
کنترل عفونت در دندانپزشکی
در. شوند اغلب شما ھم ممكن است جزء افرادي باشيد كه ھنگام رفتن به دندانپزشكي به اضطرابي بي مورد دچار مي

و ساير عفونتھا از طريق مطب دندانپزشكي، اين اضطراب را درسالھاي اخير نيز، احتمال بسيار كم آلودگي به ايدز
و محافظتي جھت حفظ بيمارانشان. مردم افزايش داده است البته دندانپزشكان موظف به انجام يكسري اقدامات پيشگيري

ر و يا ساير زيرا بسياري. وشھاي كنترل عفونت آنھا نشويدمي باشند كه ممكن است شما متوجه اقدامات استريليزاسيون
جھت كاھش اضطراب خود در اين مورد، يا دندانپزشك خود صحبت. شود از اين مراحل خارج از ديد شما انجام مي

و سPمتي خود در مطب وي مطمئن گرديد و نطر خود را با او در ميان بگذاريد تا از امنيت صرف چند دقيقه. كرده
و داراي روابطبراي بحث در مو و شما را به يك بيمار ھشيار رد روشھاي كنترل عفونت، اعتماد شما را افزايش داده

Wزم است بدانيد كه روشھاي مراقبتي، روشھاي مطمئني ھستند كه براي ھر بيمار. نمايد خوب با دندانپزشك تبديل مي
ع استفاده مي و ساير بيماريھاي ھا دور بعد از ويزيت ھر بيمار، دستكش. فوني گردندشوند تا مانع انتقال ويرويس ايدز
مي انداخته مي و يك جفت دستكش جديد براي بيمار بعدي استفاده و وسايل يكبار. گردد شود، دستھا شسته شده مواد

و ساكشن كه نمي مصرف مثل سوزن مي ھا .شوند توان آنھا را استريل نمود، در ظروف مخصوص دور انداخته

به.١  شاغلين دندانپزشکیاز بيمار
 از شاغلين دندانپزشکی به بيمار.٢

 انتقال عفونت از بيمار به تيم دندانپزشکی -1

:تواند باعث آلودگی تيم دندانپزشکی شود بطور کلی بيمار از سه طريق می
و ترشحات دھان بيمار است» تماس مستقيم«شايعترين راه(الف و بزاق دارایاگر دندانپزشک يا دستيار. با خون

و دستکش مناسب ھم استفاده نشود راه ورود برای ميکروارگانيسم .ھا فراھم خواھد بود خراش يا بريدگی باشد
می» قطرات آلوده«پاشيده شدن)ب تنفس. باشد به دھان، بينی يا ملتحمه چشم راه ديگر انتقال آلودگی به تيم دندانپزشکی

و تر و غيرقابل رويت بالقوه عفونیذرات معلق در ھوا که در اثر تراوش خون شحات دھان که از ذرات ميکروبی
.گيرند ھستند نيز در اين دسته قرار می

و تجھيزات آلوده(تماس غيرمستقيم)ج می): تماس با وسايل دھد که دندانپزشک يا دستيار به سطوح آلوده زمانی رخ
می دست می .شوند زنند يا وسايل نوک تيز آلوده وارد دست

 تقال عفونت از شاغلين دندانپزشکی به بيماران -2

طی چند سال گذشته تنھا چند مورد انتقال بيماری. خوشبختانه انتقال آلودگی از تيم دندانپزشکی به بيمار بسيار نادر است
.گزارش شده است

ب اين انتقال زمانی روی می اشد يا اينکه دستدھد که دست دندانپزشک يا دستيار دارای ضايعات پوستی قابل انتقال
و خون در دھان بيمار بريزد يا وسايل آلوده به خون دندانپزشک به مخاط خراشيده دندانپزشک در حين کار بريده شود

اث. بيمار دسترسی پيدا کند و پخش ذراتانتقال سرماخوردگی از دندانپزشک به بيمار از مواردی است که در ر عطسه
رديگمعلق صورت می


