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 مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی

  دستورالعمل درمانی بیماران مشکوك به پنومونی کرونا ویروس 
  

Imp: pneumonia/corona virus - 

Condition:………….. - 

Activity:……………. - 

Diet:……. - 

Control of Vital sign: q 6 hr-  
Laboratory   data: CBC,ESR.CRP,BS,BUN,Cr,Na,K, LDH ,Mg,trop 

  نمونه گیري حلق  از نظر کرونا ویروس و انفلونزا-
-ECG 

Serum  half salin  1000 cc            q24 hr  - 

Amp  ceftriaxone        1 gr BD  -  
وانکومایسین بجاي   واحتمال وجود عفونت با پسودوموناس و استاف مقاوم از مروپنم و  بدحال،دیابتی ،نقص ایمنی  در بیماران -

       Amp meropenem    1 gr TDS+ Amp  vancomycin 1gr BDسفتریاکسون استفاده شود 
-Cap Tamiflu    75 mg   همراه با غذا روز  5ساعت بمدت  12دو عدد هر      

-Tab hydroxy chloroquine       200 mg  دو عدد سبنگل دوز  
-Tab kaletra 200/50             همراه با غذا روز  5ساعت بمدت  12دو عدد هر              

-Tab hydroxy chloroquine       200 mg BD روز 5بمدت همراه با غذا  ساعت 12یک عدد هر      در صورت موجود نبودن کالترا 
-Amp Apotel  1 gr        PRN         If  T>38 ساعت                      6تا حداکثر یک گرم  هر    

-Cap foradil                   ساعت  استنشاق شود 12یک عدد هر  
O2        3 -5lit/min    PRN         شدید با ماسک رزروبگ سبا کانوال در صورت تنگی نف  - 

- Tab Naproxen  500 mg     BD        در صورت داشتن سردرد            براي کاهش پروسه هاي التهابیوبدن درد  
-Tab pantoprazole 40 mg                صبح ناشتا یک عدد 
-syr dexteromethorphan   10 cc  TDS or qid براي کنترل سرفه                         

-tab acetaminophen codein    ساعت  براي کنترل درد بدن ،سردرد وسرفه         6یا  8یک عدد هر              

-Syr prometazine        10 cc  TDS    or tab diminhydriante  TDS براي  درمان حالت تهوع  وسرگیجه         

-Syr diphenhydramin 10 cc TDS  or mouth wash solution chlohexidine 

سوزش گلو وزخمهاي دهانی د وساعت براي در 6تا 4غرغره هر   
-Drop nista n           30-   40 drop/q 6 hr       در صور ت برفک  دهان 
    
Cap ribavirin    200 mg    ساعت 12شش عدد هر                  

ی تجویز گرددوبه درمان سه دارویی پاسخ نداده است با مشاوره عفونتشدید یافته در مواردیکه بیمار  دیسترس تنفسی  .  
 عوارض جدي و کبدي نارسایی- شدید  وترمبوسیتوپنی)  7هموگلوبین زیر (شدید  آنمی - حاملگی: موارد کنتراندیکاسیون ریباویرین

 )همولیتیک آنمی( دارو

  :تعدیل دوز ریباویرین
  دوز  توصیه شده% 50:    30-50کراتینین  کلیرانس-
 دوزتوصیه شده% 25:    15-30کراتینین  کلیرانس-

 میلی گرم در روز 200- 400:    ودیالیزیها  15کراتینین زیر  کلیرانس-



  .روز میتواند ادامه یابد 14روز است ولی در صورت عدم بهبودي درمانهاي فوق تا  5درمان ضد ویروس  طول مدت -
 

موکولیتیک ها مثل برم هگزین یا ان استیل سیستئین با توجه به خشک بودن سرفه ها نیاز نیست از ان استیل سیستین با دوزباال 
  .میتوان استفاده کرد  نتی اکسیدان در بیماران بدحال آبعنوان 

Amp        NAC          1  gr  BD,TDS 
یا کسانی که دچار افت فشار خون وتاکیکاردي شده و شک به   ARDSبا  ICUدر بیماران بستري در : تجویز کورتیکواستروئید

میوکاردیت وجود دارد انفوزیون الزیکس و  کورتیکواستروئید به شرط آنکه بیمار درمان کامل آنتی بیوتیکی وآنتی ویرال را دریافت 
میلی  8ساعت یا دگزامتازون   12تا  8میلی گرم هر  60 )روز 5تا 3کیلو براي /میلی  1-2(کرده باشد  بصورت آمپول متیل پردنیزولون

  .از تجویز هیدروکوتیزون بعلت اثرات مینرالوکورتیکوئیدي اجتناب شود .ساعت با مشاوره متخصص ریه تجویز میگردد 8گرم هر 
ایی نباشد که با داروهاي فوق رات بیمار اضافه شود به شرط اینکه جزو داروهکلیه داروهایی که بیمار قبال مصرف میکرده است به دستو-

  .تداخل نداشته باشد 
عدم تنظیم قند خون مشاوره غدد درخواست  گذاشته شود  ودر صورت  براي بیمارا ن دیابتی  کنترل قند خون وپروتکل انسولین -

  .گردد
  .اجتناب شود،متوکلوپرامید  ودومپریدون )دمیترون(در صورت داشتن حالت تهوع از تجویز اندانسنترون -

حفظ گردد در  5/2ساعت چک شود ودر حد  48منیزیم هر  ناشی از تداخالت  دارویی و  تغذیه ناکافی ، بعلت احتمال هیپومنیزمی
  .سی سی  در یک لیتر سرم اضافه شود  4 درصد20صورت افت منیزیوم باید سولفات منیزیوم 

میلی  200براي درمان هیپومنیزیمی ازمنیزیوم خوراکی بصورت ساشه بیوالکترا هر هشت ساعت یک ساشه یا قرص منیزیوم اکسید -
   .گرم  تا پنج عدد در روز میتوان استفاده کرد

 .اضافه شود  KCLسی سی  10 -15در هر لیتر سرم   4در صورت پایین بودن پتاسیم زیر -

  .براي اصالح  ویزیت رزیدنت داخلی درخواست شود  150االي یا ب 120در صورت سدیم زیر 
  .کمی بدون اندیکاسیون جدا اجتناب شود CRPبه علت کمبود شدبد کیتهاي آزمایشگاهی از درخواست آزمایشات روزانه بویژه -
  .درخواست گردد مشاوره عفونی po2 88-93(mild ARDS(اینترفرون  در  براي تجویز -
عفونت نهفته  براي اطمینان از  نداشتن  6براي تجویز توسی زولیمب چک پروکلسی تونین وتست ایگرا و اندازه گیري اینترلوکین - 

  .ومشاوره عفونی درخواست گرددقبل تجویز الزمست 
  در صورت داشتن هموپتزي موکولیتیک ونبوالیزر قطع گردد و مشاوره ریه درخواست شود -
  شدید وبی اشتهایی  حالیصورت ضعف وبی در-

syr neozinc    7.5 cc     BD      -  
-pearl  vit D 3    50000    هفته اي یک عدد       
-Amp vitamin B complex  daily 

-Amp neurobion          Daily   IM           روز 5تا     
استفاده کردلورازپام ولیبریوم  -براي بیخوابی بیماران میتوان از اکسازپام-  

 
  :کالترادر مورد  مهم نکاتی 

درزنان حامله وبچه ها میتوان استفاده کرد با .می باشد نیاز به تعدیل دوز در نارسایی کلیه وکبد ندارد  HIVاین داروي ضد ویروس 
  :عبارتند از از تجویز همزمان این داروها باید اجتناب کرد این داروها داروهاي زیادي تداخل اثر دارد که 

-تیوریدازین-کوئیتاپین-فلوکونازول -سالمترول-ریفامپین–لوواستاتین   -سیمواستاتین-میدازوالم - اریترومایسین -آمیو دارون
-فنوباربیتال- کاربامازپین-کولشیسین  -متادون–آلپرازوالم  - هالوپریدول - سیتالوپرام- آمی تریپتلین  - نورتریپتیلین- سوتالول

  استاتین ها -وارفارین- بیزوپرولول- پروپافنون-دیگوکسین-تینیدازول-اکسی کدون–فلوروکینولونها  -کالریترومایسین -سایمتیدین
  :بیماران خاص

  .بجز ریباویرین بقیه داروها در حاملگی مجاز می باشد   :زنان حامله
 ساعت 12 حداقل بمدت یا و یافته است افزایش پایه حد برابر 3 از بیشتر نین کراتی سرمی سطح که بیمارانی:نارسایی کلیه بیماران 

 این در .گیرند می قرار سه تا دو مرحله کلیه نارسایی حاد با گروه در اند شده دیالیز نیازمند یا و دارند ml/kg/h 0.5 از کمتر ادرار



 بیماران در .شود می پیشنهاد روزانه گرم میلی 800 تا 600 ریباویرین براي و روزانه گرم میلی75 اسلتامیویر براي دوز تنظیم بیماران

 و کلروکین هیدروکسی .شود تجویز دیالیز بعداز شده محاسبه دوز .شود می توصیه روزانه گرم میلی 200 تا 400 ریباویرین دیالیزي
  .ندارند دوز تنظیم به نیاز ریتوناویر/لوپیناویر

  :ودکانک
  

  ریباویرین  کالترا  هیدروکسی کلروکین  تامی فلو
 روز در دوبار گرم میلی30 :کیلوگرم 15 زیر کودکان-

 درروز دوبار گرم میلی 40 :کیلوگرم 40تا  15کودکان-

 بالغین دوز شبیه :کیلوگرم 40 باالي کودکان-

  

 بر گرم میلی 5 تا 3

 در بدن وزن اساس

  منقسم دوز دو یا یک

 بر گرم میلی 230

 سطح مترمربع اساس

  روز دوباردر بدن

 بر گرم میلی 15

 بدن وزن اساس

  منقسم دوز دو در

  وجود همه شرایط زیر الزمست :شرایط ترخیص بیماران
  ساعت 48قطع تب  بمدت -
  ساعت 48عدم وجود  دیسترس تنفسی  وتنگی نفس در حالت استراحت حداقل بمدت -
  عالیم حیاتی پایدار  و هوشیاري بیمار-
  تحمل داروي خوراکی -

 O2sat >93% 
  :دستورات ترخیص 

- Tab Coamoxiclave   625    n=20                                                     هر هشت ساعت یک عدد  

-Cap Tamiflu    75 mg                                                        روز  5تا تکمیل ساعت  12دو عدد هر  

-Tab Hydroxychloroquine       200 mg  روزه5هر دوازده ساعت یک عدد تا تکمیل دوره               
-syr dexteromethorphan   10 cc  TDS or qid     or acetaminophen codein TDS در صورت داشتن سرفه   

 
  فعالیت سنگین  خستگی وتناب از جمصرف مایعات گرم واستراحت در منزل  وا-
    بعد روز   14تا قرنطینه خانگی -
  .در صورت بروز تب وتنگی نفس مجدد مراجعه سریع-

   .ماه بعد نمی باشد  3نیاز به تکرار سی تی اسکن تا : نکته 
  سرفه وتنگی نفس فعالیتی  خفیف ممکنست تا مدتها باقی بماند -
  
  :حاضر اعضاي  

  دکتر رضا رزاقی
  متخصص عفونی

  دکتر علیرضا شریف
  متخصص عفونی

دکتر منصوره مومن 
  متخصص عفونی هروي

  دکتر مائده نجفی زاده
  متخصص عفونی

  دکتر احمد نجفی
  متخصص عفونی

  دکتر یزدان جعفري
  فوق تخصص ریه

  دکتر مسعود معینی طبا
  فوق تخصص کلیه

  دکتر اعظم زیلوچیان
  متخصص داخلی

  دکتر حامد پهلوانی
  متخصص بیهوشی

  حمیدرضا بنفشه دکتر
  فارماکولوژیست

  دکتر صدیقه ثایت
  فارماکولوژیست

  دکتر اسماعیل فخاریان
  متخصص نوروسرجري

  دکتر محمد حالج نژاد
  متخصص نوروسرجري

  دکتر  مجتبی صحت
  اپیدمیولوژیست

  دکتر امیرحسن متینی
  متخصص پاتولوژي

  
  98اسفندماه   26:تاریخ 





 
 

         
 

 

 بسمه تعالی
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 )کرونا(  تنفسی عفونتهای حاد : جلسه ستاد کنترل و درمان  عنوان جلسه

 
9/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
با حضور ریاست محترم دانشگاه و  19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

  برگزار گردید .   اعضای  کمیته با حضور   9/1/1399تاریخ  صبح8 ساعت معاون محترم درمان و ریاست بیمارستان 
و تشکیل کارگروه اپیدمیولوژیک کووید دانشنگاه ومحورهایی که  19در اپیدمی کووید  دکتر مروجی ریاست دانشگاه درباره روند و اقدامات دانشگاه

درباره مستندسازی  19کمیته های علمی باید در ان حیطه ها فعال  باشند توضیح دادند .آقای دکتر صحت مسئول کارگروه اپیدمیولوژیک کووید 
ن  خواستار تشکیل  تیم ارزیاب علمی برای بیمارستان سیدالشهدا شدند.  آقای دکتر جلسات و اخرین نتایج اپیدمیولوژیک توضیح دادند  و همچنی

ات محمدرضا شریف و اقای دکتر خیرخواه درباره فعالبت و اقدامات انجام شده بیمارستان ) شامل تشکیل ستاد کرونا ، پیش بینی و تامین تجهیز
های بستری  وارجاع در سطح شهر و بیمارستان و ( در  جهت ارائه بهتر خدمات برای  حفاظتی و دارویی و تجهیزات بیمارستان و ارایه گایدالین

 بیماران توضیح دادند .براساس تبادل نظرات اعضا موارد زیر مورد تصویب کمیته قرار گرفت 

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

ده با اجرا ش

 تاخیر
 عدم اجرا

صورت جلسات قبلی کمیته علمی  از طریق کارتابل  -1

ریاست بیمارستان ارجاع و به رییس گروه عفونی به 

 دفترریاست ارجاع شود 

معاونت درمان 
 بیمارستان 

 فوری 

 

کارشناس برای ارزیابی کیفی درمان در  3اعالم  حداقل  -2

 بیمارستان سیدالشهدا آران وبیدگل 

درمان  معاونت 
 دانشگاه 

  فوری

ساختار و ابالغ صورت گرفته برای اعضای کمیته به دفتر  -3
 ریاست دانشگاه ارسال شود 

معاونت درمان  
 بیمارستان 

  فوری

) فناوری  ITمصوب گردید ابالغ فعالیت  کارشناسان  -4
اطالعات ( برای کمک و فعالیت در بیمارستان بهشتی    

 صورت گردد 

معاونت  
پشتیبانی 

 دانشگاه 

  فوری

بیماران که توسط متخصص  PCRمقرر گردید نتایج  -5
عفونی برای ارزیابی و تصمیم گیری درمان نیاز است و 
درخواست کرده است  را به اطالع پزشک معالج رسانده 

 شود . 

معاونت 
 بهداشتی 

  فوری

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست دانشگاه  دکتر سید علیرضا مروجی 

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   دکتر

  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

   درمان دانشگاهمعاون  محمد حاجی جعفری دکتر 

  سرپرست دانشکده پزشکی  دکتر امیر حسن متیتی 
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 )کرونا(  تنفسی عفونتهای حاد : جلسه ستاد کنترل و درمان  عنوان جلسه

 
9/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

  اپیدمیولوژی کووید  مسئول ارزیابی   مجتبی صحت  دکتر

  معاون بهداشتی دانشگاه  دکتر رضا رزاقی 

  متخصص بیماریهای عفونی  دکتر علیرضا شریف 

   مدیر گروه قلب   حسن رجبی مقدم دکتر 

  متخصص بیماریهای عفونی  مومن هروی دکتر 

   مدیر گروه بیهوشی  دکتر محمدرضا فاضل 

  دبیر کمیته  زاده دکتر مهدی محمد

  غائبین:
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 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
11/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
معاون محترم  ،با حضور ریاست محترم 19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

براساس نامه گروه عفونی به شماره  برگزار گردید .   اعضای  کمیته با حضور   11/1/1399تاریخ  صبح8 ساعت  مدیر محترم بیمارستان ،درمان و 
 مورد تصویب کمیته قرار گرفت  مطرح و موارد زیرپ ،  مدیر گروه عفونی /2/30/8/29/پ و 3/30/8/29

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

با دفتر  ابتدا های علمی گروه های پیشنهاد  تمام مقرر گردید-1
از طریق دفتر  در صورت نیاز شود و مکاتبه تانریاست بیمارس

از طریق ریاست  و شود  ریاست در کمیته علمی مطرح و بررسی 
 ابالغ گردد اجرا جهت بیمارستان 

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان 

 فوری 

 

در صورت  وجود   مقرر گردیددر مورد داروی اسلتامیویر ، -2
و تایید  پزشک معالج پس از مشاوره ،اندیکاسیون تجویر
  دارو تجویز شود.  عفونی اطفال  یامتخصصین عفونی 

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری

 بر دارو تجویز مدت طول گردید مقرردر مورد داروی کلترا ،   -3
آن  از  ادامهو باشد روز هفت تا کشوری پروتکل آخرین  اساس بر

 وره و تایید متخصصین عفونی یا عفونی اطفال باشد. مشا

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان 

  فوری

مشاوره و  طریق از تنها ریباویرین یدارو تجویز گردید مقرر -4
 تایید متخصصین عفونی یا عفونی اطفال باشد.

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری

 طریق از اکرون بیماران در IVIGداروی تجویز گردید مقرر -5
بر اساس اخرین و بیمارستان ریاستحوزه   به پزشک درخواست

 وزارت خانه باشد  19دستورالعمل کووید 

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان 

  فوری

 در  آن تجویز  مقرر  گردد  بتا اینترفرون تجویزدر مورد  -6
 گروه با کودکان در و عفونی و داخلی گروه توسط تنهابزرگساالن 

و براساس   HBS Ag و بیمار کبدی پروفایل به توجه با اطفال
 طور به باشد و وزارت خانه  19اخرین دستورالعمل کووید 

 نوشته شود  شده تجویز اینترفرون نوع دقیق و مشخص

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 ستانبیمار

  فوری

های با مجوز کمیته  RCTدر مورد داروهایی که به صورت  -7
علمی کشوری تجویز می شود ضروریست پروپوزال و کداخالق 

طرح به حوزه ریاست بیمارستان ارسال و در صورت نیاز در کمیته 
علمی مطرح و بررسی  گردیده و مسئولیت تجویز دارو و عوارض 

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

2 
 

 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
11/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 هده مجری طرح می باشد. آن و اخذ رضایت آگاهانه بر ع

تا  گردد مکاتبه  دانشگاه معاونت بهداشتی با مقرر گردید -8
در صورت درخواست پزشک معالج در عرض  را ویروسی بار  جواب

   ساعت اطالع داده شود. 48

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری

تمام بیماران بستری  برای قلب )پیوست (  پروتکل دمقرر گردی -9
  اجرا گردد.  شده در بیمارستان

معاونت درمان 

بیمارستان 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

  فوری

حاد  مشکالت با اییونکر بیماران گردید مقرر-10
جهت انتقال به  آزمایشگاهی بالینی و  عالیم اساس بر قلبی

 گردد مشاوره قلب گروه با سرویس  قلب 

معاونت درمان 

بیمارستان 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

  فوری

حاد ومزمن کلیوی  مشکالت با اییونکر بیماران گردید مقرر -11
جهت انتقال به بخش طبی  آزمایشگاهی بالینی و  عالیم اساس بر 
 گردد مشاوره فوق تخصص  نفرولوژی  با  یا سرویس نفرولوژی  3

معاونت درمان 

رستان بیما

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

  فوری

از طریق  شده در کمیته اساس بررسی انجام  بر گردید مقرر -12
پرتابل  ROعدد  3و  CRRT عدد 3 تعداد معاونت درمان دانشگاه 

  شود درخواستدیالیز  دستگاه  15و 

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری

ونایی براساس جهت هموپرفیوژن بیماران کر مقرر گردید -13
 19پروتکل گروه داخلی و براساس اخرین دستورالعمل کووید 

 وزارت خانه ، مشاوره نفرولوژی انجام شود. 

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری

ستاد کنترل و مدیریت  9/1/1399براساس جلسه مورخ -14
دانشگاه ، مقرر بیماران کرونایی بیمارستان با حضور ریاست محترم 

در  19گردید کلیه طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماری کووید 
کمیته علمی مطرح و پس از تایید عنوان وکلیات جهت کارشناسی 
و انجام سایر مراحل به واحد تحقیقات بالینی بیمارستان ارسال 
شود . بدیهی است که مداخالت درمانی ودارویی مشمول اخرین 

 وزارتخانه خواهد بود.  19ان بیماران کووید نسخه دستورالعمل درم

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری

جهت تعیین تکلیف بیمارستان پذیرش کننده بیماران قلبی   -15
  گردد مکاتبه معاونت درمان دانشگاهغیر کرونایی  با 

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری

  فوریمعاونت درمان مقرر گردید  های زیر تصویب شد و و کلیات طرح اوین عن -16



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

3 
 

 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
11/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

پروپوزال را  جهت کارشناسی و سایر مراحل به  طرح مجریان 

از طریق واحد  واحد تحقیقات بالینی بیمارستان ارسال نمایند. 

بدیهی است که در مورد  پیگیری نمایند بالینی بیمارستان

طرحهابی مربوط به مداخالت درمانی پس از تصویب و اخذ کد 

  وزارت خانه اعمال خواهد گردید 19تورالعمل کووید اخالق دس

بررسی اثر کلشیسین بر بقا وطول بستری بیماران کرونایی -1
 بستری بیمارستان شهید بهشتی  به سرپرستی دکتر فاضل 

بررسی اپیدمیولوژی موارد ابتال و مرگ ومیر ناشی از کرونا -2
شکبی کاشان ویروس در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پز

 به سرپرستی خانم فاطمه عسگریان 
بستری شده  19بررسی اثر پالسما فرز بربقای بیماران کووید  -3

 در بیمارستان شهید بهشتی به سرپرستی دکتر مسعود معینی 

بیمارستان 
معاونت آموزشی 

 بیمارستان

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   تردک

  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

   مدیر گروه قلب   حسن رجبی مقدم دکتر 

  نفرولوژی تخصص  فوق  سید مسعود معینی دکتر 

   مدیر گروه بیهوشی  دکتر محمدرضا فاضل 

  دبیر کمیته  کتر مهدی محمدزاده د

  ول فنی داروخانه ئمس خانم دکتر ثابت 

  غائبین:

 





 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

1 
 

 تان بیمارس 19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
18/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
 بیمارستان با حضور ریاست محترم 19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

مورد تصویب  مطرح و موارد زیر .برگزار گردید   اعضای  کمیته با حضور   18/1/1399تاریخ  صبح8 ساعتومعاونت محترم درمان دانشگاه در
 کمیته قرار گرفت 

 مصوبات

 مسئول پیگیری وباتمشروح مص

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

عالوه بر   19بستری بیماران کویید  در مورد  مقرر گردید  -1
زیر نیز  ،اندیکاسیونهای ذکر شده در دستورالعمل قبلی  معیارهای 

 :اضافه شود  
 CTیماری زمینه ای با هر نوع درگیری در تمام بیماران با ب –الف 

scan  
زمینه ای با درگیری مولتی فوکال  بیماری  تمام بیماران بدون -ب

  CT Scanریه در 

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان 

 فوری 

 

مقرر گردید در  دو گروه زیر براساس صالحدید پزشک معالج -2
 :دروکسی کلروکین صورت پذیرد تجویز پروفیالکسی داروی هی

 همراهان بیماران بستری شده در بیمارستان  -الف
  High riskپرسنل  -ب

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری

 rapid testمقرر گردید معاونت درمان دانشگاه امکان انجام -3

 بررسی نموده و به کمیته علمی اطالع دهدرا  IgGبراساس
عاونت درمان م

  دانشگاه 
  فوری

مقرر گردید  مدیریت علمی و اجرایی طرح استفاده از پالسما -4
عهده آقای دکتر حاجی بیماران بهبوده یافته کووید )پالسمافرز( بر

 جعفری و اقای دکتر فاضل باشد. 

معاونت درمان 
 دانشگاه  

  فوری

یافته  مقرر گردید نمونه گیری کووید برای بیماران بهبود -5
توسط بیمارستان   طرح استفاده از پالسما مشارکت کننده در 

 انجام شود. 

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری

مقرر گردید آقای دکتر معینی گزارشی درباره هموپرفیوژن -6
انجام شده )وضعیت بیماران و مشکالت و اقدامات انجام شده ( 

 تهیه و به حوزه ریاست بیمارستان ارسال نماید.

معاونت درمان 
بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری

رای ب  طبق مصوبات کمیته علمی  مقرر گردید هموپرفیوژن-7
بیماران در بیمارستان انجام گرددو تامین مالی آن برعهده معاونت 

 درمان دانشگاه باشد. 

معاونت درمان 
 دانشگاه 

  فوری

تجویر  19جهت درمان کویید  sovodakداروی مقرر گردید -8
 نشود. 

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

2 
 

 تان بیمارس 19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
18/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

و طبی مقرر گردید بیمارستان در مورد بازگشایی بخشهای قلب -9
 جهت خدمت رسانی به بیماران غیرکرونایی بررسی انجام دهد  3

معاونت درمان 

بیمارستان 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

  فوری

با توجه به مصوبات قبلی تاکید گردید عناوین وکلیات کلیه - 10
ابتدا در کمیته  19طرحها و پایان نامه های مربوط به کووید 

پروپوزال آن جهت انجام علمی مطرح ومصوب گردد سپس 
کارشناسی و سایر مراحل توسط مجریان طرح به واحد تحقیقات 

 شهید بهشتی تحویل شود تا پس از تصویببالینی بیمارستان 
اخذ کد اخالق به معاونت محترم تحقیقات وفناوری  جهت 

ط رتبپایان نامه و طرحهای ارسالی مدانشگاه ارسال گردد.عناوین 
مدیر  14/1/1399مورخ  /پ12/30/8/29ره به شما 19به کووید 

تایید ومقرر گردید از طریق واحد تحقیقات  محترم گروه عفونی 
  سایر مراحل آن ادامه یابد. ،بالینی بیمارستان 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان

معاونت 

تحقیقات 

وفناوری 

  دانشگاه 

  فوری

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دانشگاه حمد حاجی جعفری دکتر م

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   دکتر

  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

   مدیر گروه قلب   حسن رجبی مقدم دکتر 

  نفرولوژی تخصص  فوق  سید مسعود معینی دکتر 

    متخصص بیماریهای عفونی   انم دکتر منصوره مومن هروی خ

  دبیر کمیته  دکتر مهدی محمدزاده 

  ول فنی داروخانه ئمس خانم دکتر ثابت 

  غائبین:

 





 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

1 
 

 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
27/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
 بیمارستان با حضور ریاست محترم 19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

 مورد تصویب کمیته قرار گرفت  مطرح و موارد زیر .برگزار گردید   اعضای  کمیته با حضور   27/1/1399تاریخ  صبح8 ساعتدر

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

 مهلت زمانی

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

مقرر گرید پروتکل ارسالی توسط مدیر گروه عفونی به شماره -1
به پیوست مصوب و به   24/1/1399مورخ  /پ20/30/8/29نامه 

 گروههای درمانی ابالغ گردد. 

معاونت درمان و 
معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

 فوری 

 

مقرر گردید فوکال پوینت علمی طرح پالسما درمانی آقای -2
با دکتر معینی و فوکال پوینت اجرایی آقای دکتر حاجی جعفری 

  . همکاری آقای دکتر فاضل باشد 

معاونت درمان 
 دانشگاه 

  فوری

انجام  19ویروس کووید   IGgمقرر گردد پیگیری تهیه کیت -3
خانم جمالدار  (جهت تیتراژ  – . در دو مورد ) خانم رفیعی گردد
IGg ستان بقیه اهلل تهران ارسال شود. استثنا به بیمار 

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری

 در مورد داروی کلترا : نظر کمیته علمی به شرح زیر است :-4
بسیاری از  ،با توجه به اینکه  عوارض گوارشی دارو  زیاد بوده 

در بیمارانی که و مصرف نکرده اند دارو را تحمل نکرده و  انبیمار
دارو را مصرف کرده اند چون همراه با درمانهای دارویی دیگر بوده 

 است تاثیر بالینی دارو قابل قضاوت نیست.

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری

با توجه اینکه علت مرگ در بیماران فوت شده به طور دقیق  -5
اری و بیوپسی از بافتهای معلوم نیست  مقرر گردید حتما نمونه برد

پاتولوژی مورد نظر ) کبد ، طحال ، کلیه ، ریه ( جهت بررسی 
 انجام شود   بیماری 

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

معاونت 

درمان و 

معاونت 

آموزشی 

 بیمارستان 

 

زوم لمقرر گردید با معاونین پژوهشی دانشگاه و دانشکده جهت -6
و  بیمارستان  در کمیته علمی 19وهشهای  کووید ژتایید عنوان پ

 تصویب در واحد تحقیقات بالینی بیمارستان مکاتبه شود 

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

معاونت 

درمان و 

معاونت 

آموزشی 

 بیمارستان 

 



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

2 
 

 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
27/1/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

و بارداری ، گزارش موارد  19کووید  "طرح ارسالی با عنوان  -7
مطرح شد و مقرر گردید  "کرونا ویروس زنان باردار مبتال به 

و همکاران  با اساتید  19وهشی کووید ژمحوریت تمام طرحهای پ
  درگیر بیماران باشد.

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

معاونت 

درمان و 

معاونت 

آموزشی 

 بیمارستان 

 

آزمایی های بالینی داروهای فاویپیراویر و  رگزارشی از انجام کا-8
توسط خانم دکتر هروی ارائه شد و مورد تایید کمیته   رمدسیویر 

 علمی قرار گرفت. 
 

  فوری

مقرر گردید گروه عفونی درباره  مقدار داروی تامینی و ذخیره -9
بررسی نموده و گزارشی  19ای  کلیه داروهای انتی ویرال و کووید 

  آن  به حوزه معاونت درمان بیمارستان جهت پیگیری و تامین
 ارسال نماید  

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان

  فوری

 
   

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   دکتر

  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

  نفرولوژی تخصص  فوق  مسعود معینی  سیددکتر 

  متخصص بیماریهای عفونی  دکتر رضا رزاقی 

    متخصص بیماریهای عفونی   خانم دکتر منصوره مومن هروی 

  دبیر کمیته  دکتر مهدی محمدزاده 

  ول فنی داروخانه ئمس خانم دکتر ثابت 

  غائبین:

 





 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

1 
 

 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
/2/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
معاون محترم درمان دانشگاه  با حضور  19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

مورد تصویب کمیته قرار  مطرح و موارد زیر .برگزار گردید   اعضای  کمیته با حضور   7/2/1399تاریخ  صبح8 ساعتدر بیمارستان ریاست محترمو 
 گرفت 

 مصوبات

 مسئول پیگیری وباتمشروح مص

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

در مورد داروی فاویپیراویر مقرر گردید گروه عفونی  .1
و به حوزه ریاست  کرده پروتکل تجویر دارو را تهیه 

 ارسال نماید. 

معاونت درمان و 
معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

  فوری

 

مقرر گردید  گزارش صبحگاهی  گروههای علمی  .2
 اطالع ثانوی برگزار نشود.  تا آموزشی 

 آموزشی  معاونت
 دانشگاه 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  فوری

 200تعداد  دانشگاه ،  گردید معاونت  غذا و دارو پیشنهاد .3
هزار کپسول تامی فلو ) اسلتامیویر ( برای اپیدمی آینده 

رای  بیماران سرپایی انفلوانزا جهت توزیع در انفلوانزا  ،ب
 داروخانه های مشخص شده سطح شهر تهیه نماید. 

معاونت درمان 
دانشگاه ، 

معاونت غذا 
  ودارو دانشگاه 

  فوری

پیشنهاد گردید جهت جلوگیری از تجویز بی رویه  .4
سرپایی داروی مروپنم در داروخانه های سطح شهر 

قدامات الزم در این مورد را معاونت غذا ودارو دانشگاه ا
 انجام دهد 

معاونت درمان 
دانشگاه ، 

معاونت غذا 
 ودارو دانشگاه  

  فوری

حذف  19از درمان کووید  IVIGمقرر گردید تجویز  .5
فوق با تایید همکاران   گرددو تجویز در سایر بیماریها

  باشد.  تخصص همان بیماری 

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

  فوری 

بیماران تحت تهویه مکانیکی  برای مقرر گردید  .6
 .تجویز نشود  به صورت روتین  اینترفرون

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

  فوری 

مقرر گردید آزمایشگاه راه اندازی شده  تشخیص کووید  .7

می  درمان معاونت مختص  هک rt PCRاز طریق  19

پس از  ،آزمایشگاه دائم  استقرار در خصوص محل ، باشد 

مقتضی ، با هماهنگی معاونت درمان و  کارشناسی

معاونت درمان 

 ، دانشگاه 

  فوری 



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

2 
 

 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
/2/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 . پذیرفت تصمیم گیری صورت خواهدبیمارستان 

ترل عفونت بیمارستان با نظر گروه نمقرر گردید واحد ک .8
 15 پس از عفونی پروتکل حفاظت فردی در بیمارستان 

 ماید تهیه نرا  اردیبهشت 

 معاونت درمان 
، بیمارستان 

مدیریت 
 بیمارستان ،

 

  فوری

به  صورت   PCR مقرر گردید  جهت ارزیابی نتایج .9
به طور همزمان به  19تصادفی نمونه های کووید 
 فرستاد شود آزمایشگاه  کاشان و تهران 

معاونت درمان 

 دانشگاه 

  فوری

براساس  مقرر گردید اعمال جراحی  الکتیو ضروری .10
دستورالعمل ارسالی معاونت درمان وزرات به شماره نامه 

در بیمارستان انجام   24/1/1399د مورخ 896/400
 گردی 

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان

  فوری

مقرر گردید جمع اوری اطالعات بیماران )به صورت چک  .11
لیست یا پرسشنامه ( از پرونده های بیماران و انجام 

نه فعالیت پژوهشی در بیماران تنها پس از تایید هرگو
عنوان در کمیته علمی کووید بیمارستان و تصویب در 
واحد حمایت از تحقیقات بالینی و اخذ کد اخالق با 

 بیمارستان صورت پذیرد.  ریاست دستور کتبی 

معاونت درمان و 

معاونت آموزشی 

،  بیمارستان

 دفتر پرستاری 

  فوری

ی پژوهشی ارسالی درکمیته تایید و عناوین  طرحها  .12
مجریان روند کارشناسی و تصویب طرح را از واحد 

 حمایت از تحقیقات بالینی بیمارستان پیگیری نمایند :

 بررسی وضعیت سالمت روان فرسودگی شغلی و -الف
میزان تاب اوری کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی 

هنگام شهر کاشان و سیدالشهدا شهرآنران وبیدگل به 
عبداهلل  –زهرا زنجانی  :شیوع ویروس کرونا ) مجریان

 ساناز جوکار ( –امیدی 

 ایران در دوران شیوع بررسی وضعیت روانی مردم -ب
کرونا و ارتباط ان با ویژگی های شخصیتی ، سبکهای 
مقابله با استرس و گوش به زنگی بدنی )مجریان: زهرا 

 ( وجیهه قربانی  –زنجانی 

 اضطراب و استرس درک شده زنان  بررسی میزان-ج
و عوامل مرتبط با  19باردار شهر کاشان نسبت به کووید 

آن ) مجریان :معصومه عابدزاده، کریمیان ، سعیده 
 نصیری (

 

معاونت 

پژوهشی 

دانشگاه ، واحد 

حمایت از 

تحقیقات بالینی 

 بیمارستان 

 

  فوری 

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی
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 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
/2/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

  معاون درمان دانشگاه  کتر محمد حاجی جعفری د

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   دکتر

  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

  نفرولوژی تخصص  فوق  سید مسعود معینی دکتر 

   مدیر گروه عفونی   حسن افضلی دکتر 

    متخصص بیماریهای عفونی   خانم دکتر منصوره مومن هروی 

  فوق تخصص بیماریهای ریه  دکتر یزدان جعفری 

  دبیر کمیته  دکتر مهدی محمدزاده 

  ول فنی داروخانه ئمس خانم دکتر ثابت 

  غائبین:

 





 
 

         
 

 

 بسمه تعالی
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 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
/2/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
 بیمارستان ریاست محترم با حضور  19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

 مورد تصویب کمیته قرار گرفت  مطرح و موارد زیر .برگزار گردید   اعضای  کمیته با حضور   10/2/1399تاریخ  صبح8 ساعتدر

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

ی مهلت زمان

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

کویید  IgMانتی بادی  تیتر  اندازه گیری  مقرر گردید  .1
انها  PCRدر بیماران تحت درمان کوویید که تست  19

 تخصص فوقعفونی یا  با نظر متخصص منفی شده است 
 19ویید گیرد در هر حال مالک تشخیصی کریه انجام 

  بالینی و براساس نظر پزشک معالج است. 

معاونت درمان و 
معاونت آموزشی 

 بیمارستان 

 فوری 

 

 تاکید گرددنظام پزشکی  طی مکاتبه با مقرر گردید  .2
تشخیص پزشک معالج براساس یافته های بالینی 

می   19مالک و معیار درمان بیمار کووید  پاراکینیک ،
 باشد 

مدیریت 
 بیمارستان 

  فوری

 24 طیمقرر گردید گزارش سی تی اسکن بیماران  .3
ساعت به صورت چاپ شده و مهمور به امضا و مهر 
 متخصص رادیولوژی در پرونده بیمار موجود باشد. 

معاونت درمان  
   بیمارستان 

  فوری

مقرر گردید  نسخه چاپ شده آزمایشات بیمار بویژه  .4
CBC ,   وCRP  .در پرونده بیمار موجود باشد 

معاونت درمان  
 بیمارستان   

  فوری

راه بیمارستان در اسرع وقت   PCR آزمایش  گردید مقرر .5
 گردد اندازی 

مدیریت 

  بیمارستان 

  فوری 

بالینی جهت جذب متخصص فارماکولوژی  مقرر گردید  .6
  با معاونت آموزشی دانشگاه مکاتبه گردد. 

آموزشی  معاونت

 رستان بیما

  فوری 

در مورد ضرورت انجام تست سرولوژی مقرر گردید  .7
Covid 19  جهت پرسنل درگیر در بخشهای

 غیرکرونایی نظر علمی وتخصصی گروه عفونی اخذ شود. 

  فوری  گروه عفونی 

در صفحه اول و  19مقرر گردید تشخیص نهایی کووید  .8
 اطالعات پرونده و در خالصه پرونده نوشته شود و منشی

 های بخشها مکلف به چک کردن این موارد می باشند 

 دفتر پرستاری 
 

  فوری

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی
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 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
/2/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   دکتر

  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

  نفرولوژی تخصص  فوق  ید مسعود معینی سدکتر 

  بیماریهای قلب مدیر گروه    رجبی مقدم حسن دکتر 

    متخصص بیماریهای عفونی   خانم دکتر منصوره مومن هروی 

  فوق تخصص بیماریهای ریه  دکتر یزدان جعفری 

  دبیر کمیته  دکتر مهدی محمدزاده 

  ول فنی داروخانه ئمس خانم دکتر ثابت 

  غائبین:

 





 
 

         
 

 

 بسمه تعالی
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 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه

 
16/2/1399:تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
معاون محترم درمان دانشگاه  با حضور  19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

برگزار   اعضای  کمیته با حضور   16/2/1399تاریخ  صبح8 ساعتدر تحقیقات وفناوری دانشگاه و نماینده معاونت   بیمارستان ریاست محترمو 
 ورد تصویب کمیته قرار گرفت م مطرح و موارد زیر .گردید 

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

مقرر گردیدمعاونت درمان دانشگاه برای خرید  دستگاه  .1
 پالسمافرز اقدامات الزم را انجام دهد.

معاونت درمان 
 دانشگاه 

 ری فو
 

 19کلیات  ایجاد بانک پالسما برای بیماران کووید  .2
تصویب شد و مقرر گردید جلسه ای  با حضور مسئول 
فنی و سوپروایزر آزمایشگاه و آقای دکترمعینی فوکال 

پوینت علمی و آقای دکتر حاجی جعفری به عنوان 
تهیه پروتکل ایجاد بانک فوکال پوینت اجرایی جهت 

 نیاز برگزار شود.پالسما و موارد مورد 

درمان  معاونت
 دانشگاه 

  فوری

دستورالعمل استفاده از  به مقرر گردید با عنایت .3
ابالغی  معاونت درمان  19مان کووید درهموپرفیوزن در 

  jafron HA 380عدد کارتریج  20وزارت خانه تعداد 
 توسط معاونت درمان دانشگاه تامین شود. 

معاونت درمان 
 دانشگاه

  فوری

دکتر معینی گزارشی درباره پالسما درمانی رر گردید مق .4
را تهیه و به ریاست بیمارستان  انجام شده در بیمارستان

 . ارسال نماید 
 معاونت درمان  

  فوری

مقرر گردید طی مکاتبه ای درپاسخ به نامه معاون غذا و  .5
/پ مورخ 1486/19/29دارو دانشگاه به شماره نامه 

پروتکل های دارویی انجام  ذگر گردد تمام 10/2/1399
بستری شده در بیمارستان  19شده در بیماران کووید 

براساس پروتکل های گروه عفونی مصوب کمیته علمی و 
تان )کرونا(  و سستاد بحران عفونتهای حاد تنفسی بیمار

  بوده است.  کمیته علمی کشوری

معاونت غذا 

 ودارو دانشگاه  

  فوری 

تحقیقات جدد با معاونت مقرر گردید طی مکاتبه م .6
دانشگاه خاطر نشان شود تمام طرحهای  وفناوری 

با محوریت اساتید  19درباره کووید  بالینی  وهشیژپ
 درگیر بالینی باشد. 

معاونت 

تحقیقات 

وفناوری 

واحد  –دانشگاه 

 تحقیقات بالینی

  فوری 
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 بالینی  عنوان طرح ارسالی به  واحد تحقیقات  3درباره  .7
 و ثبت شده در سامانه پژوهان بیمارستان 

 بررسی اثر عصاره متانولی استخراجی از  " طرح
بذرالبنج حاوی گلیکوزیدهای استروئیدی به 

همراه بره موم در بیماران عفونت حاد تنفسی 
( یک  covid 19)مبتال یا مشکو ک به 

با توجه به دستورالعمل های  "کارآزمایی بالینی  
 قانونی و درمانیو مالحظات کمیته علمی کشور 

گردید این طرح در بیماران سرپایی انجام  پیشنهاد 
واحد ویرایش از طریق شود و مجریان طرح پس از 
 پیگیری نمایند. حمایت از تحقیقات بالینی   

 بررسی تاثیر طب سوزنی بر بهبود  "عنوان طرح
در کمیته " 19عالیم در بیماران مبتال به کووید 

 علمی تایید نشد .

 بررسی تاثیر لوامیزول برعالیم "طرح  عنوان
در کمیته علمی  19"بالینی در بیماران با کوید 

 تایید نشد.  

معاونت 

تحقیقات 

وفناوری 

واحد  –دانشگاه 

 تحقیقات بالینی

  فوری 

درباره طرحهای ارسالی معاونت تحقیقات و فناوری  .8
 دانشگاه :

  رض بررسی عوا "طرح با عنوان  در مورد  –الف
کلیوی و پیامدهای ناشی از آن دربیماران 

عنوان طرح مورد تایید  " 19مشکوک به کویید 
گردید طرح با محوریت  قرار گرفت و پیشنهاد 

 .ویرایش شود  درگیر  پزشکان  بالینی

  بررسی یافته  "با عنوان  تحقیقاتی  طرحپروتکل
های مزمن سی تی اسکن قفسه سینه بیماران 

 COVIDکرونا ویروس جدید )  مبتال به پنومونی

 مورد تایید قرار گرفت. "  (  در کاشان 19
  ارزیابی  "پروتکل طرح تحقیقاتی  با عنوان در مورد

ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی  در 
 19بیماران مشکوک به پنومونی ناشی از کوید 

مقرر گردید   " در مقایسه با سی تی اسکن
بازنویسی و به  تحقیقاتی عنوان به صورت طرح 

  .واحد تحقیقات بالینی بیمارستان ارسال شود

  یافته های سی  " تحقیقاتی در مورد پروتکل طرح
تی اسکن پیش بینی کننده مورتالیتی کوتاه 

سال مبتال  50زیر مدت در بیماران در بیماران 
ضمن تایید عنوان ،   " به پنومونی کرونا ویروس

معاونت 
تحقیقات 
وفناوری 
واحد  –دانشگاه 

 تحقیقات بالینی

  فوری
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ت طرح متخصصان پیشنهاد گردید با توجه به ماهی
 بالینی به مجریان اضافه شود. 

  طراحی، اجرا و ارزیابی مشاوره  "طرح  عنوان
 19مجازی زنان باردار در بحران بیماری کووید 

 . مورد تایید کمیته علمی قرار گرفت  "

 : بررسی سرانه تجهیزات حفاظت  "در مورد طرح
فردی در بیمارستانهای کرونا دانشگاه علوم 

 ضمن تایید عنوان پیشنهاد   " نپزشکی کاشا
افراد دخیل در تامین ،گردید به مجریان طرح 

) خانم دکتر ثابت و خانم مهندس  تجهیزات و دارو
 .اضافه شود  و مسئولین ذیربط  آسمانی ( 

  بررسی وضعیت بیماران  "طرح با عنوان در مورد
و پیامدهای مادری و  19حامله مبتال کووید 

یید عنوان پیشنهاد گردید ضمن تا " نوزادی آن
   محوریت طرح با اساتید درگیر بیمارستان باشد .

 
گروه  14/2/1399/پ مورخ 30/30/8/29نامه به شماره  .9

بیماریهای عفونی در خصوص طرحهای چند مرکزی 
ر و رمدیسیویر در کارازمایی اثر بخشی داروهای فاویپیراوی

که گروه عفونی دانشگاه در آن  19درمان بیماران کووید 
مشارکت داشته مطرح شد و با توجه به تایید انها در 

بیمارستان در تاریخ  19جلسه کمیته علمی کووید 
مقرر گردید مستندات مربوطه به معاونت  27/1/1399

 تحقیقات وفناوری دانشگاه ارسال گردد. 

 معاونت درمان 

  فوری 

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دانشگاه  دکتر محمد حاجی جعفری 

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   دکتر

  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

  نفرولوژی تخصص  فوق  سید مسعود معینی دکتر 

   بیهوشی مدیر گروه    محمدرضا فاضل دکتر 

  مدیر گروه بیماریهای قلب  دکتر حسن رجبی مقدم 

    متخصص بیماریهای عفونی   خانم دکتر منصوره مومن هروی 

  دبیر کمیته  دکتر مهدی محمدزاده 

  ول فنی داروخانه ئمس خانم دکتر ثابت 



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

4 
 

 بیمارستان  19کمیته علمی کووید :  عنوان جلسه
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  ینده معاونت پژوهشی نما خانم آذرباد 

  غائبین:
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 خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار زیر از برنیاورد،

  : موارد مطروحه
معاون محترم درمان دانشگاه  با حضور  19کمیته علمی کووید  ،  حاد در بیمارستان  تنفسی عفونت های رل و درمان پیرو جلسات قبلی ستاد کنت 

موارد  .برگزار گردید   اعضای  کمیته با حضور   21/2/1399تاریخ  صبح8 ساعتدر بیمارستان ریاست محترممعاون بهداشتی دانشگاه و و 
 ر گرفت مورد تصویب کمیته قرا مطرح و زیر

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

موظف به استفاده از پرسنل بیمارستان گردید مقرر  .1
و تخطی از آن منجر به ماسک طبی جراحی هستند 

 برخورد خواهد شد 

دفتر کنترل 
 عفونت 

 فوری 

 

در محیط  آنها  مقرر گردید بیماران وهمراهان  .2
 بیمارستان از ماسک طبی استفاده کنند

دفتر کنترل 
 عفونت

  فوری

 برای آنتی باکتریال  مقرر گردید یک فیلتر آنتی وایرال .3
هر بیمار تحت عمل   و ساکشن  تجهیزات تنفسی

 جراحی استفاده شود. 

دفتر کنترل 
دفتر  عفونت و 

تجهیزات و  
ول اتاق مسئ

عمل و معاونت 
درمان 

 بیمارستان 

  فوری

مقرر گردید   پروتکل پیوست شده زیر برای تمام  اعمال  .4
 الکتیو در بیمارستان بهشتی انجام شود 

معاونت درمان 
دانشگاه ، 

معاونمت درمان 
 بیمارستان 

  فوری

در  19ژی بیماری کووید عنوان طرح بررسی سرولو  .5
پرسنل بیمارستان شهید بهشتی  به سرپرستی آقای 

 دکتر فاضل مورد تایید قرار گرفت 

معاونت 
پژوهشی 

دانشگاه ، 
واحد 

حمایت از 
تحقیقات 

بالینی 
 بیمارستان 

  فوری 

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  اه معاون درمان دانشگ دکتر محمد حاجی جعفری 

  ریاست بیمارستان   شریف محمدرضا   دکتر
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  معاون درمان بیمارستان  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

  نفرولوژی تخصص  فوق  سید مسعود معینی دکتر 

   بیهوشی مدیر گروه    محمدرضا فاضل دکتر 

  اسماعیل فخاریان دکتر 
ومدیر گروه   اق عمل بیمارستان س اتئیر

  جراحی مغز و اعصاب 

   رزاقی  رضا  دکتر
و معاون   متخصص بیماریهای عفونی 

  بهداشتی دانشگاه 

  دبیر کمیته  دکتر مهدی محمدزاده 

  ول فنی داروخانه ئمس خانم دکتر ثابت 

  فوق تخصص بیماریهای ریه   دکتر یزدان جعفری 

  مدیر گروه جراحی عمومی  ود آبادی دکتر عبدالحسین داو

  غائبین:
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  19کووید  کمیته علمی  : جلسه عنوان جلسه

 
12/8/1399 :تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 زیر از برنیاورد، خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه هللا صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار

  : موارد مطروحه
 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ،،معاون درمان دانشگاه با حضور   کمیته  جلسه  ،  بیمارستان  19ی علمی کووید کمیته هاپیرو جلسات قبلی  

 برگزار گردید .   12/8/1399تاریخ  صبح11 ساعتآمفی تئاتر بیمارستان در   میته ک سایر اعضای، معاون و مدیران بیمارستان و ریاست بیمارستان 
 ورد تصویب کمیته قرار گرفت.موارد زیرمطرح و  م

 

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

 Covid earlyمصوب شد گروه عفونی پروتکل  -1

Treatment  (CET جهت پزشکان سطح شهرستان )

ساعت به معاونت  48ایی ظرف پبرای درمان بیماران سر

 درمان دانشگاه ارسال نماید.  

معاونت درمان 
 بیمارستان 

 گروه عفونی 

 فوری 

 

مصوب شد پروتکل درمانی و اندیکاسیون بستری و  -2

ترخیص بیماران توسط گروه عفونی و باهمکاری اساتید 

ریه و داخلی وقلب بازنگری شده و جهت ابالغ به معاونت 

 د . درمان بیمارستان ارسال شو

 گروه عفونی 
معاونت درمان 

 بیمارستان 

  فوری 

مقرر گردید تجویز فاویپیراویر در سطح شهر برای  -3
 بیماران با تجویر متخصصین  عفونی ، اطفال و داخلی

صورت پذیرد و از طریق  وپزشکان عمومی دوره دیده 
 داروخانه های منتخب در سطح شهر توزیع شود 

معاونت درمان 
 دانشگاه 

  فوری 

هزار عدد قرص  360مقرر گردید معاونت غذا ودارو تعداد  -4
فاویپیراویر جهت توزیع دارو در یک ماه اینده  در 

 داروخانه های منتخب سطح شهر تهیه نماید 

معاونت غذا 
 ودارو دانشگاه 

  فوری 

مقرر گردید تجویز داروی رمدیسیویر  برای بیماران  -5
بستری با دستور متخصصین عفونی و اطفال و داخلی 
باشد و سایر پزشکان معالج جهت تجویز دارو با گروه 

 نمایند. مشاوره  عفونی 

معاونت درمان 
 بیمارستان  

  فوری 

عناوین  طرحهای پژوهشی ارسالی درکمیته تایید و  -6
کارشناسی و تصویب طرح را از واحد حمایت از مجریان روند 

تحقیقات بالینی بیمارستان و مرکز تحقیقات عفونی  پیگیری 
 نمایند :

  بررسی تاثیر داروanti TNF alpha بر بیماران
کووید با شدت متوسط بیماری  به سرپرستی دکتر 

 معینی 

 با شدت بیماری کووید و  زینک بررسی ارتباط سطح

واحد حمایت از 
 تحقیقات بالینی 
مرکز تحقیقات 

بیماریهای 
 عفونی

  فوری
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یتی در  بیماران کووید  مراجعه پیامد آن ومورتال
کننده به  بیمارستان به سرپرستی خانم دکتر زمانی 

 و خانم دکتر مائده نجفی زاده 

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  نشگاه معاون  درمان دا دکتر محمد حاجی جعفری 

  ریاست بیمارستان    ابوالفضل شجاعی  دکتر

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  دکتر بنفشه 

  معاون درمان دانشگاه  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر گروه بیماریهای قلب وعروق  دکتر حسن رجبی مقدم 

   نماینده گروه بیهوشی   محمد علی سعادتی دکتر 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  ین سید محمد حس دکتر

    معاون آموزشی بیمارستان  ایدین امیدوار  دکتر

   فوق تخصص نفرولوژی  طبا مسعود معینی دکتر سید

  متخصص بیماریهای عفونی  خانم دکتر مومن هروی 

  مسئول امور دارویی بیمارستان خانم دکتر ثابت 

    کمیته علمی دبیر دکتر مهدی محمدزاده 
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  19کووید  کمیته علمی  : جلسه عنوان جلسه

 
3/9/1399 :تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

 زیر از برنیاورد، خواه و برآورد را آن خواه بکوشد، بیماری نیاز برآوردن در کس هر: »فرمود آله و علیه هللا صلی خدا پیامبر سخن روز/کالم نورانی/حدبث:

 .«است شده زاده مادر، از که روز آن سان  به رود، می بیرون خویش گناه بار

  : موارد مطروحه
و معاونت تحقیقات و فناوری  معاون درمان دانشگاه  با حضور  کمیته  جلسه  ،  بیمارستان  19ی علمی کووید کمیته هاپیرو جلسات قبلی  

  9/9/1399تاریخ  صبح8 ساعتآمفی تئاتر بیمارستان در   میته ک سایر اعضای، معاون و مدیران بیمارستان و ریاست بیمارستان  دانشگاه و  
 مورد تصویب کمیته قرار گرفت.  موارد زیرمطرح و برگزار گردید . 

 

 مصوبات

 مسئول پیگیری مشروح مصوبات

مهلت زمانی 

اجرای 

 مصوبات

 پایش مصوبات

مصوبات اجرا 

 شده

اجرا شده با 

 تاخیر
 عدم اجرا

مقرر گردید گروه بیهوشی پروتکل اکسیژن  .1
استفاده در بخش ها تدوین  جهت را درمانی 
  نمایند. 

 گروه بیهوشی 
درمان معاونت 
 بیمارستان 

  فوری 

 رمدیسیویر داروی که درصورتیمقرر گردید  .2
 وایرال انتی داروی شد شروع بیمار برای

 . شود قطع فاویپیراویر

معاونت درمان 
 بیمارستان 

معاونت آموزشی 
 بیمارستان

  -داروخانه
 داروخانه بستری  

  فوری 

داروی رسیژن در بیمارانی که در مقرر گردید  .3
بستری می شود   یا در بیماران با ای سی یو 

 قطع شود  criticalوضعیت 

معاونت درمان 
 -بیمارستان

 داروخانه بستری  

  فوری

 که بیمارانی در مکمل داروهایمقرر گردید  .4
 داده خوراکی صورت به دارند گوارشی تحمل

 . شود

معاونت درمان 
 بیمارستان

  فوری

 جهت  Clopidogrel دارویگردید  مقرر .5
 با اینکه مگر استفاده نگردد. 19 کووید درمان

 باشد شده شروع بیمار برای تجویز اساتید قلب 

معاونت درمان 
 بیمارستان

  فوری

 روتین صورت به  ESR مقرر  گردید آزمایش .6
پیگیری . نشود تجویز بیماران کووید  در  روزانه

 باشد   CRPفاز التهابی بیمار با آزمایش  

معاونت درمان 
 بیمارستان

آزمایشگاه  -
 بیمارستان 

  فوری

پروتکل درمان پروفیالکسی  انتی کواگوالنت در  .7
ارسالی توسط گروه قلب به شماره    19کووید 

و مورد تصویب  کمیته علمی قرار گرفت   ....نامه

معاونت درمان 
 بیمارستان 

  فوری



 
 

         
 

 

 بسمه تعالی

2 
 

  19کووید  کمیته علمی  : جلسه عنوان جلسه

 
3/9/1399 :تاریخ    /بیمارستان  :  مکان     

مقرر گردید جهت اجرا به گروههای درمانی 
  ابالغ شود 

العمل برخورد سرپایی با بیمار مشکوک دستور  .8
مورد تصویب  9) ویرایش دوم  19به کووید 

وتایید کمیته علمی قرار گرفت و مقرر گردید از 
طریق معاونت درمان دانشگاه جهت اجرا توسط 

 پزشکان در سطح شهرستان ابالغ گردد. 

معاونت درمان 
 دانشگاه 

  فوری 

 کووید  نبیمارا در  پالسمافرزیسروش  درمانی  .9
 در بالینی کارازمایی تحقیقاتی طرح صورت  به

 . شد مصوب علمی کمیته

معاونت تحقیقات 
 وفناوری دانشگاه 

واحد حمایت از 
 تحقیقات بالینی 

  فوری 

 :حاضرین در جلسه

 امضا: سمت نام و نام خانوادگی

  معاون  درمان دانشگاه  دکتر محمد حاجی جعفری 

  عاون تحقیقات وفناوری دانشگاه م دکتر حمیدرضا بنفشه 

  ریاست بیمارستان    ابوالفضل شجاعی  دکتر

  معاون درمان دانشگاه  دکتر داوود خیرخواه 

  مدیر گروه بیماریهای قلب وعروق  دکتر حسن رجبی مقدم 

   گروه بیهوشی   نماینده  سعادتی دکتر 

  مدیر گروه بیماریهای داخلی  دکتر کمال اصالت منش 

  مدیر بیمارستان بهشتی  مکی  سید محمد حسین  دکتر

   فوق تخصص نفرولوژی  طبا مسعود معینی دکتر سید

   مدیر گروه بیماریهای عفونی   افضلی دکتر 

  دانشگاه  19فوکال پوینت کووید   دکتر احمد نجفی 

  مسئول امور دارویی بیمارستان خانم دکتر ثابت 

  مدیر گروه طب اورژانس  صادی خانم دکتر راضیه اقت

  فوق تخصص بیماریهای ریه  دکتر یزدان جعفری

    کمیته علمی دبیر دکتر مهدی محمدزاده 

 

 





ی  کاشان ید  ی   تا مار  ع 

  
  

    
  
  
  

  كميته علمي كرونا : عنوان

 ٢٤/٣/١٤٠٠ تاريخ :    /بيمارستان بهشتي  مكان : 

  

 

د د جان و  و دا م  ذرد      ن ه  د   ن  ا
محترم  استيرو  معاون  محترم درمان  دانشگاه  با حضور   ٢٤/٣/١٤٠٠ خيصبح تار٨ راس ساعت  كميته،  جلسه    مارستانيب كميته علمي كرونا  يجلسات قبل رويپ

  شد. بيتصو ريمصوبات ز .  براساس مباحث انجام شده  دياعضا برگزار گرد ريابا حضور  س يبهشت ديشه مارستانيب

  

وبات ا   روح  ت ا ا   و   زمان ا
مقرر گرديد در درمان بيماران سرپايي كوويد فعال داروهاي ايورمكتين و كلشيسين  .١

  تجويز نگردد. 
   دانشگاه  معاونت درمان

 معاونت درمان بيمارستان بهشتي 
 فوري 

( پيوست )  سرپايي با بيمار مشكوك به كويد  برخوردويرايش چهارم دستورالعمل  .٢
شگاه از طريق معاونت  ١٩ شش دان شكان و مراكز درماني تحت پو جهت ابالغ به پز

 قرار گرفت  تاكيد درمان دانشگاه  مورد 

  عاونت درمان دانشگاه م
 

 فوري

اكتمرا ) : دارو در صــورتي كه بيمار پس از Tocilizumab(در مورد تجويز داروي  .٣
ــباع  ٤٨ ــب ( افزايش اش ــخ درماني مناس ــتروئيد پاس ــاعت درمان با كورتيكو اس س

) نداشــت با امضــاي پزشــك معالج و پزشــك متخصــص  CRPاكســيژن و كاهش 
صورت حداكثر  صله ٨داخلي / عفوني به  ميلي گرم / كيلوگرم و حداكثر دو دوز با فا

سيونهاي تجويز ( پالكت زير  در،ساعت  ٢٤تا  ١٢ شتن كنترانديكا  ٥٠صورت ندا
، شك به انسداد  ٥٠٠زير  ANCهزار ، شك به عفونت فعال باكتريايي يا قارچي ، 

  تجويز گردد.  يا پاره شدن احشاء گوارشي ) 

  معاونت درمان دانشگاه 
  معاونت آموزشي بيمارستان 

  فوري

يد   .٤ يا شــــد جدي  به عوارض  ـــورت شــــك  باليني در ص هاي  يد گروه مقرر گرد
سيون كوويددر بيماران ،مورد را با حفظ محرمانگي به دفتر معاونت درمان  سينا واك
ــيون معاونت درمان  ــيناس ــتان جهت پگيري از طريق  كميته عوارض واكس بيمارس

  .دانشگاه ارسال نمايند.  

  معاونت آموزشي بيمارستان 
   مارستانيبمعاونت درمان 

 معاونت درمان دانشگاه 

  يفور

ن : ر   حا
   اورژانس يسرپرست و مسئول فن   ييمحمدرضا طباطبا ديدكتر س  معاون درمان دانشگاه  يجعفر يدكتر حاج

  يدفتر خدمات پرستار ريمد  يعيرف خانم  مارستانيب سيرئ  يدكتر شجاع
 مدير گروه طب اورژانس  خانم دكتر راضيه اقتصادي   مارستانيدرمان ب معاون  رخواهيخ دكتر
 معاونت آموزش باليني دانشكده پزشكي  دكتر ارج   مارستانيب ريمد  يمك دكتر

  فوق تخصص نفرولوژي   دكتر عليرضا سليماني   يسرپرست دانشكده پزشك  انيدكتر فخار
  ويروس شناس  -فوكال پوينت تشخيص كرونا  دكتر احمد پيروزمند   يعفون قاتيبخش اطفال ، سرپرست مركز تحق سيرئ  فيدكتر محمدرضا شر

مسئول  -سرپرست آزمايشگاه تشخيص ملكولي كرونا  دكتر احترام  معاون اموزشي پژوهشي بيمارستان  دكتر اميدوار 
  فني آمايشگاه 

  مسئول امور دارويي بيمارستان   خانم دكتر ثابت   فوق تخصص نفرولوژي  دكتر معيني 
  دبير كميته علمي   دكتر محمدزاده   فوق تخصص بيماريهاي ريه   دكتر يزدان جعفري 

      مدير گروه بيماريهاي عفوني  دكتر افضلي 

ن :   غا
        





مجتمع بیمارستانی  شهید بهشتی  کاشان
 

 
 

   
 
 
 

     19کمیته علمی کووید :عنوان

 17/6/1400 تاریخ :    /بیمارستان بهشتی  مکان : 

 

وند جان و خرد  کزین ربرت اندیشه ربنگذرد  هب انم خدا

و آموزشی و محترم درمان  ین معاونبا حضور   6/1400 /17خیتارصبح  8:00راس ساعت    کمیته   ،  جلسه   مارستانیدر ب  19کمیته علمی کووید  یجلسات قبل رویپ

 شد. بیتصو ریمصوبات ز .  براساس مباحث انجام شده  دیبرگزار گرد کمیته  یاعضا ریاسدانشگاه و غذا ودارو  

 زمان اجرا  مسئولیت اجرا  مشروح مصوبات

  فوری معاونت درمان بیمارستان  کووید انجام نگردد بستری مقرر گردید سی تی اسکن کنترل در بیماران  .1

مقرر گردید پروتکل انجام سی تی اسکن  تشخیصی در بیماری کووید توسط دکتر یزدان جعفرری تییره و    .2

 تدوین و به معاونت درمان بیمارستان ارسال گردد. 

تا  یفور  مارستانیمعاونت درمان ب
27/6/1400 

مقرر گردید دوره های آموزشی درمان و مدیریت بیماری کووید برای پزشکان بخصوص پزشکان عمومی  .3

 توسط معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردد. 
 معاونت آموزشی دانشگاه 

تا  یفور
30/6/1400 

مقرر گردید پروتکل کنترل قند در بیماران  بستری کووید براساس ضمیمه نسخه نیم درمان کووید  .4

 شوری توسط گروه داخلی  تییه و تدوین وجیت ابالغ واجرا به معاونت درمان بیمارستان ارسال گردد. ک

آموزشی معاونت 
  مارستانیب

تا  یفور
27/6/1400 

مقرر گردید توسط معاونت درمان دانشگاه دوره مراقبت بیماران موکور مایکوزیس برای پرستاران    .5

 بیمارستانیای درگیر برگزار گردد. 

تا  یفور معاونت درمان دانشگاه 
30/6/1400 

 افتیدر از  پس ماریبالینی  میعال یپس از بیبود ایو  یب نیسیامفوتر یگردد در صورت نبود دارو شنیادیپ .6

باشد معاونت غذا و دارو در  یقیکونازول به صورت تزرسا پ یادامه با دارو ،نیسیامفوتر یدارو زدو 6

 . دیذکر اقدام نما یداروها نیتام یاسرع وقت برا

 

 معاونت درمان دانشگاه 
 معاونت غذا ودارو 

تا  یفور
30/6/1400 

 حاضرین :
  متخصص و جراح گوش و حلق و بینی  امیرحسین احسنی دکتر معاون درمان دانشگاه  دکتر حاجی جعفری 

 فوکال پوینت آزمایشگاه تشخیصی کووید  دکتر احمد پیروزمند   دانشگاه یمعاون آموزش  یشیخانم دکتر قر
  متخصص وجراح  بیماریهای چشم  خدایار گالبچی دکتر  معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه  دکتر بنفشه 
 مراقبت ویژه کووید  –فوق تخصص بیماریهای ریه  دکتر یزدان جعفری   مارستانیب سیرئ  یدکتر شجاع

 فوق تخصص نفرولوژی  دکتر مسعود معینی طبا  متخصص بیماریهای عفونی  –فوکالل پوینت علمی کووید دانشگاه  دکتر مومن هروی 
 مسئول دارویی بیمارستان  خانم دکتر ثابت   مارستانیب  یپژوهش یمعاون آموزش  دواریام دکتر
 مدیر گروه طب اورزانس  خانم دکتر اقتصادی   مارستانیب ریمد  یمک دکتر

 متخصص بیماریهای داخلی  دکتر علیرضا جمالی  متخصص بیهوشی ونماینده گروه بیهوشی  دکتر پهلوانی 
 دکترای قارچ شناسی پزشکی  مه زاد ارمی دکتر  مدیر پرستاری دانشگاه  ماشا اهلل زراعتی 

 غایببین :








