
  دستورالعمل ضوابط بهداشتي و تسهيال ت الزم مطب آه به توشيح مقام محترم وزارت وقت رسيده است
  )  معاونت سالمت١٣٨٢/ ١٢/٨س مورخه /١٨٢٢١/٢به استناد نامه شماره (

 
  :فصل يك ـ آليات 

  
سـيس مطـب ،     دانـشكده هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني صـادر آننـده پروانـه تأ                     /  دانشگاه   :١ ماده   

موظفند مندرجات اين دستورالعمل را به نحو مقتضي به اطالع صاحبان پروانه مطب برسـانندتا نـسبت بـه تطبيـق خـود بـا             
  .ضوابط دستورالعمل اقدام نمايند 

  
مطب به محلي اطالق ميگردد آه پزشك داراي پروانه تأسيس مطب در آن بـه تـشخيص بيمـاري و ارا ئـه درمـان                         : ٢ماده  

در اين محل بيماران ،خدمات سرپايي تشخيصي و درماني را دريافـت آـرده ودر صـورت نيـاز بـه تحـت نظـر يـا              .ارداشتغال د 
  .بستري بودن به درمانگاه ويا بيمارستان ارجاع مي شوند 

  
ر  انتخاب عناوين مجعول براي تابلو مطب نظير انستيتو ، مؤسسه ، مرآز ، مطب شبانه روزي و نظاير آنها به هـ        :١تبصره  

  .  شكل عنوان ممنوع ميباشد
  

ساختمان يا مجتمع پزشكان به مجموعه اي از مطـب هـاي پزشـكان اطـالق مـي گـردد آـه هـر پزشـك بطـور                          : ٢ تبصره   
  .مستقل به معاينه و مداواي بيماران مي پردازد و ساختمان پزشكان مؤسسه پزشكي محسوب نمي گردد 

  
، آلينيك ، پلي آلينيك ، مؤسسه پزشكي براي ساختمان و مجتمع پزشكان  بكار بردن عناويني مانند درمانگاه :٣تبصره 

  .ممنوع مي باشد 
  

تابلوي آليه پزشكان شاغل در اينگونه مجموعه ها بايد برابر ضوابط سازمان نظام پزشكي جمهوري اسـالمي                  : ٤تبصره  
  .ايران در محل مناسب ودر معرض ديد نصب گردد 

  
  . ه دارو ، ملزومات و تجهيزات پزشكي  در مطب ممنوع مي باشد  فروش و تحويل هر گون:٣ماده 

 
مصرف دارو هاي اورژانس در موارد فوريتهاي پزشكي و اسـتفا ده از ملزومـات و تجهيـزات پزشـكي در درمانهـاي                       : تبصره  

 نمـي   سرپايي وسا ير اقدامات مجاز در مطب ، بعنوان مواد مصرفي خدمات پزشكي تلقي شده و مشمول ضـابطه فـوق                      
  .باشد

  
  . تعداد و شرايط آارآنان يك مطب بايد متناسب با خدمات مجاز در مطب باشد : ٤ماده 

  
  .ساعات فعاليت مطب بنا به زمان فعاليت هر پزشك به نحو مقتضي  مشخص و اعالم گردد: ٥ماده 

  
  .انع است انجام خدمات تزريقات و پانسمان در مطب پس از اخذ مجوز قانوني مربوطه بالم : ٦ماده 

  
انجام اقدامات تشخيصي يا درماني آه طبق ضوابط و مقـررات بايـد در مؤسـسه پزشـكي مربوطـه انجـام گيـرد و              : ٧ماده  

  . هيأت مديره نظام پزشكي ، در مطب ممنوع است ٦/١٠/٥٥انجام اعمال غير مجاز ، مصرح در مصوبه 
  

عين و بيمـاران بـا ذآـر تـشخيص بيمـاري آنهـا بـر                 صاحبان مطب ، موظف به ثبـت مشخـصات فـردي آليـه مـراج               :١تبصره  
  .    مي با شند ١٠ICDاساس معيارهاي 

  
مطـب حفـظ و نگهـداري گرديـده ودر صـورت            ) مكانيزه ويـا معمـولي      (بديهي است سوابق مربوطه مي بايست در بايگاني         

اني مربوطـه ، در اختيـار       دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم      /درخواست آارشناسان معاونت درمان دانشگاه      
  .آنها قرار گيرد

  
 در صورت مراجعه بعـدي بيمـاران بـه علـت پيگيـري بيمـاري اوليـه ،مـي بايـست مراحـل سـير بيمـاري و نتـايج              :٢ تبصره  

  .اقدامات درماني انجام شده در پرونده بيمار قيد گردد
  

معاينات زنانگي بعمل مي آيد ، واآـسيناسيون  در مطب هايي آه تزريقات ، پانسمان ، جراحي هاي سرپايي يا       : ٨ماده  
 الزامي است و حفـظ  Bآليه افرادي آه به نحوي با بيمار يا وسايل وتجهيزات پزشكي ارتباط دارند بر عليه بيماري هپاتيت         

  .سوابق واآسيناسيون يا مصونيت جهت ارائه به بازرسين ضروري مي باشد 
 

موظـف اسـت تامطـب را منطبـق بـا مفـاد ايـن آيـين نامـه تأسـيس و           هر مؤسس مطب پزشكي و دندانپزشـكي     : ٩ماده  
  . دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه اعالم نمايند / موضوع را به دانشگاه 

  
  . مطب هايي آه تاآنون تأسيس شده اند نيز مشمول ضوابط اين دستورا لعمل مي باشند :١تبصره 

  
شرايط مطب با هر آدام از مقررات ، اقدامات اصالحي ظرف مدت سه ماه پس از بازديـد                  در صورت عدم تطابق      : ٢تبصره  

  .   دانشگاه علوم پزشكي مربوطه بايد انجام پذيرد
                                                                       

نشگاه علوم پزشـكي مربوطـه انقـضاي موعـد مقـرر             چنانچه ضوابط تعيين شده در اين آيين نامه پس از بازديد دا            :١٠ماده
  : رعايت نگردد به ترتيب زير رفتار خواهد شد  )٩ ماده ٢قيد شده در تبصره (



 تذآر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل ، توسط دانشگاه علـوم پزشـكي مربوطـه و تعيـين زمـان        : الف
  .نجام اصالحات الزم بين يك الي شش ماه توافقي بين صاحب پروانه و بازرس دانشگاه براي ا

  
 اخطار آتبي و تعيين مهلت نهايي براي انجام اصالحات توسط دانشگاه علوم پزشكي مربوطه وانعكـاس بـه سـازمان                     : ب

.دانشكده علوم پزشكي  مربوطه/ نظام پزشكي محل جهت پيگيري موضوع و اعالم نتيجه به دانشگاه 
  

  :فصل  دو ـ فضاي فيزيكي 
  
 هر مطب پزشكي بايد حداقل داراي يك اتاق معاينه با فضاي مناسب و يك سـالن انتظـار بـا مـساحت مناسـب                         :١١ده  ما

  . دانشكده علوم پزشكي مربوطه باشد/ وسرويس هاي آامل بهداشتي منطبق با شرايط منطقه اي و نظر دانشگاه 
  

 عالوه بر اتاق هاي فوق ، يـك اتـاق بـا حـداآثر دو            هر مطب پزشكي داراي مجوز تزريقات وپانسمان ، مي تواند          :١تبصره  
  .تخت جهت ارائه خدمات تزريقات دارو ، سرم و انجام پانسمان تخصيص دهد

  
 وجود يك اتاق مجزا براي ساير خدمات پزشكي نظير ثبت نوار قلب ، گچ گيري واقدامات حيا تي  اورژانس نظير                      :٢تبصره  

CPR) تبـديل بـه    اختياري  است ولي هر گونه افزايش  اتاقها و تجهيـزات آـه مطـب را   ) با رعايت جدا و محفوظ بودن بيمار
  .مؤسسه درماني نمايد ، ممنوع مي باشد 

  
  . معاينه بيماران بطور همزمان مجاز نميباشد و محل معاينه بيماران بايد از محل انتظار آامًال جدا باشد :١٢ماده 

   
  .، صاف ، بدون درز و شكاف و تميز باشد  پوشش ديوارها و سقف بايد سالم :١٣ماده 

  
آف آليه اتاقها ، راهروها، توالت و محدوده دستشويي بايد سالم ، صاف ، بـدون درز و شـكاف واز جـنس قابـل       :١٤ماده  

  . شستشو باشد 
  

يك يـا سـنگ      متـر از آـف بـا آاشـي ، سـرام            ٨٠/١ديوارها ي اتاق مربوط به تزريقات و پانسمان ، بايد تا ارتفـاع              : ١تبصره  
  .در غير اينصورت آليه وجوه ديوار با رنگ قابل شستشو نظير رنگ روغن، رنگ شده و تميز باشد. پوشيده شده باشد 

  
  . نصب دستشويي همراه با مايع صابون در واحد تزريقات وپانسمان ضروري مي باشد:٢تبصره 

  
الم وبدون شكستگي يا ترك خـوردگي بـوده         آاسه سنگ توالت و دستشويي ها از جنس سراميك يا چيني س            :١٥ماده  

  .ومجهز به شتر گلو  باشد
  

بطور مناسب آاشيكاري گردد و ديوار توالت قابل شستشوي         )اطراف دستشويي (ديوار محل نصب دستشويي      :١٦ماده  
  .)باشد متر از آف با آاشي ، سراميك يا سنگ پوشيده شده ٨٠/١ديوار توالت حتي االمكان تا ارتفاع . (روزانه باشد

  
در و پنجره ها ي آلومينيـومي نيـازي بـه رنـگ آميـزي      (ميزي  شده و تميز باشد    درو پنجره ها بايد سالم و رنگ آ        :١٧ماده  
  .ندارند

  
  . مطب بايد داراي انشعاب آب لوله آشي بهداشتي باشد :١٨ماده 

  
  . فاضالب مطب بايد به روش بهداشتي جمع آوري ودفع گردد:١٩ماده 

  
  مهيدات الزم براي جلوگيري از وجود ، ورود ، نشو و نماي حشرات در مطب بعمل آيد  ت:٢٠ماده 

  
  . رعايت اصول فني و نكات ايمني در آليه قسمتهاي ساختمان ضروري مي باشد :٢١ماده 

  
درجه حرارت اطاقها ، هال و راهروها بـر حـسب فـصول مختلـف سـال متعـادل باشـد و حتـي االمكـان از تهويـه                             : ٢٢ماده  

  . ناسب ونور آافي برخوردارباشدم
 

  :فصل سه ـ مقررات بهداشتي 
  

 وجود مواد پاك آننـده مـايع در دستـشويي بـراي بيمـاران و مـواد ضـد عفـوني آننـده مناسـب جهـت سـطوح و                   :٢٣ماده  
  .تجهيزات در مطب الزامي است 

  
ضـروري اسـت و مـي بايـست  پـس از              استفاده از وسايل يكبار مصرف با توجه به نوع خـدمات بـراي هـر بيمـار                   :٢٤ماده  

  . استفاده به طريق بهداشتي دفع گردند 
  

وسايل  عفوني ،سر سوزن ، تيغ بيستوري وساير وسـايل برنـده ، مـواد آلـوده بـه              ( تفكيك زباله ها ي خطرناك        :٢٥ماده  
بـه طريـق بهداشـتي دفـع     از زباله هاي ضروري است وبايد در آيسه هاي مقاوم زباله قرار گرفته و          ) انساج وخون و  سرم      

  .شوند
  

  . تيغ هاي جراحي و سر سوزن هاي مصرف شده بايد در ظروف مقاوم وايمن جمع آ وري و دفع بهداشتي گردند:تبصره 
 



  . وجود زباله دان درب دار قابل شستشو وداراي آيسه زباله مقاوم در مطب الزامي است :٢٦ماده 
 پوشـش آاغـذي مناسـب پوشـيده         آليه تختهاي قابل استفاده براي بيماران ، داراي ملحفـه تميـز وسـالم و يـا                 :٢٧ماده  

  باشند 
  

ويـــــا ســـــترون آـــــردن                            ) Disinfection( ابـــــزار مـــــورد مـــــصرف در مطـــــب آـــــه نيـــــاز بـــــه گنـــــدزدايي  :٢٨مـــــاده
)sterilization (تب و مناسب بعد از هر بار مصرف ، گند زدايي يا سترون گرددبايد به طور مر.  
  

 آليه قسمتهاي مطب بطور مرتب نظافت ودر موارد ضروري محل هاي آلوده با يكي از مـواد گنـدزدا ، گنـدزدايي                  :٢٩ماده  
  .گردد) ضدعفوني (
 

  :فصل چهار ـ تجهيزات 
  

داروهـاي اورژانـس بايـد مجهـز بـه آپـسول اآـسيژن ، وسـايل          مطب داراي واحد تزريقات وپانسمان ، عالوه بـر    :٣٠ماده  
  .تزريقات وپانسمان و تخت و فضاي مربوطه باشد 

  
 در مطب هايي آه جراحي هاي سرپائي ويا معاينات زنانگي بعمل مي آيد ، وجود دستگاه فور يا اتوآالو جهت              :٣١ماده  

  .استرليزاسيون وسايل وابزار جراحي ومعاينه الزامي است 
  
 بكارگيري فن آوري واستفاده از تجهيزاتي آه آاربرد آنها نياز به اخذ پروانه فعاليت خاص دارند ، در مطب ممنوع                     :٣٢اده  م

ليـزر  (و ليزيـك  ) ليـزر پوسـت   (نظير وسايل پرتوپزشكي ، پزشكي هسته اي ، راديوتراپي ، توانبخشي ، اپـي ليـزر                (است  
  ) .چشم 

  
  دانـسيتومتري ، سـوني آيـد،      EEG,EMG,NCV,EKGماني نظيـر دسـتگاههاي     روشها ووسايل تشخيصي در:٣٣ماده 

 بـا رعايـت مقـررات و ضـوابطي آـه از طـرف               UVليزر،آرايو، آوتر،الكتروليز،هيدرودرمي، الكتروآآوپانكچر،چراغ مـادون قرمـز ،       
  .ه و بهره برداري است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد تدوين گرديده است ، در مطب قابل استفاد

در خصوص دستگاه هاي قابل استفاده در مطب آـه نيـاز بـه تبحـر خـاص ويـا گذرانـدن دوره آموزشـي مشخـصي                                : تبصره  
مي باشند ، دستورالعمل هاي مربوطه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاههاي علوم پزشكي                 

نظير نحوه و شرايط آندوسكوپي در مطب ، شرايط راه اندازي دسـتگاه دانـسيتو               (د  و سازمان نظام پزشكي اعالم مي گرد      
  ). متري ، اپي ليزر وغيره 

  
  : فصل ششم ـ مقررات دندانپزشكي 

  
رعايت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههاي دندانپزشكي مصرح در بند هاي ذيـل بـه منظـور حفـظ  سـالمت جامعـه                          

  . بيماريها الزامي است وهمچنين ممانعت از انتقال 
  

 هر فردي آه بر اساس مصوبات قانوني مجاز به معاينه ودرمان بيما ريها ي دنـدان ، لثـه  و فـك و دهـان اسـت                              :٣٩ماده  
  . موظف به رعايت تمامي مواد اين فصل مي باشد

  
 دندانپزشـكي نيـز الزامـي       رعايت تمام مواد مربوط به مقررات عمومي مطب ها در مورد مطبها و در مانگاههـاي               : ٤٠ماده  
  . است

  
 متـر بـراي هـر      ١٢ اتاق آار دندانپزشك بايد داراي نور و تهويه مناسب بوده و حداقل فضاي الزم جهت اتاق آـار                     :٤١ماده  

يونيت مي باشد و محل نصب آن مي با يست به نحوي باشد آه پس از قرار گيري آابينت ها وسـاير ملزومـات بـه منظـور             
  .گي محيط اطراف حداقل به شعاع يك متر در اطراف يونيت فضاي باز وجود داشته باشد جلوگيري از آلود

  
و تر جيحـًا شـير      .  الزامي است    ١٤ در اتاق آار دندانپزشكي نصب دستشويي با رعايت شرايط مندرج در ماده               :٤٢ماده  

  .باشد ) اتوماتيك (دستشويي از نوع آرنجي يا پدالي يا خود آار 
  

  .صورتي آه در مطب قالب ريزي انجام مي گيرد ، مي با يستي براي اين آار اتاق مجزا در نظر گرفته شود  در :٤٣ماده 
  

 آمپرسور يونيت آه داراي صدا و ارتعاش است ، بايد خارج از اتـاق آـار دندانپزشـك نـصب شـود ورعايـت اصـول                           :٤٤ماده  
آيفيـت خـدمات دندانپزشـكي بهتـر اسـت آمپرسـور بـدون        به منظور باال بـردن  . ايمني در نصب ونگهداري آن رعايت گردد   

  .روغن باشد 
  

 حـداقل تجهيـزات ضـروري جهـت مطـب دندانپزشـكي شـامل يونيـت اسـتاندارد و اينـسترومنت  و آمپرسـور ،                            :٤٥ماده  
تـاريخ  آابينت ها ، اتوآالو ، دستگاه امالگاماتور و آپسول اآسيژن و سـت احيـاء و داروهـاي دندانپزشـكي اورژانـس داراي                      

  . مصرف مي باشد 
  

 وجود دستگاه راديوگرافي پـري اپيكـال در مطـب هـاي دندانپزشـكي بـا رعايـت اصـول حفاظـت در برابـر اشـعه                 :٤٦ماده  
  .بالمانع است 

  
 درمواردي آه در مطب اقدام به درمانهاي آانال ريشه يا جراحي ريـشه هـاي نهفتـه  و دنـدانهاي نهفتـه صـورت                  : تبصره  

  . دستگاه راديو گرافي الزامي است مي گيرد ، وجود
  



، رعايت آليه اصـول     ) نظير هپاتيت  و ايدز      (با توجه به فقدان عالئم باليني در بسياري از بيماريهاي قابل انتقال             : ٤٧ ماده
آنترل عفونت در مورد تمام بيماران دندانپزشـكي بـر اسـاس دسـتورالعمل صـادره از سـوي اداره سـالمت دهـان و دنـدان                           

  . است الزامي
  

 واآسيناسيون آليه آارآنان شاغل در مطب شامل دندانپزشك ، دستيار و افراديكه به نحوي با بيمار يا وسايل         :٤٨ماده  
 الزامي اسـت و حفـظ سـوابق واآـسيناسيون يـا مـصونيت               Bو تجهيزات دندانپزشكي ارتباط دارند بر عليه بيماري هپاتيت          

  . جهت ارائه به بازرسين ضروري است 
  
دستيار ، منشي و آساني آه به نحوي با لوازم و تجهيزات دندانپزشـكي  (شاغل در مطب دندانپزشكي      پرسنل   :صره  تب

  . بايد آارت واآسيناسيون وآارت بهداشتي داشته با شند ) سرو آار دارند 
  

نپزشك و پـيش بنـد     و دستكش براي دندا   ) shield( استفاده از روپوش مناسب و تميز ، ماسك ، عينك يا شيلد               :٤٩ماده  
  .يكبار مصرف براي بيمار در حين آار ضروري مي با شد 

  
 با توجه به وجود دوره آمون در بيماريهاي عفوني ودوره پنجره در ايدز وعدم امكان تشخيص  قطعي در مورد ايـن                       :تبصره  

دانپزشــكي ، ضــرورت دارد بيمــاران ، واز طرفــي امكــان انتقــال آســان بيماريهــاي فــوق ومــوارد مــشابه آ ن در واحــدهاي دن 
  .احتياطات همه جانبه در اين زمينه براي تمام اين بيماران رعايت شود 

  
 مصرف مجدد وسايل يكبار مصرف نظير ساآشن ، دستكش ، ليوان ، بـرس، پـوليش دنـدان ، لولـه پالسـتيكي                    :٥٠ماده  

  .يكبار مصرف روي پوآر هوا ممنوع است 
  

 نمودن قسمتهايي از يونيت آه در ارتباط با بيمار و دندانپزشك بوده ، نظير پوآر آب و هـوا ،                      بعد از هر بيمار تميز      :٥١ماده  
  . دسته چراغ ، دسته صندلي و آراش وار با محلول ضد عفوني آننده مناسب ضروري است 

  
  .  استفاده از يك آار پول براي بيش از يك بيمار مجاز نمي باشد  :٥٢ماده 

  
  .براي هر بيمار بايد تعويض و استريل گردد )  Burr(فرز  : ٥٣ماده 

  
، آليه سر سوزنها وديگر وسايل تيـز مـصرف     ٢٣ضمن رعايت تفكيك زباله هاي خطر ناك و عفوني موضوع ماده             : ٥٤ماده  

  .جمع آوري ودفع بهداشتي گردد) مثل ظروف فلزي يا پالستيكي ضخيم ومقاوم ( شده ، بايد در ظرف مقاوم  در بسته 
  

  . مالگام اضافي بايد در ظروف حاوي داروي ظهور ـ ثبوت جمع آوري و بصورت مناسب دفع گردد  آ :تبصره
  

  .  براي هر بيمار بايد از وسايل و ابزار استريل شده و يا وسايل يكبار مصرف مجاز استفاده شود :٥٥ماده 
  

دندانپزشـكي طبـق ضـوابط وزارت بهداشـت          استفاده از دسـتگاه اتـوآالو بـراي استرليزاسـيون  وسـايل وابـزار                  :٥٦ماده  
   )٢٠/١٢/١٣٧٩ك مورخ /٢٩٩٤٦بخشنامه . (،درمان و آموزش پزشكي الزامي است 

  
 استفاده از انديكاتور هاي استريل ضروري مي باشد وآنترل عملكرد صحيح دستگاه هاي استريل آننـده توسـط                   :تبصره  

  .دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي بعمل مي آيد 
  

ضد عفوني نمـودن آليـه سـطوح واسـتريل آـردن            : پس از اتمام آار روزانه رعايت اصول بهداشت محيط شامل           : ٥٧ماده  
  .آليه وسايل مصرف شده قابل استريليزاسيون ، الزامي است 

  
ناسـب  آليه قالبهاي تهيه شده قبل از ارسال به البراتوار يا گچ گيـري الزم اسـت شستـشو شـوند وبـا مـاده م                        : ٥٨ماده  

  . ضدعفوني و مجددًا شستشو شوند 
  

آليه مراآز ومطبهاي ارائه دهنده خدمات دندانپزشكي موظفند تنها با البراتوارهاي داراي پروانه تأسيس معتبر از                : تبصره  
الزم بـذآر اسـت وجـود تـصوير پروانـه مـذآور در مرآـز و مطـب         . وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي همكـاري نماينـد      

  .  است الزامي
  

انجام اعمال جراحي آـه نيازمنـد بيهوشـي عمـومي، بيهوشـي نخـاعي و يـا مراقبتهـاي ويـژه و ارائـه خـدمات             : ٥٩ماده  
  . بيمارستاني مي باشد ، در مطب دندانپزشكي ممنوع است 

  
دندانپزشـكي   مـورد اسـتفاده در مطـب هـاي      )  توليد داخلـي و وارداتـي   (آليه لوازم و تجهيزات دندانپزشكي      :٦٠ماده  

مي بايست تأئيديه مجوز توليد داخلي و واردات از اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي               
  .داشته باشد 

  
  
 
 
  
  

 


