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جناب آقای دکتر سید حسین داودی

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 

موضوع: اولین گزارش کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در بخش 

خصوصی

با سالم و احترام
        در راستای اجرای دستور مقام عالی وزارت مبنی بر ساماندهی رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی جهت پیشگیری از ابتالء به بیماری کووید ۱۹ در مراکز تشخیصی و درمانی بخش خصوصی از طریق تشکیل 

"کمیته نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی" با مشارکت کمیته کنترل عفونت وزارتخانه، سازمان نظام پزشکی، 

سازمان غذا و دارو و واحد بهداشت محیط معاونت محترم بهداشتی، به استحضار می رساند اولین کمیته با قید فوریت و 

با محوریت مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان این معاونت و با شرکت اعضاء کمیته روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ 

تشکیل گردید و در این کمیته موضوع ضرورت ساماندهی و نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در بخش خصوصی 

مطرح و در سه بخش زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- وضعیت بخش خصوصی در نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

- اقدامات صورت گرفته توسط وزارت متبوع در راستای ابالغ پروتکل ها و نظارت بر اجرای آن در موسسات 

پزشکی بخش خصوصی

- اقدامات جدید الزم به منظور ساماندهی و ارتقاء میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

        با توجه به گزارشات ارائه شده توسط اعضاء که بر اساس گزارشات نظارتی و مشاهدات صورت گرفته می 

باشد موسسات پزشکی بخش خصوصی از منظر تامین پیش نیازهای رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
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اجتماعی، اقدامات ارزشمند، قابل مشاهده و قابل دفاعی را انجام داده اند که منطبق با بخشنامه ها، دستورالعملها و 

پروتکل های بهداشتی ابالغی می باشد که می توان به مواردی از جمله اجرای ممنوعیت و محدودیت در مالقات از 

بیماران بستری، تفکیک تریاژ بیماران کووید ازسایر بیماران (تریاژ دو الیه)، خط کشی خاکستری، عالمت گذاری 

صندلی ها، عالمت گذاری و نشانه گذاری در مکان هایی از جمله صندوق، پذیرش، نوبت دهی حضوری به هدف 

رعایت فاصله یک و نیم متر، ساماندهی و الکترونیکی کردن نوبت دهی درمانگاهها، ایجاد دسترسی به بیماران جهت 

دریافت الکترونیکی نتایج آزمایشات و تصویر بردارهای پزشکی، نصب تابلو، پوستر، بنر، بروشورهای اطالع رسانی، 

پخش فیلم، تصاویر و پیام های بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا از طریق تلویزیون و مانیتورهای نصب شده در فضاهای 

فیزیکی، در نظر گرفتن مواد ضدعفونی کننده و تجهیرات حفاظت فردی و همچنین آموزش مستمر کادر درمان و...  

اشاره داشت. در همین راستا یادآور می گردد بعضی از کاستی ها در این زمینه به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

خارج از حیطه اختیارات وزارت متبوع بر می گردد که متاسفانه نشانه های فراوان آن را در سطوح مختلف جامعه شاهد 

می باشیم.

 اقدامات  مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی: 
 با توجه به شیوع همه گیری کووید -۱۹ در کشور اهم اقدامات واحد ایمنی بیمار و کنترل عفونت از شروع پاندمی تا 
کنون مرتبط به ترویج راهکار های کنترلی و رفع مشکالت جاری جهت آگاه سازی مسئولین محترم بیمارستان ها  از 

طریق تدوین پروتکل های مرتبط و  آموزش های بر خط  در زمینه موارد ذیل بوده است: 
          ۱- موازین پیشگیری و کنترل عفونت حین اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران مشکوک / قطعی کووید -۱۹

          ۲- غربالگری و تریاژ دو الیه بیمارستانی 
         ۳- الزامات در مواجهه با بیماران مشکوک / قطعی کووید -۱۹(احتیاطات استاندارد   و مبتنی بر روش انتقال :تماسی و   

قطرات)
         ۴- استفاده منطقی، صحیح و مداوم از « وسایل حفاظت فردی» متناسب و نوع تماس ارائه کنندگان خدمات سالمت با    

بیماران) 
         ۵ -  استانداردهای ایزوالسیون و مراقبت هم گروهی بیماران مشکوک و یا قطعی کووید-۱۹ 

         ۶- اقدامات کنترلی مدیریتی
۷- عوامل کنترلی  محیطی و مهندسی
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۸- استاندارد های تهویه مناسب محیط ایزوله، بخش اختصاصی کووید – ۱۹( حداقل ۱۲ بار در ساعت و یا ۱۶۰  لیتر بر 
ثانیه به ازای هر بیمار) ، استانداردهای اتاق ایزوله فشار منفی 

۹- نامه شماره ۴۰۰/۲۸۱۶۸د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳«دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید -۲۰۱۹ نسخه (۲)- بهمن 
۹۸ » به روسای دانشگاه ها 

۱۰- نامه شماره ۴۰۰  / ۲۹۸۷۷د مورخ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ راهنمای تدوین استقرار برنامه عملیاتی مقابله با کورونا ویروس 
جدید -۲۰۱۹، به روسای دانشگاه ها

 
۱۱-نامه شماره  ۴۰۰/۳۰۳۷۲د مورخ۱۳۹۸/۱۲/۶ رعایت دقیق موازین پیشگیری و کنترل عفونت و نحوه صحیح 

استفاده از «وسایل حفاظت فردی» به معاونین درمان دانشگاه ها
۱۲- نامه شماره   ۴۰۰/۱۱۸د مورخ ۱۳۹۹/۱/۷ ابالغ نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان COVID-19 در 

سطوح ارائه خدمات سرپایی وبستری  ، به روسای دانشگاه ها
۱۳- نامه شماره    ۴۰۰/۸۹۶د مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴«دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام  پاندمی ویروس 

COVID -19» به روسای دانشگاه ها
۱۴-نامه شماره    ۴۰۰/۸۹۶د مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴«دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران 

کرونا» به روسای دانشگاه ها
۱۵- نامه شماره ۴۰۰/۹۳۲۰د مورخ ۹۹/۵/۲۹ «چک لیست ارزیابی آمادگی بیمارستان برای مدیریت بحران اپیدمی 

بیماری های عفونی»

 اقدامات سازمان نظام پزشکی : 
تشکیل ستاد کشوری و استانی کرونا در سازمانهای نظام پزشکی -۱

اطالع رسانی و آموزش بروز برای جامعه پزشکی بخصوص در بخش خصوصی  -۲
تشکیل کمیته های علمی و ارائه آموزش های بر خط -۳

ایجاد سایت (corona .ir)برای آموزش ارائه دهندگان خدمت و عموم مردم در ابتدای شیوع -۴
فعالیت در جذب و ارسال نیروهای داوطلب برای پوشش نیروی انسانی  -۵

مشارکت فعال در ستادهای اجرایی کرونا در وزارت بهداشت -۶
انجام امور مربوط به واکسیناسیون انفلوانزا برای ارائه دهندگان بخش خصوصی بصورت رایگان -۷

تهیه اقالم حفاظت فردی و ارسال به مطب ها و موسسات در دوران همه گیری  -۸
تهیه پیش نویس دستورالعمل فعالیت مطب ها و موسسات در دوران همه گیری  -۹

۱۰- ابالغ کلیه دستورالعملهای ستاد ملی کرونا به شعب 
۱۱-انجام کلیه مراحل درخواست و تمدید پروانه مطب به صورت الکترونیکی و کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور
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۱۲-اجرای پایلوت طرح ثبت و گزارش دهی بیماران مشکوک به کووید بخش خصوصی 
۱۳-تالش جهت توسعه و ساماندهی استارت آپهای مشاوره و ویزیت مجازی

 اقدامات سازمان غذا و دارو: 
الف) اقدامات دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت:

۱-ارسال گایدالین فدراسیون بین المللی داروسازان در خصوص کووید-۱۹ طی نامه شماره ۶۵۸/۳۲۰۰۹ مورخ 
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ به کلیه معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

۲-ارسال نامه شماره ۶۵۵/۱۱۸۵۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در خصوص نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی به 
کلیه معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

۳-دستورالعمل های موجود و منتشر شده توسط مراجع معتبر، با موضوع پیشگیری و درمان کرونا توسط سازمان غذا 
و دارو به نحو مقتضی از طریق نامه اداری، پیام رسان های اجتماعی و پست الکترونیک به معاونت های غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شد. این موارد به شرح ذیل می باشد : 

۴-هدایت بیماران جهت تهیه داروهای مورد نیاز در کرونا به بیمارستان های مرجع در تهران و شهرستان ها 
(https://ifdana.fda.gov.ir/fa/News/17053)

۵-ترجمه و ارسال پوسترهای نحوه پیشگیری از بروز کرونا به معاونت های غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سراسر 
کشور

۶-ارسال دستورالعمل مراقبت و پیشگیری از بیماری کرونا در داروخانه ها (تهیه شده در دانشگاه علوم پزشکی تبریز) 
جهت اجرا و اقدام الزم در کلیه داروخانه های تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

۷-معرفی فرآورده های ضدعفونی کننده موثر بر کرونا جهت ضدعفونی محیط داروخانه و درمان مسمومیت با آن ها

۷-ارسال فایل راهنما جهت معرفی انواع ماسک ها جهت استفاده پرسنل ارائه کننده خدمات بهداشتی

۸-ارسال فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری (مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر) به کلیه ی معاونت های غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور

ب) اقدامات اداره دارو و مواد تحت کنترل:
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۱- ارسال نامه به شماره ۶۶۵/۱۱۳۳۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در خصوص مواد ضدعفونی ویروس کرونا به ریاست 
محترم مرکز مدیریت بیماری های واگیر، ریاست محترم مرکز سالمت محیط و کار و به کلیه معاونین محترم غذا و دارو 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

۲- ارسال فایل «نحوه تهیه ضدعفونی کننده» به روابط عمومی سازمان متبوع 

اقدامات مرکز سالمت محیط و کار :
۱- تهیه و تدوین راهنمای های  مراقبت کووید -۱۹  در گام اول برای  مراکز بهداشتی درمانی و 

بیمارستان  
٢- تهیه و تنظیم  راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات 

کلی سالمت محیط و کار در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی  به شرح زیر :

-ر اهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و 

کار در بیمارستان 

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی در بیمارستان صحرایی و 

نقاهتگاه بیماران

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و 

کار در مطبها

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و 

کار در مراکز و مطب های دندانپزشکی

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و 

کار در البراتوار های دندانپزشکی و دندانسازی

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی در آزمایشگاههای تشخیص 

طبی و تحقیقاتی

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و 

کار در مراکز پرتوپزشکی
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-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و 

کار مراکز فیزیوتراپی

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و 

کار در مطب ها و کلینیک های دامپزشکی

-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) شستشو و گند زدایی  بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی  به بیماران کووید ۱۹ بعد از برگشت به فعالیتهای 

عادی

٢- کنترل و نظارت اجرای پروتکل های بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه های علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ارسال گزارش از طریق پورتال 

-آخرین تعداد کل مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش ۸۵۸۹٢ 

-آخرین تعداد بیمارستان های تحت پوشش ۹۸۰

اقدامات  مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان (اداره نظارت بر درمان):  
۱- برگزاری جلسات تدوین چک لیست نظارتی در دو سطح مدیریتی و کارشناسی بر اساس دستورالعمل کشوری 

کورونا ویروس و ابالغ آن به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور
۲- برنامه ریزی بازدیدهای نظارت ستادی از بیمارستانهای معین و غیرمعین در دو سطح مدیریتی و کارشناسی با 
مشارکت معاونت محترم پرستاری و همکاری کلیه دفاتر ذیل این معاونت که تا پایان اسفند ۹۸ از کلیه بیمارستانها یک 

نوبت بازدید نظارتی انجام پذیرفت.
۳-برنامه ریزی و حضور کارشناسان در سایت EOC با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری های الزم در اجرای 
برنامه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و دریافت و پیگیری کمبودها و مشکالت معاونت های درمان و بیمارستان های 

معین سراسر کشور در اسفندماه ۹۸ 
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۴-ابالغ چندین بخشنامه نظارتی به کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در خصوص نحوه انجام 
بازدیدهای نظارتی مستمر روزانه و گزارش آن به صورت الکترونیکی و مکتوب و همچنین پیگیری اجرای بخشنامه ها و 

دستورالعمل های ابالغی مرتبط با حیطه درمان کرونا ویروس
۵-تماس مستقیم و روزانه کارشناسان اداره نظارت بر درمان با حوزه های نظارتی معاونت درمان دانشگاهها و 
دانشکده های علوم پزشکی و ارائه پاسخ به سواالت و راهنمایی های الزم در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل ها و 

پیگیری اقدامات نظارتی 
۶- مکاتبه با معاونت های محترم درمان دانشگاههای علوم پزشکی و پیگیری بروز برخی تخلفات و سوء استفاده 

های صورت گرفته از وضعیت موجود  در بعضی از موسسات پزشکی و افراد سوء استفاده گر و اعمال مقررات قانونی

اقدامات حوزه های نظارتی معاونت درمان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی 
ادارات نظارت بر درمان معاونت های درمان ،با شروع اپیدمی کرونا ویروس فعالیت های نظارتی خود را منطبق و 
متمرکز با برنامه ها و دستورالعمل های ابالغی مرتبط با کرونا ویروس نموده و با بهره مندی از حداکثر توان و بضاعت 
نیروهای مدیریتی وکارشناسی،بیمارستانهای معین و غیر معین پذیرش دهنده بیماران را در ارائه آگاهی های الزم با 
هدف انطباق عملکرد با دستورالعمل های کشوری و شناسایی و پیگیری جبران کمبودها عمل می نمایند و گزارش 
اقدامات نظارتی را بر اساس چک لیست های ابالغی جمع بندی و پس از درج در فرمهای در اختیار ،به صورت روزانه به 

مرکز نظارت و اعتباربخشی ارسال می نمایند.
بر همین اساس ، در ذیل به جمع بندی گزارش های بازدیدهای نظارتی در دو برنامه و حول محورهای ابالغی اشاره 
می گردد که مرور نتایج در هفته های گذشته، حاکی از پیشرفت و ارتقاء وضعیت و کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و 

درمانی به بیماران مشکوک و مبتال به کرونا ویروس می باشد.         
      ارزیابی عملکرد بیمارستانهای منتخب بر مبنای چک لیستهای نظارتی بر گرفته شده از دستورالعمل کشوری

درصد تحقق در 
ارزیابی گزارش ٣
٩٨/١٢/٢١

درصد تحقق در ارزیابی 
گزارش ٤

٩٨/١٢/٢٧

درصد تحقق در ارزیابی 
گزارش ٥

٩٩/١/٩

محور بازدید ر
دیف

٧٠ درصد ٨٥ درصد ٨٥ درصد آگاهی کادر درمان از 
دستورالعمل های وزارتی کرونا 

ویروس

١

٩٠درصد ٩٠درصد ٩٥ درصد انجام تریاژ بیماران مشکوک 
(دو الیه)بر اساس دستورالعمل

٢

٦٠ درصد ٧٢درصد ٩٠درصد اختصاص فضای جداگانه و 
ایزوله برای بیماران مشکوک

٣

٩٠درصد ٨٠درصد ١٠٠درصد رعایت اصول حفاظت فردی 
توسط کادر درمانی

٤

٥٠ درصد ٥٥درصد ٧٥درصد کفایت تجهیزات حفاظت فردی ٥
٩٠ درصد ٨٦ درصد ٨٥ درصد رعایت اصول حفاظت فردی 

برای بیماران مشکوک
٦
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٩٠درصد ٨٨ درصد ٩٥ درصد دسترسی به پزشک متخصص 
عفونی/فوق ریه جهت تعیین تکلیف 

بیماران مشکوک

٧

٨٠ درصد ٨٥ درصد ٨٥ درصد ترخیص،بستری واعزام بیماران 
مشکوک مطابق دستورالعمل

٨

٧٠ درصد ٨٠ درصد ٨٠ درصد انجام خدمات در بخش 
تصویربرداری مطابق دستورالعمل

٩

٧٠ درصد ٩٠ درصد ٩٠ درصد وجود فراورده های ضدعفونی 
کننده جهت استفاده کادر درمان و 

پرسنل

١
٠

٩٠ درصد ٩٠ درصد ٩٥ درصد رعایت دستورالعمل های کنترل 
و پیشگیری عفونت توسط کادر 

آزمایشگاهها

١
١

٩٠ درصد ٨٠ درصد ٩٧/٥درصد ثبت و ارائه آمار به واحد 
(MCMC) مراقبت درمان

١
٢

٨٥ درصد غیرقابل ارزیابی(ضعف 
گزارش دهی)

غیرقابل ارزیابی(ضعف 
گزارش دهی)

تشکیل کمیته های ترخیص و 
ICU

١
٣

٩٠ درصد ٨٧ درصد ٩٨ درصد ثبت اطالعات بیماران مشکوک 
سرپایی و ارائه به مرکز بهداشت 

جهت پیگیری بیماران

١
٤

٥٠ درصد ٦٥درصد ٧٥ درصد فعالیت کلینیک های ویژه 
سرپایی بیماران کرونایی

١
٥

            

    ارزیابی عملکرد درمانگاهها،کلینیک های ویژه ،نقاهتگاههاو... بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی
تحلیل گزارش های دریافتی عنواین درخواستی مورد پایش ر

دیف

بر اساس نیازهای احصاء شده در دانشگاههای علوم پزشکی به 
خدمات سرپایی،درمانگاهها و کلینیک های ویژه فعال و طبق پروتکل ها 

عمل می نمایند.

نحوه عملکرد درمانگاهها و مراکز درمانی دولتی 
سرپایی

۱

در اکثر دانشگاههای علوم پزشکی و منطق تحت پوشش ،نقاهتگاهها 
با همکاری سایر حوزه ها پیش بینی و فعال شده است ولی در تعداد 

محدودی بیمار پذیرش شده است.

وضعیت ارائه خدمات در نقاهتگاه ۲

طبق پروتکل های ابالغی در حال انجام می باشد و کمبودهای دارویی 
گزارش شده است

وضعیت ارائه خدمات داروئی به بیماران سرپایی ۳

مطابق با پروتکل های بروز شده وزارتی در حال اجرا می باشد نحوه اجرای پروتکل دارویی جهت بیماران 
بستری

۴

گزارش بازدیدهای نظارتی معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی که موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی و 

فاصله اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
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دفاتر
کارمامای

ی

دندانپزشکان 
متخصص

دندانپزشکان 
عمومی

پزشکان 
متخصص

پزشکان 
عمومی

سال

۴۳۹۳ ۱۵۱۱ ۱۰٢۱۳ ۱۴۷۸۷ ۱۴٢٢۴ سال ۹۸

۳۱۰۵ ۱۴۸۹ ۹۴۷۳ ۱۶۱۰۳ ۱۰۸۱۶
سال۹۹(تا 
پایان آذر ماه )

۷۴۹۸ ۳۰۰۰ ۱۹۶۸۶ ۳۰۸۹۰ ٢۵۰۴۰ جمع

در پایان یادآور می گردد مجموعه اقدامات و زحمات کلیه حوزه های یاد شده منجر به ارتقاء وضعیت و 

رعایت نسبی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در موسسات پزشکی دولتی و غیر دولتی شده 

است ولی استمرار آموزش های الزم از طریق کلیه حوزه های زیربط و رسانه های شنیداری، تصویری و کلیه 

ظرفیت های موجود و همچنین اعمال نظارتهای پی در پی، منجر به ارتقاء وضعیت در این خصوص خواهیم 

خواهد شد.


