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جناب آقای دکتر جان بابایی
معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره 400/4150د مورخ  98/2/30درخصوص منع انجام کولونوسکوپی در مطب به اطالع
می رساند در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشور مجوز تاسیس کلینیک گوارش با امکانات
انجام پروسیجرهای گوارشی صادر نمی گردد ،همچنین مراکز دانشگاهی پاسخگوی تعداد باالی مراجعین بیمار جهت
انجام پروسیجرهای گوارشی نمی باشند که این مطلب منجر به اختالل جدی در خدمت رسانی می گردد .طی بحث و
تبادل نظر در جلسات متعدد هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران به پیوست حداقل امکانات الزم برای
انجام کولونوسکوپی در مطب به حضورتان ایفاد می گردد .لذا خواهشمند است برای پزشکان فوق تخصص گوارش
باالخص در سایر استان ها دستور الزم جهت هرگونه اقدام مقتضی درخصوص حداقل استانداردها صادر گردد.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را دارم/ .م

دکتر رضا ملک زاده
رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
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حداقل امکانات الزم برای انجام کولونوسکوپی در مطب:

 -1امکانات  Sedationیا بیهوشی برای آن دسته از بیمارانی که  Sedationالزم دارند یا تمایل دارند.

 -2امکانات احیاء و رسیدگی به وضعیت حیاتی بیمار.

 -3پزشک بیهوشی یا تکنسین بیهوشی یا پرستار متبحر دوره دیده برای اشتغال در آن شهر (درصورت عدم

حضور فوق تخصص بیهوشی مسئولیت بیهوشی یا  Sedationبا پزشک خواهد بود).

 -4امکانات ریکاوری برای بیمارانی که  Sedateشده اند.
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