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«زندگی یعنی امید وحرکت»
  یادمان شصتمین سال تأسیس دانشگاه

تهران،تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و خیابان حافظ تلفن: ۶۶۷۲۰۴۰۰-۶۶۷۰۷۵۴۰

تاریخ: 
شماره:

پیوست: 

معاونت درمان

۳۹۱/ص/۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۱۲

دارد

رییس محترم مرکز پزشکی آموزشی درمانی ...

رییس محترم بیمارستان ....

مدیرعامل محترم بیمارستان .....

با سالم و احترام
          با عنایت به نامه شماره ۴۰۰/۲۱۹د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ و گزارشات واصله و مشاهدات 
محیطی علیرغم ابالغ آخرین دستورالعمل تشخیصی و درمانی بیماری کووید -۱۹ در سطوح ارائه 
خدمات سرپایی و بستری به شماره ۴۰۰/۱۱۸د مورخ ۹۹/۱/۶ و تاکید صریح آن بخشنامه در صفحه 
۱۱ که "هرگونه رژیم های درمانی دیگری ( از قبیل  IVIG ، کورتیکواستروئید ، اینترلوکین بتا ، 
هموپرفیوژن ، سایر داروهای ضد ویروسی و....) تنها در قالب مطالعات کار آزمایی بالینی ثبت شده و 

پس از تصویب در کمیته علمی کشوری کرونا ، اخذ مجوز کمیته اخالق  دانشگاه  و پس از تامین  
منابع مورد نیاز  می تواند در مراکز درمانی اجرا شود ، مراکز درمانی  مجری کار آزمایی های بالینی 
موظفند نتایج را در اختیار کمیته علمی کشوری کرونا قرار دهد لیست کار آزمایی های بالینی ثبت 
شده در سایت IRCT.ir قابل دستیابی است  "  شاهد مصرف بی رویه ، سلیقه ای ، بدون اخذ 
مجوز و تامین منابع رژیم های درمانی مطرح در بند مذکور می باشیم که سبب مشکالت عدیده در 
سطح مراکز درمانی، فضای اجتماعی و رسانه ایی کشور شده است ، لذا شایسته است به فوریت به 
تمام واحدهای درمانی ابالغ گردد که ملزم به اجرای مفاد بخش نامه ها و دستورالعمل های وزارتی 
در زمینه کنترل و درمان شیوع بیماری کووید-۱۹ و رعایت دقیق تمام موارد بویژه موضوع مذکور 
همانند سایر ابالغیه های وزارتی می باشند ، بدیهی است مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق به عهده 
جنابعالی می باشد و از هر گونه اعمال سلیقه و توصیه های موردی خارج از دستورالعمل ها اکیدا" 

خودداری گردد. 
الزم به ذکر است کلیه دستورالعملهای مرتبط با مدیریت بیماری کرونا در سایت معاونت 

درمان به آدرس  Treatment.sbmu.ac.irبارگذاری شده و الزم االجرا می باشد.


