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  ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه 

  ریاست محترم بیمارستان مسیح دانشوري 

  جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

 ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

 19- اجراي  دستورالعمل هاي مرتبط با درمان بیماري کووید : موضوع

 

 و احترام  با سالم

شخیص و درمان  بیماري دستور العمل هاي مر تبط با ت تدوینهمانگونه که استحضار دارید 

رشته هاي تخصصی اساتید محترم نظر و مشارکت  اخذ شواهد علمی ، مبناي بر 19-کووید 

تبیین تاي ایجاد وحدت رویه وو فوق تخصصی کشور و کارشناسان وزارت بهداشت در راس

بدیهی است  . می باشد پاسخگویی امکان هادر کشور ونیزمفاد آنحلیل اجراي تو  رصد شرایط

و اجراي سلیقه اي دستورالعمل ) حتی درسطح یک واحد درمانی ( فردي  هرگونه اعمال نظر

 مجازي فعال در کشور منجر به  رسانه اي و اجتماعی، درمان در فضايبخش ها بویژه در 

 در مدیریت درمان و اجتماعی  ،حرفه ایی  ایط بالینیشرنوعی سردرگمی و نابسامانی  در 

با عنایت به گزارشات واصله و مشاهدات محیطی علی رغم ابالغ آخرین . خواهد شد 

سرپایی و در سطوح ارائه خدمات  19-کووید  دستورالعمل تشخیصی و درمانی بیماري

 که  11ر صفحه و تاکید صریح آن بخشنامه د 6/1/99د مورخ 118/400بستري به شماره 

،    IVIGاز قبیل  (ھرگونھ رژیم ھای درمانی دیگری "
کورتیکو استروئید ، انیتر لوکین بتا ، ھموپر 

تنھا در ....) فیوژن ، سایر داروھای ضد ویروسی و
و پس از  دهقالب مطالعات کار آزمایی بالینی ثبت ش

تصویب در کمیتھ علمی کشوری کرونا ، اخذ مجوز 
انشگاه  و پس از تامین  منابع مورد کمیتھ اخالق  د

نیاز  می تواند در مراکز درمانی اجرا شود ، مراکز 
درمانی  مجری کار آزمایی ھای بالینی موظفند نتایج 
را در اختیار کمیتھ علمی کشوری کرونا قرار دھد 
لیست کار آزمایی ھای بالینی ثبت شده در 
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بی رویه ، سلیقه  مصرف شاهد  "قابل دستیابی است    IRCT.irسایت

  اي 

  

  

  

سبب  مطرح دربند مذکور می باشیم که ،بدون اخذ مجوز و تامین منابع رژیم هاي درمانی 

فضاي اجتماعی و رسانه ایی کشور شده است ، لذا  ،مشکالت عدیده در سطح مراکز درمانی

د بخش ملزم به اجراي مفا که خواهشمند است به فوریت به تمام واحدهاي تابعه ابالغ گردد

و  19-در زمینه کنترل و درمان شیوع بیماري کووید ستورالعمل هاي وزارتیدها ومه نا

می باشند ،  همانند سایر ابالغیه هاي وزارتی رعایت دقیق تمام موارد بویژه موضوع مذکور

بدیهی است مسئولیت نظارت بر اجراي دقیق به عهده جنابعالی و سایر مسئولین و مدیران 

خارج از  ينشکده می باشد و از هر گونه اعمال سلیقه و توصیه هاي مورددا/ دانشگاه 

  . خودداري گردد "دستورالعمل ها اکیدا
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