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 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 ضد عفونی پروب سونوگرافی موضوع:

  با سالم و احترام

 

ور پیشگیري از ابتالي مادران و کادر درمانی، طبق توصیه هاي و به منظ 19 - با توجه به شیوع بیماري کوید

گرافی(شکمی)، پروب فتال پروب سونومانند  تجهیزاتیدر خصوص ضد عفونی کردن ایران  انجمن رادیولوژي

  :موارد زیر به اطالع می رسد   NSTمانیتورینگ و یا 

حتی االمکان از تماس مستقیم دست بیمار و کارکنان با دفترچه بیمه، نسخه و برگه هاي کاغذي  . 1

  خودداري شود.

 .شودداده  ، گان و ملحفه یک بار مصرفو دستکش  هر بیمار ماسک هب . 2

ه نحوي مدیریت شود که زمان انتظار در بخش سونوگرافی به حداقل برسد و در سالن وقت دهی ب . 3

 انتظار  رعایت حداقل فاصله یک متر بین مراجعین الزامی است . 

  استفاده از آب خوریهاي عمومی  ممنوع می باشد. . 4

عفونی را انجام می دهد دستهاي خود را شسته و ضد  (یا پروسجرهاي دیگر) پزشکی که سونوگرافی . 5

 نماید و ماسک و دستکش استفاده نماید 

  درجه تمیز و خشک شود 70شکم بیمار با الکل  . 6

 پروب سونوگرافی در داخل پوشش مانند دستکش نایلونی قرار داده شود و سونوگرافی انجام شود . 7

ر بیما هر ، برايلد پروب الپاروسکوپی) فراهم استمشابه شیی که امکان تهیه شیلد پالستیکی (نکته : در صورت

  ، شیلد تعویض شودنده شود و پس از اتمام سونوگرافیباید پروب سونوگرافی با شیلد پالستیکی پوشا

ود و درجه تمیز ش 70، مجددا شکم بیمار با الکل نوگرافی و پاك کردن ژل باقیماندهپس از اتمام سو . 8

  نیازي به خشک کردن ندارد 

یمار به بپروسجرهاي دیگر به منزل مراجعت می نماید  در صورتی که بیمار پس از انجام سونوگرافی یا . 9

  توصیه شود که پس از ورود به منزل، استحمام نماید 

  

  

  

 

   

رییس محترم انجمن رادیولوژي ایران ، جناب آقاي سرکار خانم زند عباس آبادي دبیرخانه م بهداشتی دانشگاه ع پ و خ ب د ایران رونوشت:

  دکتر صانعی

  اون محترم درمان، جناب آقاي دکتر جان باباییمع


