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آنی - مهم
رئیس/سرپرست محترم دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی.....................

با سالم 
با توجه به شواهد و مستندات موجود در رصد دستورالعملهای ابالغی در خصوص درمان سرپایی و 

بستری بیماران COVID19 که مبین عدم رعایت ثبت بیماران سرپایی در سامانههای مربوطه و همچنین نحوه 

توزیع دارو برای بیماران بستری و سرپایی می باشد، بدین وسیله ضمن تاکید موکد به ضرورت اجرای دقیق 

مفاد دستورالعملهای ابالغی و پیرو نامه های شماره ١٠٠/١۷٠۲ مورخ ١٣۹٨/١۲/١٦ و ١٠٠/١۷٣٦ 

مورخ١٣۹٨/١۲/۲٠، با توجه به هماهنگیهای اجرایی بعمل آمده بین معاونین محترم بهداشت، درمان و سازمان 

غذا و دارو، تامین دارو بر عهده سازمان غذا و دارو، برآورد داروی مورد نیاز بیماران سرپایی به عهده معاونت 

بهداشت و برآورد داروی مورد نیاز برای بیماران کرونایی بستری در اختیار  معاونت درمان به شرح ذیل می 

باشد:
الف: نحوه  برآورد، تامین و تحویل دارو

داروهای مورد نیاز بیماران سرپایی: متناسب با موارد ثبت شده در سامانه سیب توسط معاونت بهداشت (مرکز  .١

مدیریت بیماری های واگیر) برآورد و به سازمان غذا و دارو اعالم می شود. داروی درخواستی توسط آن سازمان 

تامین و در اختیار انبار دارویی معاونت بهداشت قرار گرفته و از طریق مرکز مدیریت بیماریهای واگیر به 

معاونت بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی تحویل میگردد. سپس توسط معاونت بهداشت 

دانشگاه/ دانشکده، در مراکز خدمات جامع سالمت، ١٦ یا ۲٤ ساعته جهت درمان سرپایی مطابق نسخه سوم 

(پیوست) دستورالعمل"تامین و توزیع و نحوه پی گیری  موارد تحت درمان سرپاییCOVID-19 " توزیع می شود. 

نظارت بر نحوه تحویل دارو به مراکز خدمات جامع سالمت بر عهده معاونت بهداشت دانشگاه/ دانشکده می 

باشد. 

داروهای مورد نیاز بیماران بستری متناسب با اطالعات ثبت شده بیماران بستری در بیمارستان ها در سامانه  .۲

MCMC و HIS و گزارش اخذ شده از سامانه های فوق الذکر، از طریق مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی به سازمان غذا و دارو اعالم و سازمان مذکور پس از تامین داروهای اعالم شده، دارو را به معاونت 

غذا و دارو دانشگاه/ دانشکده تحویل و با نظارت معاونت غذا و دارو در بیمارستانها توزیع می شود. نظارت بر 

داروی تحویل داده شده  به بیمارستان ها و نحوه استفاده بر عهده معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده می باشد.
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ب: نحوه  تجویز داروی سرپایی توسط پزشکان :
مطابق " فلوچارت تشخیص و درمان بیماری  COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری" مقرر 

است درمان سرپایی صرفا در افراد پرخطرکه اندیکاسیون دارند به شرح ذیل ارائه گردد :

١. افرادی که در معرض ابتال به بیماری COVID 19 عارضه دار(گروه های در معرض خطر طبق تعریف 

پروتکل) هستند و حداقل یکی از عالیم سرفه خشک، لرز، گلو درد را داشته و تب نیز دارند (تنگی نفس ندارند) 

اما یافته مثبتی درتصویر برداری ریوی ندارند.

۲. افرادی که در معرض ابتال به بیماری COVID 19 عارضه دار(گروه های در معرض خطر طبق تعریف 

پروتکل) هستند و حداقل یکی از عالیم سرفه خشک، لرز، گلو درد را داشته و تب نیز دارند (تنگی نفس ندارند) 

اما امکان انجام تصویر برداری ریوی وجود نداشته است. 

با توجه به اینکه در افراد با نقص ایمنی تب میتواند عالمت شایعی نباشد، در صورت عدم مشاهده تب، بر 
اساس وضعیت عمومی بیمار، پزشک میتواند ارزیابی و درمان را مطابق فلوچارت "بیماران تب دار" انجام دهد 

همچنین مطابق دستورالعمل " نحوه تامین و توزیع دارو و پی گیری موارد درمان سرپایی COVID-19"  نحوه 

تجویز دارو توسط پزشکان به شرح ذیل می باشد:   
پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت  .۱

کلیه پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت می توانند مطابق دستورالعمل برای بیماران واجد شرایط درمان 

سرپایی دارو تجویز نمایند، پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت، درخواست دارو را صرفا از طریق سامانه سیب 

ثبت نموده و دارو از طریق مراکز خدمات جامع سالمت ١٦ یا ۲٤ ساعته تحویل بیمار می شود. هر گونه تجویز 

خارج از پروتکل درمانی توسط پزشکان تخلف محسوب می شود. نظارت بر نحوه تجویز دارو توسط پزشکان 

مراکز خدمات جامع سالمت بر عهده معاونت بهداشت دانشگاه/دانشکده می باشد .

پزشکان کلینیک های ویژه منتخب  .۲
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پزشکان کلینیکهای ویژه منتخب توسط معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی جهت خدمت در "مرکز 

ارائه خدمات درمان سرپایی COVID-19" انتخاب شدهاند و الزم است دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی 

مکلف هستند در کلینیکهای ویژه منتخب از ویزیت متخصصین عفونی، فوق تخصصریه، متخصص 

اطفال، متخصص زنان و سایر رشته های مرتبط ( حسب صالحدید) استفاده کنند. این پزشکان ملزم هستند 

با رعایت کامل دستورالعمل، داروی سرپایی را صرفا برای افراد پرخطر واجد شرایط و در قالب "فرم درخواست 

داروی سرپایی" تجویز نمایند. بیماران با در دست داشتن کارت ملی و فرم درخواست داروی سرپایی مهمور به 
مهر پزشک، داروی تجویزی را در مراکز خدمات جامع سالمت منتخب (١٦ یا ۲٤ ساعته) و یا      داروخانه 

های منتخب تحویل خواهند گرفت. هر گونه تجویز خارج از پروتکل درمانی توسط پزشکان تخلف محسوب می 

شود. نظارت بر نحوه تجویز دارو توسط پزشکان کلینیک ویژه بر عهده معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده علوم 

پزشکی است .
پزشکان بخش خصوصی .٣

تعیین مطب های خصوصی که مجوز تجویز دارو دارند بر عهده سازمان نظام پزشکی استان است. از طرف 

سازمان نظام پزشکی برای پزشکان عمومی ،داخلی ، عفونی ، زنان و اطفال فراخوان داده می شود. هر پزشکی 

که موافقت نماید، موظف است با رعایت کامل دستورالعمل، داروهای سرپایی را برای افراد دارای شرایط در 

قالب" فرم درخواست داروی سرپایی" درخواست نموده و بیمار با در دست داشتن فرم درخواست دارو به مراکز 

خدمات جامع سالمت و یا داروخانه های منتخب ارجاع می شود. تجویز خارج از پروتکل درمانی توسط پزشکان 

تخلف محسوب می شود. نظارت بر نحوه تجویز دارو توسط پزشکان بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام 

پزشکی است .

الزم به ذکر است تنها نسخه داروی معتبر برای تجویز دارو، صرفا از طریق تکمیل "فرم درخواست داروی 

سرپایی" می باشد و هر گونه نسخه دیگر قابلیت تحویل دارو ندارد.
تبصره: در تهران و تعدادی از کالن شهرها، دارو در داروخانه های منتخب نیز توزیع می گردد. انتخاب داروخانه 
های منتخب، تخمین داروی مورد نیاز، تامین و توزیع دارو بر عهده سازمان غذا و دارو  و نظارت بر حسن 

اجرای دستورالعمل در نحوه توزیع دارو در داروخانه های منتخب بر عهده معاونت غذا و دارو     دانشگاه ها و 

دانشکده های علوم پزشکی می باشد.
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همچنین الزامی است موارد زیر در اختیار کلیه پزشکانی که مجوز تجویز درمان سرپایی COVID19 را دارند 

قرار گیرد.

آخرین نسخه فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری .١

آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان  .۲

 COVID 19 سرپایی

COVID-19 فرم درخواست داروی سرپایی .٣

اسامی و آدرس بیمارستان های منتخب برای ارجاع موارد بستری  .٤

٥. اسامی، آدرس و شماره تلفن مراکز خدمات جامع سالمت منتخب (١٦ یا ۲٤ ساعته) و داروخانه های منتخب  

برای ارائه داروی سرپایی

رونوشت:

جناب آقای دکتر حریرچی معاون کل محترم برای آگاهی  

جناب آقای دکترجمشیدی دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای آگاهی 

جناب آقای دکتر داودی مشاور محترم و مدیر کل حوزه وزارتی برای آگاهی 

جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان برای آگاهی 

جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت برای آگاهی 

جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم و رئیس سازمان غذا و دارو برای آگاهی 

جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران برای آگاهی 

جناب آقای دکتر حیدری مدیرکل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات برای آگاهی 

جناب آقای دکتر جهان پور رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی برای آگاهی 

جناب آقای دکتر عبداللهیان رئیس محترم مرکز حراست برای آگاهی 
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آنی - مهم
رئیس/سرپرست محترم دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی.....................

با سالم 
با توجه به شواهد و مستندات موجود در رصد دستورالعملهای ابالغی در خصوص درمان سرپایی و 

بستری بیماران COVID19 که مبین عدم رعایت ثبت بیماران سرپایی در سامانههای مربوطه و همچنین نحوه 

توزیع دارو برای بیماران بستری و سرپایی می باشد، بدین وسیله ضمن تاکید موکد به ضرورت اجرای دقیق 

مفاد دستورالعملهای ابالغی و پیرو نامه های شماره ١٠٠/١۷٠۲ مورخ ١٣۹٨/١۲/١٦ و ١٠٠/١۷٣٦ 

مورخ١٣۹٨/١۲/۲٠، با توجه به هماهنگیهای اجرایی بعمل آمده بین معاونین محترم بهداشت، درمان و سازمان 

غذا و دارو، تامین دارو بر عهده سازمان غذا و دارو، برآورد داروی مورد نیاز بیماران سرپایی به عهده معاونت 

بهداشت و برآورد داروی مورد نیاز برای بیماران کرونایی بستری در اختیار  معاونت درمان به شرح ذیل می 

باشد:
الف: نحوه  برآورد، تامین و تحویل دارو

داروهای مورد نیاز بیماران سرپایی: متناسب با موارد ثبت شده در سامانه سیب توسط معاونت بهداشت (مرکز  .١

مدیریت بیماری های واگیر) برآورد و به سازمان غذا و دارو اعالم می شود. داروی درخواستی توسط آن سازمان 

تامین و در اختیار انبار دارویی معاونت بهداشت قرار گرفته و از طریق مرکز مدیریت بیماریهای واگیر به 

معاونت بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی تحویل میگردد. سپس توسط معاونت بهداشت 

دانشگاه/ دانشکده، در مراکز خدمات جامع سالمت، ١٦ یا ۲٤ ساعته جهت درمان سرپایی مطابق نسخه سوم 

(پیوست) دستورالعمل"تامین و توزیع و نحوه پی گیری  موارد تحت درمان سرپاییCOVID-19 " توزیع می شود. 

نظارت بر نحوه تحویل دارو به مراکز خدمات جامع سالمت بر عهده معاونت بهداشت دانشگاه/ دانشکده می 

باشد. 

داروهای مورد نیاز بیماران بستری متناسب با اطالعات ثبت شده بیماران بستری در بیمارستان ها در سامانه  .۲

MCMC و HIS و گزارش اخذ شده از سامانه های فوق الذکر، از طریق مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی به سازمان غذا و دارو اعالم و سازمان مذکور پس از تامین داروهای اعالم شده، دارو را به معاونت 

غذا و دارو دانشگاه/ دانشکده تحویل و با نظارت معاونت غذا و دارو در بیمارستانها توزیع می شود. نظارت بر 

داروی تحویل داده شده  به بیمارستان ها و نحوه استفاده بر عهده معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده می باشد.
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ب: نحوه  تجویز داروی سرپایی توسط پزشکان :
مطابق " فلوچارت تشخیص و درمان بیماری  COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری" مقرر 

است درمان سرپایی صرفا در افراد پرخطرکه اندیکاسیون دارند به شرح ذیل ارائه گردد :

١. افرادی که در معرض ابتال به بیماری COVID 19 عارضه دار(گروه های در معرض خطر طبق تعریف 

پروتکل) هستند و حداقل یکی از عالیم سرفه خشک، لرز، گلو درد را داشته و تب نیز دارند (تنگی نفس ندارند) 

اما یافته مثبتی درتصویر برداری ریوی ندارند.

۲. افرادی که در معرض ابتال به بیماری COVID 19 عارضه دار(گروه های در معرض خطر طبق تعریف 

پروتکل) هستند و حداقل یکی از عالیم سرفه خشک، لرز، گلو درد را داشته و تب نیز دارند (تنگی نفس ندارند) 

اما امکان انجام تصویر برداری ریوی وجود نداشته است. 

با توجه به اینکه در افراد با نقص ایمنی تب میتواند عالمت شایعی نباشد، در صورت عدم مشاهده تب، بر 
اساس وضعیت عمومی بیمار، پزشک میتواند ارزیابی و درمان را مطابق فلوچارت "بیماران تب دار" انجام دهد 

همچنین مطابق دستورالعمل " نحوه تامین و توزیع دارو و پی گیری موارد درمان سرپایی COVID-19"  نحوه 

تجویز دارو توسط پزشکان به شرح ذیل می باشد:  

 
پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت  .۱

کلیه پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت می توانند مطابق دستورالعمل برای بیماران واجد شرایط درمان 

سرپایی دارو تجویز نمایند، پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت، درخواست دارو را صرفا از طریق سامانه سیب 

ثبت نموده و دارو از طریق مراکز خدمات جامع سالمت ١٦ یا ۲٤ ساعته تحویل بیمار می شود. هر گونه تجویز 

خارج از پروتکل درمانی توسط پزشکان تخلف محسوب می شود. نظارت بر نحوه تجویز دارو توسط پزشکان 

مراکز خدمات جامع سالمت بر عهده معاونت بهداشت دانشگاه/دانشکده می باشد .

پزشکان کلینیک های ویژه منتخب  .۲
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پزشکان کلینیکهای ویژه منتخب توسط معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی جهت خدمت در "مرکز 

ارائه خدمات درمان سرپایی COVID-19" انتخاب شدهاند و الزم است دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی 

مکلف هستند در کلینیکهای ویژه منتخب از ویزیت متخصصین عفونی، فوق تخصصریه، متخصص 

اطفال، متخصص زنان و سایر رشته های مرتبط ( حسب صالحدید) استفاده کنند. این پزشکان ملزم هستند 

با رعایت کامل دستورالعمل، داروی سرپایی را صرفا برای افراد پرخطر واجد شرایط و در قالب "فرم درخواست 

داروی سرپایی" تجویز نمایند. بیماران با در دست داشتن کارت ملی و فرم درخواست داروی سرپایی مهمور به 
مهر پزشک، داروی تجویزی را در مراکز خدمات جامع سالمت منتخب (١٦ یا ۲٤ ساعته) و یا      داروخانه 

های منتخب تحویل خواهند گرفت. هر گونه تجویز خارج از پروتکل درمانی توسط پزشکان تخلف محسوب می 

شود. نظارت بر نحوه تجویز دارو توسط پزشکان کلینیک ویژه بر عهده معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده علوم 

پزشکی است .
پزشکان بخش خصوصی .۳

تعیین مطب های خصوصی که مجوز تجویز دارو دارند بر عهده سازمان نظام پزشکی استان است. از طرف 

سازمان نظام پزشکی برای پزشکان عمومی ،داخلی ، عفونی ، زنان و اطفال فراخوان داده می شود. هر پزشکی 

که موافقت نماید، موظف است با رعایت کامل دستورالعمل، داروهای سرپایی را برای افراد دارای شرایط در 

قالب" فرم درخواست داروی سرپایی" درخواست نموده و بیمار با در دست داشتن فرم درخواست دارو به مراکز 

خدمات جامع سالمت و یا داروخانه های منتخب ارجاع می شود. تجویز خارج از پروتکل درمانی توسط پزشکان 

تخلف محسوب می شود. نظارت بر نحوه تجویز دارو توسط پزشکان بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام 

پزشکی است .

الزم به ذکر است تنها نسخه داروی معتبر برای تجویز دارو، صرفا از طریق تکمیل "فرم درخواست داروی 

سرپایی" می باشد و هر گونه نسخه دیگر قابلیت تحویل دارو ندارد.
تبصره: در تهران و تعدادی از کالن شهرها، دارو در داروخانه های منتخب نیز توزیع می گردد. انتخاب داروخانه 
های منتخب، تخمین داروی مورد نیاز، تامین و توزیع دارو بر عهده سازمان غذا و دارو  و نظارت بر حسن 

اجرای دستورالعمل در نحوه توزیع دارو در داروخانه های منتخب بر عهده معاونت غذا و دارو     دانشگاه ها و 

دانشکده های علوم پزشکی می باشد.
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همچنین الزامی است موارد زیر در اختیار کلیه پزشکانی که مجوز تجویز درمان سرپایی COVID19 را دارند 

قرار گیرد.

آخرین نسخه فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری .١

آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان  .۲

 COVID 19 سرپایی

COVID-19 فرم درخواست داروی سرپایی .٣

اسامی و آدرس بیمارستان های منتخب برای ارجاع موارد بستری  .٤

٥. اسامی، آدرس و شماره تلفن مراکز خدمات جامع سالمت منتخب (١٦ یا ۲٤ ساعته) و داروخانه های منتخب  
برای ارائه داروی سرپایی


