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 ..... درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه  محترم ریاست 

 

 خدمات با همراه دندانپزشکی خدمات دستورالعمل و دندانپزشکی درمانگاه نامه آئین ابالغموضوع: 

 بیهوشی

 با سالم وتحیات

ات دندانپزشکی همراه احتراما بدینوسیله آئین نامه بازنگری شده درمانگاه دندانپزشکی همراه با دستورالعمل خدم

  ایالغ می گردد. اجرابا خدمات بیهوشی جهت 

 

 

 

 رونوشت:
 درمان محترم معاون رضوی امامی دکتر آقای جناب 

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

 تهران درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده محترم ریاست 

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده محترم ریاست 

 ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان  ریزی برنامه و نظارت محترم تمعاون  

 ایران دندانپزشکی انجمن محترم ریاست 

 درمان امور اعتباربخشی و نظارت دفتر محترم یرکلمد 

 بالینی خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر محترم کل مدیر 

 سالمت تعرفه و استاندارد تدوین فناوری، ارزیابی دفتر محترم مدیرکل منشاولیایی دکتر آقای جناب 

 حقوقی امور در وزیر محترم مشاور کاظمی دکتر آقای جناب 

 کار و محیط سالمت مرکز محترم رئیس ندافی دکتر آقای جناب 

 دندان و دهان سالمت اداره محترم رئیس خوشنویسان دکتر آقای جناب 

 تخصصی و دندانپزشکی آموزش شورای محترم دبیر فاضل دکتر آقای جناب 

 درمان امور اعتباربخشی و نظارت دفتر فنی معاون مازیار خانم سرکار 
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 نامه تأسيس درمانگاه دندانپزشکيآئين

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و  24و 4،3،2،1به استناد مواد  :استنادات

قانون تشکیالت ووظایف  1ماده  16و  13،  12،  11و اصالحات بعدی و بندهای  1334آشامیدنی مصوب سال 

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و  8وماده 1367وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 

هیئت محترم وزیران واصالحات  1365وآئین نامه اجرائی آن مصوب سال    1364آموزش پزشکی مصوب سال 

 به شرح ذیل تدوین گردید:انپزشکی رمانگاههای دنددنامه تأسیس  آئین،1366سال 

 فصل اول: تعاریف

، به معاونت درمان  "وزارت "در این آئین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1ماده 

به کمیسیون قانونی تشخیص امور   "معاونت"دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی،

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  20پزشکی موضوع ماده 

پروانه های "، به پروانه های بهره برداری)تأسیس( و مسئول فنی  "کمیسیون قانونی"و اصالحات آن  1334سال 

 شود.گفته می  "درمانگاه"وبه درمانگاه دندانپزشکی  "موسس"، به موسسین حقیقی یا حقوقی  "قانونی

درمان و امور  ،ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، پیشگیریدرمانگاه دندانپزشکی مؤسسه-2ماده 

 گردد.براساس ضوابط، مقررات و برابر این آئین نامه تأسیس می فک و صورتتوانبخشی بیماریهای دهان و
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نپزشکی را در یکی از دانشگاههای دندانپزشک عمومی به شخصی اطالق می گردد که دوره عمومی دندا-3ماده 

 معتبر داخل و یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ مدرك دکتری و پروانه دائم دندانپزشکی از وزارت شده باشد.

دندانپزشک متخصص به شخصی اطالق می گردد که دوره تخصصی دندانپزشکی را پس از اتمام دوره  -4ماده

 ی معتبر داخل و یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه تخصصیدندانپزشکی عمومی در یکی از دانشگاهها

 شده باشد. مورد تائید وزارت 

گردد که دوره کاردانی پرستاری دندانپزشکی را در یکی از پرستار دندانپزشکی به شخصی اطالق می -5ماده 

 شده باشد. مورد تائید، گذرانیده و موفق به اخذ مدرك یا خارج دانشگاههای معتبر داخل

گردد که دوره کاردانی بهداشت دهان را در یکی از به شخصی اطالق میکاردان بهداشت دهان  -6ماده 

 شده باشد.مورد تائید، گذرانیده و موفق به اخذ مدرك کاردانی بهداشت دهان  داخل یا خارجدانشگاههای معتبر

ل دارای مدرك دیپلم متوسطه بوده ودارای دستیار کنار دندانپزشک به شخصی اطالق می شود که حداق -7ماده

 گواهی گذراندن دوره های مصوب در مراکز مورد تائید وزارت باشد.

پروانه های بهره برداری)تاسیس( ومسئول فنی پروانه های قانونی هستند که از طریق معاونت پس از   -8ماده

 وند.تصویب کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هر درمانگاه صادر می ش

 وبهره برداري فصل دوم: شرایط تأسيس

 الف( شرايط متقاضیان تاسیس:
#signature# 
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اجازه تأسیس درمانگاه به اشخاص حقیقی ویا حقوقی پس ازتصویب کمیسیون قانونی با شرایط ذیل  -9ماده 

 داده می شود:

 ( یک نفر دندانپزشک به تنهائی میتواند موسس باشد.9-1

 یک نفر از آنها باید دندانپزشک باشد.نفر،  2: در صورت درخواست 1تبصره 

نفر،نصف به عالوه یک نفراز آن ها باید از فارغ التحصیالن گروه  2:در صورت درخواست بیش از 2تبصره 

 پزشکی یا دندانپزشکی)حداقل کارشناس یا باالتر( با عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک باشد

های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی ویا سایر شرکت  ( اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس درمانگاه ، شرکت2-9

 در آن ها الزامی است 2ها می باشند که رعایت تبصره 

 تبصره: در موسسات خیریه عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک الزامی است

( :به اشخاص حقیقی وهر شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی واشخاص حقوقی دیگر بیش از یک 1-2-9

این آیین نامه برای  39رعایت ضوابط مندرج در مادة   ره برداری) تاسیس (درمانگاه داده نمی شود،پروانه به

 موسس الزامی است .

 ب(شرایط بهره برداري:

 جهت تاسیس، بهره برداری وفعالیت  درمانگاه باید به شرح ذیل اقدام گردد: -10ماده 

 رك الزم(تسلیم درخواست به معاونت مربوطه به ضمیمه مدا1-10

 ( اخذ موافقت اصولی طبق ضوابط و مقررات مربوطه از معاونت10ـ2

#signature# 
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 (ارائه مدارك طبق ضوابط و زمان بندی ابالغی شامل:3-10

معرفی مکان وارائه نقشه ویا احداث ساختمان بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت که  -1-3-10

 محیط معاونت بهداشت دانشگاه برسد.باید به تائید کارشناسان معاونت درمان وبهداشت 

 تائید اجرای نقشه ها توسط کارشناسان مذکور -2-3-10

 ارائه لیست تجهیزات درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت. -3-3-10

تجهیز درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت وتائید تجهیزات توسط کارشناسان  -4-3-10

 مذکور

 ارائه لیست پرسنل فنی همراه مدارك الزم -5-3-10

ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی یا  -6-3-10

 عادی معتبر با پالك ثبتی بهمراه تصویر مصدق سند مالکیت یا رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضری.

 دقیق وساعات فعالیت درمانگاه.اعالم نام،آدرس -7-3-10

 اخذ پروانه های قانونی از معاونت -8-3-10

 آغاز فعالیت درمانگاه و اعالم شروع به کار به معاونت مربوطه. -9-3-10

صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی پس از تائید صالحیت متقاضیان تاسیس توسط کمیسیون -1تبصره

 د. قانونی، با دانشگاه خواهد بو

مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره براساس مفاد قرارداد تاسیس منعقده بین دانشگاه  -2تبصره

وموسس بوده ودرصورت عدم امکان تکمیل مدارك در مدت مقرر در قرارداد تاسیس،تمدیدآن منوط به ارائه 

#signature# 
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هدبود، صدور موافقت اصولی مجوزی خوا گزارش پیشرفت کارمورد تائید معاونت وتائیدنهائی کمیسیون قانونی

 برای فعالیت درمانگاه نمی باشد و موافقت اصولی غیرقابل واگذاری به غیر است.

شروع هر گونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تائید نقشه ها توسط معاونت های   -3تبصره 

 می باشد.بهداشت و درمان ،ممنوع بوده و مسئولیت آن بر عهده متقاضیان 

 شروع بکار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های قانونی  ممنوع است.  -4تبصره 

محل و فضای فیزیکی و ساختمان و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز درمانگاه براساس ضوابط   -11ماده 

بوطه باید قبل از شروع بکار این آئین نامه و  ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت و سایر دستورالعملهای مر

درمانگاه توسط کارشناسان ذیربط معاونت مربوطه مورد بازرسی و ارزیابی و تائید قرار گیرد ، در غیر 

 اینصورت پروانه بهره برداری صادر نخواهد شد.

شب الزامی بوده و درصورت فعالیت  10در ساعات صبح و عصر تا ساعت  درمانگاهساعات فعالیت  -12ماده 

 فعالیت نماید. بانه روزی بایدبا حضور مسئول فنیش

 مسئول فنی بایستی دندانپزشک عمومی یا متخصص باشد. -13ماده 

با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در درمانگاه ،مسئولین فنی نمی توانند در  -14ماده 

ه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر زمان تقبل مسئولیت فنی، در محل دیگری شاغل باشند و پروان

 نخواهد شد. 

#signature# 
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نفر مسئول فنی الزامی است ومسئول فنی در  3تبصره: درصورت فعالیت شبانه روزی درمانگاه، معرفی حداقل 

هر حال نباید بیش از دو نوبت کاری در هر شبانه روز در درمانگاه شاغل باشد.پذیرش مسئولیت فنی شیفت های 

 فت های صبح وشب ویا عصر وشب به طور پیوسته نیزتوسط یک نفر مجاز نمی باشد. شب ، شی

بکارگیری کلیه دندانپزشکان و پرسنل فنی مستلزم رعایت قوانین جاری و دستورالعمل ها و بخشنامه  -15ماده 

 های وزارت می باشد.

می ، متخصص و کادر فنی که در رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاری برای کلیه دندانپزشکان عمو -16ماده 

درمانگاه فعالیت می کنند الزامی است و اشتغال همزمان در سایردرمانگاهها وموسسات پزشکی وحرف وابسته 

 مجاز نمی باشد.

 ضوابط پرسنلي سوم:فصل 

 هر درمانگاه باید حداقل پرسنل به شرح ذیل رادارا باشد: -17ماده 

نفر دندانپزشک  5گاههائی که در شیفت های صبح وعصر فعالیت میکنندونفر دندانپزشک دردرمان 4معرفی  الف(

 در درمانگاههای شبانه روزی .

 نفر در شیفت شب الزامی است. 1نفر دندانپزشک در شیفت های روزانه و 2حضور حداقل  -1تبصره 

 دندانپزشکمطب ر پروانه مراتب را کتباً به همراه تصوی ،درمانگاه بایستی قبل از بکارگیری دندانپزشک  -2تبصره

 مربوطه اعالم نماید. معاونتبه  واعالم همکاری ایشان

 پرستار دندانپزشک در هر شیفت کاری  یک نفردهان و یا کاردان بهداشتیک نفر  ب(

#signature# 
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نفردندانپزشک در هر شیفت کاری بامدرك حداقل دیپلم وداشتن 2ج(یک نفردستیارکناردندانپزشک به ازای هر

 تائید وزارت.گواهینامه مورد 

درصورت عدم وجود کاردان بهداشت دهان ، پرستاردندانپزشکی  ویا دستیار کناردندانپزشک به تائید  -3تبصره

معاونت مربوطه ، به کارگیری فارغ التحصیالن دیگر گروههای پزشکی ویابهیاران )مادامیکه تعداد کاردان 

 حدالزم نرسیده است( بالمانع میباشد. بهداشت دهان ،پرستار ودستیار کناردندانپزشک درکشور به

استفاده از دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی)پانورامیک،سفالومتری و....(معرفی یک نفر درصورت د( 

 متخصص رادیولوژی دهان و فک وصورت ویا متخصص رادیولوژی به عنوان مسئول فنی الزامی است

ارائه گزارش توسط متخصص رادیولوژی دهان و فک و در صورت انجام رادیوگرافی خارج دهانی،   -4تبصره

 صورت ویا متخصص رادیولوژی الزامی است.

 درصورت وجوددستگاههای رادیوگرافی خارج دهانیرادیولوژی  یا مقاطع باالتر یک نفر کاردانه( 

 یک نفر  کاردان / کارشناس مدارك پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارك پزشکی وبایگانی.و( 

درصورت عدم وجود فارغ التحصیالن مربوطه به تائید معاونت ،به کارگیری سایر رشته ها ی  -5تبصره

 پیراپزشکی بالمانع میباشد.

 ز( یک نفر مسئول پذیرش واطالعات.

ح( یک نفر خدمه دارای گواهی نامه بهداشت عمومی از آموزشگاه های اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی 

 درهر نوبت کاری 

#signature# 
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ر صورت وجود آبدارخانه وجود یک نفر آبدارچی دارای کارت بهداشت و گواهینامه دوره ویژه بهداشت ط(د

 عمومی از آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی 

 از بکارگیری آبدارچی جهت انجام امور نظافت جلوگیری بعمل آید. -6تبصره 

ه تاسیس مطب در بکارگیری مسئول یا مسئولین فنی و رعایت آئین نامه اجرائی قانون اجاز -7تبصره 

 دندانپزشکان درمانگاه الزامی است.

 ضوابط ساختماني،تجهيزاتي : چهارمفصل 

در یک و یا  میباشد که میتواند متر مربع 150درمانگاه حداقل فضای مورد نیاز جهت تاسیس   -18ماده 

 .احداث گردد متوالیدوطبقه  دو واحد مجاور ویاحداکثر

یونیت وصندلی دندانپزشکی و متعلقات مربوطه الزامی  5برای بهره برداری از درمانگاه حداقل تعداد  -19ماده 

 است.

 متر مربع به مساحت درمانگاه اضافه می شود 20تبصره: به ازای اضافه شدن هر یونیت، 

فضا برای هر یونیت ویک متر متر  10اتاقهای معاینه با درنظر گرفتن حداقل  شامل:فضای موردنیاز -20ماده 

پذیرش، نگهداری مدارك اطالعات وانتظار،  سالن،فضای مانور،اتاق مدیریت ومسئول فنی،اتاقک رادیولوژی

یزاسیون،آبدارخانه،رختکن به تفکیک خانم ها وآقایان،اتاقک تی شوئی وسرویسهای اتاق استریل بایگانی،پزشکی و

 اشد.بهداشتی مجزا جهت بیماران وکارکنان میب

تقسیم ومتراژهریک از فضاها همچنین امکانات  وچیدمان آنها درهر قسمت  استاندارد ها، نحوه - 1تبصره

 براساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت ومقررات این آیین نامه خواهد بود
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 _تاريخ_
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ناتوان، درمانگاه بایستی امکانات الزم ازقبیل آسانسور،رمپ و...جهت تردد وانتقال بیماران   -2تبصره 

 توانخواهان و سالمندان و همچنین جای پارك ویلچررادارا باشد

 در صورت شبانه روزی بودن درمانگاه وجود اتاق استراحت الزامی است. -3تبصره

اتاق استریلیزاسیون بایددارای سینک شستشوومیزپکینگ بوده وتاسقف کاشی کاری شده و یا با  -4تبصره 

 پوشیده شده باشد.سایر مصالح مشابه غیر متخلخل 

باید بهره برداری از درمانگاه  اخذ مجوز تاسیس و برایتجهیزات ومواد مصرفی  یونیت ها وسایر  -21ماده 

 مطابق با  ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت تهیه و مورد استفاده قرار گیرند.

اخذ مجوز  برای لوژی های باالترویا تکنو  Bکالس  لیتری 17وجود حداقل یک دستگاه اتوکالو حداقل  -22ماده 

 الزامی است.یونیت(  5)تا هر  بهره برداری از درمانگاه تاسیس و

 تعداد وحجم اتوکالو  مورد نیاز برابر ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت خواهد بود -تبصره

 وجود حداقل یک دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در درمانگاه الزامی است. -23ماده 

باید مطابق با  cbctاستفاده از دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی)پانورامیک،سفالومتری و....(و  -24 ماده

ضوابط سطح بندی بوده و بدون اخذ مجوز بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت ممنوع است و در صورت 

دهای حفاظتی موضوع قانون تائید درخواست استفاده از این دستگاه ها در درمانگاه، رعایت ضوابط و استاندار

حفاظت در برابر اشعه که با هماهنگی مرکز سالمت محیط و کار و سازمان  انرژی اتمی ایران تدوین می شود و 

 قانون حفاظت دربرابر اشعه الزامی است 4اخذ تائیدیه های الزم طبق ضوابط کمیسیون تبصره ماده 

#signature# 
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انه بهره برداری( در صورت درخواست بکارگیری تبصره: درمانگاه های دندانپزشکی موجود)دارای پرو

، الزاما باید نسبت به ارائه درخواست cbctدستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی)پانورامیک،سفالومتری و....(و 

 افزایش بخش رادیولوژی فک و دهان وصورت ورعایت ضوابط فوق اقدام نمایند.

حتی  …شامل کپسول اکسیژن، قفسه داروئی، ست احیاء و وسائل اورژانس ) و دارو، تجهیزاتتامین - 25ماده 

  .الزامی است الکتروشوك(دردرمانگاهالمقدور 

را   CPRاستفاده از دستگاه الکتروشوك باید توسط افراد مجاز که دوره های خاص یا بازآموزی  -1تبصره

 ت گیرد.گذرانده ودارای گواهینامه معتبر از مراکز علمی مورد تائید وزارت باشند، صور

ست دندانپزشکی استریل یا یکبار مصرف آماده به ازای هر دندانپزشک فعال براساس  5وجود حداقل  -2تبصره 

 رشته فعالیت درهرشیفت الزامی است.

عایت اصول و استانداردهای زیست محیطی و کنترل عفونت و ایمنی بیماران و کارکنان در تامین و  -3تبصره 

 ائه خدمات بر اساس دستورالعمل های مصوب الزامی است.کاربرد مواد و وسایل ار

انجام خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی مستلزم رعایت ضوابط دستورالعمل پیوست می  -26ماده 

 باشد.

 فصل پنجم(ضوابط بهداشتي

ابط ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت ،دستورالعمل کنترل عفونت ونیز ضو کامل رعایت  -27ماده 

 : ل ضروری استیبهداشتی به شرح ذ

#signature# 
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کف کلیه قسمت های ساختمان بایستی سالم، با دوام، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب، بدون ترك -1

 خوردگی، از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج و قابل گندزدائی باشد.

ز و شکاف، تمیز و دارای قرنیز به دیوارها باید ا ز جنس مقاوم، غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، بدون در-2

 سانتی متر باشد. 10ارتفاع حداقل 

 دیوار اتاق استریلیزاسیون باید تا سقف کاشیکاری باشد. -تبصره

 سقف کلیه قسمت ها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشد.-3

 هز به توری سیمی ضدزنگ باشد.درب وپنجره ها  باید سالم  و پنجره های باز شو مج -4

وجود سیستم سرمایش وگرمایش بگونه ای که ضمن فراهم نمودن برودت وحرارت قادربه تهویه نیز بوده تا   -5

 ازآلودگی های هوای داخل ساختمان جلوگیری شود.

 

و در مناطقی  آب مصرفی  باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر /روستا مورد تائید مقامات بهداشتی تامین -6

که فاقد شبکه عمومی می باشند از شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور استفاده 

شود وهمچنین حتی المقدوردارای مخزن ذخیره آب به میزان کافی بوده وکنترل های بهداشتی درمورد آنها 

 صورت گیرد. 

داشتی  به گونه ای باشد که سطوح ،خاك ،آبهای سطحی و سیستم جمع آوری و دفع فاضالب از نظر فنی و به -7

زیرزمینی را آلوده نکند ،بند پایان وجوندگان به آن دسترسی نداشته باشند ،متعفن وبدمنظره نباشدوخروجی 

فاضالب با استانداردهای محیط زیست  وضوابط و دستور العملهای ارسالی وزارت مطابقت داشته و مورد تایید 

#signature# 
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تی باشد ضمن اینکه دفع فاضالب یونیت های دندانپزشکی بایستی به روش بهداشتی وبالوله کشی معاونت بهداش

 مناسب صورت پذیرد.

دفع پسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و روش های مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی وپسماندهای  -8

دستورالعمل مدیریت اجرایی  هیئت وزیران  و 8/2/87ك مورخ 38459ت /15871وابسته مصوبه شماره 

و کلیه  2/6/87ب س مورخ /32567/6پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شماره 

بخشنامه های صادره از مرکز سالمت محیط و کار در خصوص چگونگی تفکیک،جمع آوری ونگهداری و دفع 

 پسماندها الزامی است.

ی درداخل ظروف حاوی ماده ثبوت دربسته ودفع آن به روش بهداشتی و مناسب  جمع آوری آمالگام اضاف -9

 ضروری است.

زباله دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم، قابل شستشو و ضدعفونی کردن و ضدزنگ  با درپوش وپدال  -10

 وکیسه مناسب در درمانگاه موجود باشد.

 نشو ونمای حشرات و جوندگان در درمنگاه به عمل آید.تمهیدات الزم برای جلوگیری از وجود، ورود، -11

وجود گندزدای مناسب جهت گندزدائی سطوح الزامی است و کلیه قسمت ها به طور مرتب نظافت و در موارد -12

 ضروری محل های آلودگی بایستی گند زدائی شود.

رچه ای و قابل شستشو بوده، صندلی ها و مبل های اتاق ها بدون درز و پارگی، تمیز و با روکش غیر پا-13

 همچنین میزها و قفسه ها بایستی سالم، تمیز ورنگ آمیزی شده باشد.

مترمربع با کف مقاوم ، قابل شستشو ، کاشیکاری یا سرامیک تا  5/1وجود اتاقک تی شوئی با حداقل متراژ  -14

 ، cm 60ب رو با عمق زیر سقف مجهز به شیرمخلوط آب گرم وسرد وتی آویز وحوضچه دارای کفشوی فاضال

#signature# 
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تهویه مجزا وقفسه مواد گندزدا وپاك کننده یااستفاده از تی شوی پرتابل با در نظر گرفتن فضای مناسب برای 

 نگهداری تی شوی .

رعایت ضوابط بهداشتی برای سرویس های بهداشتی کارکنان وبیماران به طوریکه روشوئی ها حتی المقدور -15

اف کاشی کاری شده وبا شیر دستشوئی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار)اتوماتیک( باشد بدون پایه، بادیوار اطر

وسرویسهای بهداشتی نزدیک به ورودی سالن انتظار،با کف ودیوار کاشی کاری شده، سقف سالم ومقاوم، با 

هواکش رنگ روشن، قابل شستشو وضد عفونی نمودن، مجهز به آب گرم وسرد، صابون مایع، حوله کاغذی، 

 مناسب، کاسه توالت سالم وبدون ترك خوردگی، مجهز به شترگلو ودارای فالش تانک باشد.

 

 در نظر گرفتن سرویسهای بهداشتی مجزا برای پرسنل و مراجعین به تعداد مناسب . -16

ه با مترمربع ، همرا 50کیلوگرمی برای هر 4تأمین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزی ویا حداقل یک کپسول  -17

 هشداردهنده حریق مناسب .

 تأمین نورو تهویه مناسب .-18

 شیب کف کلیه اتاقهایی که دارای کف شوی بوده وشستشو میشود باید به سمت کف شوی باشد.-19

 رعایت ضوابط بهداشتی در آبدارخانه)در صورت وجود(-20

 رعایت ضوابط بهداشتی در اتاق استریلیزاسیون-21

 اظت فردی)دستکش التکس یکبارمصرف،عینک محافظ یا شیلد،ماسک و....(استفاده ازوسایل حف-22
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مصرف مجدد وسایل یکبار مصرف نظیر ساکشن، دستکش، لیوان، برس، پولیش دندان و لوله  -1تبصره

پالستیکی یکبارمصرف روی پوار هوا ممنوع است.همچنین استفاده از یک کارپول برای بیش از یک بیمار مجاز 

 برای هر بیمار باید تعویض واستریل گردد. نیست ونیز فرز

بعد از اتمام کار هر بیمار، تمیز نمودن قسمت هائی از یونیت که درارتباط با بیمار ودندانپزشک بوده  -2تبصره

 نظیر پوار آب وهوا، دسته چراغ، دسته صندلی وکراش وار با محلول ضد عفونی کننده استاندارد ضروری است.

های تهیه شده در مطب های دندانپزشکی، قبل از ارسال به البراتوار یا گچ گیری الزم است  کلیه قالب -3تبصره

 شستشو وبا ماده ضدعفونی استاندارد ومجددا شستشو شوند.

 تشکیل پرونده های پزشکی ) معاینات دوره ای وواکسیناسیون( برای کلیه شاغلین. -23

 نیت دندانپزشکی درمواقع لزوم.تامین برق اضطراری برای فعالیت حداقل یک یو-24

 منبع مولد برق اضطراری باید به گونه ای باشد که تولید آلودگی صوتی ننماید. -تبصره

 وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح درشرایط اضطراری-25

 رعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در درمانگاه-26

ینی در دوره کمون یا دوره پنجره بسیاری از بیماریهای عفونی وقابل انتقال با توجه به فقدان عالئم بال-27

ویرال)نظیر هپاتیت وایدز( وعدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران واز طرفی امکان انتقال آسان 

درمانگاهها، رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد بیماران براساس ضوابط و  بیماریهای فوق دراین

 ستانداردها ودستورالعمل های صادره از وزارت الزامی است.ا
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رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفه ای بر اساس آخرین  ضوابط و دستور العملهای ابالغی از وزارت -28

 الزامی است.

 فصل ششم (وظایف موسس :

 اهم وظایف موسس بشرح ذیل می باشد:  -28ماده 

 گاه جهت تمام نوبت های کاری .ـ معرفی مسئول فنی برای درمان1

در صورت استعفایا پایان مدت قرارداد مسئول فنی،موسس میتواند تعویض وی را با معرفی فرد واجد -1تبصره

 این آئین نامه در این خصوص الزامی است.  47و46شرایط در خواست نماید ورعایت شرایط مندرج در ماده های 

یکسال است ودرصورت پایان مدت قرارداد نیازی به استعفای مسئول  حداقل مدت قراردادمسئول فنی -2تبصره 

 فنی نیست.

ـ معرفی پرسنل شاغل در درمانگاه به معاونت براساس ضوابط این آئین نامه و ضوابط و استانداردهای 2

 مصوب وزارت. 

ای کلیه دندانپزشکان اخذ تائیدیه از معاونت مربوطه مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در درمانگاه، بر-3

 )عمومی و متخصص( که در درمانگاه فعالیت می کنند.

 ـ تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروئی و غیره براساس دستورالعملهای مربوط 4

 ـ رعایت کلیه ضوابط، مقررات ، دستورالعملها و تعرفه های مصوب مراجع ذیصالح قانونی. 5 

 ئولین فنی درمانگاه در امور دندانپزشکی و فنی براساس ضوابط مربوطه.ـ اجرای نظرات و پیشنهادات مس6
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ـ برنامه ریزی و سازماندهی مناسب درمانگاه جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت 7

 منشور حقوق بیماران.

 ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه.8

توسط کارشناسان وزارت و یا معاونت یا مسئولین فنی مربوطه اعالم می ـ رفع نواقص و ایرادات درمانگاه که 9

 گردد، در مدتی که تعیین می شود.

 فصل هفتم (وظایف مسئولين فني: 

مسول فنی وظیفه نظارت وکنترل اعمال درمانی را داشته ،در برابر مراجع قانونی پاسخگوبوده و اهم  -29ماده 

 وظایف وی به شرح ذیل می باشد

 مسئولیت مسئول فنی در قبال مراجع قانونی نافی مسولیت فرد مرتکب نخواهد بود -هتبصر

 ـ حضور فعال در نوبت های کاری مندرج در پروانه مسئولیت فنی وقبول مسئولیتهای مربوطه.1

ـ نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی توسط دندانپزشکان و پیراپزشکان و سایر 2

 درمانگاه و دادن تذکرات الزم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه.کارکنان 

ـ بررسی و تائید صالحیت کارکنان فنی شاغل در درمانگاه براساس اصول این آئین نامه و ضوابط قانونی 3

 مربوطه.

ـ تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف درمانگاه و نظارت بر انجام خدمات درمانی  در ساعات تعیین 4

 شده.
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ـ نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده و مصرف تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهای موجود در 5

 درمانگاه.

 نگاه.ـ ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی درما6

 

ـ نظارت برتهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بررسی شرح 7

 حال و دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی.

 ـ نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب.8

ماه  3ـ تهیه و تنظیم لیست اعمال انجام شده در درمانگاه و گزارشهای مربوط به سایر فعالیتهای درمانگاه هر 9

 یکبار و ارسال آن به معاونت مربوطه.

گزارش بیماریهای واگیر و غیرواگیر که فهرست آنها توسط وزارت یا معاونت تعیین و اعالم می گردد با -10

 مراجع قانونی ذیربط . رعایت اصل امانتداری به

ابالغ تذکرات فنی الزم به موسس درمانگاه و پیگیری اقدامات اجرائی و در صورت تخطی موسس اعالم  -11

 مراتب به معاونت ذیربط.

رعایت و اعمال کلیه قوانین و مقررات و دستورالعملهای وزارت و موازین علمی و فنی ، اسالمی و اخالقی در  -12

 درمانگاه.

 مقررات سایر :تمهشصل ف
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سال صادر خواهد شدو تمدید آن منوط به رعایت  5پروانه بهره برداری)تاسیس( درمانگاه برای مدت  -30ماده 

 ضوابط موضوع این آئین نامه وسایر دستورالعمل های وزارت خواهد بود.

 

حرفه ای در این  رعایت آئین نامه اجرائی قانون طرح انطباق وموازین اسالمی،اخالقی،شئونات -31ماده 

 درمانگاهها الزامی است. 

شاغلین رشته های دندانپزشکی و پیراپزشکی درمانگاه موظف به رعایت قانون آموزش مداوم جامعه  -32ماده 

 پزشکی می باشند وتمدید پروانه های قانونی منوط به رعایت قانون مذکوروسایر ضوابط وزارت میباشد.

روش درمان( که در درمانهای فعلی -ری جدید  درمانی دندانپزشکی)تجهیزاتبکارگیری هر گونه فناو -33ماده 

 ضوابط و استاندارهای مصوب وزارت خواهد بود. یا کالسیک تعریف نشده است، برابر

 4درمانگاههای عمومی ویا بیمارستانها در صورت وجود بخش دندانپزشکی مجاز به داشتن حداکثر  -34ماده 

 شکی می باشند .یونیت ومتعلقات دندانپز

قانون تشکیالت ووظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش  8آئین نامه اجرائی ماده  13مطابق ماده  -35ماده 

هیات وزیران، مراکز و موسسات پزشکی غیردولتی حق استفاده از پزشکان و  1365پزشکی مصوب سال 

در زمان بکارگیری کارکنان این امر را ملحوظ کارکنان شاغل در بخش دولتی را در ساعات اداری ندارند و باید 

نمایند و در صورتیکه به هر طریق واقف شدند از ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداری جلوگیری نموده و 

مراتب را به واحد محل کار کارمند اطالع دهند د رغیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. لذا درمانگاه 

بط مذکور می باشد و در صورت تخطی از این امر و با توجه به اختیارات حاصل از موظف به اجرای ضوا
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ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخلف موجب لغو  13و  12بندهای 

نه موقت پروانه بهره برداری)تاسیس( درمانگاه برای مدت سه ماه و در صورت تکرار موجب لغو دائم پروا

 تاسیس)بهره برداری( توسط کمیسیون تشخیص امور پزشکی خواهد بود.

مربوطه های نصب تابلوی دندانپزشکان با ذکر مشخصات کامل در محل ورودی درمانگاه و اتاق  -36ماده 

و استانداردهای مربوط به تابلو،مهر،سرنسخه،کارت ویزیت وتبلیغات ، باید منطبق با مقررات  الزامی است

 مراجع ذی صالح قانونی رعایت گردد.وضوابط 

 محتوای پرونده بیماران باید براساس کوریکولوم آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور باشد. -37ماده 

نگهداری پرونده های دندانپزشکی به صورت دستی یا رایانه ای، تابع ضوابط و مقررات حفظ و   -38ماده

 نگهداری اسناد خواهد بود.

اً کسانی بعنوان موسس برسمیت شناخته می شوند که طبق ضوابط این آئین نامه و سایر صرف -39ماده 

مقررات قانونی مربوطه، صالحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی امور پزشکی رسیده و به نام آنان پروانه 

 بهره برداری)تاسیس( صادر شده باشد .

امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی قانون مربوط به مقررات  3و  1مطابق مواد  -40ماده 

و اصالحات بعدی آن ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله درمانگاه مستلزم اخذ پروانه  1334مصوب سال 

مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و واگذاری به غیر و استفاده از پروانه دیگری، جرم 

 تعطیل موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. و مستلزم مجازات جزائی و
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قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی  4با توجه به ماده  -41ماده 

و اصالحات بعدی، موسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن با اتکای پروانه اشخاص  1334مصوب سال 

افراد فاقد صالحیت اداره شود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و ذیصالحیت توسط 

صاحب پروانه برای بار اول تا یکسال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتی 

د شد. لذا در تمام به نام دیگری نخواهد داشت. شخص یا اشخاص فاقد صالحیت به مجازات قانونی محکوم خواهن

ساعات فعالیت درمانگاه ،مسئول فنی مربوطه باید در درمانگاه حضور فعال داشته و به وظایف خود عمل نماید 

 در غیر اینصورت ضوابط مذکور توسط وزارت اعمال خواهد شد.

ه فعالیت رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت درتاسیس وبهره برداری از درمانگاه و ادام -42ماده 

 درمانگاه های موجود الزامی است

حدود فعالیت های درمانی درمانگاه ومحدوده عمل پرسنل درمانی  براساس قوانین،مقررات، استاندارد  -تبصره

 ها ودستورالعمل های وزارت می باشد

ل از هرگونه قصد انحالل درمانگاه را داشته باشد مراتب بایستی کتباً سه ماه قب ،درصورتیکه مؤسس -43ماده 

 مربوطه اعالم گردد. معاونتاقدام با ذکر دالیل و مستندات به 

هیچگونه مسئولیتی درقبال اشخاص حقیقی یا حقوقی  ،وزارت  ،درصورت تعطیل یا انحالل درمانگاه -تبصره

 ندارد.
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 3قل درصورت درخواست تعطیلی موقت درمانگاه ،موسس بایددالیل درخواست تعطیلی خودرا حدا -44ماده 

 6ماه قبل با اطالع کتبی به مسئول فنی وقیدزمان به معاونت مربوطه اعالم نمایدوحداکثر زمان تعطیلی نباید از 

 ماه بیشتر باشد.

 موسس موظف به جلوگیری از اختالل دردرمان بیماران مدت دار)ارتودنسی و....( میباشد. -تبصره

 ا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید: در صورت فوت ویا از کار افتادگی موسس ی -45ماده 

الف(درصورتیکه موسس فوت نماید وارث یاوراث قانونی متوفی می باید دریک مهلت حداکثردوساله وبه محض 

( معرفی نماید که پس ازتائید  اخذ گواهی انحصار وراثت ، فرد/افراد واجد شرایطی را بعنوان جانشین ) موسس

ه توسط کمیسیون قانونی پروانه بهره برداری )تاسیس( جدید درمانگاه بنام وی صالحیت فردمعرفی شد

 صادرخواهد شد. ودراین مدت مسئول فنی درمانگاه با موافقت وراث قانونی  می تواند درمانگاه را اداره نماید. 

 6باید دریک مهلت ب(درصورتیکه موسس به علت ازکارافتادگی، قادر به اداره درمانگاه نباشد خوداو یا قیم وی 

ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین ) موسس ( اقدام نماید تا پس از تائید 

 صالحیت فرد/افراد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه بهره برداری )تاسیس( بنام وی صادر گردد. 

باشد ویکی ازموسسان فوت نماید ویا بهر علت ج(درصورتیکه درمانگاه توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده 

قادر به انجام وظایف خود نباشد فرد ازکار افتاده ویا وراث یاقیم قانونی متوفی باید در یک مهلت حداکثر دوساله 

نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شر ایط دیگری را بعنوان جانشین وی معرفی نمایند تا پس 

 حیت پروانه تاسیس )بهره برداری(  با ترکیب جدید صادر گردد.ازتأیید صال

د( درصورتی که مسئول فنی درمانگاه فوت نماید ، موسس باید  حداکثر ظرف یک هفته ، فرد  واجد شرایط 

دیگری را بعنوان جانشین معرفی نماید تا پس ازتأیید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه 
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نی جدید صادر گردد) درصورتیکه موسس ومسئول فنی یک فردواحد باشد ، وراث یا نمایندة قانونی وی مسئول ف

 می بایست مطابق مفاد این بند عمل نمایند(.

تا زمان صدور پروانه مسئو ل فنی جدید توسط کمیسیون قانونی ، فرد واجد شرایط، تصدی مسئولیت  -تبصره 

 د .فنی درمانگاه را موقتا بعهده دار

درصورتیکه مسئول فنی نخواهد بکار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطورکتبی به مؤسس - 46ماده 

ومعاونت مربوطه اعالم نماید. درظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام 

 مسئول فنی جدید صادر گردد.نموده تا پس از تصویب وتأیید صالحیت وی توسط کمیسیون قانونی پروانه 

درصورت ترك درمانگاه توسط مسئول فنی  وعدم انجام وظایف مندرج دراین آئین نامه بدون  -1تبصره

هماهنگی ورعایت مقررات الزم، کلیه مسئولیت های قانونی درمانگاه تا زمان تعیین تکلیف مسئول فنی جدید به 

طه به کمیسیون قانونی وزارت بهداشت منعکس شده تا عهده وی خواهد بودوموضوع از طریق معاونت مربو

 درطی این مدت از صدور پروانه جدید برای وی جلوگیری شود.

موضوع  ترك مسول فنی باید بالفاصله توسط موسس به معاونت مربوطه بصورت کتبی گزارش  -2تبصره

 گردد
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شده در درمانگاه حاضر شود ، ضمن در صورتیکه مسئول فنی نتواند به هر علت در ساعات تعیین  -47ماده 

هماهنگی باسایر مسئوالن فنی ،مسئول فنی دیگر همان درمانگاه ویا دندانپزشک واجد شرایط دیگری با تایید 

ماه باشد باید  3ماه میتواند وظایف وی را موقتا انجام دهد وچنانچه مدت معذوریت بیش از  3موسس حداکثرتا 

دیگری بجای وی به معاونت ذیربط معرفی شده پروانه مسئولیت فنی اخذ توسط موسس، جانشین واجد شرایط 

 شود.

بدیهی است تا زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید دندانپزشک معرفی شده جانشین ،مسئولیت انجام  -تبصره

 کلیه وظایف مسئول فنی وپاسخگوئی به مراجع ذی صالح را به عهده خواهد داشت.

در اوقات تعیین شده دردرمانگاه الزامی است ودرغیاب وی دندانپزشک حاضر  حضور مسئول فنی -48ماده

دردرمانگاه با تکمیل فرم مخصوصی که توسط اداره امور پروانه ها تنظیم وابالغ شده است،کلیه مسئولیتهای 

مسئول فنی را به عهده خواهدداشت ودرهرصورت پاسخگوئی به مراجع ذیصالح به عهده مسئول فنی خواهد 

 ود.ب

موسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی می تواندبا ارائه مستندات ومدارك، تعویض  -49ماده 

وی رادرخواست نماید ودر صورت احراز تخلف توسط کمیسیون قانونی باید فرد واجد شرایطی را معرفی کند تا 

 پس از تائید کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی دریافت نماید.

 در صورت احراز تخلف مسئول فنی نیازی به اخذ استعفای ایشان نیست. -هتبصر
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مطابق با ضوابط و مربوطه و معاونتدرمانگاهها بایستی با تأئید فضای فیزیکی هرگونه تغییرات در  -50ماده 

 وزارت باشد. استانداردهای مصوب

 اطالع معاونت ذیربط صورت گیرد.  هر گونه تغییر و جابجائی کارکنان فنی درمانگاه باید با -51ماده 

 رعایت نمایندرا  ضوابط و استانداردهای مصوب مؤسس یا مؤسسین/ مسئول فنی موظفند -52ماده 

در محلی که کامالً قابل رؤیت های قانونی و تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیصالح پروانه  نصب -53ماده 

 الزامی استبرای عموم مراجعین باشد 

سب اطالع و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط ناشی از قوانین و دستورالعملهای مربوطه حسب ک - 54ماده

 مورد از وظایف موسسین و مسئولین فنی درمانگاه می باشد که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند . 

رت و معاونت مربوطه کنترل و نظارت بر این درمانگاهها در سراسر کشور بر عهده کارشناسان وزا -55ماده 

می باشد و موسس و مسئوالن فنی این درمانگاهها موظفند اطالعات مورد نیاز کارشناسان را در اختیار آنان 

 قرار دهند.

کلیه درمانگاههای موجود مکلفند حداکثرظرف مدت یکسال پس از تصویب وابالغ این آیین نامه وبا  -56ماده 

ا از نظر شرح وظایف موسس ومسئولین فنی،ضوابط بهداشتی)به هماهنگی معاونت ذیربط وضعیت خود ر

استثنای موارد مربوط به ساختارفیزیکی ساختمان (،پرسنلی و قوانین موجو با شرایط وضوابط مندرج دراین 

 آیین نامه تطبیق دهند.
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ائید کمیسیون هرگونه  تغییر در موسسین یا مکان درمانگاه بایدبراساس مفاد این آئین نامه و با ت -تبصره 

 قانونی صورت پذیرد.

در صورت ابالغ ضوابط اعتباربخشی، موسس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی -57ماده 

 مربوطه خواهند بود.

 : تخلفات نهمفصل 

درصورتیکه مؤسس یا مسئول/مسئولین فنی درمانگاه ازضوابط ومقررات مربوط به الزامات  -58ماده 

 ود که دراین آئین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد:ووظائف خ

 بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع درصورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت ومعاونت های  ذیربط  –الف 

 بلیبار دوم اخطارکتبی توسط وزارت یا معاونت های مربوطه حداقل به فاصله یک ماه از اخطار شفاهی ق -ب

 بارسوم اخطارکتبی توسط وزارت یا معاونت های مربوطه به فاصله یک ماه ازاخطار کتبی قبلی  -ج

درصورت تکرار وعدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی وکتبی ، چنانچه اعمال انجام شده درقالب قانون  -د

مصلحت نظام باشد موضوع مجمع تشخیص  1367تعزیزات حکومتی ) درامور بهداشتی ودرمانی ( مصوب سال 

 قانون یاد شده ودرسایر موارد به محاکم  ذیصالح قانونی احاله خواهد شد.  11به کمیسیون ماده 

روش اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور وآراء صادره ازسوی مراجع قضائی اعم از تعطیل  – 1تبصره 

نی مطرح  و برای اقدام به واحد های ذیربط ابالغ  می ابطال پروانه و... درکمیسیون قانو موقت یا دائم مؤسسه ،

 گردد. 
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لغو دائم پروانه بهره برداری)تاسیس( پس از رای کمیسیون قانونی باید به تائید وزیر بهداشت، درمان  -2تبصره 

 و آموزش پزشکی برسد. 

رود خسارات جسمانی در مواردیکه عملکرد درمانگاه خالف ضوابط ومقررات قانونی بوده و موجب و -3تبصره 

وروانی غیر قابل جبران به تشخیص وتائید مراجع ذیصالح  قانونی گردد با تنفیذ وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و بدون اعمال مجازات های مندرج دربندهای الف،ب،ج ود  در کمیسیون قانونی طرح گردیده وبارای 

 ئم خواهد بود. کمیسیون،  پروانه درمانگاه قابل لغو موقت یا دا

 .تصویب وازتاریخ ابالغ الزم االجرااست ، تبصره   45ماده و  58این آئین نامه در 
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، پایش ، بيهوشي sedationدستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با خدمات بيهوشي)

و...( در درمانگاه هاي دندانپزشکي، مراکز جراحي محدود و درمانگاه هاي داراي بخش 

 دندانپزشکي ، بيمارستان ها ودانشکده هاي دندانپزشکي

 

به موجب این دستورالعمل و مشروط به رعایت کلیه ضوابط قید شده،  انجام خدمات دندانپزشکی همراه  -1ماده 

 با خدمات بیهوشی در درمانگاه ها، مراکز جراحی محدود و بیمارستانها قابل انجام خواهد بود. 

، پایش sedationر در این دستورالعمل، به خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی)به جهت اختصا -2ماده 

 ، بیهوشی و...(، خدمات همراه با بیهوشی گفته میشود.

 سطوح امکان انجام خدمات: -3ماده 

 سطح ذیل انجام خواهد شد: 3خدمات همراه با  بیهوشی در 

 ومی دارای بخش دندانپزشکی و دانشکده های دندانپزشکیدرمانگاه های دندانپزشکی ، درمانگاه های عم-1

 #signature# مراکز جراحی محدود دارای بخش دندانپزشکی  -2
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 بیمارستان ها -3

: دانشکده های دندانپزشکی می توانند در صورت اخذ مجوزهای الزم و معرفی مسئول فنی و رعایت 1تبصره 

 کلیه ضوابط ، خدمات بیهوشی را ارائه نمایند.

و.....(  در مطب های دندانپزشکی ممنوع می  sedationجام خدمات همراه با بیهوشی تحت هر عنوان ): ان2تبصره 

 .باشد

با توجه به اهمیت انتخاب دقیق بیماران برای دریافت خدمات همراه با بیهوشی رعایت نکات ذیل الزامی  -4ماده 

 است:

را جهت ارائه خدمات به عمل نمی آورند ویا متقاضی کلیه افرادی که قادر به تحمل درد نیستند ، همکاری الزم -1

 دریافت این خدمات هستند، می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

 اخذ درخواست و رضایت فرد و یا قیم قانونی او ضروری است.-2

رل بیماری بیمارانی در درمانگاه و مرکز جراحی محدود خدمات می گیرند که بیماری همراه نداشته و جهت کنت-3

نیاز به بستری شدن و مشاوره های تخصصی ندارند و بیمار همان روز مرخص میشود . در صورت نیاز به 

 ساعت ، بیماران باید در بیمارستان این خدمات را دریافت نمایند. 24بستری شدن بیش از 
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را دارند باید در  :کلیه بیمارانی که نیاز به دریافت جراحی های وسیع و بستری شدن پس از آن1تبصره 

 بیمارستان این خدمات را دریافت نمایند.

ضوابط پذیرش بیمار در مراکز جراحی محدود،  در این مراکز نیز بیمارانی باید تحت خدمات  : طبق2تبصره 

همراه با بیهوشی قرار گیرند که احتمال خطر حین و بعد از عمل روی آنان حداقل ممکن باشد، بیمارانی که به 

 اشتن بیماری همراه، ریسک عمل جراحی در آن ها باالست نباید در این مراکز پذیرفته شوند.دلیل د

:در صورت انجام خدمات همراه با بیهوشی در دانشکده های دندانپزشکی ، باید کلیه امکانات مرکز 3تبصره 

 رفته باشد.جراحی محدود در آنها وجود داشته و مورد تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه قرار گ

انجام کلیه مشاوره های الزم به صالحدید دندانپزشک و متخصص بیهوشی، قبل از خدمات بیهوشی برای  -4

 کلیه بیماران الزامی است.

انجام کلیه خدمات دندانپزشکی  به جز جراحی های وسیع که نیاز به بستری کردن بیمار دارند همراه با  -5ماده 

 مانع می باشد. خدمات بیهوشی در درمانگاه بال

 خدمات بیهوشی در موسسه حضور داشتهکلیه  جهت انجام افراد ذیل همراه با دندانپزشک می بایست   -6ماده 

 باشند: و در ارائه خدمت بیهوشی مشارکت فعال داشته 

 متخصص بیهوشی-1
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 بیمارحداقل یک نفر کاردان یا مقاطع باالتر به عنوان دستیار متخصص بیهوشی به ازای هر  -2

 حداقل یک نفر پرستار جهت ارائه خدمات ریکاوری -3

 : انتخاب روش و انجام خدمات بیهوشی باید الزاما توسط متخصص بیهوشی صورت پذیرد.1تبصره 

 : حضور متخصص بیهوشی از زمان شروع بیهوشی تا پایان ریکاوری ضروری می باشد. 2تبصره

 و صورت به عنوان مشاور الزامی است. : معرفی یک نفر متخصص جراحی دهان وفک3تبصره

: گذراندن دوره های مصوب وزارت بهداشت برای دندانپزشکان این مراکز به جز متخصصین دهان و 4تبصره 

 فک و صورت و متخصصین دندانپزشکی اطفال الزامی است.

 : رعایت کلیه ضوابط مربوط به خدمات بیهوشی الزامی است.5تبصره 

 شامل شرایط ذیل می باشد: فضای فیزیکی  -7ماده 

 .PACUمتر فضای جداگانه تجهیز شده،  شامل اتاق انجام خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی و اتاق  50حداقل -

 فضای انجام خدمات بیهوشی مطابق آئین نامه های موجود باید قابل شستشو وضدعفونی باشد.- 

یر از همکف( می بایست به نحوی تعبیه شود که درب ها، راهروها و آسانسور)درصورت استقرار درطبقات غ-

 برانکار به سهولت و سرعت قابل جابجائی بین نقاط مختلف مرکز و خارج از آن باشد.
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 تبصره: امکانات ریکاوری باید بر اساس تعداد بیماران پذیرش شده فراهم باشد  

راحی محدود بوده و شامل موارد ذیل تجهیزات الزم برای انجام این خدمات مطابق با تجهیزات مرکز ج -8ماده 

 می باشد:

 تجهیزات پایش شامل:-1

- EKG  

 (pulse-oxymeteryتجهیزات پایش درصد اشباع اکسیژن خون ) -

 (Capnographyتجهیزات الزم جهت پایش دی اکسید کربن انتهای بازدمی ) -

2- Cardiac Defibrillator 

 ماشین بیهوشی استاندارد-3

 برای برقراری راه هوائی و اکسیژن درمانی  تجهیزات الزم-4

 پمپ انفوزیون وریدی -5

 ( مختلف و حمل کپسول اکسیژن را دارا باشد. positionباید قابلیت تغییر به وضعیت های) PACUبرانکارد -6
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 ( مطابق آئین نامه های وزارت متبوعCPRریوی) -ترالی تجهیزات و داروهای احیاء قلبی-7

 جراحی و بیهوشی به صورت جداگانه و با قدرت کافی ساکشن برای تیم-8

 رعایت سایر الزامات و مقررات به شرح ذیل الزامی است  -9ماده

 تکمیل فرم تقاضا همراه با اخذ رضایتنامه از بیماریا قیم قانونی جهت انجام خدمات بیهوشی الزامی است. -1

زارش و امضاء توسط متخصص بیهوشی الزامی تشکیل پرونده جداگانه جهت انجام خدمات بیهوشی وذکر گ-2

 است.

 انعقاد قرارداد بایک مرکز آمبوالنس خصوصی جهت ارائه خدمات در موارد لزوم الزامی است.-3

انعقاد قرارداد با نزدیکترین بیمارستان معتبر مجهز به بخش مراقبت های ویژه پزشکی جهت ارائه خدمات -4

 مشاوره ای و ارجاعی الزامی است.

 داشتن فرد همراه الزامی است-5

 ترخیص بیمار حتما باید با اجازه کتبی دندانپزشک معالج و متخصص بیهوشی صورت پذیرد. -6

گذراندن دوره آموزشی ویژه اطاق عمل مصوب  وزارت که ابالغ خواهد گردید،  برای دندانپزشکانی که در این -7

 الزامی است. 1/7/91تاریخ  مراکز خدمات همراه با بیهوشی را  انجام میدهند از
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شب و نیز کلیه روزهای تعطیل  10کلیه درمانگاه هائی که این خدمات را ارائه می نمایند باید حداقل تا ساعت -8

 فعال باشند.

 خدمات بیهوشی غیر اورژانس در درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود در ساعات شب ارائه نگردد.-9

اه با بیهوشی تفاوتی با انجام خدمات بدون بیهوشی ندارد. بدیهی است که تعرفه خدمات دندانپزشکی همر-10

 تعرفه خدمات بیهوشی با احتساب کلیه خدمات پشتیبانی مطابق با تعرفه های قانونی موجود می باشد.

بدیهی است درمانگاه های عمومی دارای بخش های دندانپزشکی با رعایت کلیه ضوابط قید شده در این  -11

 لعمل و تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه مجاز به ارائه این خدمات می باشند.دستورا

 

 

 

 رونوشت :

 رونوشت
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