه شده،
بازگشت به اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی( )PHCو مقدم دانستن بهداشت بر درمان راه نجات کشورها است .این موضوع نه
تنها در سطح جامعه بلکه در بخشهای مختلف سیستم مراقبتهای درمانی الزامی انکار ناپذیر بوده و به عنوان عنصری موثر
و کمک کننده نقش بسیار مهم در حفاظت از کارکنان ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی و پیشگیری از انتقال آلودگی
در داخل بخشهای درمانی ایفا میکند.
کاهش تماس با سطوح آلوده ،ضدعفونی و گندزدایی یک فرآیند الزامی و انکار ناپذیر در قطع زنجیره انتقال و حفظ و ارتقاء

سطح بهداشت در کاهش مواجهه با این ویروس و رخداد موارد جدید بیماری است.
پروتکلهای فرآیند درمان بیماران مبتال و افراد مشکوک نشان میدهد در کنار بررسی عالئم بالینی قابل مشاهده ،فرآیندهای
تشخیصی آزمایشگاهی و تصویربرداری برای تصمیم گیری در درمان امری ضروری است .این موضوع سبب شده گردش بیماران
مبتال به کووید 19-و بار استفاده از تجهیزات و لوازم در بخشهای تصویربرداری افزایش یابد .اهمیت حفظ سالمت کارکنان
شاغل در این مراکز سبب توجه به کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا در این بخشها را ضروری مینماید .لذا در این
دستورالعمل الزامات اجرایی برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در بخشهای تصویر برداری مراکز درمانی ارائه میشود.
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تعاریف

بخش تصویر برداری :تمام بخشهای رادیولوژی ،سونوگرافی ،ام آر آی و سی تی اسکن که برای بیماران یا افراد مشکوک به
بیماری کووید 19-که خدمات تشخیصی ارائه میکنند و در این دستورالعمل بخش نامیده می شوند.
کارکنان :کلیه کارکنان شاغل در بخشهای تصویر برداری مراکز درمانی شامل کارکنان خدمات تخصصی ،تکنسینها و
نیروهای خدماتی
گندزدایی و گندزدا ))Disinfectant & Disinfection

گندزدا عبارت از عوامل فیزیکی یا شیمیایی به منظور کاهش و حذف بار آلودگی میکروبی .
گندزدائی عبارت است از نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بی جان از قبیل کف محیط ،سطوح تخت ،دستیگره درب،
سرویسهای بهداشتی  ،البسه ،ظروف و غیره
ضدعفونی و ضد عفونی کننده ()Antiseptic
ضدعفونی عبارت از نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای زنده مانند پوست یا زخم و ضدعفونی کنندهها دستهای از مواد
شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها ،ویروسها ،قارچها ،اسپور باکتریها و سایر ارگانیسمها ،از رشد و تکثیر میکروبها
جلوگیری کرده و یا موجب نابودی آنها میگردد .این طیف از مواد اغلب برای سطح پوست و بدن و در بافتهای زنده استفاده
می شوند.

هدف :
 حفظ سالمت و پیشگیری از ابتالء کلیه کارکنان بخش تصویربرداری مراکزدرمانی در برابر ویروس کووید19- -پیشگیری از انتشار آلودگی ویروس کووید 19-از و به بخشهای تصویر برداری مراکز درمانی

دامنه کاریرد :
کلیه بخشهای تصویر برداری مراکز درمانی
مسئولیت اجرا :روساء و مدیران بیمارستانها ،مسئولین بخشهای تصویربرداری و مسئولین بهداشت مراکز درمانی
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الزامات اجرایی
 )1بخشهای تصویر برداری به ویژه بخش سی تی اسکن به عنوان بخشهای با خطر انتقال بسیار باال و ناحیه قرمز طبقه
بندی شوند.
 )2تمام کارکنان بخش در برابر بیماریهای واگیردار واکسینه شده و آموزشهای الزم در خصوص بهداشت فردی از قبیل
شستشو و ضدعفونی دستها ،استفاده از لوازم حفاظت فردی و گندزدایی سطوح و  ...را گذرانده باشند.
 )3کلیه کارکنان بخش در خصوص مکانیسمهای شناخته شده و احتمالی انتقال ویروس کووید19 -آموزش داده شوند.
 )4تمام کارکنان بخش باید روزانه قبل از ورود به بخش از نظر عالئم بیماری کووید )COVid-19(19-کنترل شوند و در
صورت داشتن عالئم مشکوک به بیماری کووید 19-باید به پزشک معتمد ارجاع و جهت برگشت به کار مجوزهای الزم
را ارائه کنند.
 )5در اتاق انتظار بخشها تراکتهای آموزشی محتوی رعایت بهداشت فردی و محیط براساس این دستورالعمل نصب شود.
 )6تمام کارکنان بخش باید به وسایل حفاظت فردی سطح الف و یا حداقل سطح ب )  )Level A or Level Bمجهز باشند.
 )7لوازم حفاظت فردی در این بخشها جزء ابزار کار تلقی شده و بدون آن ،انجام کار در این بخش ممنوع است ( سوپروایزر
بخش مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند است).
 )8حداقل سه نوبت در روز ( حین ورود ،قبل از تناول وعده غذایی و بعد از اتمام کار و حین خروج ) غرغره و استنشاق
آب نمک نه در هزار یا سرم شستشو توسط کلیه کارکنان انجام شود.
 )9کلیه کارکنان بطور مکرر از آب آشامیدنی بطری شده یا نوشیدنی گرم استفاده نمایند.
 )10هرکدام از کارکنان بعد از انجام اقدام فوق باید روشویی را با محلول حاوی 0/1درصد کلر گندزدایی کند.
 )11با توجه به تاثیر زمان طوالنی مواجهه با بیماران و افراد مشکوک در بخش ،همچنین خستگی و فشار کار باال ،در افزایش
احتمال ابتال کارکنان به بیماری کووید ،19-الزم است کارکنان از خدمات مازاد بر شیفت موظف منع شوند.
 )12با توجه به احتمال باالی مواجهه کارکنان با اشعه ،الزم است یک وعده شیر مازاد بر رژیم جاری توزیع شود.
 )13در برنامه غذایی ،مواد غذایی حاوی ویتامینهای  D ،Cو ترکیبات آنتی اکسیدانت در غالب بسته های میوه پیش بینی
شود.

 )14ظرف مخصوص مایع ضدعفونی کننده دست در قسمتهای مختلف بخش و با دید مناسب نصب شده باشد.
 )15در این بخشها باید ذخیره کافی از ماسک و دستکش برای تحویل به بیماران و یا افراد مشکوک مراجعه کننده جهت
استفاده قبل از ورود به داخل بخش ،تحویل شود.
 )16بیماران و افراد مشکوک باید فاصله حداقل یک متر از دیگران در سالن انتظار و داخل بخشها را رعایت کنند و الزم
است درجه خطر چهار بخش به بیماران و کارکنان یادآوری شود.
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 )17بخش بستری بیمار یا اورژانس بیمارستان که بیمار یا فرد مشکوک را به بخش ارجاع میدهد ،آموزشهای اولیه در
خصوص ضرورت رعایت نکات بهداشت فردی و نحوه انتقال ویروس کرونا را ارائه دهد.
 )18کارکنان و بیماران ارجاعی به بخش نباید از لوازم شخصی اضافی نظیر ساعت ،جواهرات ،تسبیح ،انگشتر و تلفن همراه
در داخل بخش استفاده کنند.
 )19بیماران و افراد مشکوک در داخل بخش ملزم به استفاده از لوازم حفاظت فردی از قبیل ماسک (غیر سوپاپدار یا جراحی)
و دستکش هستند.
 )20بیماران و افراد مشکوک متقاضی خدمات تصویربرداری باید قبل از ورود به ناحیه نارنجی و بعد از خروج از این ناحیه
دست خود را با مایع ضدعفونی کننده نصب شده در ابتدای ناحیه نارنجی ضدعفونی کنند.
 )21استفاده از لوازم مشترک یاد داشت برداری و ثبت اطالعات از قبیل خودکار و دفتر در این بخش اکیدا ممنوع بوده و
در صورت نیاز منشی بخش نسبت به ثبت اطالعات مورد نیاز اقدام کند.
 )22بخش کامال محصور شده و پشت درب سالن انتظار بخشها تا فاصله حداقل  5متر به سمت بیرون از این بخش به
عنوان ناحیه نارنجی طبقه بندی و عالمت گذاری شود.
 )23ورود همراه بیمار به ناحیه نارنجی و نواحی قرمز در داخل بخشها اکیدا ممنوع است.
 )24ورود کارکنان سایر بخشهای بیمارستان ( نواحی زرد) به بخش نارنجی و قرمز در بخشهای تصویر برداری اکیدا
ممنوع و در ابتدای بیرونی بخش نارنجی ،تابلو محدودیت ورود نصب شود.
 )25حتی االمکان دستگاه تصویر برداری از بیماران کرونایی و افراد مشکوک از دستگاه بیماران معمولی ،جدا باشد .در غیر
این صورت الزم است ساعت کار و ارائه خدمات به این دو گروه متفاوت باشد.
 )26در صورت ضرورت ورود کارکنان سایر بخشها به بخشهای تصویر برداری ،باید قبل از ورود به ناحیه نارنجی به لوازم
حفاظت فردی سطح الف و یا حداقل سطح ب )  )Level A or Level Bمجهز باشند.
 )27در ابتدای ورود به ناحیه نارنجی ظرف مخصوص مایع ضد عفونیکننده دست در محل مناسب و در دسترس نصب شود.
 )28در صورت نیاز به تماس تجهیزات تصویر برداری با قسمتهایی از بدن فرد بیمار یا مشکوک الزم است این ناحیه با
محلول ضدعفونی کننده مناسب مثل الکل اتیلیک  63-75درصد ضدعفونی شود.
 )29در صورت نیاز به تصویربرداری با تزریق ،الزم است نصب آنژیوکت مورد نیاز در بخش بستری بیمار انجام شده باشد.
 )30در صورت استفاده از هرگونه لوازم برای انتقال پیام یا حفظ وضعیت بیمار در طول فرآیند تصویر برداری ،الزم است
این لوازم بعد از هر بار استفاده با محلول مناسب (الکل اتیلیک  63-75درصد یا محلول حاوی 0/1درصد کلر) گندزدایی
شوند.
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 )31دمپایی نارنجی رنگ مخصوص استفاده بیماران ارجاعی به بخش به تعداد و اندازه های مختلف در ابتدای ورود به ناحیه
نارنجی موجود باشد.
 )32افراد برای ورود به بخش باید ابتدا در ناحیه نارنجی دمپایی مخصوص را پوشیده و از آوردن دمپایی یا کفش خود به
داخل بخش تصویربرداری خود داری کنند.
 )33دمپاییهای نارنجی مورد استفاده در بخش باید بعد از هر بار استفاده توسط نیروهای خدماتی و با استفاده از محلول
کلر  0/1درصد گندزدایی شود.
 )34به کارکنان و مراجعه کنندگان توصیه شود تا حد امکان از تماس با سطوح مختلف در داخل بخش خود داری کنند.
 )35سطوح مختلف کف بخش در ناحیه نارنجی و قرمز باید حداقل روزانه سه مرتبه با تی مخصوص این بخش نظافت و
سپس با محلول مناسب ( محلول حاوی 0/1درصد کلر ) گندزدایی شود.
 )36به منظور کاهش آلودگی ناشی از ارتباط کالمی با فرد مبتال به کووید 19-یا فرد مشکوک ،الزم است اخذ اطالعات
الزم برای ثبت رایانه با رعایت فاصله حداقل یک متر انجام شود.
 )37میز معاینه در داخل اتاق تصویر برداری باید بعد از ارائه خدمات به هر بیمار یا فرد مشکوک ،گندزدایی( الکل اتیلیک
 63-75درصد یا محلول حاوی 0/1درصد کلر) شود.
 )38دستکش یکبار مصرف بعد از ارائه خدمات به هر بیمار یا فرد مشکوک ،تعویض شود.
 )39برای کاهش بار دستگاهها و کاهش بار کاری بخش از متخصصین بالینی درخواست شود ،فقط تصویربرداریهای ضروری
را درخواست نمایند.
 )40مسیر تردد و محل پذیرش و ارائه خدمات تصویربرداری یا ساعت ارائه خدمات به بیماران عادی از محل پذیرش و ارائه
خدمات به بیماران کووید 19-یا افراد مشکوک به بیماری کووید 19-جدا شود.
 )41تا حد امکان برای کاهش تردد بیماران مبتال به کووید 19-یا مشکوک به این بیماری به داخل بخشهای تصویر برداری
از سامانه های تصویر برداری متحرک استفاده شود.
 )42در تمام سامانههای تصویر برداری بعد از هر بار استفاده ،بخشهای مختلف دستگاه شامل بخشهای دستگاه اندازه
گیری فشار خون ،تخت سامانه سی تی اسکن ،ام آر آی ( ،) MRI ،CT Scanرادیولوژی و سونوگرافی( به ویژه حسگرهای
سونوگرافی /پرابها) به عنوان سطوح بحرانی با ماده گندزدای مناسب از قبیل الکل اتیلیک  63-75درصد ،محلول حاوی
 0/1درصد کلر و یا آب اکسیژنه  0/5درصد گندزدایی شود.
 )43تمام قسمتهای رایانههای مورد استفاده در ایستگاه تفسیر تصاویر یا تایپ و تهیه گزارش در بخشهای تصویر برداری
از قبیل موس ،صفحه کلید و صفحه نمایش حداقل روزانه سه مرتبه با محلول مناسب ( الکل اتیلیک  63-75درصد،
محلول حاوی 0/1درصد کلر یا آب اکسیژنه 0/5درصد) گندزدایی شود.

راهنمای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا( )COV-19در بخشهای تصویربردای پزشکی

تبصره :ترجیحا برای انتخاب ماده گندزدای مناسب با کارشناسان تامین کننده خدمات فنی
دستگاههای تصویر برداری مشورت شود.

 )44در مورد بیماران ایزوله شده غیر قابل جابجایی ،از سامانه تصویر برداری متحرک ( پرتابل) استفاده شود.
 )45در صورت عدم امکان استفاده از سامانههای متحرک تصویر برداری برای بیماران و افراد مشکوک در بخش بستری،
باید بیماران قبل از خروج از بخش بستری و هنگام ورود به ناحیه نارنجی و قبل از خروج از بخش حتما از ماسک N 95

فاقد فیلتر یا حداقل از ماسک جراحی و دستکش استفاده کنند.
 )46در دوره رخداد اپیدمی باید در بخشها از سامانه تهویه مرکزی (سرمایش وگرمایش) با حالت فشار مثبت استفاده نشود
و از سامانه تهویه موضعی استفاده گردد.
 )47سطوح با احتمال تماس باال از قبیل میز منشی ،صندلی استراحت و  ...روزانه حداقل سه مرتبه با محلول یک دهم
درصد کلر گندزدایی شوند.
 )48در طول دوره رخداد اپیدمی کووید 19-از چیدمان صندلی و سایر لوازم اضافی در داخل بخش خود داری و سطوح در
معرض تماس به حداقل ممکن باشد.
 )49در صورت انتقال بیمار با تخت متحرک الزم است این تختها با عالمت خاص ( ویژه بیماران کووید )19-مشخص شده
و بخشهای مختلف آن بعد از هربار استفاده با محلول حاوی  0/1درصد کلر گندزدایی شود.
 )50بیماران مبتال به کووید 19-یا فرد مشکوک به بیماری کووید 19-ارجاعی به بخشها ،باید از لباس مخصوص یکبار
مصرف استفاده کنند.
 )51لباسهای یکبار مصرف فوق ،ماسکها ،دستکشها و  ...به عنوان زبالههای عفونی با درجه خطر چهار طبقهبندی و بر
اساس دستورالعمل پسماندهای بیماران کرونایی جمع آوری ،حمل و نقل ،بی خطر سازی و دفع شوند.
 )52گردش اطالعات و گزارش تشخیصی در داخل بخش و همچنین با بخشهای دیگر بیمارستان ترجیحا به کمک سامانه
رایانهای و بر اساس کدملی انجام شود.
 )53در صورت استفاده از ویلچر برای جابجایی بیماران ،از ویلچر مختص بیماران کرونایی استفاده شود.
 )54کلیه ویلچرهای مورد استفاده برای جابجایی بیماران کرونایی میبایست بعد از هر بار استفاده با محلول حاوی 0/1
درصد کلر گندزدایی شود.
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