تعليمات هامة بخصوص مكافحة العدوي داخل العيادات
 .1ال يسمح بدخول العيادة بدون ارتداء البالطو.
 .2يجب استخدام ادوات الحماية الشخصية جديدة لكل مريض وتشمل (قناع
الوجه – نظارة الحماية للعين – القفاز الواقي ) والتخلص منه في حالة تلوثه
او تلفه او عند انتهاء التعامل مع المريض .
 .3يجب خلع االظافر الصناعية وإزالة طالء األظافر ونزع أي مجوهرات قبل
إرتداء القفاز حتي ال تتسبب هذه األشياء في تلف القفاز أو قطعه وبذلك يفقد
الغرض من استخدامه .
 .4يجب غسل األيدي جيدا قبل إرتداء القفاز الواقي و أيضا بعد نزع القفاز و
قبل مغادرة العيادة .
 .5يجب لبس القفازات طبقة او طبقتين حسب طبيعة وخطورة العمل مع
ضرورة خلع جميع القفازات وغسل األيدي فور االنتهاء من العمل .
 .6يجب غسل األيدي جيدا بالماء والصابون  ,كما يجب ان تطهر بمطهر
مناسب.
 .7التأكد أن األدوات معقمة داخل الكلية و مختومة بختم التعقيم المركزي .
 .8التأكد من تعقيم القطن والشاش المستخدم أثناء عالج المرضي .
 .9يجب احضار كافة احتياجاتك من المواد واالدوات التي سيتم استخدامها
وعدم الخروج من العيادة أثناء الدروس األكلينيكيه .
 .10التأكد من استخدام األغطية البالستيكية الخاصة بالتعقيم لكرسي االسنان

ملحوظة

وتشمل تغطية ( يد التحكم في الضوء – يد ماسك شفاط اللعاب – Nozzle
) triple way syringe .11التاكد من وضع ( ) Napkinجديد علي ( )Bracket Tableو() Napkin
اخر للمريض والتخلص منهم فور اإلنتهاء من العمل .
 .12يرجي وضع األدوات المستخدمة في عالج المريض في وعاء معقم
( )kidney Dishوعدم وضعها مباشرة علي (. ) Napkin
 .13يرجي التاكد من وضع النفايات في مكانها الصحيح :
 .Iالنفايات العادية في االكياس السوداء .
 .IIالنفايات الملوثه ( القفازات والقطن الملوث ) في االكياس الحمراء .
 .IIIالتخلص من الزئبق او مادة حشو األملجم المتبقية بالوعاء المخصص
له بالعيادة .
 .IVالنفايات الحادة في صناديق األمان ( . ) safety Boxes
 .14يمنع دخول اي أطعمة او مشروبات و زجاجات المياه للعيادات .
 .15يتم إعادة معالجة االدوات المستخدمه (تنظيف – تطهير – إعادة تغليف )
باألماكن المخصصه بالعيادة قبل إرسالها للتعقيم المركزي بالمستشفي .
 .16يجب وضع مقاسات االسنان ( )impressionsفي علبة مخصصة مع
كتابة بيانات المريض ومحتوي العلبة عليها قبل إرسالها الي المعمل.
 .17يرجي التاكد من تنظيف وتطهير وحدة األسنان قبل مغادرة العيادة .

عدم اإلهتمام بتعليمات مكافحة العدوي يعرضك للمساءلة و الحرمان من العمل بالعيادة لمدة تصل الي أسبوعين

