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 معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی .......

 

 ارائه خدمت غربالگری شنوایی نوزادان در موعد مقرر، مطابق دستورالعمل استانداردموضوع: 

 

 باسالم و احترام

 د92717/033شاغل در مراکز تابعه، پیرو نامه شممار   ناپذیر همکاران های خستگیضمن تشکر از تالش
ها و مراکز جامع خدمات سمالم   در بیمارستاندرخصوص تعویق غربالگری شنوایی نوزادان 90/97/9011مورخ 
رساند با توجه به مدیری  اپیمدمی بیمماری   به اطالع می ،ماهگی در شرایط اضطراری 0سن  و تایک ماهگی تا سن 
وعمد مرمرر، مطمابق دسمتورالعمل اسمتاندارد ارا مه       ، الزم اس  تا خدم  غربالگری شنوایی نوزادان در م91کووید

 گردد. رعای  نکات زیر در هنگام غربالگری الزامی اس :
ها را با آب و صابون شسته و قبمل از انامام آزممایش از ماسمک و دسمتکش      پیش از تماس با هر نوزاد دس  -

 یکبار مصرف استفاد  کنید.
 ضدعفونی شد  با الکل استفاد  کنید.از کاف یا پروب  OAEبرای اناام آزمایش غربالگری  -
 ، برای هر نوزاد از الکترودهای یکبار مصرف استفاد  کنید. AABRبرای اناام آزمایش غربالگری  -
 را پس از استفاد  در ظرف جداگانه قرار دهید. OAEهای دستگا  ویژ  آزمایش غربالگری کاف یا پروب -
درصمد   23را در پایان هر روز کاری بما الکمل طبمی    OAEهای دستگا  ویژ  آزمایش غربالگری کاف یا پروب -

 ضدعفونی نمود  و در ظرف تمیز و ضدعفونی شد  قرار داد  و درب آن را ببندید.
-بمرای اسمتفاد  در طموو روز، ممی     OAEدر صورت ناکافی بودن تعداد کاف یا پروب دستگا  ویژ  آزمایش  -

 نمایید.ها را ضدعفونی و پس از خشک شدن استفاد  توانید آن

 
 ( را مالحظه فرمایید. Covid-19برای اطالعات بیشتر فایل پیوس  )دستورالعمل غربالگری نوزادان در اپیدمی 
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