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  ...معاونمحترمبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانی

 1393بخشنامهتکمیلینمونهگیزیاسمواردمشکوکبهکوروناویزوسخزداد: موضوع

 سالم عليكن

 :احتشاها دس ساستاي هشالبت هَاسد هطىَن بِ وَسًٍا ٍيشٍس هَاسد صيش بِ هٌظَس ًوًَِ گيشي  ابالغ هي گشدد

وِ هٌطبك با تعاسيف هشالبتي هي باضٌذ با سعايت ضشايط ٍ ضَابط ريل ًوًَِ گيشي (SARIهَاسد  )اص وليِ هَاسد هطىَن بِ وَسًٍا ٍيشٍس  -1

 .بعول آيذ

a.  ِگشٍُ صيش هي باضذ4گشٍّْاي ّذف ًوًَِ گيشي هشالبت بيواسي وَسًٍا ٍيشٍس دس حال حاضش هحذٍد ب : 

i.  سٍص پس اص 14وِ دس عشض  (حشام... اص جولِ صائش بيت ا)هسافشيي باصگطتي اصوطَسّاي عشبي ضبِ جضيشُ عشبستاى 

 .باصگطت بذليل بيواسي حاد تٌفسي ضذيذ دس بيواسستاى بستشي ضذُ باضذ

ii.  سٍص پس اص تواس دچاس 14 وِ دس عشض " اص وطَسّاي  فَقعالمتذارهسافش بشگطتي "اطشافياى ٍ تواس يافتگاى با 

 .عالين حاد تٌفسي ضذيذ ضذُ ٍ دس بيواسستاى بستشي گشديذُ باضٌذ

iii.  دس يه گشٍُ اص  ( ًفش2بيص اص )وِ بصَست خَضِ اي (با علت ًاهعلَم )هَاسد ابتالي بِ بيواسي حاد تٌفسي ضذيذ

 . سٍص بشٍص ًوَدُ باضٌذ14افشاد ٍ دس عشض 

iv.  سٍص پس اص تواس دچاس عالين 14 وِ دس عشض " بيواسي وَسًٍا ٍيشٍس قطعيهَسد"اطشافياى ٍ تواس يافتگاى با 

 .ضذُ باضٌذ (با ّش دسجِ اص ضذت)حاد تٌفسي 

ًوًَِ گيشي اًفشادي بشاساس تطخيص پضضه هعالج ، بصَست هَسدي ٍ با ّواٌّگي ٍ تاييذ فَوال پَيٌت  .1

 .ضْشستاى ٍ پس اص بستشي دس بيواسستاى بعول آيذ/علوي داًطگاُ

 ضذُ باضذ ٍ بِ ّش دليلي ًوًَِ تْيِ ًگشديذُ  ٍ يا علي سغن ًتيجِ فوتاص گشٍّْاي ّذف فَق الزوش وِ  .2

–بافت وليِ -بافت سيِ) ًوًَِ ًىشٍپسي 3آصهايص هٌفي ضذيذا اص ًظش باليٌي هطىَن هي باضذ ، بايذ 

 تْيِ گشدد (بافت وبذ

عشبستاى : وطَسّاي عشبي ضبِ جضيشُ عشبستاى  وِ داساي گشدش ٍيشٍس هي باضٌذ دس حال حاضش ضاهل .3

ليست وطَسّا دس صَست تغييش هتعالبا . يوي ٍ اسدى هي باضٌذ-عواى-لطش-اهاسات هتحذُ عشبي-سعَدي

 .اعالم خَاّذ گشديذ

دس صَست ًياص بِ تْيِ سايش .حلمي هي باضذ–حلمي يا بيٌي - يه ًوًَِ دّاًي ٍ ًوًَِ ّاي استاًذاسد هَسد ًياص ضاهل يه ًوًَِ خلط  -2

 .ًوًَِ ّا بش اساس دستَسالعول الذام گشدد

دس صَستي وِ بيواس اص ًظش باليٌي ضذيذا هطىَن بِ بيواسي هي باضذ ٍلي ًتيجِ آصهايطات بيواس هٌفي اعالم ضذُ است اص بيواس يه ًوًَِ  -3

بذيْي است دس هَاسدي وِ بذليل ٍخاهت بيواسي .تْيِ گشدد(تشجيحا تشضحات تحتاًي تٌفسي ) سٍص اص ًوًَِ لبلي  7هجذد  با فاصلِ 
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 ًيض 7 لغايت 3هي باضذ اص سٍص  (پس اص هٌفي ضذى ًوًَِ لبلي)بشاساس ًظش پضضه هتخصص هعالج  ًياص بِ تعجيل دس اسسال ًوًَِ هجذد

 .هي تَاى ًوًَِ تْيِ وشد

ليست دليك تْيِ ضذُ ٍ دس صَست بشٍص عالين  (هَسد لطعي وَسًٍا)اص اطشافياى ٍ افشاد دس هعشض تواس با بيواس تاييذ ضذُ وَسًٍا ٍيشٍس  -4

 .ًوًَِ گيشي تشضحات تٌفسي بعول آيذ (با ّش دسجِ اص ضذت)تٌفسي دس ايطاى 

 .ًوًَِ گيشي سشهي اص بيواساى بش حسب هَسد ٍ با ّواٌّگي با ايي هشوض بعول خَاّذ اهذ -5

ًوًَِ ّا بالفاصلِ پس اص تْيِ  با سعايت اصَل ايوٌي صيستي ٍ اهٌيت صيستي بايذ بِ آصهايطگاُ هلي اًفلَاًضا هستمش دس داًطىذُ بْذاضت  -6

 .داًطگاُ علَم پضضىي تْشاى هٌتمل گشدد

 .دستَسالعول چگًَگي تْيِ ًوًَِ ّا دس دستَسالعول ّاي لبلي ابالغ گشديذُ است -7

 :تذکزات مهم 

ًوًَِ اًفلَاًضا بش اساس دستَسالعول ّاي .بشاي بيواساى  گشٍُ ّذف ًياص است تا ٍيشٍس اًفلَاًضا ٍ ٍيشٍس وَسًٍا هَسد بشسسي لشاس گيشد .1

لبلي ٍ تمسين بٌذي داًطگاّْا دس آصهايطگاّْاي الواسي اًفلَاًضا اًجام هي ضَد ٍ ًوًَِ ّاي وَسًٍا ٍيشٍس دس آصهايطگاُ هلي اًفلَاًضا 

 .بشسسي هي ضًَذ

  ٍ هٌطبك بش شهزستان/تاییذ معاونت بهذاشتي دانشگاهبذيْي است تواهي ًوًَِ ّاي اسسالي بِ آصهايطگاُ هلي اًفلَاًضا بايذ با  .2

 .دستَسالعولْاي ابالغي تْيِ گشدد

ٍ با ّواٌّگي  ( 4بجض هَاسد سشپايي گشٍُ ّذف ) بستزي در بیمارستانهجذدا يادآٍسي هي ضَد ًوًَِ گيشي اص بيواساى هطىَن  .3

 .هشوض بْذاضت  صَست گيشد/ هعاًٍت بْذاضتي

ًام وطَس -ًام بيواس-ضاهل اطالعات وذ سّگيشي) ثبت  اطالعات بیمارضويوِ وشدى وپي فشم ليست خطي تىويل ضذُ بِ ّوشاُ  .4

 (فشم ّاي پيَست).  ، دس اسسال ًوًَِ ّا بِ آصهايطگاُ الضاهي است بز روي ظزف نمونه گیزي(ًام بيواسستاى -ًام داًطگاُ-هَسدسفش

 .ٍ پضضىاى بخص خصَصي ابالغ گشدد (باالخص ٍاحذّاي دسهاًي )خَاّطوٌذ است هشاتب فَق بِ وليِ  ٍاحذّاي اى داًطگاُ 

 .پاسخگَي سَاالت هطشٍحِ دس صهيٌِ ًوًَِ گيشي  هي باضذ(اداسُ هشالبت )ايي هشوض 
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