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روسای محترم دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

سالم علیکم 

احتراماً با عنایت به شرایط فعلی در مدیریت بحران ناشی از کووید -۱۹ در سراسر کشور و ضرورت  استفاده از کلیه ظرفیتها و 

امکانات موجود مقتضی ست مراتبی اتخاذ گردد تا با برنامه ریزی منسجم و هدایت صحیح منابع و امکانات بدون فوت وقت و 

در شرایط بهینه خدمت رسانی به بیماران صورت گرفته و با مدیریتی جهادی این مرحله از بحران نیز با اتخاذ تصمیمات و 

اقدامات مناسب و به هنگام، پشت سرگذارده شود. ضروری ست در این راستا اقدام عاجل و دقیق درتمامی  استانهای در 

وضعیت قرمز درموارد ذیل صورت پذیرد:

۱.کلیه اعمال جراحی در بیمارستانها( بجز موارد اورژانسی ) تا اطالع ثانوی لغو و ظرفیت بستری و خدمات به 
بیماران مبتال به کرونا اختصاص داده شود به نحوی  که خدمات برای  هیچ بیمار نیازمند بستری به تعویق نیفتاده و 

این بیماران در زمان مناسب از خدمات  مورد نیاز بهره مند گردند.
۲.کلیه کادر تخصصی پزشکی بالینی دراختیار بیمارستانها ؛ بویژه پزشکان متخصص کلیه گروههای داخلی و عفونی 
اعم از درمانی و آموزشی (و درصورت نیاز سایر رشته ها )در ارائه  خدمت به بیماران کرونایی بکار گرفته شده و در 

خدمات بستری و سرپایی این بیماران فعالیت داشته باشند .
۳.روسای دانشگاه / دانشکده ها برحسب نیاز تمام یا بخشی از ظرفیت بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ( شامل 
بیمارستانهای نظامی ، وابسته به تامین اجتماعی و سایر سازمانها) را درساماندهی این امر دراختیار گرفته و به ارائه 
خدمت به بیماران  کرونایی اختصاص دهند . بدیهی ست  د ر صورت عدم هماهنگی کافی  در این حوزه ها  می 

توانند از  ظرفیتهای قانونی  موجود در این امر استفاده  نموده و اقدامات الزم را اعمال نمایند.
۴.در صورت نیاز استفاده از پزشکان  متخصص یا فوق تخصص تمام وقت یا غیرتمام وقت دولتی در بخشهای 

خصوصی یا عمومی غیردولتی موصوف ؛حسب شرایط بحران و با مجوز دانشگاه / دانشکده بالمانع خواهد بود.
۵.بیمه ها  مکلف خواهند بود در صورتی که طبق شرایط بند قبل پزشکانی در بخشهای خصوصی و عمومی 

غیردولتی و صرفا  برا ی ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا  ودر مدت مذکور بکار گرفته شدند از اعمال کسورات 
مربوطه خودداری  نمایند.

۶.ضروریست در کلیه دانشگاه / دانشکده ها مراتبی اتخاذ گردد که فضایی داخل بیمارستان ( فضای کلینیک یا خارج 
آن ) به عنوان "کلینیک تنفسی "در نظرگرفته شده ودر آن پزشکان عمومی و پرستاران بصورت ۲۴ ساعته و 
پزشکان متخصص داخلی و عفونی ( یا حداقل دستیاران سال ۳و۴ ) بصورت ۱۶ ساعته حضور داشته و بیماران 
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سرپایی  مراجع کننده را ویزیت نمایند. این گروه موظف به پاسخگویی به  مراجعان سرپایی و بیمارانی هستند که 
هنوز اندیکاسیون بستری نداشته اند.

۷.داروخانه ها ی بیمارستانی موظف خواهند بود کلیه داروهای مورد نیاز بیماران مبتال به کرونا  را در  اختیار 
بیماران قرار دهند.

با توجه به شرایط موجود مفاد متن فوق  تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده 

رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده خواهد بود.


