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  1666: تلفن گویا

 شماره :  

 اترخي :  

 :   ويپست

 بسمه تعالي 
 
 

شت، ردمان و آموزش زپشكي وزارت     بهدا

 1400سال 
 

 (برادران من! با اتكا به ايمان و اسالم بود كه ما پيروز شديم)
 

 (امام خمينی )ره

 داراي گواهيناهم نيب المللي مدرييت كيفيت 

ISO 9001:2008 

                

                  

 

 

 ناب آقای دکتر رضاییج

 بیمه وخدمات سالمت معاون محترم

  یرداروی رمدسیو موضوع:

 باسالم

ریخ جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونای استان که درتا نایت به مصوبات  یکصدوسی وسومیناحتراما ، با ع
  مکاتبه معاونن وهمچنی ابالغ گردیده  11/11/1400 مورخ 560753/1400شماره  برگزارو طی مکاتبه  1400 /9/11

با معاونت محترم درمان  13/11/1400مورخ566087/1400پزشکی مشهد به شماره  دانشگاه علومدرمان محترم 

 "رمدسیویربه صورت سرپایی  مبنی  بردرمان با " 8با توجه به مصوبه بند )پیوست(وزارت  بهداشت ودرمان 
 معاونت نین داروخانه های معرفی شده ازسویهمچ مراکز منتخب و رر شده است درمان  دربدین منظور مق

به جهت شیوع بیماری کرونا وقرار گرفتن  لذا. دهای علوم پزشکی استان انجام گیر داروی دانشگاه غذا و محترم 
 یوع بیماری می باشدتایید کننده شتولید نسخه الکترونیک  استان در وضعیت قرمز که افزایش بارمراجعه در

در سامانه شرکای کاری امکان انتخاب داروی رمدسیویر برای این استان جهت  مستدعی است دستور فرمایید
 داروخانه های منتخب ایجاد گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 

 

  

 دکترعلیرضا رمزی

 مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی

 *1666 # استعالم اعتبار دفترچه بيمه با
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 جهت استحضار جناب آقاي دكتر محمد مهدي ناصحي مديرعامل محترم سازمان بيمه سالمت ايران 

 . جناب آقاي دكتر كياني سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت استحضار 
 

 


