پروتکل بهداشتی جهت حضور دانشجویان کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی جهت کارورزی و
کارآموزی در بیمارستان های اموزشی
با توجه به شیوع بیماری کووید  19و ضرورت رعایت پروتوکل های بهداشتی ،حفظ فاصله گذاری اجتماعی ،از
مراجعین ،دانشجویان و مربیان بیمارستانی انتظار میرود جهت ارائه هرچه بهتر خدمات ،پروتکل های زیر را رعایت
فرمایند .این پروتکل توسط اعضای هیات علمی گروه آموزشی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز و بر اساس پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است.
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مربی موظف است که تقسیم بندی دانشجویان را به گونه ای انجام دهد که دانشجویان در تعداد بسیار
کم ( 3دانشجو در هر نوبت کاری) تنها در یک بخش تصویربرداری به منظور کاهش تردد در داخل بخش
و کاهش تردد بین بخش های مختلف تصویربرداری داخل یک بیمارستان حضور پیدا کنند.
مربی موظف است که بطور مداوم دانشجویان را از لحاظ استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی مانند
ماسک-دستکش-شیلد-کاله-لباس ایزوله چک نماید.
مربی موظف است که فقط بیمارانی که ماسک و دستکش یکبار مصرف دارند را جهت آموزش به دانشجویان در
اتاق تصویربرداری انتخاب کند.
توصیه می شود مربی به گونه ایی برنامه ریزی کند تا در صورت امکان ،دانشجویان دارای بیماری های زمینه ای ،
مزمن ،باردار ،نقص سیستم ایمنی و  ...در معرض تماس با بیماران دارای کووید  19که جهت تصویربرداری سی تی
اسکن یا رادیوگرافی از قفسه سینه به بخش رادیولوژی مراجعه می کنند قرار نگیرند.
مربی موظف است نظارت بر ضد عفونی کردن سطوح ،بگونه ای که تمام سطوحی که در طی مراحل تصویربرداری
ممکن است بیمار با آنها در تماس مستقیم باشد از جمله تخت دستگاه تصویربرداری ،دستگیره های درب اتاق و ....
به طور مرتب و قبل از پذیرش بیمار بعدی نظافت و گندزدایی شود
به جهت رعایت فاصله اجتماعی بیماران از یکدیگر در سالن انتظار بخش های تصویربرداری ،میبایست توسط مربی
به گونه ایی برنامه ریزی شود که نوبت دهی بیماران با هدف حداقل تعداد افراد و کمترین زمان حضور آنها در سالن
انتظار صورت پذیرد  .در همین راستا ،میبایست مدت زمان مورد نیاز ناشی از پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی
و فرایندهای کنترل عفونت مبنی بر ضد عفونی سطوح و  ...در نظر گرفته شود.
مربی موظف است از هر گونه تجمع در داخل بخش اعم از پرسنل ،دانشجویان و بیمار جلوگیری نماید.
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دانشجویان موظف اند از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک-دستکش-شیلد-کاله-لباس ایزوله استفاده نمایند.
دانشجویان موظف اند وسائل شخصی خود را قبل از ورود به بخش تصویربرداری و پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی
در کمدهای فلزی بخش بصورت مجزا قرار دهند .این موارد شامل گوشواره ها ،ساعت ،کمر بند ،تلفن همراه ،پیجر،
قلم و غیره می باشد.
دانشجویان موظف اند حداالمکان با بدن بیمار بطور مستقیم در تماس نباشد و در صورت تماس با بیمار بالفاصله
به مدت حداقل  30ثانیه با آب و صابون مایع دست هایشان را شستشو دهند.
دانشجویان موظف اند در بخش تصویربرداری فاصله گذاری را رعایت کنند.
دانشجویان موظف هستند طبق دستورالعمل های کشوری فرایند گام به گام پوشیدن و در آوردن تجهیزات حفاظت
فردی رعایت گردد.
آقایان دارای ریش یا سبیل بلند باید جهت اطمینان از فیت شدن مناسب ماسک ،موهای صورت را کوتاه کنند.
خوردن و آشامیدن دانشجویان در بخش تصویربرداری ممنوع است.
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