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 رؤسای محترم کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

رؤسای محترم بیمارستانهای خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها

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

بیماری کووید-۱۹

باسالم و احترام

    پیرو ابالغ سیزدهمین دستورالعمل استانی این معاونت (مکاتبه شماره ۱۲/۷/۸۵۲۵پ مورخ ۹۹/۱۰/۳) و با توجه 

به شرایط کنونی اپیدمیولوژیک بیماری کووید-۱۹ و مصوبات بیست و نهمین کارگروه مراقبت و درمان دانشگاه مورخ 

۹۹/۱۱/۲۶ و مصوبات کمیته واکنش سریع دانشگاه مورخ ۹۹/۱۲/۵، ضمن ارج نهادن به تالش های تمامی همکاران 

گرانقدر حوزه درمان، با توجه به در پیش بودن ایام نوروز مقتضی است جهت برنامه ریزی و ایجاد آمادگی برای 

پاسخگویی مناسب در صورت افزایش تعداد بیماران کووید، موارد زیر با نهایت دقت انجام پذیرد.

بیمارستان عیسی بن مریم می بایست طبق روال فعلی تا تاریخ ۹۹/۱۲/۲۰ با تمام ظرفیت تخت فعال  .۱

موجود به عنوان بیمارستان ریفرال نسبت به پذیرش و بستری بیماران مشکوک به کووید-۱۹ اقدام 

نموده و از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۰ بیمار مشکوک به کووید جدید پذیرش ننماید و از گروه بیمارستان های 

ریفرال خارج می گردد.

بیمارستان خورشید می بایست از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۶ ، با تمام ظرفیت تخت فعال موجود به عنوان  .۲

بیمارستان ریفرال نسبت به پذیرش و بستری بیماران مشکوک به کووید- ۱۹ اقدام نماید. شایان ذکر 

است از تاریخ مذکور پذیرش بیماران روانپزشکی نیازمند خدمات بستری بر عهده بیمارستان های 

فارابی و شهید آیت اله مدرس می باشد. همچنین پذیرش بیماران بخش مسمومین بر عهده بیمارستان 

الزهرا(س) می باشد. 

مدیریت محترم درمان سازمان تامین اجتماعی می بایست به گونه ای برنامه ریزی نمایند که از تاریخ  .۳

۹۹/۱۲/۲۰ آمادگی اختصاص۱۵۰ تخت بستری از ظرفیت یکی از بیمارستان های زیر مجموعه در شهر 

اصفهان جهت پذیرش و بستری بیماران مشکوک به کووید-۱۹ دارای بیمه تامین اجتماعی را داشته 

باشند.

۴. بیمارستان شهید آیت اله صدوقی می بایست مطابق روال فعلی، ۶۰ تخت بستری از ظرفیت 

بیمارستان سیار را به پذیرش بیماران مشکوک به کووید-۱۹ دارای دفترچه بیمه نیروهای مسلح 
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اختصاص دهد. در ضمن می بایست به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در صورت سیر پیشرونده 

بیماری و با اعالم این معاونت، از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵  آمادگی اختصاص ۱۰۰ تخت از ظرفیت تخت های 

بیمارستان شهید آیت اله صدوقی را جهت پذیرش و بستری این گروه بیماران داشته باشد.

بیمارستان امین می بایست به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت افزایش تعداد بیماران کووید- .۵

۱۹ و با اعالم این معاونت، از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ ، آمادگی پذیرش و بستری بیماران کووید- ۱۹ با تمام 

ظرفیت تخت فعال را داشته باشد.

بیمارستان الزهرا(س) می بایست مطابق روال فعلی، بیمار مشکوک به کووید-۱۹ جدید پذیرش ننموده  .۶

و دو بخش بستری و یک بخش ICU را جهت درمان بیمارانی که در حین دریافت مراقبت های 

تخصصی، مشکوک به کووید-۱۹ تشخیص داده می شوند، با رعایت کامل اصول کنترل عفونت و 

جداسازی به بستری این گروه بیماران اختصاص دهد. 

کلیه مادران باردار مشکوک به کووید-۱۹ و نوزادان ایشان می بایست در بیمارستان الزهرا(س) پذیرش  .۷

و بستری گردند.

بیمارستان سیدالشهدا(ع) می بایست طبق روال گذشته، ۲۵ درصد از ظرفیت تخت فعال را با رعایت  .۸

کلیه اصول کنترل عفونت و جداسازی به پذیرش و بستری بیماران مبتال به سرطان مشکوک به 

کووید-۱۹ اختصاص دهد.

بیمارستان فارابی می بایست طبق روال گذشته کلیه بیماران روانپزشکی مشکوک به کووید-۱۹ را با  .۹

رعایت کلیه اصو.ل کنترل عفونت و جداسازی پذیرش و بستری نماید. 

بیمارستان کودکان امام حسین(ع) می بایست به گونه ای برنامه ریزی نماید که از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۶ به  .۱۰

عنوان بیمارستان ریفرال اطفال مشکوک به کووید-۱۹ نسبت به  پذیرش و بستری این گروه بیماران  

اقدام نماید.

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد می بایست مطابق روال فعلی با ظرفیت حداقل ۲ بخش  .۱۱

بستری (۶۰تخت) و ۱۴ تخت ICU  را با رعایت کامل اصول کنترل عفونت و جداسازی به پذیرش و 

بستری بیماران مشکوک به کووید-۱۹ شهرستان اختصاص دهد، در ضمن می بایست به گونه ای 

برنامه ریزی نمایند که در صورت سیر پیشرونده بیماری و با اعالم این معاونت، آمادگی اختصاص 

۶۰درصد ظرفیت تخت های بیمارستان را به پذیرش و بستری این گروه بیماران داشته باشد.
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بیمارستان امام خمینی فالورجان می بایست مطابق روال فعلی، حداقل ۲ بخش بستری (۶۰ تخت) و  .۱۲

۵ تخت ICU را با رعایت کامل اصول کنترل عفونت و جداسازی به پذیرش و بستری بیماران مشکوک 

به کووید-۱۹شهرستان اختصاص دهد. در صورت سیر پیشرونده بیماری و با اعالم این معاونت، 

بیمارستان شفا می بایست آمادگی اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت تخت های فعال را به پذیرش و بستری 

این گروه بیماران داشته باشد.

۱۳. بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر می بایست همچنان با تمام ظرفیت تخت های فعال به عنوان 

بیمارستان ریفرال به ارائه خدمات به بیماران کووید-۱۹ ادامه دهد.

بیمارستان های امیرالمومنین(ع) و صاحب الزمان(عج) شهرضا می بایست مطابق روال فعلی،۶۰ تخت  .۱۴

بستری و ۱۲ تخت ICU از مجموع ظرفیت تخت فعال موجود را با رعایت کامل اصول کنترل عفونت و 

جداسازی به پذیرش و بستری بیماران مشکوک به کووید-۱۹ شهرستان اختصاص داده، در ضمن     

می بایست به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در صورت سیر پیشرونده بیماری و با اعالم این معاونت، 

آمادگی اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت بیمارستان های مذکور را به پذیرش این گروه بیماران داشته 

باشند.

سایر بیمارستان های مستقر در شهرستان های استان (شاهین شهر، لنجان، مبارکه، سمیرم، نایین،  .۱۵

اردستان، نطنز، بادرود، داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، گلپایگان) می بایست مطابق روال گذشته 

یک سوم از ظرفیت تخت های فعال بیمارستان را با رعایت کلیه اصول کنترل عفونت و جداسازی به 

پذیرش و بستری بیماران مشکوک به کووید-۱۹ اختصاص داده، در ضمن می بایست به گونه ای برنامه 

ریزی نمایند که در صورت سیر پیشرونده بیماری و با اعالم این معاونت، آمادگی اختصاص دو سوم 

ظرفیت بیمارستان را به پذیرش این گروه بیماران داشته باشند.

بیمارستان های عسگریه، زهرای مرضیه(س)، میالد، شهید مطهری و خانواده می بایست مطابق روال  .۱۶

فعلی، دو بخش بستری را با رعایت کلیه اصول کنترل عفونت و جداسازی جهت درمان بیمارانی که 

تمایل به بستری در بیمارستان غیر دولتی دارند، اختصاص داده و در ضمن می بایست به گونه ای 

برنامه ریزی نمایند که در صورت سیر پیشرونده بیماری و با اعالم این معاونت، آمادگی اختصاص ۵۰ 

درصد ظرفیت بیمارستان را به پذیرش این گروه بیماران داشته باشند.

انجام کلیه اعمال جراحی الکتیو در کلیه مراکز درمانی غیر ریفرال می بایست مطابق با کلیه شرایط  .۱۷

مندرج در دستورالعمل انجام جراحی الکتیو در زمان اپیدمی کووید-۱۹ این معاونت ( مکاتبه شماره 
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۱۲/۷/۱۴۴۷پ مورخ ۹۹/۳/۳ )  با رعایت کامل اصول کنترل عفونت و جداسازی انجام شود. شایان 

ذکر است این معاونت رعایت دقیق اصول کنترل عفونت، جلوگیری از تجمع بیماران و همراهان در 

فضاهای عمومی بیمارستان و کلیه موسسات، استفاده اجباری از ماسک برای کلیه پرسنل، بیماران و 

مراجعین و همچنین دقت بسیار باال در رعایت بهداشت دست توسط کادر درمان در زمان ارائه خدمات 

به بیماران را کنترل نموده و در صورت رویت هر گونه مغایرت از ادامه ارائه خدمات الکتیو آن مرکز 

درمانی ممانعت به عمل خواهد آورد.

پیرو مکاتبه شماره ۱۲/۷/۷۴۸۹/پ مورخ ۹۹/۹/۳ این معاونت در خصوص ممنوعیت حضور همراه در  .۱۸

بیمارستان های ریفرال، مجددا تاکید می گردد هر گونه حضور همراه بیمار در بیمارستان های ریفرال 

و بخش های اختصاص داده شده به پذیرش و بستری بیماران کووید-۱۹ در بیمارستان های غیر 

ریفرال تا اطالع ثانوی،  مطلقا ممنوع بوده و در سایر بیمارستان های استان نیز حضور همراه بیمار 

صرفا در صورت وجود ضرورت به شرط عدم تجمع، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و رعایت پروتکل های 

کنترل عفونت، امکانپذیر می باشد. 

پیرو ابالغ بند ۱۵ اولین دستورالعمل استانی این معاونت (مکاتبه شماره ۷/۱۶۴۱۳/د مورخ ۹۸/۱۲/۵)  .۱۹

همچنان مالقات عمومی برای کلیه بیمارستان ها تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد.  

بدیهی است وضعیت شیوع بیماری و درگیری تخت های بستری در بیمارستان های استان به صورت مداوم رصد 

خواهد شد وبا توجه به شرایط اقدامات بعدی به اطالع مراکز درمانی خواهد رسید 

جهت مراکز غیردانشگاهی که دسترسی به اتوماسیون اداری ندارند، دستورالعمل فوق بر روی صفحه اول سایت 

معاونت درمان قسمت " دستورالعملها و مکاتبات کروناویروس " بارگذاری شده است.
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رونوشت:
رئیس محترم دانشگاه  سرکارخانم دکتر چنگیز

مدیر محترم دفتر رئیس دانشگاه  جناب آقای دکتر بهرامی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع   جناب آقای دکتر رضایتمند

معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  جناب آقای دکتر حیدری
معاون محترم غذا و دارو   جناب آقای دکتر اصالنی

معاون محترم آموزشی  جناب آقای دکتر صبری 
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر خادمی 

مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان جناب آقای دکتر علی اعتصام پور
مدیر کل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان

مدیرکل محترم بیمه نیروهای مسلح استان اصفهان
مدیر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی  جناب آقای دکتر گنجی

مدیر محترم نظارت و اعتبار بخشی امور درمان  جناب آقای دکتر صالحی مبارکه
مدیر محترم پرستاری دانشگاه   سرکارخانم دکتر صفازاده

سرپرست مدیریت اقتصاد درمان، استانداردها و فناوریهای سالمت  جناب آقای دکتر اشرفی
مدیر محترم امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سالمت  جناب آقای دکتر مباشری زاده
رئیس محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه  جناب آقای دکتر راستین

مسئول محترم مرکز پایش و مراقبتهای پزشکی ((MCMC (جناب آقای دکتر باهنر)


