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مسئول فنی محترم مرکز تصویربرداری ...

سالم علیکم 

با احترام، با عنایت به مکاتبه شماره ۴۰۰/۱۲۷۲د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ معاون محترم درمان وزارت 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مبنی بر ضرورت بسیج آنی همه امکانات جهت ارائه خدمات 

به بیماران کووید-۱۹ ، به اطالع می رساند ، کلیه مراکز مجهز به دستگاه سی تی اسکن ملزم به 

پذیرش کلیه مراجعه کنندگان مشکوک به بیماری کرونا جهت انجام سی تی اسکن ریه به منظور 

بررسی عوارض بیماری مذکور می باشند. 

بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه اقدام خارج از مراتب فوق مطابق با مقررات اقدام قانونی 

و الزم به عمل خواهد آمد .
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جناب آقای دکتر علیرضا زالی 

فرمانده محترم ستاد مقابله با کرونا درتهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 

بهشتی  

جناب آقای دکتر عباسعلی کریمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

آنی-آنی-مهم رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

موضوع: ضرورت بسیج آنی همه امکانات جهت ارائه خدمات به بیماران کووید-۱۹

با سالم و احترام

همانگونه که مستحضرید؛ نظر به افزایش چشمگیر مراجعان مشکوک به کووید-۱۹ و شدت گرفتن بحران در پیک 
چهارم بیماری ،ضرورت بسیج فوری و همه جانبه ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمت بیش از پیش به چشم می خورد 
واز آنجا که مدیریت بهنگام این بحران مستلزم استفاده  دقیق از کلیه امکانات  موجود و استفاده ازفرصتها بدون فوت 

وقت و برنامه ای جهادی امکانپذیر خواهد بود،خواهشمند است دستورفرمایید:
در اسرع وقت با تشکیل تیم های اضطراری نسبت به ارزیابی وضعیت تختهای بستری و ظرفیت کلینیک های  .۱
سرپایی در واحدهای محیطی  اقدام و با مدیریت بهینه نسبت  به آماده سازی حداکثر ظرفیت با برنامه زمان 

بندی مشخص و لحاظ کلیه جوانب اقدام شود.
حداکثر ظرفیت ممکن از تخت های بستری به پوشش بیماران کووید اختصاص یابد. پتانسیل ارائه خدمت در  .۲
همه بخشهای تابعه اعم از خصوصی ، دانشگاهی ، غیردانشگاهی ، عمومی غیردولتی و خیریه در اولویت اول 
جهت ارائه خدمت به این بیماران اختصاص یابد. این امر شامل خدمات بستری و سرپایی در بیمارستانها و 
مراکز درمانی  خواهد بود و تعداد تخت اختصاص یافته در هر مرکز درمانی براساس ابالغ  دانشگاه مربوطه و 
بر مبنای ارزیابی تحلیلی در حوزه همان دانشگاه خواهد بود که این توزیع براساس نیاز هر مرحله قابل تغییر 

خواهد بودو تخطی از آن بویژه درشرایط فعلی موجبات برخورد صریح قانونی را فراهم خواهد آورد.
در خصوص بیمارستانهای تک تخصصی نظیر قلب ، چشم وپوست و.... برنامه ریزی الزم صورت  بپذیرد تا  در  .۳

زمان الزم بفوریت به ناوگان ارائه خدمت ملحق شوند .
الزم است بر وضعیت عملکرد مراکز اعم از ارائه خدمات سرپایی، بستری و بویژه مدیریت تخت و کمیته های  .۴

ترخیص نظارت دقیق و مستمر صورت پذیرد.
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روسا و مدیران کلیه  مراکز درمانی نسبت به سرکشی منظم دربخشهای مربوطه و ارائه گزارش  ملزم شده و  .۵
این گزارشات جهت استفاده در برنامه های  پیش رو مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

بدیهی ست با عنایت به تقسیم مناطق در حوزه تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران ،  .۶
ضروریست تمهیداتی اندیشیده شود تا با توزیع منطقی بیماران بستری در سطح بیمارستانهای تحت پوشش 

،هم افزایی قابل قبولی  را درارائه  خدمت شاهد باشیم .
توفیق روافزون همه عزیزان را دراین گام از مسیر از خداوند منان مسئلت دارم .
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