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معاونت درمان

دستورالعمل چگونگي فعاليت مطب ها در دوره همه گيري كوويد ١٩
 نظــر بــه مــاده  ٨قــانون تشــكيل وزارت بهداشــت در راســتاي جلــوگيري از انتشــار بيمــاري كرونــا بــينبيمــاران مراجعــه كننــده بــه مراكــز و موسســات تشخيصــي درمــاني پزشــكي ،بــه منظــور ارائــه
خــدمات ايمــن و ارتقــاء كيفيــت و استانداردســازي در ارائــه خــدمات ســرپائي و افــزايش ســطح
دسترسي كليه بيماران ،اين دستورالعمل تدوين گرديده است.
ماده  -١شمول دستورالعمل
o

كليه موسسات پزشكي سرپائي و مطب ها و دفاتر كار.

o

تبصره  :خدمات دندانپزشكي طبق پروتكل هاي ابﻼغي جداگانه خواهد بود.

ماده -٢رعايت اصول مراقبتی:
o

استفاده از ماسك و دستكش توسط كليه افراد حاضر در مطب اعم از خدمه ،منشي ،پرستار و پزشك ضروري
است.

o

وجود دستمال كاغذي و مايع شوينده در دستشويي براي بيماران و مواد ضد عفوني كننده مناسب جهت دست،
سطوح و تجهيزات در مطب الزامي است.

o

استفاده از وسايل يكبار مصرف با توجه به نوع خدمات براي هر بيمار ضروري است و مي بايست پس از
استفاده به طريق بهداشتي دفع گردند.

o

وجود سطل زباله درب دار قابل شستشو و داراي كيسه زباله مقاوم ،در مطب الزامي است.

o

وجود تهويه مناسب در كليه اتاق ها اعم از معاينه يا خدمات و سالن انتظار مورد تاكيد است.

o

كليه تختهاي قابل استفاده براي بيماران ،داراي ملحفه يكبار مصرف و يا با پوشش كاغذي مناسب پوشيده شده
باشند و به ازاي هر بار معاينه اين پوشش تعويض گردد.

o

ابزار مورد مصرف در مطب كه نياز به گندزدايي ) (Disinfectionو يا سترون كردن)  (Sterilizationدارند بايد
به طور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف ،گندزدايي يا سترون گردد.

o

كليه قسمتهاي مطب بطور مرتب نظافت و در موارد ضروري محلهاي آلوده با يكي از مواد استاندارد ،گندزدايي
)ضد عفوني(گردد.

o

رعايت فاصله بيماران از يكديگر در فضاي انتظار مطب الزامي است )حداقل يك متر(

o

در مراجعه به مطب رعايت حداقل تعداد افراد همراه الزامي است ) .در زمان حضور بيمار در مطب حداكثر يك
نفرهمراه (
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ضروري است مطب ها شرايط وقت قبلي را به صورت تلفني و يا الكترونيك براي بيماران فراهم كنند.

 oرعايت آخرين دستورالعمل هاي بهداشتي ابﻼغي وزارت بهداشت الزامي است.
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 oاستفاده از ماسك توسط مراجعين به مراكز الزامي مي باشد :ارائه دهنده خدمت در خصوص تامين
ماسك ويژه مراجعين به مطب هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
ماده  -٣استاندارد زمان ويزيت :
حداكثر تعداد ويزيت حضوري براي مطب هاي ماده  ١اين دستور العمل ،حداكثر  ٦بيمار در هر ساعت و براي گروه
روانپزشكي  ٤بيمار در ساعت با رعايت فاصله گذاري ) با توجه به مساحت سالن انتظار( و رعايت اقدامات بهداشتي ) اعم
از ضد عفوني نمودن دستها ،سطوح و (...بين دو بيمار مي باشد.
ماده  -۴اطﻼع رسانی
ضروری:

به مردم در خصوص نشانی مطب های

داوطلب  -خدمات

معاونت درمان دانشگاه و سازمان نظام پزشكي نسبت به اطﻼع رساني تمام مراكز ) حسب نوع مطب و به همراه نشاني( به
كليه اقشار جامعه اقدام مي نمايد.
ماده  -۵دفع پسماند:
o

رعايت كليه موارد مندرج در قانون دفع پسماند ،آيين نامه اجرايي قانون و ضوابط اجرايي دفع پسماند پزشكي
در اين مراكز الزامي است.

ماده  : -۶به دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکی اختيار داده می شود با
هماهنگی سازمان نظام پزشکی مربوطه در خصوص الگو و تعداد مطب های فعال و
رعايت مصوبات کشوری تصميم گيری نمايد.
قابل ذكر است در شهرستانها به دليل نياز مراجعين برنامه حضور حداقل متخصصين مورد نياز ) بيماران به خصوص
بيماران خاص ( توسط معاونت درمان به شبكه بهداشت درمان شهرستان ابﻼغ مي گردد .و حضور پزشكان در مطب در
روزهاي تعيين شده از سوي معاونت درمان دانشگاه حسب نياز شهرستان الزامي مي باشد.
تبصره :راه اندازي سيستم نوبت دهي و نسخه الكترونيك :سازمان نظام پزشكي مي تواند با همكاري
معاونت درمان دانشگاه  /دانشكده نسبت به راه اندازي نوبت دهي و نسخه الكترونيك بر اساس استانداردها و تاييد
مركز آمار و فن آوري اطﻼعات سﻼمت وزارت بهداشت با رعايت سقف زماني ابﻼغي اقدام نمايد.
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اين دستورالعمل در  ٦ماده در تاريخ  ١٣٩٩/١/١٧امضاء و از تاريخ ابﻼغ تا پايان همه گيري طبق اعﻼم وزارت
بهداشت ﻻزم اﻻجراست.
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