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روسای محترم کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

روسای محترم بیمارستانهای خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها

مسئولین فنی محترم درمانگاههای عمومی و تخصصی استان اصفهان

باسالم و احترام

موضوع: سومین دستورالعمل استانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 

بیماری کرونا ویروس جدید

پیرو اولین دستورالعمل استانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( مکاتبه شماره ۷/۱۶۴۱۳/د مورخ 

۹۸/۱۲/۵) و دومین دستورالعمل استانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( مکاتبه شماره 

۱۲/۷/۱۱۹۵۰پ مورخ ۹۸/۱۲/۷ ) و با توجه به مصوبات جلسه کارگروه مراقبت و درمان شماره ۳ این معاونت، 

خواهشمند است موارد ذیل در کلیه مراکز درمانی به دقت پیگیری و اجرا گردد.

کلیه متخصصین اطفال بیمارستان عیسی بن مریم برای مدت دو ماه به بیمارستان امام  -۱

حسین(ع) انتقال می یابند و پذیرش و درمان تمامی بیماران اطفال مشکوک به کرونا ویروس 

در بیمارستان مذکور انجام می پذیرد.

در خصوص جوابدهی CT اسکن بیماران بیمارستان فاطمه الزهرا(س)، یک نفر رادیولوژیست  -۲

از بیمارستان شهید منتظری برای مدت دو ماه و دو روز در هفته به صورت مأمور به این 

بیمارستان انتقال خواهد یافت.

سهمیه اختصاصی وسایل حفاظت فردی جهت مراکز دیالیز، درمانگاههای شبانه روزی، مراکز  -۳

ارائه خدمات پرستاری در منزل، آزمایشگاه های تشخیص طبی از طریق معاونت غذا و دارو  

و با هماهنگی نماینده معاونت درمان تعیین می شود.

جهت راهنمایی و پاسخگویی به سؤاالت مردم عزیز استان و جلوگیری از مراجعه  -۴

غیرحضوری به مراکز درمانی، شماره تلفن ۳۱۱۳  راه اندازی شده و با حضور پزشکان و 

کارشناسان پرستاری به صورت ۲۴ ساعته فعال می باشد. همچنین سامانه 
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coronaisfahan.ir جهت اطالع رسانی از آخرین اخبار بیماری کرونا ویروس و انجام تست 

خودارزیابی ابتال به بیماری کرونا ویروس راه اندازی گردیده است.  

آموزش و نظارت بر مراکز درمانی در جهت اجرای صحیح دستورالعمل های ابالغ شده در  -۵

مورد کرونا ویروس با همکاری دانشکده پرستاری تداوم خواهد یافت.

با توجه به پروتکل تنظیم شده توسط اساتید محترم گروه اطفال در خصوص نحوه برخورد با  -۶

اطفال مشکوک به کرونا ویروس(به پیوست)، تا ابالغ دستورالعمل جدید از وزارت متبوع در 

این مورد دستورالعمل مذکور مبنای ارائه خدمات به بیماران مذکور خواهد بود.

با توجه به بند شماره ۱ اولین دستورالعمل استانی معاونت درمان و همچنین نامه شماره  -۷

۱۲۰۰۲ مورخ ۹۸/۱۲/۹ معاونت درمان در خصوص لغو انجام کلیه اعمال جراحی الکتیو، مقرر 

گردید در خصوص بیماران مبتال به کانسر با صالحدید پزشک معالج انجام اعمال جراحی 

انجام گردد. همچنین در خصوص مادران باردار با توجه به وضعیت این گروه از بیماران، در 

زمان تعیین شده برای ختم بارداری اقدامات الزم انجام پذیرد.

با توجه به لغو اعمال جراحی الکتیو و کاهش حجم کاری تعدادی از پرسنل ، استفاده از  -۸

پرسنل بخش های غیرفعال شده در دیگر بخش های مورد نیاز بیمارستان با مدیریت و 

نظارت مسئول فنی و تحت نظارت پرسنل آموزش دیده بخش مورد نظر، بالمانع می باشد. 

همچنین کارشناسان و تکنسین های اتاق عمل در صورت تمایل فعالیت در اورژانس ۱۱۵، می 

توانند با اداره پرستاری این معاونت (سرکار خانم حاجوی/۰۹۳۹۰۳۸۰۰۶۴) تماس حاصل 

فرمایند.

در شش بیمارستان منتخب برای بستری بیماران کرونا ویروس و بیمارستان هایی که بخش  -۹

های جداگانه برای پذیرش بیماران مذکور دارند، برای کاهش تردد کادر درمانی، ریاست 

بیمارستان می تواند ضمن در نظر گرفتن مکانی با شرایط مناسب جهت استراحت پرسنل، 

برنامه ریزی الزم برای استقرار پنج روزه ایشان در بیمارستان را انجام دهد.

کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۰ طبق جدول زمانبندی شده از قبل،  -۱۰

جهت دریافت سهمیه داروی مرکز به مدت یک دوره ( بر اساس آخرین سهمیه تعیین شده ) 
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به انبار داروهای مخدر معاونت غذا و دارو مراجعه نمایند و نیازی به تعیین سهمیه جدید 

دارویی توسط این معاونت نمی باشد.

برای کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمان سوء مصرف مواد و همچنین ایجاد زمینه  -۱۱

همکاری پزشکان شاغل در مراکز مذکور برای پوشش شیفت های مراکز درمانی، مقرر گردید 

به کلیه مراکز ابالغ گردد که دوز دارویی بیماران برای دو هفته تنظیم شده و فعالیت مراکز به 

۲ روز در هفته کاهش یابد. 

۱۲-با توجه به شرایط خاص بیمارستان ها به خصوص اورزانس پیش بیمارستانی، شیفت های 

مازاد بر ۱۸ ساعت تا اطالع ثانوی بالمانع می باشد.

واحد هماهنگی و نظارت بر کلیه درمانگاه های دولتی، خصوصی و خیریه در معاونت  -۱۳

درمان به سرپرستی جناب آقای دکتر مللی راه اندازی شده که مطابق با دستورالعمل های 

ابالغی جهت حفظ خدمات رسانی در این بخش از نظام سالمت استان با تمرکز بر بیماران 

حاد تنفسی فعالیت می نماید.

۱۴-بیماران بستری مشکوک به کرونا ویروس که تست آن ها منفی اعالم می گردد، در صورتی 

که طبق نظر پزشک معالج نیاز به ادامه بستری در بیمارستان دارند، می بایست به یک بخش 

مجزا از سایر بیماران انتقال یابند و در صورتی که طبق نظر پزشک معالج ترخیص می باشند 

با توصیه های کامل مراقبتی در منزل و اطالع به معاونت بهداشتی دانشگاه جهت پیگیری 

های آتی از بیمارستان ترخیص گردند. 

۱۵- ارائه کلیه خدمات مربوط به اعمال زیبایی از قبیل تزریق ژل، بوتاکس، لیزر موهای زائد، لیزر 

 ،cool tech مونالیزا، و همچنین انجام خدمات مرتبط با الغری از قبیل استفاده از دستگاه

Rf و ... تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد.

۱۶-بیمارستان عیسی بن مریم(ع) به عنوان بیمارستان مرجع جهت پذیرش مادران باردار 

مشکوک یا مبتال به بیماری کووید ۱۹ آماده پذیرش و بستری بیماران ارجاعی از کلیه 

بیمارستان های استان می باشد. الزم به ذکر است اعزام به بیمارستان مرجع صرفاً توسط 
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آمبوالنس های اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵) و پس از اخذ پذیرش از ستاد هدایت معاونت 

درمان(MCMC ) انجام شود.

همچنین تا اطالع ثانوی بیمارستان های امین و حضرت زهرا(س) زینبیه ملزم به پذیرش و 

بستری سایر مادران باردار ارجاعی از مطب متخصصین زنان و دفاتر کار ماماهای طرف 

قرارداد بیمارستان عیسی بن مربم، جهت انجام زایمان می باشند.

در صورت مثبت شدن تست افراد بستری برای ویروس کووید ۱۹( کلیه افراد باردار و  -۱۷

غیر باردار) در مورد " حضور یا ارتباط با زن باردار در تماس های ۱۴ روز قبل بیمار مبتال " 

سؤال شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، شماره تماس مادر باردار از طریق سوپروایزر 

مامایی بیمارستان به کارشناس مادران پرخطر واحد های بهداشتی محل سکونت مادر مطابق 

با لیست پیوست شماره ۱ جهت پیگیری این مادران اعالم شود.

در صورت مراجعه مادر باردار مشکوک به بیماری کووید ۱۹به پایگاه سالمت یا خانه  -۱۸

بهداشت، در صورت نیاز به اعزام به بیمارستان از طریق تماس با اورژانس پیش 

بیمارستانی(۱۱۵) اقدام گردد.

۱۹-به محض بستری مادر مشکوک به بیماری کووید ۱۹در بیمارستان عیسی بن مریم، مراتب در 

اسرع وقت به سرکار خانم دکتر زارعان، پریناتولوژیست محترم رابط کالن منطقه اصفهان به 

منظور حمایت علمی و مشاوره در خصوص نحوه بستری و درمان اطالع رسانی گردد. در 

صورت عدم دسترسی به ایشان با استاد معین آنکال بیمارستان الزهرا(س) تماس حاصل 

شود.

۲۰-در بیمارستان عیسی بن مریم حداقل سه تخت در بخش نوزادان جهت بستری نوزادان 

متولد شده از مادران مشکوک یا مبتال به کووید ۱۹ اختصاص داده شود، تمهیدات الزم جهت 

اعزام و انتقال استاندارد نوزادان نیازمند اعزام به بیمارستان امام حسین(ع)، اعم از 

آمبوالنس، نیروی مجرب و امکانات و تجهیزات مورد نیاز در نظر گرفته شود.

۲۱-گزارش موارد ابتال و بستری مادران با بیماری کووید ۱۹ ضمن ثبت در قسمت مادران پرخطر 

سامانه MCMC، همچنین جهت بارگزاری در پرتال وزارت بهداشت مطابق با فرم پیوست 
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شماره۲ ( فرم گزارش بستری مادران به دنبال آنفلوانزا و کرونا ) تکمیل و در اسرع وقت 

(ترجیحاً در طی ۲۴ ساعت پس از بستری) به این معاونت ارسال گردد.

در موارد ترخیص مادران باردار مشکوک به بیماری کووید ۱۹ مطابق دستور العمل، ضمن  -۲۲

ثبت در قسمت مادران پرخطر سامانه MCMC، مشخصات مادر شامل نام و نام خانوادگی، کد 

ملی، آدرس محل سکونت بیمار و شماره تماس بیمار و همسر وی جهت پیگیریهای بعدی به 

کارشناس مادران پرخطر واحد های بهداشتی محل سکونت مادر مطابق با لیست پیوست 

شماره ۱ اطالع داده شود.

نمونه های اخذ شده از بیماران بستری مشکوک به کورونا ویروس از تاریخ ۹۸/۱۲/۷ در  -۲۳

آزمایشگاه معاونت بهداشتی استان انجام می پذیرد.


