
 

  

  جناب آقاي دكتر خردمند

  رييس محترم سازمان نظام پزشكي

  

  با سالم و احترام

روند به تبع آن درماني و و به مراكز بهداشتي  مبتاليان افزايش مراجعاتگيري كرونا ويروس و نظر به افزايش همه  

صورتجلسه  6پيرو بند رساند ر مي، به استحضادر آزمايشگاه مرجع دانشگاه19آزمايش مولكولي كوويدو انجام درخواست تزايدي 

توجيه پزشكان و كادر درماني در خصوص " مبني بر پيشگيري و مبارزه با ويروس كرونا،كميته استاني  07/08/1399مورخه 

به منظور با در نظر گرفتن موضوع موصوف و خواهشمند است  ،"مربوط به بيماري كروناهاي آزمايشگاهي مديريت انجام تست

در مراكزي مانند مركز بهداشت متقاضي انجام آزمايش جلوگيري از ازدحام جمعيت مذكور و جعين متقاضي آزمايش مديريت مرا

فوق  ،متخصصتا پزشكان  اده شودهاي هيئت مديره محترم آن سازمان مدنظر قرار ددر نشست اين موضوع ،شهيدبلنديان

براي افراد مشكوك به ابتال به  رت تجويز آزمايش مولكوليدر صو، هاي خصوصيدرمانگاه ها ومطب كليه عمومي يا تخصص

(افراد واجد شرايط انجام هاي تعيين شده در آخرين دستورالعمل ابالغي وزارت متبوع بيمار را بر اساس الويت ،كرونا ويروس

  هدايت نمايند. خصوصي هاي مجازبه سمت آزمايشگاهآزمايش مولكولي كرونا ويروس) 

و ثبت همان مركز نيازمند تاييد پزشك معالج  ،در مراكز بهداشتي 19- گيري از بيماران كوويدنمونهور مي شود بر اين اساس يادآ

منجر به ازدحام جمعيت، صرف وقت مضاعف براي بيمار و بوده كه اين امر اطالعات فرد در سامانه سيب وزارت بهداشت 

اهد بود مقرر فرماييد تا به نحو مقتضي بيمار از شرايط فعلي انجام است، لذا موجب امتنان خوشده مراجعين نارضايتي احتمالي

آزمايش در مراكز دولتي و خصوصي آگاه گردد، تا در صورتي كه امكان استفاده از خدمات بخش خصوصي براي بيمار وجود 

  نشگاهي كاسته شود.داشته باشد به سمت اين مراكز هدايت، تا از ازدحام جمعيت و افزايش بي رويه حجم كاري مراكز دا

اين مراكز تاثير گذار خواهد بود و از ظرفيت هاي بعدي نارضايتيكاهش و چه بسا اين موضوع در كنترل و پاسخدهي مراجعين 

  هاي خصوصي مجاز در اين خصوص نيز استفاده خواهد شد.آزمايشگاه
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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...

 )99(آبان  19- اولويت هاي نمونه برداري در برنامه مراقبت و كنترل بيماري كوويدموضوع: 

 

  با سالم و احترام 

رايي نظام و پيرو ابالغ دستورالعمل مباني و استاندارد فرآيندهاي اجبا عنايت به تصميمات متخذه    

وسيله اولويت هاي بدين 19- در زمينه تشديد مراقبت و كنترل بيماري كوويد(به پيوست) 19-مراقبت بيماري كوويد

  به شرح زير اعالم مي گردد:تا اطالع ثانوي  19-نمونه برداري از موارد مشكوك و محتمل به بيماري كوويد

  موارد سرپايي: -الف

 سال مي باشند 65هاي پرخطر بوده و يا در سن باالي كه جزء گروه كليه افراد عالمتدار -1

سال قرار داشته  65بدون عالمت كه جزء گروههاي پرخطر يا سن باالي  كليه افراد در تماس نزديك -2

 باشند

(شامل تب ، سرفه، تنگي نفس، بدن درد، سردرد، ازبين رفتن حس چشايي و  مشكوك عالمتداركليه افراد  -3

 ) 19-با نظر پزشك مركز منتخب كوويد "سه عالمت از عاليم فوقحداقل د وجو"بويايي، عاليم گوارشي

 :(مدارس، زندان، سالمندان، پادگان،...) كليه افراد عالمتدار در مراكز تجمعي -4

(در قرنطينه ورودي توصيه مي شود در صورت در دسترس بودن تست  زندانيان عالمت دار .1

تشخيص يك فرد مبتال،همه افراد در تماس همه افراد تست شوند،در غير اينصورت در صورت 

 با وي تست شوند).

 كاركنان زندان كه در تماس مستقيم با زنداني مبتال مي باشند. .2

توصيه مي شود در صورت در دسترس بودن ( 16معتادان متجاهر عالمت دار در مراكز ماده  .3

خيص يك فرد در غير اينصورت در صورت تش در قرنطينه ورودي همه افراد تست شوند،تست 

 همه افراد در تماس با وي تست شوند). مبتال،

 كه در تماس مستقيم با معتادين متجاهر مبتال هستند. 16كاركنان مراكز ماده  .4

مراكز نگهداري معلولين و سالمندان و ساير مراكز  در سامانسراها، مددجويان عالمت دار .5

 تجمعي

لمندان و ساير مراكز تجمعي كه در تماس مراكز نگهداري معلولين و سا كاركنان سامانسراها، .6

 مستقيم با مددجويان مبتال مي باشند.
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 اتباع خارجي عالمت دار ساكن در مهمانشهرها يا ساير اماكن تجمعي -5

نمونه گيري از مسافران بازگشتي ايراني از ساير كشورها مطابق دستورالعمل هاي ابالغي مراقبت  -6

 بهداشتي مرزي مي باشد.

 19-دهنده خدمات در تماس نزديك به بيماران مبتال به كوويدكاركنان ارائه  -7

(كارگران و كارمندان) كه شاغل در يك بخش بسته تجمعي و پر ازدحام مي باشند و  پرسنل عالمت دار -8

 با هزينه كارفرما ،با تعداد زيادي ارباب رجوع سروكار دارند

  موارد بستري: –ب 

قرار  19- بايد تحت آزمايش مولكولي كوويد محتمل مي باشند مشكوك يابيماران بستري در بيمارستان كه 

  د.نگير

از كليه افراد مشكوك يا محتمل نمونه  19- جهت انجام آزمايش كوويددر صورت تامين امكانات الزم  تذكر:

و در صورت عدم تامين كيت آزمايشگاهي و يا ظرفيت پايين آزمايشگاه بر اساس اولويت ها و گيري 

  شگاه اقدام گردد.سياستگذاري دان

  

 

 

 

   


