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رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
COVID-19  موضوع: نحوه توزیع دارو و پی گیری موارد درمان سرپایی

با سالم و احترام

            پیرو مکاتبه شماره ۱۰۰/۱۶۷۲  مورخه ۱۲/۱۳/ ۱۳۹۸ و ارسال " فلوچارت تشخیص و درمان بیماری 
 COVID-19 در سطوح بستری و سرپایی توسط وزیر محترم و مکاتبه ی  شماره  ۴۰۰/۳۱۰۶۷د  مورخ 

۱۳۹۸/۱۲/۱۳  در خصوص ارسال " دستوالعمل نحوه تامین و توزیع دارو و پیگیری درمان سرپایی "توسط 
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، همانگونه که مستحضر هستید، با هدف کاهش بار بستری و کاهش احتمال 
 COVID 19 انتقال ویروس مطابق مصوبه کمیته علمی کرونا، صرفأ افرادی که در معرض خطر بیبشتر عوارض
هستند، در صورتی که اندیکاسیون بستری نداشته باشند، مطابق دستورالعمل می توانند درمان سرپایی ۲ داروئی 
را با مراقبت فعال روزانه دریافت کنند و برای سایر افراد عالمت دار که اندیکاسیون بستری ندارند نباید دارو 

 (COVID 19 پیوست ۱ فلوچارت تشخیص و درمان سرپائی و بستری) تجویز شود

از آنجا که کلیه افرادی که واجد شرایط دریافت داروی سرپائی هستند باید به صورت روزانه توسط مراقبین 
سالمت و بهورزان مطابق دستورالعمل از نظر عالئم پیگیری شوند، تجویز و تحویل داروی سرپائی به این افراد 

باید با نظارت مستقیم و ثبت و گزارش دهی در سامانه سیب انجام شود.

بدیهی است مصرف بی رویه داروها ضمن اتالف منابع و کاهش امکان دسترسی افراد واجد شرایط به دارو، می 
تواند منجر به ایجاد مقاومت های داروئی شود. به همین منظور رعایت کلیه مفاد "دستورالعمل نحوه تأمین و 

توزیع و پیگیری درمان سرپائی COVID 19 "بسیار حائز اهمیت است.(پیوست۲) 

لذا توجه جنابعالی را به نکات مهم این دستورالعمل به شرح ذیل جلب می نمایم:

دارو صرفأ در اختیار مراکز خدمات جامع سالمت منتخب(۱۶ یا ۲۴ ساعته)، داروخانه کلینیک های ویژه  -۱
منتخب که توسط "معاونت درمان" و "غذا و دارو" تعیین شده اند، قرارگیرد.

تحویل دارو به بیمار تنها پس از ثبت اطالعات و تجویز پزشک در سامانه سیب و یا سایر سامانه های  -۲
پرونده الکترونیک سالمت  و یا ارائه "فرم درخواست داروی درمان سرپائیCOVID 19 " امکان پذیر 

است.
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تجویز دارو در قالب "فرم درخواست داروی درمان سرپائی COVID 19" تنها توسط پزشکان کلینیک  -۳
های ویژه و متخصصین تعیین شده توسط معاونت درمان و یا پزشکان بخش خصوصی تعیین شده 

توسط نظام پزشکی انجام شود.
داروخانه های منتخب کلینیک های ویژه موظف به ارائه گزارش کامل بیمارانی که دارو را تحویل گرفته  -۴
اند به نمایندگان معاونت بهداشت دانشگاه می باشند. (نام- نام خانوادگی-کد ملی-شماره تماس-

اندیکاسیون درمان سرپائی)
تحویل دارو در همه سطوح کامأل رایگان است. -۵

کلیه افرادی که داروی سرپائی را دریافت می کنند باید به صورت روزانه و تلفنی توسط مراقبین سالمت  -۶
و بهورزان پیگیری شوند و مطابق دستورالعمل در صورت لزوم سریعأ به مراکزمنتخب بستری / 

سرپائی ارجاع شوند.
از آنجا که مراکز تجویز و توزیع داروی سرپایی با تجمع بیشتر افراد پرخطر مواجه هستند لذا تامین  -۷

ابزار حفاظت فردی مطابق دستورالعمل برای این مراکز باید در اولویت قرار گیرد.

لذا خواهشمند است در اسرع وقت با همکاری معاونت بهداشت، معاونت درمان، معاونت غذاودارو و سازمان 
نظام پزشکی در خصوص تعیین و اعالم مراکز زیر اقدام الزم معمول دارید:

الف: مراکز تحویل دهنده دارو:

مراکز خدمات جامع سالمت منتخب(۱۶ یا ۲۴ ساعته) توسط معاونت بهداشت .۱
داروخانه های کلینیک ویژه های منتخب توسط معاونت غذا و دارو .۲

ب:  پزشکانی که امکان تجویز دارو در قالب " فرم درخواست داروی درمان سرپائیCOVID 19 " را 
دارند:

پزشکان کلینیک ویژه منتخب و پزشکان بیمارستان  توسط معاونت درمان  .۱
پزشکان منتخب بخش خصوصی توسط نظام پزشکی .۲

الزم به ذکر است کلیه پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت، با رعایت استانداردهای دستورالعمل می توانند 
داروی سرپائی را تجویز کنند. درخواست دارو در مراکز خدمات جامع سالمت در سامانه سیب ثبت می 
شود و نیازی به تکمیل فرم درخواست داروئی ندارد، مگر در شرایطی که به هر دلیل دسترسی بیمار به 
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مراکز خدمات جامع سالمت منتخب(۱۶ یا ۲۴ ساعته) محدود باشد و بیمار تمایل داشته باشد دارو را از 
داروخانه های منتخب کلینیک ویژه دریافت کند.

در صورت تأمین دسترسی به سامانه سیب در داروخانه های منتخب/ کلینیک های ویژه این مراکز موظف به 
ثبت داروی تحویلی در سامانه خواهند بود. 

الزم است آدرس و شماره تلفن کلیه مراکز منتخب تحویل داروی سرپایی ( اعم از مراکز خدمات جامع سالمت 
منتخب و داروخانه های منتخب کلینک های ویژه ) همراه دستوالعمل های مربوطه و فرم درخواست دارو به 

طریق مقتضی در اختیار کلیه پزشکانی که مجوز تجویز داروی سرپایی را دارند قرار گیرد.

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی موظف است ضمن توزیع داروهای درمان سرپایی COVID-19 به مراکز 
منتخب تحویل دارو و پیگیری فعال و مراقبت روزانه  بیماران سرپایی، نسبت به ثبت و گزارش دهی آمار مربوطه 
به این معاونت اقدام نماید. ضمنا به منظور پیشگیری از افزایش کاذب تقاضا، در اطالع سانی های عمومی ضمن 
اعالم اصول مراقبت و درمان های حمایتی، تاکید شود درمان داروئی صرفا جهت افراد پرخطر و با هدف کاهش 

نیاز به بستری در بیمارستان است.


