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روسای محترم کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

روسای محترم بیمارستانهای خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها

باسالم و احترام

     موضوع: اولین دستورالعمل استانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص بیماری 
کورونا ویروس جدید

    پیرو نامه های مکاتبات قبلی و با توجه به آخرین دستورالعمل های وزارت متبوع در زمینه نحوه مقابله با بیماری کورونا 

ویروس ( اطالعیه شماره ۱ قرارگاه کنترل و مراقبت کرونا به شماره ۱۰۰/۱۵۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۳ که توسط وزیر 

محترم بهداشت ابالغ گردیده است و به پیوست می باشد) و لزوم حفظ آمادگی کلیه بیمارستانهای استان در خصوص 

پذیرش و درمان بیماران مشکوک به کرونا ویروس جدید، ضمن تشکر از تالش صادقانه کلیه پرسنل و پزشکان محترم 

بیمارستان ها در جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران در شرایط حساس کنونی جهت هماهنگی بهتر، خواهشمند است ضمن 

مطالعه دقیق اطالعیه فوق الذکر اقدامات الزم در خصوص موارد ذکر شده در اطالعیه انجام پذیرد. همچنین با توجه به     

برنامه ریزی انجام شده در کارگروه مراقبت و درمان دانشگاه موارد به شرح زیر جهت اقدام در اسرع وقت اعالم می گردد.

۱-کلیه بیمارستان های استان موظفند با لغو پذیرش بیماران الکتیو، در بیمارستانهایی با کمتر از ۱۰۰ تخت فعال، یک بخش 

با حداقل ۳۰ تخت و یک بخش مراقبت ویژه و در بیمارستانهایی با بیش از ۱۰۰ تخت فعال، حداقل ۲ بخش ۳۰ تختخوابی و 

یک بخش مراقبت ویژه، تخلیه، تجهیز و آماده پذیرش این بیماران نمایند. همچنین در بخش اورژانس فضای انتظار مجزا برای 

بیماران حاد تنفسی در نظر گرفته تا معاینه اولیه این بیماران بعد از تریاژ توسط پزشک اورژانس در فضای جداگانه ای از سایر 

بیماران انجام پذیرد.

۲-در شهر اصفهان بیمارستانهای عیسی بن مریم و خورشید به عنوان بیمارستانهای ریفرال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

آماده پذیرش و بستری بیماران ارجاعی از مطب پزشکان، درمانگاههای خصوصی سطح شهر و بیماران ارجاعی از بیمارستانهای 

شهر اصفهان می باشند. بیمارستان های شهر اصفهان بیمارانی که با تشخیص پزشکان اورژانس نیاز به خدمات بستری دارند را 

با رعایت دقیق کلیه الزامات کنترل عفونت و از طریق آمبوالنس های اورژانس پیش بیمارستانی (آمبوالنس های ۱۱۵ موضوع 

بند ۷ این مکاتبه) به بیمارستان های فوق الذکر اعزام نمایند. در صورت نیاز در روزهای آینده ممکن است بیمارستان های 

دیگری نیز برای این موضوع تخلیه گردند که مجددا اطالع رسانی خواهند شد. 
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تبصره:

رؤسای محترم بیمارستان های عیسی بن مریم و نور و حضرت علی اصغر (ع) موظفند با هماهنگی نماینده معاونت درمان      

( آقای دکتر اشرفی- ۰۹۱۳۳۱۶۳۲۹۶ ) اقدام به تخلیه کامل و آماده سازی بیمارستان جهت پذیرش این بیماران نمایند.

۳- رؤسای محترم بیمارستان های صاحب الزمان در شهرستان شهرضا، شهید اشرفی در شهرستان خمینی شهر، شفا در 

شهرستان فالورجان، فاطمه الزهرا (س) در شهرستان نجف آباد موظفند با تخلیه کامل بیمارستان نسبت به پذیرش بیماران 

مشکوک به کرونا ویروس در شهرستان طبق ضوابط ابالغی اقدام نمایند. 

۴-رؤسای محترم بیمارستان های شهرهای لنجان، مبارکه، سمیرم، نایین، اردستان، نطنز، فریدن، فریدون شهر، خوانسار، 

گلپایگان موظفند طبق بند ۱ این مکاتبه با اختصاص حداقل یک بخش از بخش های بستری بیمارستان نسبت به پذیرش 

بیماران مشکوک به کرونا در شهرستان طبق ضوابط ابالغی اقدام نمایند.

تبصره الف: در کلیه مراکز درمانی می بایست تیم انتقال آموزش دیده و مسیر انتقال ( مسیر خاکستری ) طراحی گردد و 

بیماران بالفاصله پس از اولین ویزیت پزشک اورژانس به بخش جدا سازی شده برای بیماران کرونا انتقال یابد تا از نگه داری 

بیمار در بخش اورژانس پیشگیری بعمل آید.

تبصره ب: جهت هرگونه هماهنگی درخصوص نحوه تریاژ بیماران، جدا سازی بخش های اختصاصی برای بیماران کرونا ویروس، 

تعریف تیم انتقال بیماران و مشخص نمودن مسیر خاکستری، با نماینده این معاونت سر کار خانم چراغی (۰۹۱۳۳۷۲۴۲۰۹) 

تماس حاصل نمایید.

۵-بیمارستان های بوعلی چادگان، شهدای دهاقان، آفتاب هشتم خور، حضرت محمد میمه، فاطمیه بادرود، بهنیا تیران و کرون 

بیماران مشکوک به کرونا را بستری نمی نمایند و در صورت تشخیص پزشک اورژانس و نیاز به بستری بیماران (طبق 

اندیکاسیون های ذکر شده در اطالعیه شماره ۱ قرارگاه کنترل و مراقبت کرونا موضوع بند ۶ این مکاتبه) با رعایت تمام اصول 

کنترل عفونت و هماهنگی ستاد هدایت معاونت درمان (mcmc) به ترتیب به بیمارستان های شهید رجایی داران، صاحب 

الزمان شهرضا، حشمتیه نایین، گلدیس شاهین شهر، خاتم االنبیاء نطنز، فاطمه الزهرا(س) نجف آباد اعزام نمایند.

۶- اعزام بیمار از شهرستان ها به مرکز استان ممنوع است مگر در موارد خاص که با اخذ پذیرش از ستاد هدایت درمان             

(mcmc) امکان پذیر خواهد بود.

۷-تا اطالع ثانوی در صورت نیاز به اعزام بیماران مشکوک به کرونا (شامل تمامی انواع اعزام بین بیمارستانی در شهر اصفهان و 

شهر های دیگری که بیش از یک بیمارستان دارند و همچنین اعزام موارد خاص به مرکز استان)، صرفا آمبوالنسهای اورژانس 

پیش بیمارستانی (آمبوالنس های۱۱۵) پس از اخذ پذیرش از ستاد هدایت معاونت درمان (mcmc) مجاز به جابجایی این 

بیماران می باشند. آمبوالنس های مراکز درمانی و آمبوالنس های خصوصی به هیچ وجه مجاز به اعزام این گروه بیماران     

نمی باشند. 

تبصره: اورژانس ۱۱۵ موظف است مطابق دستورالعمل کشوری بعد از هر بار اعزام، اقدامات ضدعفونی آمبوالنس را انجام دهد.
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۸-با نظارت دقیق رئیس بیمارستان، مدیر پرستاری، سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر کنترل عفونت می بایست از آموزش کلیه 

اعضای تیم درمان در ارتباط با نحوه برخورد با بیمار مشکوک در واحد تریاژ و همچنین نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت 

فردی(طبق اطالعیه شماره ۱ قرارگاه کنترل و مراقبت کرونا به شماره ۱۰۰/۱۵۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۳ که توسط وزیر 

محترم بهداشت ابالغ گردیده است و به پیوست می باشد) رعایت بهداشت دست، و بخش بستری، نحوه نمونه گیری و 

انتقال نمونه ها، نحوه انتقال بیماران از واحد تریاژ تا بخش بستری در نظر گرفته شده اطمینان حاصل نماید.

۹-روسای بیمارستانها موظفند با هماهنگی معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه به میزان مورد نیاز وسایل حفاظت فردی 

شامل: ماسک جراحی، ماسک N95 ، دستکش، محافظ چشم و صورت، گان، روکش کفش و هندراب تهیه نمایند تا مطابق 

دستورالعمل کشوری استفاده گردد. 

۱۰-جهت معاینه بیمارانی که از طرف پزشکان عمومی شاغل در مطب ها و درمانگاههای شبانه روزی سطح شهر مشکوک 

تشخیص داده می شوند کلینیک اختصاصی با فضای جداگانه در بیمارستان های امین، نور و حضرت علی اصغر(ع)، دکتر 

غرضی، عیسی بن مریم و کودکان امام حسین(صرفا جهت بیماران اطفال) در شیفتهای صبح و عصر می بایست توسط روسای 

این بیمارستانها با هماهنگی نماینده معاونت درمان ( آقای دکتر مباشری زاده-۰۹۱۳۳۰۲۳۱۲۷ ) تجهیز و آماده سازی گردد 

و متخصصین عفونی، داخلی ، فوق تخصص های ریه و متخصصین کودکان بیماران را ویزیت تعیین تکلیف نمایند.

۱۱-با توجه به اختصاص شماره تلفن ۱۹۰ جهت پاسخگویی به مردم از طرف وزارت متبوع، جهت جلوگیری از مراجعه غیر 

ضروری مردم عزیز به کلینیک ها و بیمارستان ها، پزشکان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت ۲۴ ساعته 

آماده پاسخگویی به سؤاالت مردم عزیز در خصوص بیماری کرونا ویروس و راهنمایی در خصوص زمان مراجعه به کلینیک ها و 

بیمارستان ها از طریق شماره تلفن ۱۹۰ می باشد.

۱۲-جلسه آموزش آخرین دستورالعمل های وزارت متبوع در خصوص چگونگی پذیرش و درمان بیماران مشکوک به کرونا 

ویروس جهت کلیه متخصصین داخلی و اطفال غیر هیات علمی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۶ و کلیه پزشکان عمومی شاغل 

در بیمارستانها و درمانگاههای شبانه روزی سطح شهر، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۷ در محل تاالر گسترش دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

۱۳-کلیه بیمارستان ها موظفند براساس بند ج اطالعیه شماره ۱ قرارگاه کنترل و مراقبت کرونا به شماره ۱۰۰/۱۵۵۱ مورخ 

۹۸/۱۲/۳ که توسط وزیر محترم بهداشت ابالغ گردیده است و به پیوست می باشد نسبت به ثبت اطالعات بیماران مشکوک به 

کرونا ویروس در سامانه اعالم شده ( موضوع نامه شماره ۱۱۰/۲۸۲۴/ د مورخ ۹۸/۱۲/۴ رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و 

فناوری اطالعات وزارت متبوع که به پیوست می باشد) با نهایت دقت اقدام نمایند. با توجه اهمیت حیاتی آمار بیماران در 

هرگونه برنامه ریزی و اقدام استانی یا ملی در این زمینه رؤسا و مدیران محترم پرستاری بیمارستان شخصا در این زمینه 

نظارت مؤثر داشته باشند. در صورت داشتن هرگونه سؤال در این زمینه با مسؤول واحد mcmc درمان آقای دکتر باهنر 

(۰۹۱۳۳۲۸۵۹۳۵) تماس حاصل نمایند.
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۱۴-کلیه بیمارستانها موظفند با فعالسازی کمیته بحران، برنامه ریزی الزم جهت فراخوان احتمالی پرسنل در زمان بحران را 

انجام داده و استفاده از مرخصی توسط پرسنل حاضر در شیفت در ماههای اسفند و فروردین ممنوع می باشد. 

۱۵-مالقات عمومی برای کلیه بیمارستان ها تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد و هر بیمار تنها می تواند یک همراه داشته باشد.

۱۶-انجام اکوکاردیوگرافی، انواع اسکوپی و اسپیرومتری می بایست محدود شده و تنها در موارد ضروری صورت پذیرد.

۱۷-کلیه روسای بیمارستانها موظفند نسبت به نظارت بهداشت بیمارستان توسط کارشناس بهداشت محیط اطمینان حاصل 

نمایند.

۱۸- از کلیه بیماران بستری مشکوک به کرونا ویروس نمونه جهت انجام آزمایش برای ویروس کرونا و همچنین ویروس 

آنفوالنزا طبق دستورالعمل های ابالغی با نهایت دقت در رعایت اصول کنترل عفونت توسط فرد نمونه گیر انجام پذیرد و با 

هماهنگی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان برای مرکز بهداشت استان ارسال گردد.

۱۹-با توجه به برنامه ریزی انجام شده، بیمارستان سید الشهداء(ع) اصفهان صرفا مجاز به پذیرش و درمان بیماران مشکوک به 

کرونا ویروس با سابقه ابتال به کانسر می باشد و پذیرش سایر بیماران مشکوک به کرونا ویروس در این بیمارستان ممنوع     

می باشد.

۲۰-تا اطالع ثانوی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان از پذیرش بیماران جدید مشکوک به کرونا ویروس خودداری نموده و بخش 

های جداسازی شده در آن بیمارستان صرفا برای جداسازی بیمارانی است که با سایر تشخیص های پزشکی بستری شده و در 

حین درمان در همان مرکز مشکوک به کرونا ویروس تشخیص داده می شوند، استفاده می گردد. در ضمن الزم است کلیه 

بیمارانی که شخصا به اورژانس بیمارستان مراجعه می نمایند و با تشخیص پزشکان اورژانس مشکوک به کرونا ویروس بوده و 

نیاز به خدمات بستری دارند پس از انجام اقدامات پزشکی اولیه مورد نیاز با رعایت موارد ذکر شده در بند۷ این مکاتبه به 

بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) و عیسی بن مریم اعزام گردند.


