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ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به شیوع و گسترش بیماری کرونا در استان و با عنایت به اینکه در روزهای پایانی سال 
جاری هستیم، پیشنهادات این سازمان جهت برنامهریزی خدمات واحدهای پزشکی استان به شرح ذیل 

اعالم میگردد:

در مورد مراکز بیمارستانی کماکان کلیه اعمال جراحی الکتیو ممنوع و لیست کشیک و آنکالی  -۱
پزشکان در گروههای مختلف تا پایان فروردین ۱۳۹۹ تهیه و به ایشان و مراکز مربوطه اعالم گردد.

به کلیه مراکز درمانگاهی شبانه روزی سطح استان ضرورت ارائه خدمات با تمام توان اعالم و  -۲
لیست پزشکان و پرسنل کشیک آنها اخذ شود.

درمورد خدمات دندانپزشکی باستناد مصوبه ستاد مقابله با کرونای دانشگاه تعدادی از درمانگاههای  -۳
دندانپزشکی، پوست و چشم پزشکی با پراکندگی مناسب در سطح استان به منظور پذیرش بیماران 

اورژانسی مشخص و به نحو مقتضی اطالع رسانی شود.

ضرورتاً مؤسسات تصویربرداری بدون تعطیلی وبا حداکثر نیرو، با ارائه برنامه کاری پزشکان خود  -۴
حضور تمام وقت داشته باشند.

تعداد مناسب از آزمایشگاههای تشخیص طبی سطح استان فعال باشند و لیست آنها به کلیه مراکز  -۵
بیمارستانی و درمانگاهی اعالم شود.

در مورد داروخانهها عالوه بر داروخانههای شبانه روزی که در ایام نوروز فعال میباشند، تعدادی از  -۶
داروخانههای روزانه نیز همانند سنوات قبل به عنوان داروخانههای کشیک مشخص و اعالم گردند.
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تمهیدات الزم جهت تأمین وسایل حفاظت فردی برای کلیه مراکز پزشکی فعال اتخاذ و وسایل  -۷
مذکور تهیه و از طریق این سازمان در اختیار ایشان قرار میگیرد.

رونوشت:

استاندار محترم استان قم جهت استحضار -١
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کل کشور جهت استحضار -٢


