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  بسمه تعالی 

  
  1399 خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزيدستورالعمل ارائه 

  19مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتالیان به کووید  
  

انتظار می رود معـاونین   19با تشکر از تالش بی وقفه و خدمات ارزشمند همکاران محترم در کنترل بیماري کووید 
با درنظر گرفتن نکات زیر، ارائـه خـدمات بهداشـتی درمـانی را      دانشگاه هاي علوم پزشکی کلیه بهداشت و درمان 

  : بدون وقفه در ایام  تعطیالت نوروزي مدیریت  فرمایند

Ø        هماهنگی مستقیم با حوزه معاونت درمان وزارت بهداشـت و همکـاري و همـاهنگی بـا دبیرخانـه طـرح
  . وزارت متبوع  EOCمستقر در  1399سالمت نوروزي سال 

Ø از ظرفیت پذیرش در بیمارستان هاي دانشگاهی و غیـر دانشـگاهی در ارتبـاط بـا مـوارد        ارائه گزارش
  . طبق دستورالعمل هاي قبلی  MCMC، به  19ي کووید اورژانس ، حوادث غیر مترقبه و بیمار

Ø  به روزرسانی اطالعات تخت هاي بیمارستانی در سامانهHSE  به صورت روزانه 

Ø سانی سایت الکترونیکی بیمارستان هاي تحت پوشش جهت سـهولت دسترسـی   فعال نمودن و به روزر
  .  عام به اطالعات تخصصی بیمارستان هاي تحت پوشش

Ø     پذیرش انحصاري بیماران اورژانس و لغو کماکان تمامی موارد الکتیو، جهت آمـادگی پـذیرش و خـدمت
  . 19رسانی مناسب  به  موارد اورژانس ، حوادث غیر مترقبه و بیماري کووید 

Ø ري ستاد دانشگاه براي پاسـخگویی مطلـوب  بـه نیـاز هـاي اورژانـس و       افعال بودن  خط تماس اضطر
  . 19غیر مترقبه و افزایش تعداد بیماران کووید  فوریت ها ، حوادث

Ø         حضور فعال تیم مدیریتی بیمارستان هاي تحت پوشـش در محـل خـدمت در ایـام  نـوروزي بـه جهـت
 .مشارکت و رفع نیاز هاي آنی و موارد و موقعیت هاي اضطراري

Ø وییبرنامهریزیبرایاعالمجانشیندرتمامیپستهایمدیریتیودرمانیبرایباالبردنظرفیتپاسخگ.   

Ø  استفاده از ظرفیت حداکثري  تخت هاي اتاق عمل  با پیش بینی  زمان بندي مناسب   شیفت ها و تناسب
  . ظرفیت نیروي انسانی آنکال  

Ø       انگیزش نیروي انسانی با در نظر گرفتن بازه هاي زمـانی متناسـب اسـتراحت و فعالیـت در شـیفت و
  . کادر پزشکی و پیرا پزشکی آنکالی/ پرداخت حق الزحمه اضافه کاري 
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Ø  فعال بودن حداکثري خدمات تصویر برداري و آزمایشگاهی  در بیمارستان هاي تحت پوشش .  

Ø   تامین و تدارك مطلوب  وسایل حفاظت فردي متناسب با  تعداد بیماران مشکوك و قطعی احتمالی  پـیش
  . بینی شده

Ø یربط در بیمارستان هاي تحـت پوشـش جهـت    فعال بودن کمیته پیشگیري و کنترل عفونت  وتیم هاي ذ
 . رعایت موازین پیشگیري و کنترل عفونت

Ø فعالبودننظارتبرگندزداییصحیحتوسطتیمهایمرتبطورعایتکلیهموازینودستورالعملهایمربوطه.   

Ø       حضور فعال رشته ها ودرمانگاه هاي تخصصی و فوق تخصصـی در بیمارسـتان هـاي تحـت پوشـش
    .مطابق با برنامه تدوین شده 

Ø  در بیمارستان هاي منتخب جهت ارائه خدمات بهینـه و بهنگـام بـه     724و  247اجراي بهینه برنامه هاي
  .  موارد اورژانس و فوریت ها 

Ø  انجام بازدید هاي مدیریتی ایمنی بیمار جهت تاکید بر ایمنی بیماران و مدیریت خطر به منظور
 . پیشگیري و اجتناب از وقایع ناخواسته

Ø سرویسدهیبهبیمارانصعبالعالجوخاصوتشکیلکلینیکهایآناجرایبهینه.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

