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معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

موضوع: تاکید بر اجرای دستورالعمل طرح سالمت نوروزی ۱۴۰۱ و انجام نظارت های نوروزی

با سالم و احترام
       پیرو ابالغ دستورالعمل خدمات درمان در ایام تعطیالت نوروز سال ۱۴۰۱ معاونت محترم درمان وزارت متبوع به 
شماره ۴۰۰/۲۶۷۱۸د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹  و تعیین ضوابط و زمان شروع و پایان طرح سالمت نوروزی ،ضمن تاکید 
مجدد بر ضرورت برنامه ریزی دقیق،اجرا و نظارت کامل بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران در 
تعطیالت نوروز سال جدید ،یادآور می گردد تعطیالت نوروزی سال ۱۴۰۱ با توجه به فعال بودن بیماری کرونا و کاهش 
محدودیت های کرونایی سفر  نسبت به دو سال گذشته و پیش بینی افزایش مسافرتهای نوروزی حائز اهمیت می باشد 
و ضرورت دارد حوزه های نظارتی معاونت درمان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی نسبت به پیش بینی و برنامه 
ریزی الزم به منظور مدیریت و اعمال برنامه های نظارتی الزم بر اساس تغییر در حجم مسافرت های نوروزی و به تبع 
آن میزان بارمراجعه بیماران به مراکز تشخیصی و درمانی و یا افزایش بیماران کرونایی منطبق با چارچوب اعالمی طرح 
سالمت نوروزی اقدام نمایند.لذا خواهشمند است دستور فرمایید حوزه نظارت بر درمان آن معاونت با جلب مشارکت سایر 
همکاران برنامه ریزی الزم جهت اعمال نظارت بر مراکز ارائه خدمات در طرح مذکور را انجام و ضمن توجه ویژه به 
موارد ذیل گزارش اقدامات انجام شده را بعنوان عملکرد حوزه نظارتی آن دانشگاه را بعد از پایان طرح سالمت نوروزی 

به این مرکز ارسال نمایند 
۱- دستورالعمل مذکور به کلیه بیمارستانهای دانشگاهی وغیردانشگاهی،درمانگاهها وسایرمراکز تشخیصی و درمانی 

درگیر در طرح سالمت نوروزی ابالغ گردیده و بر اجرای کامل و دقیق آن تاکید گردد.
۲- حفظ کامل ظرفیت کاری بخش های اورژانس ، ویژهCCU/ICU/NICU/PICUودیالیزدرکلیه بیمارستانهای 

دانشگاهی وغیردانشگاهی ازجمله خصوصی،خیریه وعمومی غیردولتی و نظارت جدی بر فعالیت آنان
۳-پیش بینی الزم به منظور افزایش بخش های غیرفعال درصورت مواجهه با افزایش بار مراجعه بیماران ونیازمند تخت 

بستری باالخص در صورت افزایش مراجعه بیماران کرونایی 
۴-فعالیت کلیه درمانگاههای خصوصی وخیریه شبانه روزی در کل ایام تعطیالت نوروزی الزامی می باشد وهرگونه 
کاهش فعالیت ویا تعطیلی موسسات مذکور می بایست با هماهنگی وتایید معاونت های درمان دانشگاههای علوم 

پزشکی انجام پذیرد.
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۵-بخش های پاراکلینیک بیمارستانی مانند آزمایشگاه،مراکزتصویربرداری وداروخانه ها بصورت شبانه روزی فعال 
وکاهش فعالیت ویا توقف فعالیت آنها می بایست با هماهنگی معاونت درمان با اعالم آمادگی فعالیت در مواقع ضرور 

انجام پذیرد.  
۶-برنامه ریزی به منظور حضور فعال متخصصین و فوق تخصص های مربوطه جهت تعیین تکلیف بیماران به ویژه در 

بیمارستانهای آموزشی الزامی می باشد 
۷-پیش بینی و تامین دارو،تجهیزات وسایر اقالم و ملزومات پزشکی انجام پذیرد.

۸-واحدهای پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در دانشگاهها ومراکز تشخیصی ودرمانی فعال وشکایات مردمی را با قید 
فوریت وتا رفع مشکل پیگیری نمایند.

۹-کلیه بیمارستانها و مراکز تشخیصی ودرمانی ،ملزم به همکاری با بازرسان و ناظران وزارت متبوع و همکاران نظارتی 
آن معاونت خواهند بود. 


