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پروتکل بهداشتی جهت حضور دانشجویان کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی جهت کارورزی و 

 کارآموزی در بیمارستان های اموزشی

 از اجتماعی، گذاری فاصله حفظ بهداشتی، های پروتوکل رعایت ضرورت و 19 کووید بیماری شیوع به توجه با

 ترعای را زیر های پروتکل خدمات، بهتر هرچه ارائه جهت میرود انتظار مربیان بیمارستانی و دانشجویان مراجعین،

 جندی پزشکی علوم دانشگاه تکنولوژی پرتوشناسی آموزشی گروه علمی هیات اعضای توسط پروتکل این. فرمایند

 .است شده تهیه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بهداشتی پروتکل های اساس بر و اهواز شاپور

 

 مربیان کارآموزی:دستورالعمل ویژه 

 اریدر تعداد بس انیدانشجومربی موظف است که تقسیم بندی دانشجویان را به گونه ای انجام دهد که  -1

در داخل بخش  به منظور کاهش تردد یربرداریبخش تصو کی( تنها در یدانشجو در هر نوبت کار 3کم )

 .کنند دایحضور پ های مختلف تصویربرداری داخل یک بیمارستان بخش نیب و کاهش تردد

تجهیزات حفاظت فردی مانند مداوم دانشجویان را از لحاظ استفاده صحیح از بطور مربی موظف است که  -2

 چک نماید. ایزوله لباس-کاله-شیلد-دستکش-ماسک
دارند را جهت آموزش به دانشجویان در مصرف  کباریماسک و دستکش  مربی موظف است که فقط بیمارانی که -3

 تصویربرداری انتخاب کند.اتاق 
،  یا نهیزم یها یماریب یادار انیتا در صورت امکان، دانشجو کند یزیبرنامه ر ییبه گونه امربی شود  یم هیتوص -4

که جهت تصویربرداری سی تی  19 دیکوو دارای مارانیو ... در معرض تماس با ب یمنیا ستمیمزمن، باردار، نقص س
 .رندیقرار نگ می کننداسکن یا رادیوگرافی از قفسه سینه به بخش رادیولوژی مراجعه 

بگونه ای که تمام سطوحی که در طی مراحل تصویربرداری  ،نظارت بر ضد عفونی کردن سطوحموظف است مربی  -5
از جمله تخت دستگاه تصویربرداری، دستگیره های درب اتاق و ....  ممکن است بیمار با آنها در تماس مستقیم باشد

 شود یینظافت و گندزدا یبعد ماریب رشیپذ به طور مرتب و قبل از
 وسط مربیت ستیبایم بخش های تصویربرداری،در سالن انتظار  گریکدیاز  مارانیب یفاصله اجتماع تیبه جهت رعا -6

سالن  رد زمان حضور آنها نیبا هدف حداقل تعداد افراد و کمتر مارانیب یشود که نوبت ده یزیبرنامه ر ییا گونه به
 یردحفاظت ف لوازم و درآوردن دنیاز پوش یناش ازیمدت زمان مورد ن ستیبایراستا، م نی. در هم ردیانتظار صورت پذ

 .سطوح و ... در نظر گرفته شود یبر ضد عفون یکنترل عفونت مبن یندهایو فرا

 م از پرسنل، دانشجویان و بیمار جلوگیری نماید.عاز هر گونه تجمع در داخل بخش امربی موظف است  -7

 دستورالعمل ویژه دانشجویان:
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 .مایندن استفاده ایزوله لباس-کاله-شیلد-دستکش-ماسکتجهیزات حفاظت فردی مانند  از اند موظف دانشجویان -1
 یفرد حفاظت زاتیتجه دنیو پوش تصویربرداریبخش قبل از ورود به  ی خود راوسائل شخصجویان موظف اند نشدا -2

 ر،جیموارد شامل گوشواره ها، ساعت، کمر بند، تلفن همراه، پ نیادر کمدهای فلزی بخش بصورت مجزا قرار دهند. 
 باشد. یم رهیقلم و غ

اند حداالمکان با بدن بیمار بطور مستقیم در تماس نباشد و در صورت تماس با بیمار  بالفاصله  موظف دانشجویان -3
 دست هایشان را شستشو دهند. عیبا آب و صابون ما هیثان 30به مدت حداقل 

 .کنند رعایت را گذاری فاصله بخش تصویربرداری در اند موظف دانشجویان -4
فاظت ح زاتیو در آوردن تجه دنیگام به گام پوش ندیفرا یکشور یهاطبق دستورالعمل دانشجویان موظف هستند  -5

 .گردد تیرعا یفرد
 .کنند صورت را کوتاه یشدن مناسب ماسک، موها تیاز ف نانیجهت اطم دیبلند با لیسب ای شیر یدارا انیآقا -6
 است. دانشجویان در بخش تصویربرداری ممنوع آشامیدن و خوردن -7


