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                                                                                           آماده باش نوروزی ۱۴۰۱/ دندانپزشکی

                                                                                                                    آنی - پست پیشتاز/ الکترونیک / نمابر - درج در سایت
مدیرعامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی .....

مدیرعامل محترم مرکزآموزشی و درمانی .....

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

مدیرعامل محترم بیمارستان .....

 مدیرمحترم شبکه بهداشت و درمان .....

مسئول فنی محترم بیمارستان .....

مسئول محترم درمانگاه مستقر در ستاد دانشگاه

مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود و سرپایی .....

مسئول فنی محترم درمانگاه عمومی و تخصصی .....

مسئول فنی محترم درمانگاه دندانپزشکی .....

مسئول فنی محترم مرکز توانبخشی معلوالن روزانه ویژه اختالالت دهانی و بلع و تغذیه تاف ( دارای مجوز از سازمان بهزیستی )

سالم علیکم،

     با احترام ، با عنایت به نامه شماره ۴۰۰/۲۷۲۲۶د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ و ۴۰۰/۲۶۷۱۸د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ معاون 

محترم درمان وزارت متبوع در خصوص: " طرح پوشش شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در نوروز ۱۴۰۱" 

و"دستورالعمل خدمات درمان در ایام تعطیالت نوروز در سال ۱۴۰۱" و نامه شماره ۳۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ این 

معاونت، ابالغی به مراکز درمانی منضم به نامه شماره ۱۱۵/۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ریاست محترم سازمان 

اورژانس کشور با موضوع ابالغ دستورالعمل " اجرای طرح سالمت نوروزی ۱۴۰۱" ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه 

و با تشکر از جنابعالی و تیم ارزشمند آن مرکز بابت یکسال تالش صادقانه و بی وفقه همکاران محترم در بحران 

اپیدمی کووید ۱۹ و با آرزوی این که سال آینده سرشار از برکت ، سالمتی و موفقیت برای خانواده بزرگ و سخت 

کوش کادر درمان باشد و با توجه به مواجه شدن احتمالی افزایش تردد مسافران و همچنین لزوم امداد رسانی و 

آمادگی تمامی واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در ایام نوروز ۱۴۰۱ ، مقتضی است نسبت به اجرای 

موارد به شرح زیر ، در جهت حسن اجرای دستورالعمل وزارتی به منظور ارائه شایسته خدمات درمانی در ایام 

تعطیالت نوروزی اقدام الزم را بعمل آورید :

طرح سالمت نوروزی ۱۴۰۱ از ساعت ۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ شروع و در ساعت ۸:۰۰   -۱

صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ پایان می یابد. 
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مقتضی است آن مرکز ضمن ادامه فعالیت های درمانی در طول ایام طرح سالمت نوروزی جهت سهولت دسترسی  -۲

مردم به خدمات دندانپزشکی ، با استفاده از ظرفیت برنامه مقیمی دندانپزشکان  به حضور نیروهای تخصصی کلینیک 

ویژه ، کادر درمانی ، ارائه خدمات تشخیصی، تصویربرداری و دندانپزشکی اطمینان یابد .

برنامه ریزی جهت تامین نیروی تخصصی و کادر درمانی کافی و هماهنگی در اعطای مرخصی به پرسنل ، به  -۳

خصوص نیروهای متخصص به منظور جلوگیری از کاهش توان ارائه خدمات تخصصی در مرکز صورت پذیرفته که 

می بایستی فعالیت ۲۴ ساعته داشته و حضور دندانپزشکان به صورت شبانه روزی تنظیم گردد .

۴- مقتضی است آن مرکز از وجود و آماده بکار بودن تجهیزات و عدم نقص و خرابی دستگاه ها قبل از شروع ایام 

نوروزی ، کافی بودن مواد دندانی و ملزومات مصرفی مربوط به درمانهای اورژانس و روتین اطمینان یابد و به 

منظور رعایت اصول استاندارد کنترل عفونت و پیشگیری از ابتالی پرسنل درمانی ، لوازم معاینه و حفاظت فردی به 

تعداد پرسنل و بار مراجعه متناسب با تعداد بیماران توزیع و دپوی مناسب صورت گیرد  .

۵- مقتضی است تمهیداتی اندیشیده شود تا آن مرکز دستورالعمل ها و پروتکل های ابالغی ستاد ملی کرونا در اجرای 

برنامه ها را مد نظر قرار داده و همه محدودیت ها و الزامات و نکات پیشگیرانه در همه زمینه ها ، رعایت گردد .

ادامه فعالیت و ارائه خدمت در بخش خصوصی با حداقل ۷۰ درصد توان در روزهای تعطیل ادامه یابد . الزم به ذکر  -۶

است بخش اورژانس ضمن حفظ کل ظرفیت می بایست با تمام توان فعالیت خود را ادامه دهند .

مراکز بهداشتی-درمانی ، درمانگاه های خصوصی و خیریه شبانه روزی ، می بایستی همچون روزهای عادی ،  -۷

فعالیت ۲۴ ساعته داشته و حضور دندانپزشکان به صورت شبانه روزی تنظیم گردد .

برنامه ریزی جهت تامین نیروی تخصصی و کادر درمانی کافی و هماهنگی در اعطای مرخصی به پرسنل ، به  -۸

خصوص نیروهای متخصص به منظور جلوگیری از کاهش توان ارائه خدمات تخصصی در مراکز بهداشتی – 

درمانی صورت پذیرد .

۹-  طبق هماهنگی به عمل آمده با رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 

رئیس محترم جمعیت هالل احمر ، مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح و تامین اجتماعی  می بایست در برنامه 

ریزی ارائه خدمات و اعطای مرخصی به کادر دندانپزشکی عمومی و تخصصی و پرسنل خود ، هماهنگی الزم را با 

این معاونت داشته باشند تا ارائه خدمات اورژانسی در سطح دانشگاه دچار اختالل نگردد

۱۰-  با توجه به انجام بازدید وزارتی  از مراکز دندانپزشکی شبانه روزی ، مقتضی است آن مرکز همکاری الزم را با تیم 

های ویژه بازرسی ستاد طرح سالمت نوروزی داشته باشند . ( رویت ابالغ تیم های بازدید کننده و اطالع رسانی در 

لحظه به جنابعالی و در دسترس بودن شماره تلفن همراه مسئول فنی )

گزارش عملکرد نهایی و فعالیت های انجام شده آن مرکز در طول ایام نوروز ، می بایست جهت بارگذاری در پورتال  -۱۱

سازمان اوژانس کشور و ارسال به معاونت محترم درمان وزارت متبوع ، حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ به  ستاد طرح سالمت نوروزی دانشگاه  و اداره دندانپزشکی  این معاونت ارسال گردد .
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۱۲- لذا ضروری است در جهت اجرای  دستورالعمل ابالغی وزارت متبوع ، نسبت به ارسال نامه رسمی منضم به برنامه 

حضور دندانپزشکان شیفت شبانه روزی اورژانس ، دستیاران کنار دندانپزشک و تیم مدیریت اجرایی و درمانی آن 

مرکز به تفکیک روز و ساعت فعالیت و ثبت شماره تلفن همراه ایشان در بازه زمانی ساعت ۸:۰۰ صبح مورخ 

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ لغایت ساعت ۸:۰۰  صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به اداره دندانپزشکی این 

معاونت اقدام نمایید .


