
 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د13123/400

19/07/1399  

  دارد

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

  جناب آقاي دکتر والیتی

  رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح دانشوري

  جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

  ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

  ي دکتر حمیدرضا پورحسینیجناب آقا

 رئیس محترم مرکز قلب تهران

  محدویت انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط فعلیموضوع: 

 

  با سالم و ا��رام 

با عنایت به شرایط کنونی کشور و لزوم برنامه ریزي  17/7/99د مورخ  13081/400پیرو مکاتبه شماره 

در ماههاي سرد سال دستور فرمایید در صورت  19د منسجم جهت مقابله با پیک احتمالی بیماري کویی

الکتیو بویژه در  (خدمات) نیاز به تخت هاي بستري سایر مراکز غیر ریفرال کرونا نسبت لغو اعمال جراحی

مناطق  اپیدمی شرایط بر اساس که یمناطق با وضعیت ابتالي قرمز اقدام گردد. قابل ذکر است در صورت

 صرفا بر اساس پروتکل پیوست جام اعمال جراحی الکتیو وجود داردامکان انتحت پوشش دانشگاه 

  الکتیو اقدام گردد . نسبت به انجام اعمال جراحی 

انجام  19مجددا تاکید میگردد در راستاي تقویت رسانی خدمت رسانی به بیماران مبتال به کویید 

ا در همه مناطق اعم از قرمز و در بیمارستان هاي  ریفرال کرون گونه اعمال جراحی (خدمات) الکتیوهر

  نارنجی ممنوع می باشد

 

  

  

  رونوشت:

  جناب آقاي دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  جناب آقاي دکتر  محمدرضا ظفرقندي رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

  سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمانجناب آقاي دکتر حبیب ملک پور 

  جناب آقاي دکتر عبدالخالق کشاورزي  مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوري و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

  سرکار خانم مریم احمدي دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د تهران

  خ ب د شهید بهشتی سرکار خانم داداشی دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ

  سرکار خانم حمیده جعفري دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د شیراز

  جناب آقاي خواجه ها دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د شاهرود

  سرکار خانم زلیخا فصیح مفرد دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د کهکیلویه و بویر احمد


