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  ...ي وخدمات بهداشتي درماني دانشكده علوم پزشك/معاون محترم درمان دانشگاه
 ...دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / معاون محترم بهداشت دانشگاه

 F جديد كروناي دربيماري زيستي ايمني راهنماي ابالغ: موضوع

 
 با سالم و احترام

هاي  و دريافت استعالم (COVID-2019) كروناويروس جديدستورالعمل كشوري رساند پس از ابالغ د به استحضار مي    
ها در خصوص برخي موارد مرتبط با ارائه خدمات آزمايشگاهي از جمله چگونگي رعايت اصول ايمني و  متعدد از دانشگاه

ي، چگونگي استفاده از امنيت زيستي در برخورد با موارد مشكوك و مبتال به بيماري كروناويروس جديد، روش نمونه گير
هاي آموزشي جهت  ها و كليپ تجهيزات و پوشش حفاظت فردي و غيره، اين اداره كل اقدام به تهيه راهنماها، دستورالعمل

راهنماي ايمني زيستي جهت ارائه خدمات آزمايشگاهي به ". ها و كادر درماني مرتبط نموده است آموزش كاركنان آزمايشگاه
يكي از مستندات تدوين شده است كه به پيوست تقديم مي"	)(COVID_19 به كرونا ويروس جديد افراد مشكوك يا مبتال

هاي  بديهي است اين راهنما اختصاصا براي برخورد با كروناويروس جديد تدوين شده و جايگزين ساير دستورالعمل. گردد
هاي پزشكي با تاكيد بر  كليه آزمايشگاهدامنه كاربرد اين راهنما براي . ايمني زيستي در آزمايشگاه پزشكي نيست

هاي بيمارستاني بوده كه خدمات روتين آزمايشگاهي را طبق دستورالعمل كشوري به مراجعين و بيماران ارائه  آزمايشگاه
  . هاي اختصاصي خود پيروي نمايند هاي مرجع تشخيص كروناويروس جديد بايد از دستورالعمل آزمايشگاه. دهند مي
از افراد ) نازوفارنكس و اوروفارنكس( آن چهار كليپ آموزشي نيز در خصوص چگونگي نمونه برداري صحيح  عالوه بر    

نحوه بسته بندي استاندارد  	چگونگي استفاده از تجهيزات و پوشش حفاظت فردي،	مشكوك يا مبتال به ويروس كروناي جديد،
هاي آلوده تهيه كه با  نظير ريختن يا پاشيدن مواد و نمونه زهاي آزمايشگاهي و نحوه برخورد با موارد مخاطره آمي نمونه

بارگذاري  Virtualservice.tums.ac.ir/simaمشاركت دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران در نشان اينترنتي 
و پرستاران نيز هاي پزشكي، كادر پزشكي  ها، عالوه بر كاركنان آزمايشگاه با توجه به محتواي آموزشي اين كليپ. شده است

  . ها استفاده كنند توانند از اين كليپ مي
هاي  خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به اهميت موضوع، راهنماي پيوست در اسرع وقت در اختيار آزمايشگاه

كليه ذي  هاي آموزشي نيز به هاي بيمارستاني قرار گرفته و در خصوص نحوه دسترسي به كليپ تحت پوشش به ويژه آزمايشگاه
  .نفعان اطالع رساني شود

ها به ويژه در آزمايشگاه هاي بيمارستاني بايد كاركنان خود را با برگزاري  مسئولين فني و افسران ايمني آزمايشگاه
جلساتي مشترك، از محتواي راهنماي پيوست و كليپهاي آموزشي آگاه نموده و  آموزش دهند و ايشان را ملزم به رعايت موارد 

مسئولين فني عالوه بر اطمينان از آموزش كافي كاركنان، بايد بر استفاده صحيح از تجهيزات و پوشش ايمني . شده نمايندعنوان 
فردي و رعايت اصول ايمني زيستي نظارت كامل نمايند و سرپيچي از رعايت اصول ايمني و استفاده از وسايل حفاظت فردي را 

  .ثبت و گزارش نمايند
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هاي آزمايشگاه، مطابق  ها به عنوان كارفرما و هم چنين مسئولين فني به عنوان ناظر قانوني فعاليت موسسين آزمايشگاه
هاي ايمني و امنيت زيستي  هاي پزشكي بايد نسبت به اجراي برنامه شرح وظايف تعيين شده در آيين نامه مديريت امور آزمايشگاه

هاي آزمايشگاه، ايمني كاركنان، بيماران، مراجعه كنندگان، جامعه و  فعاليتمتعهد بوده و همواره اطمينان حاصل نمايند كه در اثر 
  .افتد محيط زيست به مخاطره نمي

شايان ذكر است راهنماي پيوست، بر اساس بررسي و جمع آوري مطالب ارائه شده در مراجع معتبر كه نشاني اينترنتي 
مكاران محترم مي توانند جهت آگاهي بيشتر  به اين منابع مراجعه ه. برخي از آنها در زير آمده است، تهيه و تدوين شده است

 . فرمايند

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/lab-biosafety-guidelines.html 
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