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  دارد

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

  93مهر-منفی فشار با تنفسی ایزوله اتاق کنترل لیست چک ارسال: موضوع

 سالم علیکم

 در راستاي ایجاد و حفظ توانمندي سیستم بهداشتی و درمانی کشور در مقابله با بیماریهاي نوپدید و بازپدید احتراما 

 )EMERGING & RE-EMERGING DISEASES ( با تاکید بر بیماریهاي تنفسی حاد واگیر ) در حال حاضر

بخش ایزوله تنفسی با فشارمنفی در کلیه /با عنایت به لزوم طراحی و راه اندازي اتاقو ) ابوال-کورونا-انفلوانزا

ی و ملی بهداشتی و درمانی به بیمارستانهاي کشور و ضرورت رعایت حداقل استانداردهاي توصیه شده بین الملل

چک لیست به پیوست ) BIO-SECURITY(و امنیت زیستی ) BIO-SAFETY(منظور حفظ ایمنی زیستی 

ده در که در طی جلسات و کارگاههاي مختلف برگزار ش استاندردهاي اتاق و بخش ایزوله تنفسی با فشار منفی

دانشگاه تحویل گردیده است و همچنین در سامانه نمایندگان شرکت کننده آن  اخیر بطور دستی به سال 2طی 

  جهت رعایت استانداردهاي مذکور ارسال ، پورتال مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر نیز قبال بارگذاري گردیده است 

خواهشمند است با همکاري و هماهنگی الزم با معاونت محترم درمان آن دانشگاه نسبت به رعایت . گردد می

  .، حداکثر توجه الزم مبذول گردد اصولی استانداردهاي مذکور در  راستاي امکان بهره برداري

  

.  

  :رونوشت 

 جناب آقاي دکتر سیاري معاون محترم  بهداشتی جهت استحضار -

  تر آقاجانی معاون محترم درمان جهت استحضارجناب آقاي دک  -

 هماهنگی با الزم پیگیري دستور و استحضار جهت...  :  درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمانی محترم معاون 

 دانشگاه بهداشتی محترم معاونت

 ورمدیرکل محترم مرکز مدیریت حوادث وفوریتهاي پزشکی کش جناب آقاي دکتر صابري نیا 

 واگیر بیماریهاي مدیریت مرکز محترم معاون نبوي دکتر آقاي جناب  

 پیگیري دستور و استحضار جهت:   بالینی خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر محترم کل مدیر تارا دکتر آقاي جناب 

  برنامه کامل شدن اجرایی جهت الزم

 جهت الزم پیگیري دستور و استحضار جهت:   درمان امور بخشیاعتبار و نظارت دفتر محترم مدیرکل رضوي دکتر آقاي جناب 

 هبرنام کامل شدن اجرایی

   جناب آقاي میرزابیگی معاون محترم پرستاري  
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